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Água 
 
Discorre sobre considerações feitas no III Fórum Internacional da 

Água, em Kyoto, no Japão. Entre elas, a escassez e desperdício, recursos 
necessários para a Agência Nacional de Águas. Senador Teotônio Vilela. 241 

 
Comentários à essencialidade da água, um dos problemas mais 

sérios da atualidade e defende sua não-privatização. Aparte ao Senador 
Teotônio Vilela Filho. Senadora Serys Slhessarenko. 243 

 
Comenta que o falta de água nas grandes cidades decorre do 

comportamento do povo brasileiro em relação ao uso, ao manejo e à própria 
gestão de água no país. Alerta sobre a necessidade de se instalar as Forças 
Armadas no Norte e na costa oeste do país, para defesa dos recursos hídricos 
brasileiros. Aparte ao Senador Teotônio Vilela Filho. Senadora Almeida Lima. 243 

 
Fala sobre a necessidade de a Agência Nacional de Águas assumir 

seu papel de guardiã das águas brasileiras. Comenta ainda sobre necessidade 
de políticas públicas que criem meios e condições de se utilizar as águas do Rio 
São Francisco na agricultura e piscicultura. Alerta sobre a inadiável revitalização, 
saneamento e preservação de toda a bacia do referido rio. Senador Teotônio 
Vilela. 244 

 
Amazônia 

 
Comentários à criação do Parque Nacional Montanhas do 

Tumucumaque, no Amapá, e do Projeto “Áreas protegidas na Amazônia”, como 
forma de preservação da  Amazônia brasileira. Alerta para a urgência de reforma 
da malha rodoviária do referido estado. Senador Papaléo Paes. 250 

 
Aposentado 
 
Apóia um benefício que se estenda aos aposentados e 

pensionistas. Senador Paulo Paim. 544 
 

Cide 
 
Demonstra a necessidade de trabalho em conjunto para 

recuperação da malha rodoviária no país, por meio de derrubar vetos aos 
recursos da Cide, para que haja seqüência e eficácia do transporte de produção. 
Senadora Serys Slhessarenko. 240 

 
Combustível 
 
Comenta sobre o Projeto Biodiesel do governo Lula. Senador 

Alberto Silva. 252 
 
CPMF 
 
Alega permanência da CPMF. Senador César Borges. 056 
 
Questiona sobre existência de conflito entre Governo, Conselhos e 

PT, e ainda, sobre sugestão de aumento da CPMF. Senador Efraim Moraes. 060 



 
Relembra conclusões de reunião que debateu a reforma tributária, 

onde o governo se posicionou contra aumento da CPMF e sobre a neutralidade 
da referida reforma, sem perda significativa de qualquer dos Estados. Senador 
Antônio Palocci. 061 

 
Cumprimento 
 
Expressa felicidade pelo apoio do Senador Roberto Saturnino. 

Aparte ao Senador Roberto Saturnino. Senador Arthur Virgílio. 559 
 
Debates 
 
Sugere mudanças para que os Senadores se dirijam diretamente 

aos Ministros, façam perguntas e contestem, sem estabelecer debates paralelos. 
Senador Jefferson Peres. 032 

 
Desemprego 

 
Trata sobre Geração de Emprego e Renda, sobre desemprego, 

nível de renda baixo e trabalho precário de grande parte da população. Senador 
João Ribeiro. 246 

 
Comenta sobre a situação brasileira de desemprego. Relaciona a 

necessidade de política de exportação para geração de empregos e de redução 
da jornada de trabalho. Aparte ao Senador João Ribeiro. Senador Paulo Paim. 248 

 
Sugere adoção de política de geração de emprego e renda, 

tomando como exemplo o Estado do Tocantins. Senador João Ribeiro. 249 
 
Dívida Pública 
 
Questiona o montante da dívida da Fazenda Pública. Senador 

Antônio Carlos Valadares. 058 
 
Educação  
 
Comenta sobre o maior desenvolvimento universitário do país, no 

Piauí, com a criação de 32 campus avançados. Senador Mão Santa. 545 
 
Observações acerca do setor educacional do Brasil, abordando 

pesquisa do INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, do 
Ministério da Educação, acerca das questões educacionais. Aponta a 
necessidade de fortalecimento do Fundef, ampliação do Programa Bolsa-Escola 
e treinamento dos professores e um programa especial de primeira série. 
Senador José Jorge. 569 

 
Declara que o Fundef obteve conquistas como a universalização do 

ensino básico e observa aspectos da educação, que refletem na produtividade 
da economia brasileira. Elogia preocupação com a educação manifestada pelo 
Senador José Jorge. Aparte ao Senador José Jorge. Senador Arthur Virgílio. 571 

 
Analisa questão do fardamento nas escolas e demonstra que pode 

haver dificuldade na distribuição dos uniformes por falta de recursos. Comenta 
percentuais de conclusão dos ensinos médio e fundamental, entre gastos e 
investimentos. Aponta problemas como falta de instalações escolares para o 
ensino médio, falta de financiamento, escassez de professores. Senador José 
Jorge. 571 



 
Emprego 
 
Comenta sobre a criação de novos empregos. Senador  Alberto 

Silva. 250 
 
Esclarecimentos 
 
Esclarece que o Senador Aloízio Mercadante não fechou nenhum 

acordo, já que iria conversar com a equipe econômica. Senador Antônio Carlos 
Valadares. 059 

 
Estado 
 
Comentários à divisão dos Estado de Goiás e Tocantins e sua 

prosperidade. Aparte à Senadora Íris de Araújo. Senador Almeida Lima. 257 
 
Estado de Roraima 
 
Registra a premiação pelo Programa Gestão Pública e Cidadania, 

edição 2002, do Projeto Anike 2002, implantado no Estado de Roraima, 
capacitando professores indígenas e produção de material didático e apoiando o 
reconhecimento da diversidade sociocultural e lingüística do país. Senador 
Romero Jucá. 265 

 
Estado do Mato Grosso 
 
Comenta sobre o potencial do Estado de Mato Grosso como maior 

produtor de soja do mundo e da grande importância da Ferronorte para permitir a 
saída da produção. Senadora Serys Slhessarenko. 238 

 
Trata das más condições e necessidade de reforma da malha viária 

no Estado do Mato Grosso e sobre  a destinação dos recursos da Cide e sua 
relação com tal reforma. Serys Slhessarenko. 238 

 
Parabeniza a Senadora Serys Slhessarenko pela passagem de seu 

aniversário e pela sua preocupação com a malha rodoviária, essencial para o 
escoamento das produções em Mato Grosso, um dos Estados mais importantes 
produtores agrícolas do país. Aparte à Senadora Serys Slhessarenko. Senador 
Teotônio Vilela. 240  

 
Estado do Piauí 
 
Protesta contra iniciativa de transferência de narcotraficantes para 

o Piauí e sugere investimentos neste Estado, em saúde, educação, estradas e 
agricultura. Senador Heráclito Fortes. 296 

 
Comenta sobre o menor índice de criminalidade do Nordeste 

alcançado pelo Estado do Piauí e ainda o maior desenvolvimento universitário do 
país, com a criação de 32 campus avançados. Senador Mão Santa. 545 

 
Comentários sobre o desenvolvimento do Estado do Piauí, a 

necessidade de investimento, na educação, na agricultura, em refinarias. Aparte 
ao Senador Mão Santa. Senador Almeida Lima. 547 

 
Fome 
 



Comenta sobre o Projeto Fome Zero do governo Lula. Senador 
Alberto Silva. 252 

 
Comentários sobre o Programa Fome Zero do governo Lula e à 

prosperidade da divisão dos Estado de Goiás e Tocantins. Senadora Íris de 
Araújo. 256 

 
Propõe que se estabeleçam critérios de incentivo, além das 

medidas emergenciais de combate à fome, como a criação de hortas 
comunitárias, creches comunitárias para permitir que as mães trabalhem e que 
idosos tenham oportunidades de trabalho e capacitação profissional. Senadora 
Íris de Araújo. 258 

 
Sugere meios de solidarizar-se ao Programa Fome Zero e fazer 

doações independente dele. Senador Magno Malta. 266 
 
Propõe a criação de outro tipo de Programa Fome Zero. Senador 

Magno Malta. 270 
 
Recorda decisão judicial do juiz da 7ª Vara Criminal da Justiça 

Federal de São Paulo, Ali Mazloum, sobre apropriação indébita de contribuição 
previdenciária, destinando o dinheiro ao Programa Fome Zero, e mostra 
concordância com esta atitude, como exemplo de destinação social. Senador 
Heráclito Fortes. 566 

 
FMI 
 
Faz comentário ao empréstimo de recursos pelo FMI, onde se 

ditavam as linhas da macroeconomia e sobre inflação.  Senador César Borges. 055 
 
Governo 
 
Faz comentário sobre programas do Governo Lula. Aparte ao 

Senador Roberto Saturnino. Senador Arthur Virgílio. 558 
 
Guerra 
 
Discorre sobre a guerra paralela da mídia e sobre a de Bagdá e 

fala sobre a guerra civil não-declarada  no Brasil, fruto da exclusão social e 
desequilíbrios regionais e pessoais de distribuição de renda. Senador Amir 
Lando. 309 

 
Comentários à guerra no Iraque e defesa da paz. Apresenta 

requerimento que sugere a Sua Santidade o Papa João Paulo II que convoque 
um conclave dos líderes religiosos mundiais para se discutir soluções pacíficas 
para a crise no Iraque. Senador Eduardo Suplicy. 561 

 
Alerta que a opinião pública americana que está cercada pela 

mídia local, que está conspirando a favor da guerra e demonstra necessidade de 
se lutar pela paz. Aparte ao Senador Eduardo Suplicy. Senador Roberto 
Saturnino. 563 

 
Discorre sobre o proceder equivocado americano ao tratar da 

guerra, a necessidade de democratização das instituições iraquianas, as 
intervenções americanas no governo de países, como os da América Latina, 
sobre a necessidade de Sua Santidade o Papa João Paulo II convocar um 
conclave dos líderes religiosos mundiais para se discutir soluções pacíficas para 
a crise no Iraque. Senador Eduardo Suplicy. 563 

 



Homenagem 
 
Homenagem a Bertha Lutz e às mulheres políticas do Parlamento. 

Lembra a criação do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz pela senadora Emília 
Fernandes. Considera a importância da participação plena da mulher na 
sociedade brasileira. Senador José Sarney. 001 

 
Homenagem à Ministra Emília Fernandes pelo seu trabalho e pela 

merecida premiação do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz de 2003. Senadora Íris de 
Araújo. 004 

 
Homenagem à Srª Maria de Nazaré Gadelha Ferreira Fernandes pela 

premiação do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz de 2003, em reconhecimento à sua 
luta por um país mais justo. Senadora Patrícia Saboya Gomes. 006 

 
Homenagem à Srª Nair Jane de Castro Lima pela premiação do Diploma 

Mulher-Cidadã Bertha Lutz de 2003, em reconhecimento à sua luta pelas mulheres 
tabalhadoras e pelas trabalhadoras domésticas. Senadora Papaléo Paes. 008 

 
Homenagem à Srª Raimunda Gomes da Silva, pela premiação do Diploma 

Mulher-Cidadã Bertha Lutz de 2003, em reconhecimento à sua luta em movimentos 
sociais. Senador Augusto Botelho. 010 

 
Homenagem à Srª Sueli Carneiro, fundadora do Gueledés, Instituto da 

Mulher Negra, pela premiação do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz de 2003, em 
reconhecimento à sua luta contra a discriminação e à violência sexual, ao racismo, pela 
defesa dos direitos de portadores de doenças de origem genéticas ou de maior 
incidência na população negra. Senadora Lúcia Vânia. 011 

 
Homenagem à Vice-Governadora do Estado de Sergipe, Marília 

Mandarino, pelo seu trabalho, e à Senadora Serys Slhessarenko, pela passagem de seu 
aniversário. Senador Almeida Lima. 264 

 
ICMS 
 
Solicita explicações sobre a cobrança do ICMS e transferências do mesmo 

entre o Estado produtor e o comprador, sobre as estratégias tomadas para defesa da 
posição externa da economia brasileira e sobre a reforma tributária como meio de 
possibilitar o crescimento econômico. Senador Eduardo Suplicy. 048 

 
Lembra do consenso ocorrido entre os Estados, em outra ocasião, em 

relação ao ICMS no destino e adoção de legislação única do ICMS, e propõe volta  à 
discussão de emenda aglutinativa para solucionar a reforma tributária. Senador 
Rodolpho Tourinho. 151 

 
Questiona se na criação do IVA no lugar do ICMS há a anexação  do ISS, 

e caso haja, qual a distribuição desses recursos para os municípios. Senadora Lúcia 
Vânia. 062 

 
Imposto de Renda 
 
Propõe a adoção de sistemática tributária, em matéria de Imposto de 

Renda, de dividir a renda familiar entre os cônjuges, sobretudo para evitar perda da 
capacidade econômica da família em função da educação dos filhos, baseado em 
modelo norte-americano. Senador Augusto Botelho. 053 

 
Informática 
 



Discorre sobre o progresso e o avanço do conhecimento no campo da 
informática, da nova massa de analfabetos – os excluídos digitais – e sua relação com a 
agenda educacional do país, assunto de relevância mundial. Senador Eduardo Siqueira 
Campos. 565 

 
Investimento 
 
Saudações ao investimento no beneficiamento do curauá, planta 

amazônica que produz fibras para cordas, pelo grupo paulista Pematec Triegel, e 
acrescenta os benefícios para o Pará e Amazônia. Senador Luiz Otávio. 265 
 

 
Mulher 
 
Considera a importância da participação plena da mulher na sociedade 

brasileira. Senador José Sarney. 001 
 
Comentários sobre a premiação do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz de 

2003, dada a cinco mulheres, que representam as mulheres brasileiras. Senadora Serys 
Slhessarenko. 002 

 
Comentários sobre a finalidade e composição do Conselho do Diploma 

Mulher-Cidadã Bertha Lutz. Senadora Serys Slhessarenko. 238 
 
Nordeste 
 
Concorda com o enriquecimento que a Dra. Tânia Bacelar, conhecedora 

da realidade nordestina, pode trazer à tribuna. Senador Efraim Moraes. 552 
 
Parecer 
 
Parecer nº 161, de 2003, da Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 2, de 2002, de iniciativa do 
Senador Nabor Júnior e outros Senhores senadores, que submete a plebiscito a 
unificação das polícias civis militares dos Estados e do Distrito Federal. Senador César 
Borges. 065 

 
Parecer nº 162, de 2003, da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, 

sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 354, de 2001 (nº 3388/97, na Casa de origem), que 
dispõe sobre a construção de muro de proteção contínuo nas pontes, viadutos e curvas 
perigosas em rodovias federais. Senadora Heloísa Helena. 067 

 
Parecer nº 163, da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, sobre o 

Projeto de Lei da Câmara nº 91, de 2001 (nº 755/95, na Casa de origem), que inclui 
ferrovias na relação descritiva do Plano Nacional de Viação. Senador  Leomar 
Quintanilha. 070 

 
Parecer nº 164, de 2003, da Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania, sobre a Proposta de Emenda à  Constituição nº 35, de 2001, tendo como 
primeiro signatário o Senador Mozarildo Cavalcanti, que “altera o caput do art.77 da 
Constituição, a fim de adequar a sua redação ao efetivo calendário das eleições 
presidenciais. Senador Jefferson Peres. 076 

 
Parecer nº 165, de 2003, da Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania, ao Projeto de Lei da Câmara nº 53, de 1999 (nº 3.883/97, na Casa de 
origem), que dispõe sobre a atuação de advogado durante depoimento perante 
Comissão Parlamentar de Inquérito. Senador Amir Lando. 080 

 



Parecer nº 166, de 2003, da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, à Petição nº 7, de 2002, encaminhada ao Senado Federal pela Central de 
Atendimento aos Moradores e Mutuários do Estado de São Paulo, com manifestação 
favorável à decisão do Superior Tribunal, que aplicou o BTNF nos contratos de 
empréstimos imobiliários no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) como 
critério de correção referente a março de 1990. Senador Pedro Simon. 085 

 
Parecer nº 167, de 2003, da Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 124, de 2001 (nº3.069/2000, na casa 
de origem), que institui o aviso antecipado ao fiador da inadimplência do devedor. 
Senador Amir Lando. 090 

 
Parecer nº 168, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Lei do Senado nº 232, de 2002, de autoria do Senador Lúcio Alcântara, que altera o art. 
18 da Lei nº 8.313, de 1991, que restabelece os princípios da Lei nº 7.505, de 2 de julho 
de 1986, institui o Programa Nacional de Apoio à Cultura (PRONAC) e dá outras 
providências, para estender à realização de mostras e festivais audiovisuais a fruição do 
incentivo fiscal. Senador Ricardo Santos. 094 

 
Parecer nº 169, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Lei do Senado nº 17, de 2003, de autoria do Senador Maguito Vilela que inscreve o 
nome de Joaquim Marques Lisboa, o Marquês de Tamandaré, no “Livro dos Heróis da 
Pátria”. Senador Aelton Freitas. 099 

 
Parecer nº 170, de 2003, da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre o 

Projeto de Lei do Senado nº 182, de 2001, de autoria do Senador Álvaro Dias, que 
dispõe sobre a concessão de desconto para professores na compra de livro didático. 
Senador Antero Paes de Barros. 102 
 

Petróleo     
 
Critica ainda os preços dolarizados da Petrobrás. Senador César Borges. 055 
 
PIB 
 
Insiste em solicitar informação sobre a perspectiva da economia 

brasileira no ano corrente, sobre o Produto Interno Bruto. Senador César Borges  
 055 

Presídio 
 
Discorre sobre a implantação de presídios de segurança no Nordeste e 

comentários à possível transferência do encarcerado Fernandinho Beira-Mar para a 
região Nordeste. Senador Alberto Silva. 250 

 
Comentários à transferência e poder de influência que tem o encarcerado 

Fernandinho Beira-Mar e a necessidade de tomar providências para impedir contatos 
por celulares e outros meios. Aparte ao Senador Alberto Silva. Senadora Íris de Araújo. 253 

 
Sugere a criação de um quadrilátero de segurança máxima, uma espécie 

de quartel do Exército, da Polícia Federal, ao invés de se criar um presídio de 
segurança máxima no Estado do Piauí. Senador Alberto Silva. 253 

 
Apoio ao Senador Alberto Silva sobre construção de um quadrilátero de 

Segurança Máxima. Aparte ao Senador Alberto Silva. Senadora Paulo Paim. 254 
 
Anseia pela não-implantação de presídio de segurança máxima no Piauí. 

Senador Alberto Silva. 255 
 
Programa Fome Zero  
 



Trata sobre a demora do Programa Fome Zero. Aparte à Senadora Íris de 
Araújo. Senador Almeida Lima. 257 

 
Denuncia irregularidades na polícia penitenciária, como celulares dados a 

presos, sugerindo instalação de presídios de segurança máxima longe das capitais. 
Senador Magno Malta. 266 

 
Concorda com a instalação de presídios de segurança máxima fora das 

capitais. Comenta ainda sobre o melhor pagamento de salário aos agentes 
penitenciários. Aparte ao Senador Magno Malta. Senador Paulo Octávio. 260 

 
Propõe a reativação da Ilha Grande para instalar  presídio de segurança 

máxima e criação de outro tipo de Programa Fome Zero. Senador Magno Malta. 270 
 
Comentários sobre a criação da Penitenciária Guido, em Teresina, e 

também sobre a criação desta cidade. Fala ainda sobre a péssima influência para o 
Piauí e para o turismo deste Estado a transferência do detento Fernandinho Beira-Mar. 
Senador Mão Santa. 547 

 
Apoio à não transferência do detento Fernandinho Beira-Mar para o 

Nordeste. Aparte ao Senador Mão Santa. Senador Efraim Moraes. 548 
 
Apoio à não transferência do detento Fernandinho Beira-Mar para o 

Nordeste. Aparte ao Senador Mão Santa. Senador Antonio Carlos Magalhães. 548 
 
Sugere que cada Estado resolva seus problemas, sem transferir detentos, 

como Fernandinho Beira-Mar, para o Nordeste. Senador Mão Santa. 548 
 

Projeto de Lei do Senado 
 
Projeto de Lei do Senado nº 88, de 2003, que dispõe sobre contribuição 

das empresas concessionárias de radiodifusão de sons e imagens para a produção 
audiovisual brasileira independente. Senador Roberto Saturnino. 130 

 
Projeto de Lei do Senado nº 89, de 2003 – Complementar, que acrescenta 

§ 3º ao art. 35 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, com vistas a permitir 
a renegociação de contratos, vigentes no momento de promulgação daquela lei, que 
venham a ter seu equilíbrio econômico- financeiro afetados por perturbação 
macroeconômica. Senador Hélio Costa. 131 

 
Projeto de Lei do Senado nº 90, de 2003, que dispõe sobre a confecção 

das cédulas de papel-moeda em dimensões diferenciadas, para permitir sua 
identificação por pessoas portadoras de deficiência visual. Senador Paulo Octávio. 132 

 
Projeto de Lei do Senado nº 91, de 2003, que dispõe sobre a 

regulamentação da atividade de motorista e cobrador de transportes coletivos urbanos e 
dá outras providências. Senador Paulo Paim. 134 

 
Projeto de Lei do Senado nº 92, de 2003, que concede estabilidade 

provisória no emprego aos trabalhadores e dá outras providências. Senador Paulo 
Paim. 135 

 
Projeto de Lei do Senado nº 93, de 2003, que dispõe sobre o trabalho do 

menor aprendiz e dá outras providências. Senador Paulo Paim. 135 
 
Projeto de Lei do Senado nº 94, de 2003,  que altera dispositivos da Lei nº 

8.245, de 18 de outubro de 1991 (Lei do Inquilinato), e da Lei nº 9.099, de 26 de 
setembro de 1995, (Lei dos Juizados Especiais), para permitir a retomada para obras 
urgentes e alterar os procedimentos judiciais nos casos que especifica. Senador Aelton 
Freitas. 136 



 
Proposta de Emenda à Constituição 
 
Proposta de Emenda à Constituição nº 8, de 2003, que aperfeiçoa o 

Sistema Tributário Nacional e o financiamento da Seguridade Social, estabelece normas 
de transição e dá outras providências Senador Paulo Octávio. 112 

 
Proposta de Emenda à Constituição nº 9, de 2003, que adiciona um 

parágrafo ao art. 183 da Constituição Federal, aumentando o tamanho máximo do lote 
objeto de usucapião especial urbano em cidades com menos de 300.000 (trezentos mil 
habitantes). Senador Sérgio Cabral. 128 

 
Racismo 
 
Comentários à criação de Secretaria Especial de Políticas de Promoção 

da Igualdade Racial. Senador Paulo Paim. 260 
 
Comenta sobre a reforma contra exclusão social e racial. Aparte ao 

Senador Paulo Paim. Senador Eurípedes Camargo. 262 
 
Reforma Agrária 
 
Comenta sobre a questão da reforma agrária. Senador Alberto Silva. 250 
 
Reforma da Previdência 
 
Faz análise da reforma previdenciária. Senador Tasso Jereissati. 029 
 
Comentários sobre a reforma da previdência. Senador Arthur Virgílio. 553 
 
Concorda que a Reforma da Previdência é restritiva e limitativa. Senador 

Roberto Saturnino. 559 
 
Comenta que o líder do PT declarou que as posições anteriores 

defendidas eram equivocadas naquele tempo em que a Reforma da Previdência era 
efetivamente necessária. Senador Roberto Saturnino. 559 

 
Declara o prejuízo ao Brasil pela não aprovação da reforma da 

Previdência. Aparte ao Senador Roberto Saturnino. Senador Arthur Virgílio. 560 
 
Diz desconhecer as diferenças marcantes de aspecto da reforma da 

Previdência que o Governo provavelmente apresentará. Senador Roberto Saturnino. 560 
 

Reforma Judiciária 
 
Comenta sobre a escolha de vítimas no Judiciário pelos criminosos e 

sobre a necessidade de uma Reforma do Poder Judiciário. Senador Heráclito Fortes. 296 
 

Reforma Tributária 
 
Defende a reforma tributária como justiça econômica e fiscal e expõe 

motivos. Senador Antonio Palocci. 015, 
 
Defende sua posição contrária à reforma tributária e a incompatibilidade 

de tal reforma com o modelo tributário atual. Senador Jefferson Peres. 025 
 



Analisa a questão da reforma tributária e da reforma da Previdência. Faz 
comparação entre as várias formas de tributação arrecadadoras e impostos. Senador 
Fernando Bezerra. 027 

 
Comentários sobre a importância da reforma tributária, e que, a seu ver, 

tira a liberdade e autonomia dos Estados. Senador Tasso Jereissati. 029 
 
Comentários sobre a reforma tributária e impostos. Analisa a 

economicidade que seria possível com a descomplicação tributária. Senador Paulo 
Octávio. 031 

 
Em resposta ao discurso do Senador Aloízio Mercadante fala sobre a 

relevância da reforma tributária. Senador Tasso Jereissati. 033 
 
Comentários sobre a experiência dos impostos CPMF  e a proposta do 

IMF, Imposto-Cidadão, no Brasil. Senador Jefferson Peres. 037 
 
Comentários sobre a proposta do IMF, Imposto sobre Movimentação 

Financeira. Insiste em que se faça estudo para implantação desse sistema no Brasil. 
Senador Paulo Octávio. 037 

 
Considerações sobre a CPMF como imposto cumulativo e suas possíveis 

formas de incidir sobre as exportações. Senador Fernando Bezerra. 038 
 
Considerações sobre a necessidade de equilíbrio entre os impostos. 

Senador Antonio Palocci. 038 
 
Discorre sobre a reforma tributária como forma de aliviar os custos de 

produção e do trabalho, e de melhorar o quadro de distribuição de renda. Senador 
Roberto Saturnino. 039 

 
Contesta opinião do Senador Fernando Bezerra, expõe as perdas que o 

Brasil sofre com o enfraquecimento da economia norte-americana,  as perdas que o 
parque industrial de Manaus teria com a taxação do ICMS no destino,  a dificuldade de 
se implantar a reforma previdenciária, entre outros. Senador Arthur Virgílio. 040 

 
Faz um apelo ao Ministro Antonio Palocci para que os municípios possam 

ter maior participação na arrecadação tributária. Critica e cobra explicações de juros 
abusivos cobrados pelo Governo Federal sobre a dívida dos Estados e municípios. 
Senador Hélio Costa. 045 

 
Comentários à reforma tributária como mais humana e justa forma de 

cobrar os impostos. Senador Augusto Botelho. 053 
 
Comentários sobre as reformas tributária e previdenciária. Solicita 

informação sobre a perspectiva da economia brasileira no ano corrente. Senador César 
Borges. 053 

 
Faz avaliação sobre o equilíbrio do primeiro momento do governo Lula e 

dificuldades, juros herdados dos governos anteriores, e a necessidade de reforma 
tributária para recompor o sistema. Questiona sobre medidas de tributação, PIB e 
reforma tributária. Senador Antônio Carlos  Valadares. 056 

 
Comentários sobre a reforma tributária, e sua necessidade de ser 

inteligente, moderna, referindo-se sobre a exigência de nota fiscal. Discorre ainda  sobre 
os recolhimentos na fonte, na saída, na entrada e guerra fiscal. Senador João Batista 
Motta. 063 

 
Agradece a participação esclarecedora do Ministro Antonio Palocci em 

debates da reforma tributária. Senador José Sarney. 064 



 
Insiste na Reforma Tributária como base e equilíbrio para a reforma 

previdenciária. Senador Paulo Paim. 263 
 
Refis 
 
Sugere adoção de projeto de lei, de sua autoria, sobre o Refis de pessoa 

física. Senador Luiz Otávio. 059 
 
Renda  
 
Sugere adoção da renda básica de cidadania como forma de eliminar a 

burocracia para efetivo atendimento e segurança dos mais necessitados. Senador 
Eduardo Suplicy. 050 

 
Requerimento 
 
Requerimento nº 181, de 2003, solicitando exame pela Comissão de 

Assuntos Econômicos do PLS nº 37/2002, que “Dá nova redação ao art. 24 da Lei nº 
8.212, de 24 de julho de 1991, e ao §1º do art.18 da Lei nº8.213, de 24 de julho de 
1991, a fim de estender o benefício do auxílio-acidente ao empregado doméstico”.  
Senador Aloízio Mercadante. 106 

 
Requerimento nº 182, de 2003, solicitando a tramitação conjunta dos 

Projetos de Lei do Senado nºs 61, de 1999, e 114, de 2001, ambos de autoria do 
eminente Senador Eduardo Suplicy, que visam alterar disposições da Lei nº 9.504, de 
30 de setembro de 1997, que estabelece normas gerais para as eleições, no que 
concerne à realização de debates e entrevistas pelos canais de rádio e de televisão 
aberta e por assinatura. Senador Marcelo Crivela. 106 

 
Requerimento nº 183, de 2003, solicitando informações a respeito da 

construção de plataformas flutuantes de petróleo e gás. Senador José Jorge. 564 
 
Requerimento nº 184, de 2003, sugerindo a Sua Santidade, o Papa João 

Paulo II, que convoque conclave dos líderes religiosos mundiais para discutir soluções 
pacíficas para a crise no Iraque e propugnar pelo cessar das hostilidades e pela paz. 
Senador Eduardo Suplicy. 564 

 
Rodovia 
 
Trata sobre a necessidade urgente de recuperação de rodovias federais. 

Senador Leomar Quintanilha. 271 
 
Salário Mínimo 
 
Critica o provável baixo reajuste salarial. Senador César Borges. 055 
 
Cobra coerência no ajuste do salário mínimo por parte do governo Lula. 

Senador Arthur Virgílio. 255 
 
Discorre sobre a transferência de data-base do salário-mínimo e do 

salário-mínimo dos aposentados e pensionistas como forma de economia de caixa do 
governo. Senado Paulo Paim. 262 

 
Apoio ao Senador Paulo Paim sobre salário mínimo e previdência. Aparte 

ao Senador Paulo Paim. Senador Magno  Malta. 263 
 
Comentários ao provável aumento do salário-mínimo e discorda da 

mudança de data do reajuste,  de 1º  de maio para 1º de abril. Senador Paulo Paim. 542 



 
Apóia a luta por um reajuste melhor ao salário mínimo. Aparte ao Senador 

Paulo Paim. Senador Efraim Moraes. 543 
 
Lembra e defende o salário mínimo de US$100,00. Senador Paulo Paim. 543 
 
Parabeniza o Senador Paulo Paim pelo seu trabalho em defesa de um 

salário mínimo mais justo e mostra estar de acordo com um aumento do salário maior 
do que o previsto. Aparte ao Senador Paulo Paim. Senador Antônio Carlos Magalhães. 543 

 
Comentários sobre o aumento do salário mínimo, sua capacidade de 

distribuição de renda e combate à fome, sobre a inflação do período e sobre o salário 
mínimo ideal. Apoio a um benefício que se estenda aos aposentados e pensionistas. 
Senador Paulo Paim. 544 

 
Comentários sobre a medida provisória que estabelece o valor do salário 

mínimo. Critica o baixo valor do mesmo, que, em sua opinião, poderia ser maior. 
Senador Arthur Virgílio. 552 

 
Sugere a união de líderes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados 

para analisar onde seria possível fazer cortes, a fim de acrescentar algo ao salário 
mínimo. Aparte ao Senador Arthur Virgílio. Senador Antonio Carlos Magalhães. 553 

 
Comenta sobre o aumento do salário mínimo. Acrescenta que o salário 

mínimo já estava apontado na Lei de Diretrizes Orçamentárias e sugere um aumento 
maior. Aparte ao Senador Arthur Virgílio. 553 

 
Comentários sobre o salário mínimo. Senador Arthur Virgílio. 553 
 
Comentários sobre o aumento do salário mínimo e sua influência sobre 

benefícios e programas de assistência social. Aparte ao Senador Arthur Virgílio. 
Senador Eduardo Suplicy. 554 

 
Discute sobre votação do novo salário mínimo. Senador Arthur Virgílio. 555 
 
Debate sobre as propostas de novo valor do salário mínimo. Aparte ao 

Senador Arthur Virgílio. Senador Paulo Paim. 556 
 
Discorre sobre a influência que pode ter um aumento do salário mínimo 

nas pequenas prefeituras. Sugere ainda um pequeno aumento além do valor proposto. 
Senador Arthur Virgílio. 556 

 
Comentários ao possível aumento do salário mínimo e a necessidade de 

Reforma Previdenciária, como necessária à valorização da questão salarial, e sobre a 
prática de induzir aumentos de produtividade mediante os aumentos de salário. Senador 
Roberto Saturnino. 558 

 
Concorda que a não Reforma da Previdência tem sido impeditiva para 

melhores aumentos de salários. Faz comentário sobre programas do Governo Lula. 
Aparte ao Senador Roberto Saturnino. Senador Arthur Virgílio. 558 
 

Saúde 
 
Comentários ao ótimo atendimento igualitário recebido no Hospital Sarah. 

Sugere a criação de um hospital da Rede Sarah de Hospitais em cada Estado. Senador 
Paulo Paim. 259 

 
Registra seu apoio à Rede Sarah de Hospitais, em emendas individuais. 

Aparte ao Senador Paulo Paim. Senador João Ribeiro. 260 
 



Solicita ajuda para reforma do Hospital Universitário de Teresina. Senador 
Mão Santa. 548 

 
Segurança Pública 
 
Comentários ao bom índice em segurança pública no Estado do Piauí e 

sua posição contrária à transferência de presos de um Estado para outro. Senador 
Almeida Lima. 264 

 
Sociedade 
 
Sugere adoção de proposta simbólica de doação aos mais necessitados 

por toda a sociedade. Senador Paulo Paim. 260 
 
Sudene 
 
Discorre sobre a falta de recursos no Nordeste, sobre a recriação da 

Sudene – Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, e demonstra 
preocupação sobre o perigo de esse órgão não cumprir sua finalidade, a exemplo do 
que ocorreu no passado. Senador Efraim Moraes. 549 

 
Solidariza-se com a preocupação de a recriação da Sudene – 

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste,  não cumprir sua finalidade. Solicita 
solução para a questão da reforma tributária urgente para a região Nordeste. Aparte ao 
Senador Efraim Moraes. Senador José Jorge. 550 

 
Concorda que a região Nordeste precisa urgentemente de investimentos, 

através da recriação da Sudene – Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste,  
como caminho da solução. Senador Efraim Moraes. 551 

 
Comentários sobre a criação da Sudene –  Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste, que atuou como peça fundamental ao desenvolvimento 
do Nordeste. Senador Mão Santa. 551 

 
Revela preocupação com uma recriação da Sudene por intermédio de 

Medida Provisória. Senador Efraim Moraes.  551 
 
Comentários ao modelo esgotado da Sudene – Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste, apesar de seu sucesso na sua criação. Aparte ao 
Senador Efraim Morais. Senador Garibaldi Alves Filho. 551 

 
Comentários sobre a extinção da Sudene e sua possível recriação, que, 

em sua opinião, terá ligação com o sistema tributário, sugerindo a espera de reforma 
tributária antes da recriação da Sudene. Senador Roberto Saturnino. 560 

 
Comentários à recriação da Sudene. Aparte ao Senador Roberto 

Saturnino. Senador Eduardo Suplicy. 561 
 
Considerações sobre a recriação da Sudene e sua indicação de chefia. 

Aparte ao Senador Roberto Saturnino. Senador Efraim Moraes. 561 
 
Convite ao Senador Efraim Moraes e acrescenta característica 

desenvolvimentista que seria necessário à recriação da Sudene. Senador Roberto 
Saturnino. 561 



Ata da 26ª Sessão Especial, em 27 de março de 2003

1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 52ª LEGIALATURA

Presidência do Sr. José Sar ney e da Sra. Serys Slhes sarenko

(Inicia-se a sessão às 10 ho ras)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Sob a pro -
teção de Deus, ini ciamos nos sos tra balhos.

Declaro aber ta a Ses são Espe cial con vocada
nos ter mos do Requerimento nº 177, de 2003, de au -
toria da ilus tre Se nadora Serys Slhes sarenko e ou tros
Srs. Se nadores, des tinada à en trega da Se gunda
Premiação do Di ploma Mu lher-Cidadã Bert ha Lutz,
instituído pela Resolução nº 2, de 2001, do Se nado
Federal.

Convido, para to marem as sento à mesa, a Se -
nadora Serys Slhes sarenko e o Se nador Geraldo
Mesquita Jú nior, res pectivamente Pre sidente e
Vice-Presidente do Con selho do Di ploma Mu lher-Ci-
dadã Bert ha Lutz, bem como a Exmª Srª Mi nistra
Emília Fer nandes, Ti tular da Se cretaria Espe cial de
Políticas para as Mu lheres, da Pre sidência da Re pú-
blica, e o Se nador Papaléo Paes, que tam bém com -
põe o Con selho.

Registro, ain da, que as Srªs Se nadoras Íris de
Araújo, Ro seana Sar ney, Lú cia Vâ nia e Patrícia Sa -
boya Go mes e os Srs. Se nadores Augusto Bo telho
e Magno Mal ta também in tegram o re ferido Con se-
lho.

Ao abrir esta so lenidade, que ro re cordar que,
em 10 de se tembro de 1985, quan do ins talei o Conse-
lho Na cional dos Di reitos da Mu lher, tive a opor tunida-
de de di zer so bre as mu lheres:

Elas são a me tade do céu.
O des conhecimento des sa ver dade,

além de cla morosa in justiça, cons titui tam bém
um ato de pri var qualquer país de uma po de-
rosa fon te de ener gia e cri ação: as mu lheres.

Sempre con siderei fun damental a par ticipação
plena da mu lher na so ciedade bra sileira, não só em
sua li derança fa miliar, mas tam bém em to dos os
campos pro fissionais, in clusive na po lítica. A igual-
dade ple na en tre mu lheres e ho mens não pas sa so -
mente por sua ins crição na De claração Uni versal
dos Di reitos do Ho mem, na Carta das Na ções Uni -
das e na Cons tituição Bra sileira; passa tam bém por
um es forço con tinuado de su peração das pro fundas

desigualdades so ciais que in felizmente ain da acom-
panham a vida da mu lher bra sileira.

Naquele mo mento es tava cer to de que não fa zia
um ges to de de ferência pa ternalista, mas res pondia
ao an seio de uma luta há mu ito ini ciada por pes soas
como Bert ha Lutz. No co meço do sé culo XX, as con -
dições que essa ba talhadora in cansável en controu
pela fren te eram as mais di fíceis. Era pre ciso ter aces -
so ple no – quan do não o aces so puro e sim ples – à
educação e ao voto. Bert ha Lutz, à fren te, pri meiro, da 
Liga para a Eman cipação Inte lectual da Mu lher e, de -
pois, da Fe deração Bra sileira para o Pro gresso Fe mi-
nino, teve vi tórias sig nificativas, es pecialmente ao
conseguir que o di reito ao voto fe minino fos se ex pres-
so no Có digo Ele itoral de 1932.

Bertha Lutz foi par lamentar, e é as sim nor mal
que, mais uma vez, as sociemos o seu nome ao da
Senadora e Mi nistra Emí lia Fernandes, che fe da Se -
cretaria Espe cial das Po líticas para as Mu lheres e a
quem de vemos a ini ciativa da re solução do Se nado
que cri ou o Di ploma Mu lher-Cidadã Bert ha Lutz. A
educadora de Sant’Ana do Li vramento sem pre foi
uma de fensora dos di reitos da Mu lher no Rio Gran de
do Sul e aqui no Se nado Fe deral.

Nair Jane de Cas tro Lima re presenta as em pre-
gadas do mésticas, participando da cri ação de suas
primeiras as sociações na cionais, in clusive de pois da
Constituinte, do Sin dicato dos Tra balhadores Do més-
ticos e tam bém da Con federação La tino-Americana e
do Ca ribe de Tra balhadores Do mésticos.

Nazaré Ga delha, pro fessora e ad vogada, ati vis-
ta dos di reitos hu manos, Con selheira Ju rídica do
Centro de De fesa dos Di reitos Hu manos da Di ocese
de Rio Bran co, no Acre, veio dos se ringais de Xa puri
para fa zer um trabalho que tam bém é in ternacional-
mente re conhecido.

Sueli Car neiro re presenta a união da luta con tra a
discriminação de gê nero, a luta con tra a dis criminação
racial, atra vés do Ge ledés Instituto da Mu lher Ne gra, de
São Pa ulo, e de mu itas ou tras fren tes, in clusive par tici-
pando do Con selho Na cional dos Di reitos da Mu lher.

Finalmente, quero sa udar Ra imunda Go mes da
Silva, que bradeira de coco ba baçu de San ta Lu zia, no 
Maranhão, tra balho duro e he róico de tan ta gen te de

Março  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-feira  28 04927



minha ter ra. Dona Ra imunda vive hoje no To cantins e
é Di retora da Se cretaria da Mu lher Ru ral Extra tivista
do Con selho Na cional dos Se rin gueiros.

São to das exem plos de uma de dicação in cansá-
vel à luta pe los di reitos da mu lher, to das, em as suas
múltiplas ati vidades, nas vi tórias con seguidas na vida
particular e na vida pú blica, exemplos de mu lher.

A Pre sidência co munica ao Ple nário que, den tre
as 33 in dicações re cebidas, o Con selho do Di ploma
Mulher-Cidadã Bert ha Lutz es colheu a Srª. Mi nistra
Emília The rezinha Xa vier Fer nandes, a Srª Maria de
Nazaré Ga delha Fer reira Fer nandes, a Srª Nair Jane
De Cas tro Lima, a Srª. Raimunda Go mes da Silva e a
Srª Sueli Car neiro para re ceberem o Di ploma.

Quero pas sar a pre sidência des ta ses são,
numa ho menagem a to das as mu lheres po líticas que 
estão no Parlamento, à Se nadora Serys Slhes saren-
ko, que é Pre sidente do Con selho do Di ploma Mu-
lher-Cidadã Bert ha Lutz. A Se nadora as sume a pre -
sidência em nome de to das as Se nadoras que par ti-
cipam des ta Casa.

O Sr. José Sar ney, Pre sidente do Se-
nado Fe deral, de ixa a ca deira da pre sidên-
cia, que é ocu pada pala Sra. Serys Slhes sa-
renko, Pre sidente do Con selho de Di ploma
Mulher-Cidadã Bert ha Lutz.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sarenko) –
Gostaríamos de iniciar sa udando o Pre sidente do Se -
nado, Se nador José Sar ney, que, em re lação a ques -
tões de gê nero, tem aqui escido pron tamente em to-
dos os mo mentos. Acredito ser S. Exª um dos gran des
defensores da luta das mu lheres e, com cer teza, du -
rante a sua pre sidência, vai con tinuar con tribuindo e
participando da for ma como vem fa zendo.

Srªs e Srs. Par lamentares, gos taria de sa udar
todas as mu lheres da nos sa Câ mara Fe deral na pes -
soa da nos sa guer reira De putada Jan dira Feg hali,
que dis pensa apre sentações.

Já foi fa lada a com posição de nos so Con selho,
mas, por uma ques tão de jus tiça, vou re petir.

O Con selho da Mu lher-Cidadã Bert ha Lutz com -
põe-se das Srªs Se nadoras Ro seana Sar ney, Iris de
Araújo, Lú cia Vâ nia, Pa trícia Sa boya Go mes e Serys
Slhessarenko e dos Srs. Se nadores Ge raldo Mes qui-
ta, Mag no Mal ta, Pa paléo Paes e Au gusto Bo telho,
sendo que eu, Se nadora Serys Slhes sarenko, sou a
Presidente do re ferido Con selho e o Se nador Ge raldo
Mesquita é o Vice-Pre sidente.

O Se nador Ge raldo Mes quita, in clusive,  pe-
diu-me que tor nasse pú blico que es teve pre sente até

há pou co, mas como é o Re lator da Co missão de Éti -
ca e está ha vendo uma re união com de poimentos,
neste mo mento, S. Exª pre cisou au sentar-se.

Também gos taria de di zer que este Con selho foi 
há pou co cons tituído, em um es forço bas tante sig nifi-
cativo do Pre sidente José Sar ney, e instalado ain da
neste mês.E a de finição da se leção des ses currículos
já foi fe ita por este Con selho, de uma for ma bas tante
magnânima, em uma par ticipação ex tremamente
tranqüila de to das as Srªs e Srs. Se nadores.

Às de mais Se nadoras e Se nadores aqui pre-
sentes e que não fa zem parte do Con selho, um agra -
decimento mu ito es pecial, por que só va mos su perar a 
discriminação, a mar ginalização, en fim, to dos os pro-
blemas que a ques tão de gê nero en frenta, com a par-
ticipação de to dos.

Como che gamos a este mo mento? Já foi dito
aqui, o Con selho do Di ploma Mu lher-Cidadã Bert ha
Lutz ins talou-se, pela primeira vez, em 2001, sob a
Presidência da nos sa ex-Se nadora, hoje Mi nistra,
Emilia Fer nandes, uma das nos sas agraciadas. E as -
sim va mos construindo a nos sa his tória.

A pre miação de 2003 é a se gunda re alizada. Fo -
ram ana lisados 33 cur rículos e não foi nada fá cil es co-
lher al gumas mu lheres em um uni verso de tan tas que
dedicam sua vida em prol de ati vidades co letivas na
luta da ques tão de gê nero.

Tenho certeza de que Emi lia Fer nandes, Nair
Jane de Cas tro Lima, Na zaré Ga delha, Ra imunda
Gomes da Sil va e Su eli Car neiro, aqui re presentada
por Ma ria Apa recida da Sil va, por que, nes te mo men-
to, a Srª Su eli Car neiro está em Dal las, par ticipando
de um com promisso que ha via as sumido há bas tante
tempo, são mu lheres lu tadoras das ca usas co loca-
das, es pecialmente com re lação às suas ca tegorias.

Embora ape nas cin co mu lheres es tejam sen do
premiadas, elas re presentam to das as mu lheres bra -
sileiras. Assim, que ro que essa pre miação seja re ce-
bida por to das as mu lheres que es tão na luta do
dia-a-dia, des de aque las que es tão cri ando seus fi -
lhos com a ma ior di ficuldade, aque las que es tão lu-
tando para ter o pão para dar a seus fi lhos, aquelas
que es tão em um pa tamar me lhor de vida eco nômica,
mas que, mes mo as sim, es tão abra çando lu tas para
defender os in teresses co letivos, as ne cessidades e
as as pirações da so ciedade bra sileira como um todo
e, es pecialmente, com re lação à ques tão da mu lher.
Tenho certeza de que ao pre miarmos cada uma das
cinco com panheiras aqui pre sentes, es taremos pre-
miando tam bém to das as mu lheres bra sileiras.

04928 Sex ta-feira  28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Mar ço de 2003MARÇO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL2 MARÇO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL2     MARÇO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL2     



Nós, mu lheres, te mos que lu tar con tra a dis cri-
minação den tro da fa mília e no tra balho, lu tar contra a
violência – não va mos ofe recer da dos por que o tem -
po urge – e lu tar para ter es paço po lítico. E que remos
espaço po lítico, sim. Qu eremos e es tamos buscando
espaço po lítico; ele ain da é bas tante res trito. Te mos
esta cer teza e esta cla reza: ele é mu ito res trito. Basta
vermos aqui no Se nado: são 81 ca deiras, so mos 9
mulheres. Há pes soas que fa lam: “Mas já cres ceu, au -
mentou bas tante”. Saiu do mu ito pou co para o qua se
nada. So mos 52% da so ciedade e que remos, sim,
participação po lítica, mas para isso pre cisamos par ti-
cipar, es tar den tro dos par tidos po líticos, e lu tar po líti-
ca e in ternamente em cada par tido pela ado ção efe ti-
va da Lei de Co tas, já que na re alidade ain da há mu ita
discriminação.

Essas ques tões pre cisam ser su peradas, mas
isso só será pos sível quando con seguirmos que ho -
mens e mu lheres, de for ma cons ciente e con seqüen-
te, com preendam que, para que haja jus tiça, a ques -
tão do gê nero tem de ser con siderada e su perada a
discriminação con tra a mu lher em to dos os se tores.

Não po demos con tinuar nos sub metendo, den tro
da fa mília, a toda es pécie e for ma de dis criminação. Às
vezes, o ho mem é considerado es petacular nas re la-
ções so ciais, mas, den tro da fa mília, dis crimina a mu-
lher, a opri me e, mu itas ve zes, é vi olento. E a vi olência
não é só fí sica, mas tam bém a pa lavra mal usada, a fal -
ta de apo io, en fim, qualquer tipo de agres são à mu lher.
Ou mu damos as re lações den tro da fa mília, ou ja mais
construiremos uma so ciedade di ferente.

Por isso, con clamo mais uma vez ho mens e mu -
lheres para mu darmos nos sas re lações na fa mília, no
trabalho, com nos sos com panheiros, com nos sos
amigos e, fun damentalmente, na po lítica. Nós, mu lhe-
res, sa bemos de senvolver po líticas pú blicas, sim, e
de for ma po liticamente cor reta para a ma ioria da so ci-
edade. Nós que ges tamos a vida, com cer teza, que re-
mos pre servá-la mais do que nin guém ou tan to quan -
to to dos. E, para pre servar a vida, pre cisamos mu dar
as po líticas pú blicas. Por isso, pre cisamos che gar ao
poder po lítico de igual para igual com os com panhei-
ros ho mens. Não que remos nem mais nem me nos,
queremos ape nas ser igua is.

E, já en cerrando, pois fa lei um pou co de mais, gos -
taria de fa lar um pou co so bre a questão da guer ra, tão in-
sana e tão in fame. Acre ditamos até o úl timo mi nuto que
essa guer ra, fruto e pro duto de uma men te do entia que
desrespeitou e vem des respeitando a hu manidade in tei-
ra, não ia acon tecer. O planeta in teiro está sen do des res-
peitado pelo Pre sidente Ge orge W. Bush. E isso pode ter

conseqüências para to dos. Portanto, te mos que con ti-
nuar nos po sicionando fir memente.

E essa tem sido a po sição adotada, nes te Se na-
do da Re pública, por uma gran de par te das Srªs e dos 
Srs. Se nadores, prin cipalmente pelo nos so Pre siden-
te, Se nador José Sar ney. A postura que S. Exª vem
assumindo, os dis cursos que vem fa zendo  nes te ple -
nário são dig nos de se rem li dos e de vem ser di vulga-
dos a to dos os bra sileiros e a to dos os Par lamentos
do mun do, por que são mu ito fir mes e mu ito de termi-
nados con tra a guer ra e pela paz.

Nós, mu lheres, so mos in distintamente con tra a
guerra, por que são os nos sos fi lhos, os nossos ne tos,
os nos sos descendentes, aqueles que sa íram de den-
tro de nós que es tão cor rendo ris co de vida, e não só
agora, com esta guer ra, mas no fu turo, com as con se-
qüências que dela po dem ad vir.

E não po demos fi car tranqüilos, porque ao de -
clarar guer ra ao Ira que como se fos se o dono do mun -
do, o Pre sidente dos Esta dos Unidos está man dando
um re cado para to dos nós. Te mos um pro blema mu ito
sério pela frente: a nossa Ama zônia.

Está sen do en sinado nos ban cos es colares
americanos que a Ama zônia é dos ame ricanos, que
devem de fendê-la de nós, bra sileiros. Mas a nos sa
parte é nos sa, e não va mos abrir mão dela. 

Essa guer ra tem um re cado para nós tam bém.
Depois que o Pre sidente Ge orge Bush ob ter o com bus-
tível fóssil, as segurar a dis puta do dó lar com o euro e
atender os in teresses da in dústria bé lica, S. Exª po derá
voltar-se para o Bra sil e di zer: “A Ama zônia é nos sa”. E
poderá vi rar seus mís seis para cá, or denando-nos: “Fi -
quem ca lados e qui etos, porque a Ama zônia é ame rica-
na”. E o que ire mos fa zer? Te mos que nos le van tar já,
de to das as formas, con tra essa guer ra e pela paz. Nós,
mulheres, que ges tamos a vida, que remos con tinuar
preservando a vida, com cer teza.

Encerrando, quero fa zer uma ho menagem, em
nome de Cris tina Escher, es posa do juiz as sassinado
em São Pa ulo – e, ago ra, ou tro juiz foi as sassinado no 
Espírito San to – a to das as ví timas do cri me or ganiza-
do. Cris tina Escher per deu o ma rido de for ma vil, co -
varde, in fame, as sassinado pe los ban didos do crime
organizado. Não po demos per der essa guer ra. A so ci-
edade or ganizada tem que ser vi toriosa na luta con tra
o cri me or ganizado. Te mos que de sorganizá-los. Com 
certeza, tam bém va mos ob ter esta vi tória.

E nós, mu lheres, te mos que con tinuar bus can-
do, de for ma con victa e de terminada, uma so ciedade
melhor, jus ta, igua litária, uma so ciedade em que o
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bem, a so lidariedade e a fra ternidade se jam os gran-
des va lores.

Muito obri gada e um abra ço ca rinhoso a to dos e 
a to das.

(Palmas.)
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sarenko) –

Concedemos a pa lavra à no bre Se nadora Iris de Ara -
újo, que irá ho menagear a Exmª Srª Mi nistra Emí lia
Therezinha Xa vier Fer nandes.

A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO. Pro-
nuncia o se guinte dis curso. Sem re visão da ora dora.)
– Em pri meiro lu gar, peço li cença ao Pre sidente José
Sarney para sa udar essa pla téia que par ticipa des ta
homenagem a ape nas al gumas mu lheres, de vido à
impossibilidade de a pres tarmos a to das as brasilei-
ras. Cada mu lher, por esse Bra sil afo ra, cum pre uma
jornada du pla ou tri pla de tra balho, seja ela mi nistra,
senadora, ca tadora de pa pel, la vadora de rou pa, em -
pregada do méstica, porque so mos exa tamente igua is
no pa pel que cumprimos na so ciedade bra sileira. E a
minha pri meira sa udação é para essa mu lher.

Cumprimento o nos so Pre sidente José Sar ney,
que tem dado uma de monstração ine quívoca, na Pre-
sidência do Se nado, na condução dos tra balhos, de
ser um ho mem mo derno, vol tado para o seu tem po. S. 
Exª vive as ques tões que nós, mu lheres, vi vemos,
porque fa zemos parte da tese mo derna da igual dade
de di reitos en tre ho mens e mu lheres. Sentada nes te
plenário, te nho ob servado S. Exª, qua se que como
sua alu na, sua ou vinte, e te nho procurado apren der o
máximo, para quan do vol tar para o meu Esta do trans -
mitir a mu lheres que aqui re presento tudo aqui lo que
recebi em ter mos de imagens, te ses e apren dizado.

O Se nador Ma guito Vi lela tam bém me rece uma
homenagem, por que o meu nome cons tou na cha pa
de S. Exª não como uma ho menagem às mu lheres –
porque não que remos ape nas ho menagens, que re-
mos ser re conhecidas – e hoje es tou aqui, por al gum
tempo, como Se nadora.

Ministra Emí lia Fer nandes, coube-me, hon rosa-
mente, o pa pel de sa udá-la. E eu o faço com um pra -
zer mu ito gran de. Eu acom panhava seu tra balho, Mi -
nistra. Tal vez V. Exª não se lem bre, mas cer ta oca sião,
no ae roporto de Bra sília, quando V. Exª se pre parava
para pe gar um avião para o Rio Gran de do Sul e eu
para o meu Esta do de Go iás, tive opor tunidade de
cumprimentá-la e di zer-lhe da ad miração que sen tia
por V. Exª. Ja mais po deria ima ginar que, um dia, es ta-
ria aqui a sa udá-la, eu como Se nadora e a se nhora
como Mi nistra. Ao di zer isso, fico or gulhosa. Mas não
fico or gulhosa, Se nador José Sar ney, pelo fato de es -
tar ocu pando o car go de Se nadora, à fren te de tan tas
mulheres im portantes; fico or gulhosa por pen sar que
a nos sa con quista – a mi nha e a de las – está sen do

feita por meio de um tra balho que cus tou mu ito suor,
muitas lá grimas e mu ito san gue.

Tenho também que di rigir al gumas pa lavras es -
peciais a uma mu lher que com põe a Mesa, a Se nado-
ra Serys Slhes sarenko. Des de o pri meiro mo mento a
que aqui che guei, in segura, sem co nhecer di reito o
espaço que iria ocu par, re cebi de S. Exª uma aco lhida
extraordinária, uma so lidariedade e um sen timento
fraterno que só nós, mu lheres, sa bemos trans mitir
umas para as ou tras, in dependentemente de par tido
ou da fé que pos samos pro fessar. Isso por que te mos
alguma co isa que nos faz igua is e, ao mes mo tem po,
estabelece a di ferença: o co ração e a sen sibilidade
que te mos à flor da pele. 

Cumprimento, Se nadora, o seu tra balho. V. Exª
tem sido uma mola que im pulsiona, den tro des te ple -
nário, toda a Ban cada fe minina. E nós a te mos como
nossa ori entadora. E sem pre que pre ciso de uma ori -
entação, no mo mento de um voto – S. Exª nun ca nem
percebeu –, como está sen tada atrás de mim, eu olho
para ela. Pelo olhar, per cebo, mu itas ve zes, o ca mi-
nho que devo to mar na hora de vo tar, con trariando, às 
vezes, até o meu pró prio Partido.

Cumprimento o Se nador Pa paléo Paes, que
está par ticipando des ta ses são, mostrando a pre sen-
ça mas culina nes se uni verso de luta pelo nos so es pa-
ço, em que pre gamos a igual dade, em que di zemos a
toda hora que so mos, sim, a ma ioria do ele itorado.
Nós não que remos mais ser uti lizadas como mas sa
de ma nobra, não queremos mais ape nas de positar o
nosso voto. Qu eremos, sim, sen tar às me sas das de -
cisões e de cidir pela gran de ma ioria, que são as mu -
lheres bra sileiras, que fa zem a história des te País
com o seu tra balho, a sua luta e o seu em penho.

Cumprimento, nes te mo mento, por es tar co nos-
co, a Mi nistra – e vou me es tender um pouco mais
para fa lar so bre ela.

Bertha Lutz, se aqui es tivesse, cer tamente es ta-
ria olhan do, com mu ito pra zer, para esse Ple nário.
Bertha Lutz, uma pre cursora da luta pelo voto fe mini-
no, cer tamente se sen tiria re compensada por todo o
seu tra balho. Sem dú vida, foi por exem plos de mu lhe-
res como es sas, Bert ha Lutz e ou tras, que che gamos
onde che gamos. Quem sabe, Se nadoras, nós tam-
bém se remos ci tadas como exemplo para as ge ra-
ções fu turas.

Senadora, Mi nistra e co lega Emi lia, ao ler o seu
currículo, cha mou-me a atenção a sua for mação pela
Escola Nor mal da Com panhia de San ta Te reza de Je -
sus, em San tana do Li vramento. Cha mou-me e
tem-me cha mado a aten ção a sua de senvoltura e a
sua ca pacidade, du rante o seu pe ríodo como Se na-
dora, de as similar e tran sitar pe los mais di versos se -
tores e as suntos, re presentando o Se nado nas mais
diversas lo calidades, re presentando o Bra sil, in clusi-
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ve no ex terior. V. Exª é uma mu lher ca paz, com peten-
te. Acre dito que o Pre sidente Lula le vou mu ito em
conta a sua com petência ao es colhê-la e co locá-la
em uma fun ção que nos re presenta a to das.

Saúdo V. Exª e que ro di zer que to das as ou tras
mulheres que se rão sa udadas pe las Se nadoras aqui
presentes, e em quem ti vemos o pra zer de de positar
o nos so voto, são mu lheres, al gumas, mu ito sim ples,
talvez, no seu fa zer, no seu can tar, no seu fa lar, no
seu ves tir, mas mu ito im portantes neste País. Nós so -
mos os agen tes pú blicos des te País, re presentamos
o povo des te País, que nos bus ca e está lá fora, e não
está aqui den tro se não por in termédio da nos sa voz,
da nos sa pre sença, do nos so dis curso, da nos sa
ação. E a nos sa res ponsabilidade, mi nhas com pa-
nheiras e pla téia que nos pres tigia, é mu ito ma ior a
cada dia que pas sa.

Quero di zer à Mi nistra e ex-Senadora Emi lia
Fernandes, Se cretária Espe cial de Po líticas para as

Mulheres, que temos confiança ab soluta no seu tra -
balho. Te mos con fiança no seu taco, na sua pre sença.
Estaremos to das oran do, pe dindo a Deus que a
acompanhe, que lhe dê for ça e co ragem, de termina-
ção e dis cernimento para sa ber o mo mento cer to
para de cidir corretamente. Esta remos to das torcendo
pelo seu su cesso, porque ele representa o nos so su -
cesso tam bém.

Muito obri gada a to dos.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sarenko) –

Muito obri gada, Srª Se nadora Iris de Ara újo.
A Exmª Srª Mi nistra Emilia Te rezinha Xa vier Fer-

nandes re ceberá o seu di ploma, nes te mo mento, das
mãos da Srª Se nadora Iris de Ara újo.

(Palmas.)

(A Srª Se nadora Iris de Ara újo di ri-
ge-se à mesa para a en trega do di ploma.)

É o se guinte o di ploma en tregue:
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sarenko) –
Con vidamos a Exmª Srª Se nadora Ro seana Sar ney
para vir à mesa en tregar as flo res à Mi nistra Emi lia
Fernandes.

(A Srª Se nadora Ro seana Sar ney di ri-
ge-se à mesa e en trega as flo res.)

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sarenko) –
Concedo a pa lavra à no bre Se nadora Pa trícia Sa boya
Gomes para ho menagear a Srª Ma ria de Na zaré Ga -
delha Fer reira Fer nandes.

A SRA. PATRÍCIA SABOYA GOMES (PPS –
CE. Pro nuncia o se guinte dis curso. Sem re visão da
oradora.) – Sr. Pre sidente José Sar ney, quero sa u-
dá-lo  em nome de to dos aqueles Se nadores e De pu-
tados que se en contram hoje pres tigiando este mo-
mento tão es pecial para to dos nós. Na ver dade, sin -
to-me tam bém com a res ponsabilidade de re afirmar
aqui as pa lavras das ou tras com panheiras e res saltar
o tra balho e a de dicação que têm tido pela ca usa de
todas as mu lheres do nos so País. 

Quero cum primentar a Se nadora Serys Slhes -
sarenko, que tem sido – não ape nas aqui no Se nado,
mas du rante toda a sua vida, toda a sua tra jetória –
uma in cansável ba talhadora não só pe los di reitos das 
mulheres, mas cer tamente pe los di reitos de todo o
povo bra sileiro, que de seja vi ver numa so ciedade mu -
ito mais jus ta e mu ito mais dig na.

Quero sa udar a ex-Se nadora e hoje Mi nistra,
para or gulho de to dos nós nes te País, que tem tido
uma atu ação exem plar em seu Mi nistério, bus cando
resgatar os di reitos de to das nós mu lheres.

Quero tam bém sa udar o Se nador Pa paléo
Paes, que está co nosco e tem sido, nes ta Casa, um
exemplo de atuação po lítica.

Quero sa udar to das as mu lheres que hoje re ce-
bem o prê mio Bertha Lutz e di zer da imensa sa tisfa-
ção e ale gria de po der es tar aqui para fa lar um pou co
sobre a vida de uma des sas mu lheres, uma mu lher
batalhadora, uma mu lher que ser ve de exem plo para
todas nós.

Nas úl timas dé cadas, inú meras mu lheres bra si-
leiras têm se des tacado na ba talha co tidiana em bus -
ca da su peração de al guns dos principais pro blemas
do País. A ad vogada Na zaré Ga delha, nas cida na ci -
dade de Xa puri, no Acre, ter ra de Chi co Men des, é
uma des sas in cansáveis guer reiras pela ca usa dos
mais po bres e ex cluídos.

A co ragem e a ou sadia são a mar ca da tra jetória
de Na zaré Ga delha. Por mais de 12 anos, ela co orde-
nou o Cen tro de De fesa dos Di reitos Hu manos da Di -
ocese, no Acre. Hoje é Co ordenadora de Re lações
Internacionais do Mo vimento Na cional de Di reitos
Humanos e do Ce deca, no Acre. Re aliza di versos tra -
balhos nessa área: aten de as ví timas de vi olações de

direitos hu manos, de nuncia abu so de au toridades,
maus-tratos contra cri anças, ido sos e por tadores de
necessidades es peciais, vi olência se xual e ex plora-
ção do tra balho in fantil, além de fa zer a de fesa ju rídi-
ca de tra balhadores ru rais.

Ao lon go de to dos es ses anos, Na zaré Ga delha
sofreu vá rias ame aças de mor te em de corrência de
sua atu ação enér gica em de fesa dos di reitos hu ma-
nos. Em al gumas si tuações teve de se au sentar de
seu Esta do para não cor rer ris co de vida. Um dos mo -
mentos mais graves acon teceu quan do ela re velou à
CPI do Nar cotráfico, do Con gresso Na cional, a exis -
tência de gru pos de ex termínio e de cri me or ganizado
no Acre. Na quela oca sião, contou com o apo io do Mo -
vimento Na cional de De fesa dos Di reitos Hu manos e
a pro teção de po liciais mi litares.

A his tória de Na zaré é um exem plo para to das
nós, mu lheres bra sileiras.Fi lha mais ve lha de uma fa mí-
lia de nove ir mãos, ela cresceu en tre os se ringais da re -
gião de Xa puri, por que seu pai, João Ba tista Fer reira, vi -
via da ex tração da bor racha. Até a ida de de nove anos,
ajudava a mãe a cu idar dos ir mãos e o pai a ti rar a bor -
racha. Eles mo ravam em uma casa sim ples, fe ita com
paxiúba, pal meira tí pica da quele lo cal. Após a des trui-
ção da casa por um in cêndio pro vocado pelo dono do
seringal onde seu pai tra balhava, a fa mília se viu obri ga-
da a mi grar para Rio Bran co. Na ca pital do Esta do, Na -
zaré ven dia ba nanas e en tregava as rou pas que a mãe
lavava. Apren deu a ler e a es crever. Aos 26 anos, co me-
çou a cur sar História na Uni versidade Fe deral do Acre.
Depois que pas sou a atuar no Cen tro de De fesa dos Di -
reitos Hu manos da Di ocese, Na zaré de cidiu fa zer Di rei-
to, for mando-se em 1997.

O tra balho des sa no bre ba talhadora já con quis-
tou ad miração e res peito no Bra sil e no ex terior. Em
2001, ela ga nhou o Prê mio Cen tro-Sul de Lis boa,
concedido pelo Cen tro Eu ropeu para Inde pendência
e So lidariedade. No ano pas sado, re cebeu o prê mio
de Mu lher do Ano, da re vista Cláudia.

Entregar-lhe o Di ploma Mu lher-Cidadã Bert ha
Lutz é uma imen sa hon ra para mim e para esta Casa.
É o re conhecimento de to dos os bra sileiros, ho mens
e mu lheres de boa-fé que acre ditam numa so ciedade
mais jus ta, pelo seu tra balho. É o re conhecimento de
todos os bra sileiros, por meio de seus re presentantes
no Se nado Fe deral, da im portância de sua luta por
um País mais jus to.

Nazaré Ga delha, tal vez quebrando o pro tocolo,
queria lhe di zer – e vejo nos seus olhos a emo ção
neste dia es pecial – que sua luta, seu tra balho, sua
vida é um exem plo para to das as mu lheres, como dis -
se aqui a no bre Se nadora Íris de Ara újo. Não im porta
o lu gar que ocu pamos den tro da so ciedade, o fato de
sermos mais ri cas ou mais po bres, bran cas ou pretas,
ou a re ligião a que per tencemos. O que im por ta é a
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luta de to das as mu lheres que acre ditam re almente
numa so ciedade mu ito me lhor.

Você tem se de dicado, ao logo de toda a sua
vida, por essa ca usa e me rece o re conhecimento não
só do Par lamento ou do Se nado, mas de cada um de
nós, mu lheres e ho mens que acre ditam tam bém nes -
ta ca usa.

Para fi nalizar as mi nhas pa lavras, quero di zer da 
enorme ale gria de po der ter fa lado, hoje, um pou qui-
nho da sua vida. Que esse seu exem plo sir va para
nos for talecer, to dos os dias, para, den tro do nos so
coração, den tro da nos sa alma, sem pre acre ditarmos
que é pos sível re alizar um so nho, esse so nho de
construir este País tão rico, tão che io de cri atividade,
tão che io de ho mens e mu lheres de boa-fé! Que pos -

samos fa zer deste País um lu gar cada vez me lhor de
se vi ver e de se mo rar!

Parabéns a você, Na zaré Ga delha, e a to das as
outras mu lheres aqui pre sentes!

(Palmas.)
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sarenko) –

Convidamos a Srª Ma ria de Na zaré Ga delha Fer reira
Fernandes para vir à mesa re ceber o di ploma das
mãos da Se nadora Pa trícia Sa boya Go mes.

(Palmas.)

(A Srª Ma ria de Na zaré Ga delha Fer rei-
ra Fer nandes di rige-se à mesa e re cebe o
diploma.)

É o se guinte o di ploma en tregue:
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sarenko) –
Con vidamos a Srª He rilda Bal duíno de Sou za, agra ci-
ada na pri meira pre miação, ad vogada com des tacada
atuação na de fesa dos di reitos hu manos, para que vir
à mesa en tregar flo res à Srª Ma ria de Na zaré Ga de-
lha Fer reira Fer nandes.

(Palmas.)

(A Srª He rilda Bal duíno de Sou za di rige-se à
mesa e en trega as flo res.)

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sarenko) –
Concedo a pa lavra ao no bre Se nador Pa paléo Paes,
para ho menagear a Srª Nair Jane de Cas tro Lima.

O SR. PAPALÉO PAES (Bloco/PTB – AP.Pro nun-
cia o se guinte dis curso. Sem re visão do ora dor.) – Srª
Presidente, Serys Slhes sarenko; Srª Mi nistra Emi lia
Fernandes, pa rabéns a V. Exª pela au toria do pro jeto
que ins tituiu o Di ploma Mu lher-Cidadã Bert ha Lutz e
pela fe liz idéia de pro mover este grande even to.

Tenho certeza de que esta Casa está mu ito hon -
rada, hoje, por po der ho menagear es sas cin co mu lhe-
res lu tadoras e es pero que esta ho menagem seja es -
tendida a to das as mu lheres bra sileiras.

Aproveito a opor tunidade para fa lar um pou co
da mi nha ex periência de ad ministrador. Aos 29 anos,
fui Se cretário de Sa úde do meu Esta do e já ti nha sido
diretor de hos pital. Qu ando as sumi a Se cretaria, tive a 
liberdade de es colher a mi nha as sessoria e a fe licida-
de de con tar – por mi nha pró pria es colha – com um
número bem ma ior de mu lheres do que de ho mens.
Ao fi nal da mi nha gestão na Se cretaria de Sa úde,
conclui que a par te ad ministrativa de res ponsabilida-
de das mu lheres foi exe cutada de for ma bem mais efi-
ciente do que aque la que cou be aos ho mens. Não es -
tou fa zendo aqui ne nhuma dis criminação, mas ape-
nas re conhecendo a res ponsabilidade, a de termina-
ção e a vi vacidade que tem a mu lher no tra balho e nas 
funções que exerce.

Depois as sumi a Pre feitura da Ca pital do meu
Estado e da mes ma for ma pro cedi, aí, sim, já com a ex -
periência para sa ber que as mu lheres com petentes são
– des culpem-me os ho mens e os meus com panheiros – 
são bem mais efi cientes do que os ho mens com peten-
tes. E só Deus pode ex pli car essa diferença.

E hon rado es tou exa tamente por que fiz parte
deste Con selho cons tituído por nove Se nadores, sen -
do cin co Se nadoras e qua tro Se nadores, que nos deu 
oportunidade de co nhecer al guns dos cur rículos de
pessoas im portantes des te País. Lo gicamente, só

cinco mu lheres fo ram agraciadas, mas es tas, com
certeza, es tão re presentando mu ito bem as ou tras
que com põem a lista, bem como as de mais mu lheres
brasileiras que es tão lu tando sem pre por seus es pa-
ços e não pre cisam mais de monstrar a nin guém a sua 
capacidade.

Falo isso até com uma cer ta emo ção, por que, no 
momento em que vi uma das se nhoras cho rando,
lembrei-me da luta da mi nha mãe, com quem tive a fe -
licidade de con viver du rante 50 anos e que re presen-
ta para mim o va lor da mu lher em nos so País.

Fui in cumbido de fa zer re ferência a uma das es -
colhidas, na qual tam bém tive a fe licidade de vo tar.

D. Nair Jane de Cas tro Lima, bra sileira, sol tei-
ra, tra balhadora do méstica des de os nove anos de
idade, in gressou na luta das tra balhadoras do mésti-
cas efe tivamente em 1970, pois an tes já participava
ativamente de en contros para a or ganização da ca -
tegoria.

Em 1973, D. Nair, pela pri meira vez, foi can dida-
ta à pre sidência da Asso ciação Pro fissional das
Empregadas Do mésticas e ven ceu a ele ição. A partir
daí co meçou, com ou tras com panheiras, a luta per -
manente que se es tende até hoje por di reitos to tais da 
categoria.

Organizou jun to com a di reção o II Con gresso
Nacional de Do mésticas, em 1974, com uma pa uta de 
reivindicação de di reitos que foi en viada às au torida-
des com petentes.Foi Pre sidente até 1977 e Vice-Pre -
sidente até 1981. Nes se pe ríodo, co meçou a pre para-
ção do III Con gresso Na cional da ca tegoria, re alizado
em Mi nas Ge rais. Participou dos mo vimentos fe minis-
ta e po lítico, in tegrando, na ocasião, o Cen tro da Mu -
lher Bra sileira e o Fó rum de Mu lheres Tra balhadoras
do PT, sen do tam bém co ordenadora da Pas toral das
Domésticas, no âm bito re ligioso.

O cur rículo de D. Nair é bas tante vas to e, te nho cer-
teza ab soluta, honra suas com panheiras, pois D. Nair lu -
tou bra vamente pelo in tercâmbio en tre as do mésticas da
América La tina, Eu ropa, América Cen tral e Ca ribe.

Em 1991, foi re eleita como Se cretária dos Di -
reitos Hu manos, per manecendo no car go até 1995.
Participou de to das as lu tas fe ministas, dos en con-
tros na cionais do Mo vimento Ne gro e, em 1995, es -
teve pre sente à IV Con ferência Mun dial das Mu lhe-
res, na Chi na, onde par ticipou de to das as so lenida-
des.
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Em 1996, con correu ao car go de ve readora no
Município do Rio de Ja neiro. Não ven ceu a ele ição, mas

mostrou de terminação pela sua res ponsabilidade na
política do seu Esta do. Participa hoje da Co missão

Especial de Vi olência Con tra a Mu lher; exerce o car go
de Se cretária do Sin dicato das Tra balhadoras Do mésti-

cas em Nova Igua çu, e o re presenta em ní vel es tadual.

Faz-se sem pre pre sente nas pas seatas no Dia

Internacional da Mu lher, na luta pela pro moção e va -
lorização da mu lher e, com cer teza, me receu ser

agraciada com esta co menda de Di ploma Mu lher-Ci-
dadã Bert ha Lutz.

Parabéns, D. Nair, e es tenda a to das as suas
companheiras e a to das as mu lheres esta ho mena-
gem que o Se nado lhe pres ta.

(Palmas.)

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sarenko) –
Convido a Srª Nair Jane de Cas tro Lima para vir à
mesa re ceber o di ploma das mãos do Se nador Pa pa-
léo Paes.

(Palmas.)
(A Srª Nair Jane de Cas tro Lima di rige-se à

mesa e re cebe o di ploma.)

É o se guinte o di ploma en tregue:
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sarenko) –
Con vido a De putada Ann Pon tes para vir à mesa en -
tregar flo res à Srª Nair Jane de Cas tro Lima. Na pes -
soa da De putada Ann Pon tes, ho menageamos to das
as Srªs De putadas Fe derais.

(Palmas.)

(A Srª De putada Ann Pon tes di rige-se à mesa e
entrega as flo res.)

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sarenko) –
Concedo a pa lavra ao no bre Se nador Au gusto Bo te-
lho para ho menagear a Srª Ra imunda Go mes da Sil -
va.

O SR. AUGUSTO BOTELHO (PDT – RR. Pro -
nuncia o se guinte dis curso. Sem re visão do ora dor.) –

Exmª Srª Pre sidente Serys Slhes sarenko, Exmª Srª
Ministra Emi lia Fer nandes, Srªs e Srs. Se nadores, se -
nhoras ho menageadas, se nhoras con vidadas, ini cial-
mente, eu gostaria de ma nifestar a mi nha gran de sa -
tisfação por par ticipar des te Con selho do Di ploma
Mulher-Cidadã Bert ha Lutz. 

Criado com o ob jetivo de for talecer o pa pel da
mulher na so ciedade, esse Con selho está in serido
em mais uma ilu minada ini ciativa do Se nado no sen ti-
do de re conhecer as abri lhantadas ini ciativas de pro -
moção da ci dadania le vadas a efe ito por mu lheres
deste País. 

E é mu nido de pro fundo sen timento de sa tis-
fação que, nes ta opor tunidade, ve nho en tregar à
Srª Ra imunda Go mes da Sil va o Di ploma Bert ha
Lutz. Ela é ma ranhense, e, no meu Esta do, 40% da
população ou é ma ranhense ou des cende de ma -
ranhenses. Isso faz com que seja ma ior ain da a mi -
nha hon ra em en tregar-lhe o di ploma, em vir tude
da li gação afe tiva que te mos com o Esta do do Ma -
ranhão.

A es colha unâ nime da Srª Ra imunda não foi
desprovida de sen tido. A eleita ao re cebimento da co -

menda é fi lha de la vradores, trabalhadora ru ral e que -
bradeira de coco ba baçu. Atu almente, é di retora da
Secretaria da Mu lher Ru ral Extra tivista do Con selho
Nacional dos Se ringueiros. Sua vo cação de lí der re-
velou-se pela sua par ticipação em di versos mo vimen-
tos so ciais, e as du ras con dições de vida a que foi
submetida não ca lou o sen timento de jus tiça que
sempre per meou o seu es pírito.

Ao cer to, não é por mé ritos aca dêmicos que a
Srª Ra imunda re cebe, hoje, o Di ploma Mu lher-Cida-
dã, mas, sim, pe las ins piradas ini ciativas to madas em
duro cam po de ba talha: a es cola da vida. Foi pela luta

diuturna, e não em as sentos de fa culdades, que a Srª
Raimunda con seguiu fa zer ou vir os gritos dos ex cluí-
dos do ba baçu.

A Srª Ra imunda tor na-se, as sim, para to dos
nós, exem plo de vida; exem plo para to dos os ho mens
e mu lheres que se de itam em face às pri meiras di fi-
culdades.

Por tudo isso, en tendo mais do que me recida a 

concessão da co menda a essa mu lher, que, a par tir
de hoje, terá seu nome de finitivamente mar cado no
âmbito do Se nado da Re pública e no rol das mu lhe-
res que vi eram a esta vida para cum prir no bres mis -
sões.

(Palmas.)

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sarenko) –
Convido a Srª Ra imunda Go mes da Sil va para vir à
mesa re ceber o seu di ploma das mãos do Se nador
Augusto Bo telho.

(Palmas.)

(A Srª Ra imunda Go mes da Sil va di rige-se à
mesa e re cebe o di ploma.)

É o se guinte o di ploma en tregue:
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sarenko) –
Con vido a Srª Si mone Bas tos Vi eira, Di retora da Bi bli-
oteca do Se nado Fe deral, para vir à Mesa en tregar
flores à Srª Ra imunda Go mes da Sil va. Ao fa zermos
esse con vite, es tamos ho menageando to das as Ser -
vidoras do Con gresso Na cional.

(Palmas.)
(A Srª Si mone Bas tos Vi eira di rige-se à mesa e

entrega as flo res.)
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sarenko) –

Concedo a pa lavra à no bre Se nadora Lú cia Vâ nia
para ho menagear a Srª Su eli Car neiro, que está re-

presentada, nes ta so lenidade, pela Srª Ma ria Apa re-
cida da Sil va.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Pro nuncia
o se guinte dis curso. Sem re visão da oradora.) – Srª
Presidente, que ro, em pri meiro, lu gar, cum primen-
tá-la pelo di namismo, pela de terminação, pela co ra-
gem e, es pecialmente, por subs tituir ou tra mu lher di -
nâmica, com petente e que foi au tora do Di ploma Mu -
lher-Cidadã Bert ha Lutz.É com sa tisfação que par tici-
po, jun tamente com V. Exª, des te Con selho.

Cumprimento o Se nador Pa paléo, que nos or -
gulha com sua pre sença, tra zendo a sua ex periência
para este Con selho que, não te nho dú vida, ha verá de
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brilhar não ape nas aqui, no Se nado da Re pública,
mas em todo o Bra sil, por que é pen samento nos so le -
var a ex periência des te Con selho para to dos os Esta-
dos da Fe deração. Te nho certeza de que con taremos
com o seu apo io.

Cumprimento a Mi nistra Emi lia Fernandes pelo
seu di namismo e pela sua com petência. S. Exª, que
foi Se nadora e nos or gulha – a nós, mu lheres – com
sua pas sagem por esta Casa, foi a gran de res ponsá-
vel pela aber tura das por tas para que pu déssemos
aqui che gar e já en contrar um am biente pro pício e
com olhar fe minino.

Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores, se nho-
ras e se nhores con vidados, em meu nome e no do
PSDB, que ro as sinalar a im portância do Di ploma
Mulher-Cidadã Bert ha Lutz, cri ado pelo Se nado
como uma for ma de re conhecer o tra balho de mu -
lheres que se des tacaram em de fesa dos di reitos
humanos e so ciais.

Cumprimento, ain da, to das as mu lheres que es -
tão sen do ho menageadas neste ano:

 – A Se cretária Espe cial de Po líticas para Mu -
lheres, Emi lia The rezinha Xa vier Fer nandes;

 – A ad vogada Ma ria de Na zaré Ga delha Fer -
reira Fer nandes;

 – A em pregada do méstica Nair Jane de Cas -
tro Lima;

 – A que bradeira de coco ba baçu no To can-
tins, Ra imunda Go mes da Sil va; e, em es pecial,

 – A re nomada ati vista ne gra, Su eli Car neiro,
fundadora do Gu eledés, Insti tuto da Mu lher Ne gra, en ti-
dade onde ocu pa, des de 1988, os car gos de co ordena-
dora exe cutiva e co ordenadora do SOS Ra cismo.

Com mu ita sa tisfação, cum primento Su eli Car -
neiro, aqui re presentada pela co ordenadora da en ti-
dade, Ma ria Apa recida da Sil va, a Ci dinha, que tam -
bém de senvolve um tra balho exem plar em de fesa dos 
direitos da mu lher, ten do, in clusive seu nome in dicado
para a pre miação.

Sueli, que mu ito nos or gulha, está re presentan-
do o Bra sil em uma con ferência so bre di reitos hu ma-
nos nos Esta dos Uni dos.

Senhoras e se nhores, as mu lheres es tão em to -
das as clas ses, em to das as ra ças, em to das as con -
dições de su ficiência e de ficiência, mas cos tumavam,
até bem pou co tem po, ser des critas por ter ceiros,

sem to marem a pa lavra so bre si mes mas, sem di ze-
rem quem eram, o que sen tiam e a que vi nham.

Essa re alidade, no en tanto, vem mu dando nas
últimas dé cadas, apoiadas em iniciativas como essa
– do Con selho Bert ha Lutz – e, prin cipalmente, no po -
der de or ganização, na for mação de mo vimentos que
fazem va ler os di reitos hu manos e em mo vimentos
como o pro movido pelo Gu eledés, Insti tuto da Mu lher
Negra.

Em onze anos, o Gu eledés im pulsionou o de ba-
te po lítico so bre a ne cessidade de ado ção de po líti-
cas pú blicas, in clusive para a re alização do prin cípio
da igual dade e da opor tunidade para to dos. Suas
ações se re ferem ao combate ao ra cismo, à dis crimi-
nação e à vi olência se xual, com apo io ju rídico às ví ti-
mas, pro movendo, ain da, a de fesa dos di reitos de
portadores de do enças de ori gem ge nética ou de ma -
ior in cidência na po pulação ne gra.

Natural de São Pa ulo, as sim como Bert ha Lutz,
Sueli tem na Fi losofia a base de sua for mação aca dê-
mica, sen do pós-dou toranda em Fi losofia da Edu ca-
ção pela Uni versidade de São Pa ulo, instituição que
integra o Co mitê Sê nior do Pro jeto “Dis criminação,
preconceito, es tigma: re lações de et nia”.

Sua luta em de fesa dos di reitos das mu lheres
começou há qua se duas dé cadas. No Estado de São
Paulo, foi uma das fun dadoras do Co letivo de Mu lhe-
res Ne gras, em 1984; e, tam bém, con selheira e se cre-
tária ge ral do Con selho Esta dual da Con dição Fe mi-
nina, ór gão cri ado no Go verno do sa udoso Fran co
Montoro.

A mes ma gar ra que mos trou no âm bito es tadual,
Sueli trou xe para a ad ministração fe deral, ten do co or-
denado o Pro grama da Mu lher Ne gra do Conselho
Nacional dos Di reitos da Mu lher, li gado ao Mi nistério
da Jus tiça, en tre 1988 e 1989.

Assim, por seu mé rito e de terminação, Su eli Car -
neiro já con quistou vá rios prê mios, en tre eles o di ploma
de re conhecimento e par ticipação na cons trução de
uma so ciedade mais so lidária con cedido pelo en tão
Governador Má rio Co vas, em 1997. Faço ques tão de
destacar esse prê mio por que se re fere a um tra balho
social de senvolvido pelo Gu eledés, jun to à ju ventude do 
Estado de São Pa ulo, e li gado ao Pro jeto Ge ração XXI,
feito em par ceria com a Fun dação Cul tural Pal mares e o 
BankBoston, que, tal vez, seja o pri meiro pro grama de
ação afir mativa para jo vens ne gros no Brasil. E, sa be-
mos, se nhoras e se nhores, o quan to é ne cessário de-
senvolver ações que pro piciem aos jo vens bra sileiros
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um tra tamento di ferenciado, mol dado na igual dade de
oportunidades e tra tamento.

Faço uma res salva para in formar às se nhoras e
aos se nhores que está sen do ins talada, hoje, a Sub -
comissão da Infância, Ado lescência e Ju ventude, no
âmbito da Co missão de Assuntos So ciais do Se nado
da Re pública, na qual pre tendemos dis cutir a adoção
de po líticas pú blicas para o jo vem bra sileiro e tra zer a
experiência do Gu eledés.

Por fim, se nhoras e se nhores, essa sen sibilidade
de Su eli Car neiro, com provada em seu his tórico de luta
e com promisso com as mu lheres do nos so País, nos le -
vou a agra ciá-la com o Di ploma Mu lher-Cidadã Bert ha
Lutz. É o nos so re conhecimento por es ses vin te anos

de de dicação e a nos sa ho menagem, em nome do
Senado Fe deral e do povo bra sileiro.

Era o que ti nha a di zer.

Muito obri gada.

(Palmas.)

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sarenko) –
Convido a Srª Ma ria Apa recida da Sil va para vir à
mesa re ceber o di ploma con cedido à Srª Su eli Car ne-
iro, que será en tregue pela Se nadora Lú cia Vâ nia.

(Palmas.)

(A Srª Ma ria Apa recida da Sil va di rige-se à
mesa e re cebe o di ploma.)

É o se guinte o di ploma en tregue:
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sarenko) –
Con vido a Srª Ju pira Bar bosa Ghe dini, que há mais
de 80 anos par ticipa da luta das mu lheres, em es peci-
al das mu lheres bra sileiras e chi nesas. Di ríamos que
ela é uma ar ticuladora da luta das mu lheres no mun -
do. Con vidamos S. Sª para que faça a en trega das flo -
res do Con selho à Srª Ma ria Apa recida da Sil va.

(Palmas.)
(A Srª Ju pira Bar bosa Ghe dini di rige-se à mesa

e en trega as flo res.)
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sarenko) –

Antes de en cerrarmos esta ses são es pecial, gos taría-
mos de fa lar a res peito do lan çamento do li vro Direitos
Humanos das Mu lheres... Em ou tras pa lavras.

Trata-se de um pro jeto da Se cretaria Espe cial
de Po líticas para as Mu lheres em par ceria com a
Agende – Ações em Gê nero, Ci dadania e De senvolvi-
mento. Esta ini ciativa, de má xima im portância para as 
mulheres bra sileiras, apre senta, em primeira mão,
uma pu blicação em lin guagem aces sível e po pular
que con tém os três ins trumentos in ternacionais mais
significativos de di reitos hu manos das mu lheres: o
Cedaw (Con venção so bre a Eli minação de To das as
Formas de Dis criminação con tra as Mu lheres), seu
Protocolo Fa cultativo (Con venção de Be lém do Pará)
e Con venção Inte ramericana para Pre venir, Pu nir e
Erradicar a Vi olência con tra a Mu lher.

A par tir de ago ra, to dos os segmentos so ciais,
especialmente as mu lheres bra sileiras, possuem sub -
sídios para bus carem igual dade nos es paços pú bli-

cos e pri vados. Não só a igual dade for mal, ga rantida
pelo Di reito, mas a igual dade real, a igual dade nas
oportunidades de tra balho, no sa lário, na es cola, na
família, na educação dos fi lhos, na di visão das ta refas
domésticas, no acesso ao po der po lítico.

A con cretização des te tra balho é mais um pas so
em di reção à consolidação da ci dadania nes te País e
da igual dade en tre mu lheres e ho mens.

O li vro Direitos Hu manos das Mu lheres... Em
outras pa lavras está sen do dis tribuído na en trada
deste Ple nário.

Agradecemos a pre sença das Srªs e dos Srs.
Senadores e, mu ito es pecialmente, à das cin co mu -
lheres ho menageadas.

Agradecemos ao Conselho do Di ploma da Mu -
lher-Cidadã Bert ha Lutz e a to das as en tidades or ga-
nizadas aqui re presentadas.

Agradecemos tam bém a to das as mu lheres e
homens pre sentes.

Realmente, este mo mento de ho menagem é de
grande re levância para o Se nado da Re pública, por que,
enquanto mu itos fa zem e que rem fa zer a guerra, nós,
neste Par lamento, aqui e ago ra, de claramos a paz!. 

Um abra ço ca rinhoso a to dos.
(Palmas.)
Está en cerrada a ses são.

(Levanta-se a ses são às 11 ho ras e 24 
minutos.)

Ata da 27ª Ses são De liberativa, Ordi nária,
em 27 de mar ço de 2003 

1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 52ª LEGISLATURA

Presidência dos Srs. José Sar ney, Alber to Sil va e He ráclito For tes

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS,
ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:

Aelton Freitas – Alber to Sil va – Alme ida Lima –
Aloizio Mer cadante – Amir Lan do – Ana Jú lia Ca repa
– Ante ro Paes de Bar ros – Antonio Car los Ma galhães
– Antô nio Carlos Va ladares – Arthur Vir gílio – Au gus-
to Bo telho – Cé sar Bor ges – De mostenes Tor res –
Duciomar Costa – Edi son Lo bão – Edu ardo Aze redo

– Edu ardo Si queira Cam pos – Edu ardo Su plicy –
Efraim Mo ra is – Eu rípedes Ca margo – Fer nando Be -
zerra – Flá vio Arns – Ge raldo Mes quita Jú nior – Ger -
son Ca mata – Gil berto Mes trinho – Hé lio Cos ta – He -
loísa He lena – He ráclito For tes – Ide li Sal vatti – Iris de 
Araujo – Jef ferson Pe res – João Alber to Sou za – João 
Batista Mot ta – João Ca piberibe – João Ri beiro – Jo -
nas Pi nheiro – Jor ge Bor nhausen – José Agri pino –
José Ma ranhão – José Sar ney – Ju vêncio da Fon se-
ca – Le omar Qu intanilha – Le onel Pa van – Lú cia Vâ -
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nia – Luiz Ota vio – Mag no Mal ta – Mão San ta – Mar -
celo Cri vella – Mar co Ma ciel – Mo zarildo Ca valcanti –
Ney Su assuna – Osmar Dias – Pa paléo Paes – Pa trí-
cia Sa boya Go mes – Pa ulo Octá vio – Pa ulo Paim –
Pedro Si mon – Re ginaldo Du arte – Re nan Ca lheiros – 
Renildo San tana – Ro berto Sa turnino – Ro dolpho
Tourinho – Ro mero Jucá – Ro meu Tuma – Ro seana
Sarney – Sér gio Ca bral – Sér gio Gu erra – Sér gio
Zambiasi – Serys Slhes sarenko – Sibá Ma chado –
Tasso Je reissati – Te otônio Vi lela Fi lho – Tião Vi ana –
Valdir Ra upp – Val mir Ama ral.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A lis ta
de pre sença acu sa o com parecimento de 75 Srs.
Senadores. Ha vendo nú mero re gimental, de claro
aberta a ses são.

Sob a pro teção de Deus, ini ciamos nos sos
trabalhos.

Encontra-se pre sente o Se nhor Mi nistro de
Estado da Fa zenda Anto nio Pa locci que, de acor do
com as de cisões das li deranças par tidárias, aco lhida
pela Mesa do Se nado, com parece a este Ple nário
para fa lar so bre a re forma tri butária.

Como to dos os Srs. Se nadores sa bem, en ten-
demos, jun tamente com as li deranças, que de vería-
mos fa zer es sas sessões sem o as pecto das for mali-
dades re gimentais para, num cli ma de de bate, po der-
mos ter ma iores sub sídios que dêem à Casa con di-
ções de es tudar as re formas que es tão para se rem
encaminhadas ao Con gresso Na cional.

De acor do com o que fi camos acor dados, o Sr.
Ministro terá 30 mi nutos para sua ex posição. Em se -
guida, será dada a pa lavra às Srªs e Srs. Se nadores
debatedores, in dicados pe las li deranças, por 10 mi -
nutos para suas ex posições. Fin da essa fase, será
dada a pa lavra aos Membros da Casa na or dem que
for so licitada para per guntas ob jetivas tan to ao Mi nis-
tro como aos de batedores, dis pondo cada um de 5
minutos. Para as res postas, será concedida a pa lavra
por igual tem po.

As Srªs e os Srs. Se nadores ain da dis porão, se
assim o de sejarem, de dois mi nutos para ré pli ca, sen -
do con cedido igual tem po para o Mi nistro, ou ao de ba-
tedor, para tré plica.

Assim, com as nos sas re gras es tabelecidas, ini -
ciamos os tra balhos des ta tar de com o tema re forma
tributária, para o qual te mos a sa tisfação de ter como
expositor o Se nhor Mi nistro da Fa zenda Anto nio Pa -
locci, a quem con cedo a pa lavra.

O SR. ANTONIO PALOCCI – Exmº Sr. Pre si-
dente José Sar ney, Exmº Sr. Pri meiro-Secretário em
exercício, Se nador Eduardo Si queira Cam pos, Exmªs 
Srªs Se nadoras e Exmºs Srs Se nadores, Exmº Sr. Lí -

der do Go ver no na Casa, Se nador Alo izio Mercadan-
te, foi-me so licitada, ini cialmente, uma ex posição so -
bre o es tágio em que se en contra a pro posição de re -
forma tri butária que o Go verno deve en viar a esta
Casa nas pró ximas se manas.

Permita-me, Sr. Pre sidente. Se nador José Sar -
ney, fa zer uma ex posição ex tremamente trans parente
de to das as nossas pre ocupações e do es tágio da
nossa dis cussão. Apresentarei os in terlocutores que
o Go verno já ou viu para cons truir a sua pro posta e as
opções que te mos pre ferido e que se rão en caminha-
das a esta Casa nas pró ximas se manas para de cisão,
junto com a Câ mara dos De putados.

Temos duas ra zões para propor a re forma tri bu-
tária: uma eco nômica e ou tra de jus tiça fis cal. É im-
portante co locar que não há ou tras ra zões, pois não
pretendemos al terar a car ga tri bu tária. Nes se sen tido,
a re forma não tem como con teúdo, em cur to pra zo, di -
minuir ou se quer au mentar a car ga tri butária.

As ra zões que nos le vam a pro por uma re forma
têm na tureza eco nômica e de jus tiça so cial. A na ture-
za eco nômica, evidentemente, é a idéia de ele var a
eficiência da eco nomia, es timulando a pro dução, o in -
vestimento pro dutivo e de sonerando as ex portações.

PORQUE FAZER A REFORMA TRIBUTÁRIA?
Razões Eco nômicas

– Ele var a efi ciência econômica, es timulando a
produção e o in vestimento pro dutivo e de sonerando
as ex portações.

– Ampli ar o nú mero de con tribuintes, me diante a 
redução de in formalidade.

– Bus car a sim plificação.
– Inten sificar o com bate à so negação e à eva-

são tri butária.
Na ava liação do Go verno, a evo lução da car ga

tributária, no úl timo pe ríodo – va mos mos trar em nú -
meros em se guida –, é bas tante sig nificativa e atin giu
um ní vel que leva a cons trangimentos im portantes em 
muitos seg mentos eco nômicos. Acre ditamos que é
preciso me lhorar a qua lidade dos im postos e a ma nei-
ra como in cidem so bre as eta pas de pro dução. As ex -
portações tam bém são pri oridade no nos so Go verno,
porque, hoje, a ba lança co mercial tem de monstrado a 
força da nos sa eco nomia e o quan to ela pode ser im -
portante para o nos so País.

As ra zões de jus tiça fis cal di zem res peito à dis -
cussão de que é pos sível e, mais do que pos sível, ne -
cessário, ao pen sar uma nova es trutura tri butária
para o País, que co loquemos a jus tiça so cial en tre os
nossos ob jetivos. A jus tiça fis cal não se faz ape nas
pelo tri buto, mas se faz tam bém pelo tri buto. Po rém, o
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mais co mum, no Bra sil e no mun do, é que as po líticas
tributárias não fa çam jus tiças, mas se jam pródigas
em fa zer in justiças so ciais.

POR QUE FAZER A REFORMA TRIBUTÁRIA?
Justiça Fis cal

– Pro mover a justiça fis cal
– Re duzir a re gressividade da es trutura fis cal.
– Ampli ar o nú mero de con tribuintes, me diante a 

redução da in formalidade.
– Bus car a sim plificação.
– Inten sificar o com bate à so negação e à eva -

são tri butária.
No pró ximo grá fico, ve mos a tri butação so bre o

rendimento das pes soas di vidida em dez gru pos – à
esquerda, as pes soas mais po bres e, no de cil 10, as
pessoas de ma ior ren da. A tri butação no Bra sil não é
progressiva por gru pos de ren da, in cidindo de ma ne-
ira mais in tensa nos se tores mé dios da so ciedade.
Não há pro gressividade da car ga tri butária em re la-
ção à ren da das pes soas. Essa ques tão é ex trema-
mente im portante, por que, se a re forma tri butária
não pode cor rigir to talmente a si tuação, tam bém não 
pode fa zer o que faz hoje, sen do re gressiva em re la-
ção à ren da.

Aqui se apre senta uma dis cussão que va mos
abordar mais no fi nal, de como de vem in cidir os im -
postos. Res salto que, na ques tão renda das pes soas,
não bas ta de batermos o Imposto de Ren da, que só
recai so bre as pes soas das fa ixas de ren da mais alta.
Por exem plo, até o de cil 8, 80% da nos sa po pulação,

não re cai ne nhum Impos to de Ren da. As pessoas pa -
gam ou tros im postos, particularmente os im postos in -
diretos. Se quisermos fa zer jus tiça fis cal, re duzindo
impostos dos mais po bres e in crementando im postos
das pes soas que mais ren da têm, não bas ta fa zer po -
líticas de Impos to de Ren da; é pre ciso tra balhar em
políticas de im postos in diretos, por exem plo a de so-
neração de pro dutos de ali mentação, que é o que
mais one ra as fa mílias de ba ixa ren da.

Prosseguindo, te mos ou tra ques tão mu ito im por-
tante. É algo que o Go verno está pro pondo ao Con-
gresso Na cional como prin cípio da re forma, ques tão
essencial para a cons trução de um acor do en tre Go-
verno da União, Esta dos, Mu nicípios, Se nado Fe deral,
Câmara dos De putados e a so ciedade ci vil. No nos so
entender, de veríamos cons truir um acor do pré vio so-
bre esse pon to da re forma tri butária. Qual é o pon to? A
reforma tri butária deve ser ne utra, deve aumentar ou
deve re duzir o tri buto dos en tes da Fe deração? Acredi-
tamos que, nes te mo mento, a re forma tri butária deve
ser ne utra. Ela não deve au mentar. Não pode, in feliz-
mente, re duzir im postos. E de veria, en tre os en tes da
Federação, ser ne utra, ou seja, não al terar aquilo que é 
arrecadado em Esta dos, Mu nicípios e na União.

Com isso, to mamos a de cisão fundamental de
que es taremos fa zendo a re forma tri butária para a
economia do Bra sil, para a pro dução bra sileira, para
as ex portações e para as pes soas, e não para nós
mesmos. Con sideramos isso bas tante im portante.

E por que ela deve ser ne utra? Por dois mo tivos
principais: pri meiro, porque, nos úl timos dez anos, a
tributação cres ceu, so bre o PIB, dez pon tos per centu-
ais. Nes se pe ríodo, o ajus tamento fis cal das con tas
brasileiras se fez à cus ta de dez pon tos per centuais
do PIB, que fo ram acrescentados à tri butação.

Essa tri butação é alta ou ba ixa? A tri butação de
um país é aqui lo que ele de cide fa zer, é o acordo que
a so ciedade faz com seu Po der Le gislativo, com seu
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Poder Exe cutivo. Acreditamos, po rém – e pa rece-me
uma idéia mu ito am pla na so ciedade hoje, não de um
partido ou de ou tro, mas de toda a so ciedade –, que
nossa car ga tri butária não deve ser ele vada. Então,
essa é uma ra zão.

A se gunda ra zão para uma re forma tri butária
neutra é o fato de que, nes te mo mento, vi vemos uma
restrição fis cal ex trema.

Esse grá fico mos tra o que acon teceu no fi nal do
ano pas sado, quando o ris co Bra sil atin giu o ní vel de
2.400 pon tos, e le vou o País a ter uma di ficuldade ex -
traordinária para ro lar a sua dí vida e a au mentar con -
sideravelmente o per centual de ju ros que pre cisou
utilizar para ro lar a sua dí vida mo biliária. Isso trou xe
para o pe ríodo do fi nal do ano e o pe ríodo que vi ve-
mos uma gran de res trição fis cal. Te mos, a par tir daí,
muita di ficuldade em as sumir o com promisso com a
sociedade bra sileira de que é pos sível re duzir im pos-
tos nes te mo mento. Qu eremos fazê-lo ao lon go do
tempo, mas a res trição ma croeconômica atu al é ex-
tremamente gran de.

O se gundo grá fico mos tra uma no tícia po sitiva.
Embora a res trição, no fi nal do ano pas sado, te nha le -
vado nos sos pa péis no ex terior a ter 48% do seu va lor
de face, a eco nomia bra sileira tem re agido, as de ci-
sões na área eco nômica têm tido res postas po sitivas
e a va lorização dos tí tulos bra sileiros tem atin gido ní -
veis mu ito im portantes. Os C-Bonds, que me dem a
relação de con fiança dos in vestidores, dos apli cado-
res das em presas, em nos sa eco nomia, ti veram uma

valorização sig nificativa, atingindo va lores próximos a 
80% do va lor de face.

Passamos por um mo mento de gran de res tri-
ção, há in dicadores de que es tamos sa indo des sa
restrição, mas não há mar gem para que pos samos di -
zer que há fol ga tri butária para uma mu dança sig nifi-
cativa que pos sa re duzir a ar recadação.

No qua dro se guinte, te mos ape nas os da dos do
ano 2001, já que os da dos de 2002 ain da não es tão
completamente apu rados. Em 2001, hou ve uma tri bu-
tação de 34,36% do PIB. Hou ve uma car ga de R$406
bilhões, con siderando os três ní veis de Go verno.

CARGA TRIBUTÁRIA NO BRASIL
– ANO 2001 –

– Car ga Tri butária Bru ta, con siderados os 3 ní -
veis de go verno e a Pre vidência So cial:

– 34,36% do PIB (2001);
– Re ceita Tri butária To tal: R$406,86 bi lhões.
Esse qua dro de monstra a si tuação da car ga tri -

butária brasileira em com paração com outros pa íses.
O Bra sil é o quar to país da lis ta, com uma car ga tri bu-
tária su perior à do Ja pão, Esta dos Unidos e Aus trália.
Contudo, está com car ga tri butária in ferior à ado tada
no Ca nadá, Ale manha, Re ino Uni do, Ho landa, Itá lia,
Noruega, Fran ça, Di namarca e Su écia.

Quanto à car ga tri butária, po demos di zer que
não exis te a ide al.A ide al se ria a me nor possível, mas 
a car ga tri butária, ao lon go da his tória das na ções, é
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aquilo que se cons trói en tre a so ciedade e suas ins ti-
tuições. O Bra sil tem essa po sição com da dos, to dos
de 2001.

O grá fico mos tra – no cin za, a União; no ver -
de, os Esta dos; no ama relo, os Mu nicípios – como
é a ad ministração da car ga tri butária no Bra sil.
Isso não é a re ceita dis ponível; isso é a re ceita que
a União, Esta dos e Mu nicípios apu ram com seus
impostos.

O grá fico se guinte mos tra a dis ponibilidade dos
recursos a par tir da distribuição que é fe ita dos im pos-
tos ar recadados da União para Esta dos e Mu nicípios
e de Esta dos para Mu nicípios. Hoje, os Mu nicípios
têm 14% da dis ponibilidade tri butária; os Esta dos,
27%; e a União, 59%.

Essa dis ponibilidade tri bu tária to tal sig nifica, na
tributação di reta, 44% e, na in direta, 55,8%. Qual é a
importância des se dado? É que, como dis semos no

início, a tri butação in direta é aque la que me nos res-
ponde a um ca ráter cu mulativo, que é o de sejável na
questão da tri butação. Se há uma tri butação mu ito ba -
seada em im postos in diretos, o re sultado, nor mal-
mente, é que ela será mais in justa em re lação às pes -
soas.

Procurarei ser bre ve para po dermos de bater,
ouvir crí ticas ou per guntas à pro posição. Qu eria apre -
sentar, de ma neira mu ito ob jetiva, as cinco ques tões
que nos pa recem mais im portantes e que pre tende-
mos en viar ao Con gresso Na cional no que se re fere à
reforma cons titucional da tri butação.

COMENTÁRIOS SOBRE ALGUMAS QUESTÕES
A SEREM ENFRENTADAS

– ICMS
– Inci dência Cu mulativa
– Con tribuição Pre videnciária
– CPMF
– Impos to de Ren da

A pri meira de las diz res peito ao ICMS. Hoje, o
ICMS é um dos im postos mais im portantes do País.
É o im posto com que mais se ar recada: R$102 bi-
lhões em 2002; R$100 bi lhões em 2001. Esse im-
posto é bas tante im portante e é o mais com plexo
dos im postos: a ele es tão as sociadas 27 leis, 27
normas es taduais e de zenas de alí quotas. No grá fi-
co, V. Exªs vêem o va lor do ICMS em re lação a to-
dos os de mais tri butos.
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ICMS – SITUAÇÃO ATUAL
R$103,06 bi lhões de ar recadação em 2002

– Di versidade de alí quotas e de be nefícios fis cais.
– 27 di ferentes nor mas es taduais, em cons tante

mudança em fun ção das di ferentes pri oridades en tre
os Esta dos.

– Estru tura com plexa e ine ficiente, que com pro-
mete a ar recadação, fa vorece a so negação e pre judi-
ca a eco nomia.

– Inse gurança na de finição dos in vestimentos.
– Pre juízo às ex portações pela não trans ferên-

cia de cré ditos nas ope rações in terestaduais.

Estamos pro pondo uma re forma do ICMS que
assegure a uni formidade na cional do im posto e po nha
fim à guer ra fis cal, sem a per da da com petência es ta-
dual, ga rantindo, portanto, na mu dança do ICMS, o
pacto fe derativo. Pre tendemos subs tituir o ICMS pelo
IVA, fa zendo uma de finição do princípio: se deve ser
cobrado na ori gem ou no des tino. Pre tendemos que
ele te nha uma tran sição curta, que haja pro ibição de
novos be nefícios fis cais – quan to àque les be nefícios
que fo ram con cedidos, acre ditamos que de vem, de al -
guma ma neira, ser equa cionados na re forma, mas que
não se jam pre vistos no vos be nefícios – e que haja le -
gislação fe deral com nor mas na cionais uni formes.

REFORMA DO ICMS

Adotar novo mo delo cons titucional, que as segu-
re a uni formidade na cional do im posto e po nha fim à
guerra fis cal, sem a per da da com petência es tadual,
afirmando-se, por tanto, o pac to fe derativo.

O ob jetivo cen tral da re forma do ICMS é fa zer
com que haja uma enor me sim plificação des se tri buto
para as em presas. Hoje, no Bra sil, se uma em presa
atua em dez ou doze Esta dos para ga rantir a sua tri -
butação, ela se obri ga a um gran de pla nejamento tri -
butário. Isso leva, mu itas ve zes, a em presa a pla nejar
maneiras de evitar o pa gamento de im posto e não de
fazer o pa gamento de seu im posto. A le gislação é ex -
tremamente com plexa.

Acreditamos, as sim como os Go vernadores
com os qua is te mos conversado, que a sim plificação
da es trutura do ICMS vai tra zer um alar gamento im -
portante da base de tri butação e per mitir, a par tir daí,
a re dução da alí quota para se tores da eco nomia que
hoje são so bretaxados. Ou seja, quan do fa lamos que
não po demos re duzir a car ga tri butária, isso não sig -
nifica não re duzir a car ga tri butária em se tores que
são so bretaxados hoje. É pre ciso cri ar me canismos
que alar guem a base da tri butação, de modo a nos
permitir re duzir a car ga so bre se tores em que há um
superdimensionamento da tri butação e man ter a
mesma ar recadação.

No ICMS, essa es truturação é per feitamente
possível se tran sitarmos de uma gran de com plexida-
de para uma gran de sim plificação des se que é o mais
importante tri buto dos Esta dos. É evi dente que aqui
há uma to tal ga rantia no diá logo en tre o Go ver no da
União e os Go vernadores, no sen tido de que não pre -
tende a União re gulamentar um im posto que não lhe
pertence, que per tence aos Esta dos.

A pro posição que vamos en viar ao Con gresso
Nacional es tabelece que, na mu dança cons titucional,
seja de finida uma nova es trutura para o ICMS, que
passaria a se cha mar Impos to de Va lor Agre gado
(IVA). Ain da de acor do com a pro posição, uma lei
complementar instituiria as di ferentes alí quotas – se -
rão, a prin cípio, cin co di ferentes alí quotas para todo o
País. Essa le gislação se ria cons truída no Con faz e
enviada para o Con gresso Na cional. Qu anto às alí-
quotas, es tas tam bém se riam cons truídas no Con faz
e en viadas para o Se nado Fe deral, onde será de cidi-
do o as sunto.

PONTOS PARA DISCUSSÃO DO NOVO MODELO
PARA O ICMS

 – Subs tituição do ICMS pelo IVA.
 – De finição do prin cípio de tri butação a ser ado -

tado (ques tão ori gem e des tino).
 – Tran sição curta para o novo mo delo e para os

atuais be nefícios fis cais.
 – Pro ibição de no vos be nefícios fis cais.
 – Le gislação Fe deral com nor mas na cionais

uniformes.
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 – Re gulamento úni co na cional (alí quotas, base
de cál culo e to dos os ele mentos ne cessários à co-
brança do im posto), ela borado pelo Con faz.

 – Com petência e co brança do im posto pe los
estados.

 – Nú mero li mitado de alí quotas.
 – Alí quotas me nores para os pro dutos da ces ta

básica.

Por que o Se nado Fe deral deve de cidir so bre a 
questão das alí quotas? Porque esta é uma Casa fe -
derativa, que pode e deve cum prir a função de cons-
truir, de ma neira ade quada e equi librada, uma po líti-
ca e va lores de tri butos que se jam com patíveis com
as ne cessidades de todo o País.

A idéia que va mos en viar so bre o ICMS – já adi -
antando o que o Go verno pre tende – sig nifica uma
mudança que afir me a uni ficação do im posto na
Constituição, mas que de ixe as de finições es pecíficas
sobre esse novo im posto para leis com plementares
seguintes: uma lei que ins titui o im posto e ou tra para
os va lores do im posto.

Há po lêmica na ques tão de origem e des tino do
ICMS. Esta mos acom panhando essa dis cussão com
os Go vernadores e Go vernadoras, e, nes se caso
também, a União está ar ticulando esse de bate, não
está pro curando es colher a de finição dos Go vernos.
Não é pre ciso que es peremos essa de finição para
aprovar a re forma tri butária em ní vel constitucional.
Essa de finição não deve ser uma de finição cons tituci-
onal. Não é ne cessário que seja uma de finição consti-
tucional, pois ela pode vir com a lei com plementar que 
instituirá o novo IVA. Por tanto, po demos avan çar a re -
forma tri butária an tes mes mo de um acor do es tabele-
cido en tre os Go vernadores e Go vernadoras a res pei-
to do novo IVA e da ques tão de ori gem e des tino.

O ou tro ob jetivo da re forma se re laciona a uma
reivindicação mu ito an tiga de to dos os se tores pro du-
tivos bra sileiros, em par ticular os ex portadores. No
Brasil, é mu ito co mum en contrarmos se tores ex porta-
dores di zendo que o Go verno não de veria co brar im -
postos so bre a ex portação e en contrarmos os Go ver-
nos di zendo que não os co bram. A re alidade é que os
dois la dos têm ra zão, porque as leis de soneram a ex -
portação, mas, na prá tica, mi lhares de em presas não
conseguem de sonerar seus pro dutos dos im postos
cumulativos. Na ver dade, o Bra sil con tinua ex portan-
do im postos. É pre ciso, portanto, fa zer uma re forma
quanto à cu mulatividade dos im postos, para que isso
seja re solvido.

REDUÇÃO DA INCIDÊNCIA CUMULATIVA

– Obje tiva o au mento da efi ciência eco nômica.
Dificuldade a ser en frentada:

A tri butação so bre o va lor agre gado é mais com -
plexa do que o sis tema cu mulativo, tor nando o con tro-
le fis cal mais one roso e di fícil.

No ano pas sado, a Câ mara dos De putados e o
Senado Fe deral con cordaram com o iní cio des sa ex -
periência – que é nova no Bra sil em ter mos des sas
contribuições – quan do apro varam a mu dança do
PIS. Já es tamos apli cando uma nova le gislação para
o PIS – ape nas a alí quota foi mu dada –, que de ixou
de ter ca ráter cu mulativo. Não te mos ainda uma ava li-
ação do que acon teceu, pois são ape nas dois me ses
e meio de ar recadação, mas, de qual quer modo, não
nos pa rece que hou ve qual quer pro blema re lativa-
mente às em presas ou à re ceita. Ain da é cedo para
ter uma po sição mais de finitiva, mas a idéia é que
essa ex periência do PIS ori ente a de cisão a res peito
da Co fins, para que ti remos o ca ráter cu mulativo des -
se im posto tam bém.

REDUÇÃO DA INCIDÊNCIA CUMULATIVA
PIS

– Cal culado so bre as re ceitas bru tas – cu mulati-
vo – até Nov/2002 (alí quota de 0,65%)

– Atu almente , cal culado so bre o va lor agre gado
– não cu mulativo (alí quota de 1,65%).

REDUÇÃO DA INCIDÊNCIA CUMULATIVA
COFINS

– No caso da Co fins, para man ter o ní vel atual
de ar recadação– R$52 bi lhões – o que deve ele var a
alíquota ;

– Ava liar a ado ção de mo delo não-cu mulativo,
observados os re sultados  da ex periência do PIS. 
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A ter ceira ques tão que que remos abor dar diz
respeito a um im posto que ja mais é de sonerado
para a ex portação e é o mais cu mulativo dos im pos-
tos: é a Con tribuição Empre sarial para a Pre vidência
sobre a Fo lha de Sa lários. Esse é um im posto que
não é de sonerado nun ca, em ne nhum es tágio da
cadeia pro dutiva, nem para ex portação, e é um dos
mais al tos im postos so bre a pro dução.

Alterar a tri butação so bre a fo lha de pa gamen-
tos se ria uma de cisão de gran de im portância para a
economia brasileira e pro vocaria mu danças significa-
tivas. Se ria uma mu dança, de fato, de gran des pro por-
ções. Com essa al teração, no nosso en tendimento,
poderíamos al cançar me lhoria subs tancial do mer ca-
do de tra balho no Brasil, porque de soneraríamos o
trabalho no País.

Hoje, to dos sa bem, o cus to da con tratação para
as em presas é um as sunto mu ito de batido em nos so
País. Nos sa idéia é subs tituir a tri butação so bre a fo lha
de sa lários por uma ou tra contribuição. É ló gico que não 
podemos fi car sem con tribuição para a pre vidência, ela
seria substituída por uma ou tra contribuição.

REDUÇÃO DA INCIDÊNCIA CUMULATIVA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Objetivos

– Re duzir o peso da con tribuição pre videnciária
sobre a fo lha de sa lários.

– Pro mover a for malização do em prego e es ti-
mular se tores que em pregam mais trabalhadores.

– Con tribuir para o au mento da com petitividade.
– Esti mular a for malização das re lações de em -

prego.
– De sonerar as ex portações.
– Esti mular os se tores que mais em pregam.

REDUÇÃO DA INCIDÊNCIA CUMULATIVA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

– Ava liar a ado ção da Con tribuição Pa tronal
para Pre vidência So cial in cidente so bre a re ceita bru -
ta das em presas ou so bre base não cu mulativa.

Fizemos um bre ve en saio para apre sentar so -
bre as pos sibilidades da mu dança da tri butação so-
bre a fo lha de sa lários. A tri butação so bre a fo lha de
salários é da or dem de 22%, em mé dia, so bre o sa -
lário pago pe las em presas. Se ela for subs tituída por 
uma alí quota do tipo Co fins, po deria cair para 2,3%,
suficientes para subs tituir os 22% da fo lha de pa ga-
mento. Se for subs tituída por uma con tribuição de
valor agre gado, se ria su ficiente uma con tribuição de
5,3%. E uma ou tra hi pótese se ria não fa zer a subs ti-
tuição de uma ma neira brus ca, mas fazê-la de ma-
neira pro gressiva. Even tualmente, ini ciando por ma -
nutenção de 11% so bre a fo lha de sa lários e uma
contribuição que pode ser de 1,15% so bre a re ceita
bruta ou 2,6% so bre o va lor agre gado.
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REDUÇÃO DA INCIDÊNCIA CUMULATIVA
 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

  QUESTÃO ADICIONAL A SER ESTUDADA

   Ava liar a ins tituição de con tribuição de equa li-
zação in cidente so bre a im portação de bens e ser vi-
ços.

Essas se riam as al ternativas que te ríamos para
deslocar a tri butação da fo lha de pa gamentos para fa -
turamento ou va lor agre gado. Nós, do Mi nistério da
Fazenda – e acre dito que esta é uma po sição do Go -
verno, in clusive es tamos cons truindo com os Go ver-
nadores um en tendimento so bre isso para fa cilitar o
debate –, acre ditamos que o ade quado seja uma con -
tribuição de va lor agre gado, que tam bém não teria,
assim, ca ráter cu mulativo.

A quar ta das cin co ques tões que que remos
abordar é re lativa à CPMF, que hoje é uma con tribui-
ção que ar recada o mon tante de R$20 bi lhões por
ano. Há re ivindicações na so ciedade – e nos pa recem
que têm al gum grau de jus tiça – de que a CPMF não
deve ter uma alí quota mu ito ele vada. Ela tem efe itos
cumulativos so bre se tores eco nômicos e, por tanto,
não pode ter uma alí quota mu ito alta. É dis cutível o

que seja uma alí quota alta para a CPMF. Acre ditamos
– e va mos en viar uma pro posta em tor no des te pen -
samento – que a CPMF não deve ser ele vada a par tir
da alí quota que tem hoje. De vemos, sim, ao lon go do
tempo, buscar re duzi-la.

CPMF

A ar recadação da CPMF, no ano 2002, atin giu o
montante de R$20,3 bi lhões.

A hi pótese de re dução da alí quota de 0,38%
para 0,08% (em ca ráter permanente) irá ge rar per da
de re ceita tri butária da or dem de R$16,0 bi lhões.

Há hi póteses de subs tituirmos a CPMF, mas acre -
ditamos que não de vemos fazê-lo de ma neira abrup ta.
Não sei que van tagem po deríamos ter em tro car a
CPMF por ou tro tri buto. Em se tra tando de se con firmar
decisão da ma nutenção da car ga tri butária, su geriría-
mos a idéia – e va mos en viar, pro vavelmente, des ta for -
ma – de ter mos a alí quota má xima e mí nima para
CPMF, par tindo da atu al, que é 0,38%, e ca minhando
para uma alí quota me nor, que vai ser de finida ao lon go
do tem po, da das as pos sibilidades fis cais do País e as
necessidades de equi líbrio de con tas.

04948 Sex ta-feira  28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Mar ço de 2003MARÇO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL22 MARÇO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL22     MARÇO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL22     



CPMF
Alternativas

– Man ter no ní vel atu al até que se de finam fon-
tes al ternativas de re ceitas para su prir a per da.

– Re duzir pro gressivamente, tornando-a per-
manente com alí quota sim bólica para con trole fis cal.

Por fim, a ques tão do Imposto de Ren da. Estas
transparências mos tram o im posto so bre a ren da to -
tal; a evo lução que teve nos úl timos anos. Te mos o
Imposto de Ren da da Pes soa Fí sica e o Impos to de
Renda da Pes soa Ju rídica, que têm tido pou ca va ri-
ação ao lon go do tem po, e o Impos to de Ren da de
Capital, que tem su bido bas tante.

O que é pos sível fa zer em re lação ao Impos to
de Ren da? Se que remos me xer na distribuição de
renda no que se re fere à ar recadação, de veremos nos 
fixar em dois fo cos de mu dança. Um re lativo a uma
justa dis tribuição de alí quotas de Impos to de Ren da –
mas isso, como dis semos, só vai al terar uma par cela
da po pulação que paga im posto, si tuando-se em tor -
no de 6,5% da po pulação eco nomicamente ati va. Por-
tanto, te remos que tra balhar, por um lado, vi sando os
mais po bres, de sonerando os pro dutos da ces ta bá si-
ca e, na ou tra pon ta, com as pessoas de ma ior ren da.
Acreditamos que de veremos tra balhar com es truturas
já pre vistas na Cons tituição, mas que não são pro-
gressivas, como, por exem plo, o im posto so bre a he -
rança, que, no Bra sil, não tem alí quotas pro gressivas.
O mun do todo tra balha com alí quotas pro gressivas.
Todos os pa íses que instituíram po líticas tri butárias

mais mo dernas, nos úl timos 20 anos, ins tituíram alí -
quotas pro gressivas so bre a he rança, sen do o Bra sil
um dos pou cos pa íses que não fi zeram isso. Então,
acreditamos que esse pri vilégio deva prevalecer na
reforma tri butária que va mos de bater, o que sig nifica-
ria um avan ço na nos sa ma neira de ver.
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O qua dro se guinte mos tra cri térios em re lação a 
medidas in fraconstitucionais, na verdade em ter mos
de for talecimento da fis calização, da priorização da
ação de co brança de cré dito, en fim, uma sé rie de
questões re lativas à ad ministração tri butária que não
dizem respeito a uma re forma cons titucional, mas

têm mu ita im portância do pon to de vis ta da Re ceita
Federal.

COMBATE À SONEGAÇÃO
E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA

 – Insti tuir pa râmetros ob jetivos de de termina-
ção de ren da tri butável das pes soas fí sicas com pa -
drão de vida in compatível com a ren da de clarada.

 – For talecer as ati vidades de fis calização.
 – Pri orizar ações de co brança de cré dito tri butário.
 – Esti mular a in tegração das es truturas de fis -

calização en tre as es feras fe derativas.
 – Esti mular ações de Edu cação Tri butária.

Houve uma re união re centemente, to dos sa-
bem, do Pre sidente da Re pública com as Srªs e os
Srs. Go vernadores, em que se es tabeleceram vá rios
pontos de acor do en tre Go vernadores e a União e fi -
cou acer tado que to dos de veriam tra balhar para o
encaminhamento ao Con gresso Na cional, no pri mei-
ro se mestre, da pro posta de re forma tri butária.

REUNIDOS, EM 21 E 22–2–2003, EM BRASÍLIA:

– Pre sidente da Re pública;
– Vice-Pre sidente da Re pública
– Mi nistros de Esta do;
– Lí deres do Go verno no Con gresso;
– Go vernadoras e Go vernadores dos Esta dos

da Fe deração.

ACORDARAM:

– Pon tos de convergência e pri oridade para as
Reformas Tri butária e Previdenciárias ne cessárias ao 
crescimento sus tentado do país.

– Enca minhamento, no 1º Se mestre des te ano,
ao con gresso Na cional.

Queria con cluir di zendo qual o for mato que es -
tamos dis cutindo, jun to com o Pre sidente Lula, para
concluir o nos so tra balho e en viá-lo para esta Casa
nas pró ximas se manas.

Acreditamos que a re forma tri butária deva ser
iniciada em mu dança cons titucional e con cluída em
projetos de leis com plementares. Con sideramos que
não de vemos co locar to das as mu danças tri butárias
na Cons tituição. Isso não é cor reto. Não há mo tivação
técnica ou po lítica para ter mos uma Cons tituição ex -
tensa na ma téria tri butária. Acre ditamos que a re for-
ma cons titucional deve ser ab solutamente sim ples,
muito di reta em re lação aos cin co pon tos ou ou tros
que se jam con siderados pelo Con gresso que exi jam
mudança de fato em ar tigos da Cons tituição.
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Portanto, fa ríamos uma mu dança cons titucional
muito ob jetiva, mu ito di rigida para as ques tões cen tra-
is, sem pre ocupação com qualquer de talhamento de
quaisquer tri butos, por que isso não é ne cessário. Não 
há ra zões téc nicas ou po líticas para ser di ferente –
esse é o nos so pen samento, evi dentemente, su jeito
às mu danças que o Con gresso acre ditar ne cessárias.

Em se guida, en viaremos ao Con gresso Na cio-
nal to das as leis com plementares re lativas à comple-
mentação das mu danças que fo rem fe itas na Cons ti-
tuição o fim da cu mulatividade, o novo IVA, o Impos to
de Ren da das pes soas fí sicas e das pes soas ju rídi-
cas, ou seja, to das as mu danças pre vistas na pro posi-
ção que está sen do fe ita.

Por con seguinte, se esse for o en tendimento
que o Go verno da União es tabelecer com o Con gres-
so, por meio da sua Pre sidência, das suas co missões
especiais, das suas Li deranças, acre ditamos que po -
demos, em um cur tíssimo es paço de tem po, de bater
e apro var, quan do for o caso a re forma tri butária, no
seu as pecto cons titucional, e de dicar um tem po um
pouco mais lon go para a le gislação com plementar à
reforma tri butária, porque ela tem uma gran de im por-
tância, já que cons trói o con junto das mu danças tri bu-
tárias que se pre tende.

Se esse en tendimento se es tabelecer e isso já
está sen do di alogado en tre o Presidente, os Pre si-
dentes das Ca sas Le gislativas e os Go vernadores e
Governadoras, acre ditamos que po demos en viar
para o Con gresso, em um es paço de tem po re lativa-
mente cur to, a pro posta so bre as mu danças tri butári-
as no seu as pecto cons titucional, pois pra ticamente já
a te mos ela borada. E en quanto o Con gresso de bate,
aprova, mo difica e toma suas de cisões so bre as mu -
danças cons titucionais, pre paramos e en viamos as
propostas de leis com plementares que se riam ana li-
sadas em se guida.

Há uma for te de cisão do Go verno do Pre sidente
Lula em re alizar a re forma tri butária e em pro mover
mudanças sig nificativas na tributação so bre as pes-
soas, tornando-a mais justa, e na tri butação so bre as
empresas, tornando-a me nos one rosa ao pro cesso
produtivo e às ex portações bra sileiras. Há uma de ter-
minação tam bém do Go verno em al terar a tri butação
sobre o tra balho, cri ando con dições de for malização
de mi lhares de em presas no Bra sil e va lorização da -
quelas que mais em pregam, aque las que pri orizam a
empregabilidade.

Acreditamos que este é o mo mento, dado que o
Congresso de bate a re forma tri butária há mu itos
anos, em que União, Esta dos, Go vernadores e Li de-

ranças de to dos os par tidos po líticos po dem se unir
no es forço de de bater e apro var essa re forma.

Desculpe-me, Sr. Pre sidente, se pas sei um pou-
quinho do tem po, mas es ses são os pon tos que po de-
ria tra zer ao de bate.

Muito obri gado.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Mu ito

obrigado, Sr. Mi nistro Anto nio Pa locci Fi lho.
Concedo a pa lavra ao Se nador Jef ferson Pé res,

Líder do Par tido De mocrático Tra balhista, pri meiro
debatedor ins crito.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Sr.
Presidente, Sr. Mi nistro, Srªs e Srs. Se nadores, em
primeiro lu gar, Sr. Pre sidente, que ro cum primentar V.
Exª por ter aten dido ao ape lo fe ito por mim e por ou -
tros Srs. Se nadores no sen tido de res tabelecer as
sessões ves pertinas de quin ta-feira e trans formá-las
num gran de fó rum de de bate. Sa údo o Mi nistro Anto -
nio Pa locci Fi lho pela res ponsabilidade e com petên-
cia com que, até aqui, tem con duzido a po lítica ma -
croeconômica do País.

Sr. Mi nistro, co meço ma nifestando uma dis cor-
dância, in felizmente bá sica, com V. Exª. Sou in teira-
mente cép tico a res peito de re forma tri butária no Bra -
sil, prin cipalmente nes te mo mento.

Meu cep ticismo de corre da cons tatação de algo
que me pa rece ób vio. A in compatibilidade que exis te
em fa zer uma re forma pro funda com este mo delo tri -
butário per verso que te mos. Te mos po sições in com-
patíveis. É uma co isa cu riosa, Sr. Mi nistro. Acho que,
se ou virmos cem pes soas, em qualquer lo cal, to das
dirão que são fa voráveis à re forma tri butária. Só que,
na ca beça de cada um, a re forma tri butária é aquela
pela qual ele sem pre ga nha e os ou tros per dem.

Temos, de um lado, o se tor pú blico, que não
quer per der re ceita e, se pos sível, quer ga nhar; de ou -
tro lado, o se tor pri vado, que quer pa gar me nos im -
postos. Um quer pa gar me nos, o ou tro quer ar recadar
mais. E den tro de cada seg mento, cada um que rendo
aumentar a sua par ticipação: ou pa gar me nos ou ar -
recadar mais. De um lado, União, Esta dos e Mu nicípi-
os; de ou tro, pro dutores, con sumidores, in dústria, co -
mércio, ser viços. Cada um quer a re forma que lhe dê
vantagem, o que é na tural. Não es tou cri ticando nem
ironizando.Ape nas de monstrando como é im possível
o con senso em re forma tri butária. Aqui e em qual quer
outro país. Com a agra vante de que, nes te mo mento e 
durante mu ito tem po, o Po der Pú blico, in clusive a
União, não pode se dar ao luxo de per der re ceita, de -
vido ao cons trangimento fis cal em que se en contra.
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Não é à-toa que, des de a Cons tituição de 1988,
Sr. Mi nistro, se fala em re forma tri butária. Di zer que os 
Governos an teriores não fi zeram a re forma tri butária
porque não qui seram é uma in justiça. Não é fá cil. Não
fizeram, por que não pu deram. E não pu deram, por -
que é im possível fa zer re forma tri butária profunda no
Brasil. Essa é a mi nha convicção e, é cla ro, pos so es -
tar er rado.

Mudanças têm sido fe itas, Sr. Mi nistro. Des de
1990 que se fa zem mu danças pon tuais e frag mentári-
as no Bra sil. Não se pode di zer que não mu dou nada;
mudou mu ito. Criaram-se tributos, re duziram-se al gu-
mas alí quotas, ou tras fo ram au mentadas, tri butos fo -
ram mo dificados. Hou ve mu itas mu danças, mas nada
mudou em pro fundidade.

É dra mática a car ta que re cebi, on tem, de um
médio em presário de Ma naus, na qual ele diz: “Se na-
dor, sem pre fui um em presário hon rado e, tam bém,
um ci dadão honrado, mas sou obri gado a so negar,
porque, do con trário, não so brevivo, por que não po -
deria com petir com os so negadores”. Mu dar esse
quadro com uma pe quena re forma tri butária, Sr. Mi -
nistro?

Concordo com tudo o que o Go verno po derá
propor, na forma enun ciada por V. Exª. A uni formiza-
ção da le gislação do ICMS é boa. Po rém, não se vai
avançar mu ito além dis so. Na origem e no destino, Sr.
Ministro? Não se vai con seguir, pois os Esta dos ex-
portadores não podem con cordar com isso. E a dis pu-
ta não é ape nas en tre ri cos e po bres. O meu Esta do, o 
Amazonas, é po bre, mas tem um pólo in dustrial ex-
pressivo, é um Esta do ex portador. Co brança no des ti-
no? Nós ire mos perder 80% da ar recadação. Um fun -
do com pensatório, Sr. Mi nistro? Nem pen sar. É de i-
xar-nos cri ar uma si tuação de in certeza que não po -
demos ace itar. Assim pen sa o Esta do de São Pa ulo
também. Não acre dito na co brança no des tino. É im -
possível, sob pena de se rom per o pacto fe derativo.
Qual é a re forma pro funda que será fe ita no ICMS?
Não acre dito nela, Sr. Mi nistro.

Contribuição pre videnciária so bre o fa turamento
e não so bre a fo lha. Em prin cípio, con cordo. Mas não
se es tará pe nalizando as em presas mais pro dutivas,
mais mo dernas, que in vestem em tec nologia para re -
duzir a fo lha? É preciso le var em con ta isso.

Terminar a cu mulatividade da Co fins. O Go ver-
no pen sa nis so. É bom aca bar com a cu mulatividade,
em prin cípio, mas há com plicadores tam bém. A su-
pressão da cu mulatividade da Co fins exi girá o au-
mento da alí quota. Pa rece bom isso. E o se tor de ser-
viços como fica? So frerá um au mento mu ito gran de
da car ga tri butária.

O Impos to de Ren da foi cri ado para fa zer jus tiça.
No Bra sil, é o im posto mais in justo. Isso por que o meu 
é des contado na fon te e pago tudo o que man da a lei.
Ainda que fos se so negador – e não se ria – não po de-
ria fu gir. No en tanto, quan do vejo cir cularem a meu
lado pes soas com car ros im portados, ia tes – que não
posso ter -, com vida fa ustosa e que de claram me nos
do que eu, como se pode cha mar esse im posto de
justo? Como im pedir isso, Sr. Mi nistro? Até por que
em mu itos ca sos nem é so negação, mas a pos sibili-
dade de fa zer pla nejamento tri butário.

Todas as ve zes em que sou can didato no Ama -
zonas eu me sin to frus trado. Qu ase to dos os meus
competidores têm patrimônio me nor do que o meu.
Pergunto-me se mu itos não o te rão por que têm di nhe-
iro em pa raísos fis cais ou em ou tros lu gares. Eles pa -
gam me nos Imposto de Ren da do que eu! Cha mar
Imposto de Ren da de jus to e ten tar mo dificá-lo ape -
nas com o au mento das alí quotas dos as salariados
que ga nham mais? 

Enfim, Sr. Mi nistro, se V. Exª fi zer tudo isso que o 
Governo está pro pondo, terá fe ito mu danças – al gu-
mas até boas, mas cha mar isso de re forma tri butária
e acre ditar que mudará subs tancialmente o País e
melhorará a vida dos bra sileiros, eu não acre dito!
Oxalá, eu es teja er rado!

V. Exª dirá: “Então, não tem je ito”. Eu e ou tros
Srs. Se nadores en tendemos e aca bamos de apre-
sentar um pro jeto que é al tamente po lêmico, não te -
nho a ilu são de que será apro va do. Nós re embarca-
mos na ca noa do ex-Deputado Mar cos Cintra* no
sentido de, ao in vés de di minuir ou ex tinguir a CPMF,
transformá-la re almente num im posto de mo vimenta-
ção fi nanceira com a ex tinção de qua se to dos os im -
postos fe derais, me nos o Impos to de Impor tação, que 
é um im posto re gulatório e ser ve como ins trumento
de po lítica eco nômica.

Segundo as si mulações fe itas, a re ceita se ria
praticamente a mes ma, com uma alí quota de 1,7% ou 
um pou co mais, com to das as van tagens daí de cor-
rentes, como aca bar com os im postos de claratórios,
acabar ou re duzir con sideravelmente a cor rupção, o
ônus da fis calização. Sei que há ar gumentos contrári-
os. Di zem que a cu mulatividade é mu ito alta, que one -
raria nas ex portações. Isso tudo é dis cutível e con tor-
nável, a meu ver.

Não es tou pe dindo, Sr. Mi nistro, que de batamos
isto ago ra. Aliás, até lhe agra deceria, em bora sem a
pretensão de con vencer a sua equi pe, tal vez eu até
seja con vencido por ela, que V. Exª per mitisse que eu
e um gru po de Se nadores de batamos no Mi nistério, a
portas fe chadas, este as sunto. Re pito, não vou con-
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vencê-los, mas gos taria, pelo me nos, de ser con ven-
cido.

Muito obri gado, Sr. Pre sidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Sr. Mi nis-

tro, con forme as nos sas re gras, primeiro ou viremos
todos os de batedores e V. Exª, pos teriormente, ana li-
sará as ob servações fe itas.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Sr.
Presidente, fi quei den tro do tem po?

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Per feita-
mente, V. Exª sem pre res peita o Re gimento e co labo-
ra e com a Mesa.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Como se -
gundo de batedor, com a pa lavra o Se nador Fer nando
Bezerra.

O SR. FERNANDO BEZERRA (Bloco/PTB –
RN) – Sr. Pre sidente, con sulto V. Exª se pos so fa lar
sentado.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con forme
as re gras que es tipulamos, V. Exª pode fa lar sen tado.

O SR. FERNANDO BEZERRA (Bloco/PTB –
RN. Sem re visão do ora dor.) – Mu ito obri gado.

Sr. Mi nistro, há duas se manas, V. Exª es teve
nesta Casa, na Co missão de Assun tos Eco nômicos,
e ali dis correu so bre o seu pro jeto de po lítica eco nô-
mica, ins tado que foi pelo Se nador Alo izio Mer cadan-
te, e apre sentou os prin cípios do pro jeto de re forma
tributária do Go verno.

Gostaria de di zer a V. Exª que, em bora não te -
nha tido opor tunidade de de bater, que ro re gistrar a
forma fran ca, sin cera e hu milde até do re conhecimen-
to dos er ros co metidos pelo seu Par tido even tualmen-
te no pas sado e o re gistro de que po deria co metê-los.
V. Exª o fez de uma for ma se rena, equi librada e ele -
gante até. Qu ero cum primentá-lo por isso. Ci tou er ros
cometidos no pas sado mu ito mais como li ções para a
construção do fu turo, re conhecendo acer tos na es ta-
bilidade con seguida pelo Go verno que pas sou, os ga -
nhos de com petitividade, en fim, os acer tos do Go ver-
no que se en cerrou. E V. Exª di zia que o pro dutivo é
debater o que po demos fa zer pelo País. E é nes se
sentido que to dos nós aqui es tamos a ouvi-lo e cer ta-
mente da remos al guma con tribuição.

Quero pes soalmente con fessar a mi nha de cep-
ção com a po lítica eco nômica im plementada pelo Go -
verno que pas sou, mu ito me nos pela po lítica e mais
pelos re sultados que es perei por tan to tem po, por que
apoiei as ações que fo ram du ras também. E o fiz na
condição de lí der dos in dustriais bra sileiros, àque la
época pre sidia a Con federação Na cional das Indús tri-
as, e o re sultado foi pí fio, tanto do pon to de vis ta so cial

como de cres cimento eco nômico. Hou ve uma de terio-
ração con tinuada da eco nomia e os re sultados não
apareceram.

Sei que cor ro o ris co até de ser mal compreendi-
do. Po derão al guns di zer que: cus piu no prato que co -
meu. Qu ero re gistrar que sou ami go do Pre sidente
Fernando Hen rique Cardoso. Te nho por ele ad mira-
ção e tive or gulho de ter par ticipado, num de termina-
do mo mento, do seu Go verno. No en tanto, não pos so
esconder a mi nha de cepção com a po lítica eco nômi-
ca; o erro da ân cora cam bial, que foi gra ve; o de sequi-
líbrio, so bretudo nos qua tro pri meiros anos do Go ver-
no; a ele vação da carga tri butária que V. Exª aqui mos -
trou e que, só no pe ríodo dos oito anos do Go verno
que pas sou, ele vou-se em sete pon tos per centuais,
passando de mais ou me nos 29 para 36.

Permita-me o meu co lega Jef ferson Pé res dis -
cordar. A re forma tri butária não foi fe ita por que o Go -
verno não quis fazê-la. Não quis por que to dos os atos
que o Go verno re meteu a esta Casa, ao Con gresso
Nacional, fo ram apro vados. Não fal tou o apo io do
Congresso Na cional ao Exe cutivo no pe ríodo que se
encerrou. V. Exª foi Vice-Pre sidente de uma Co mis-
são de Re forma Tri butária na Câ mara, que chegou a
aprovar uma pro posta por una nimidade. Essa pro pos-
ta foi com pletamente ig norada pelo Go verno e ser viu
como base da pro posta, pa rece-me, que V. Exª apre -
senta ao Con gresso Na cional.

Lutei pela re forma tri butária in tensamente. Qu -
ando as sumi a Pre sidência da CNI em 1995, já em
maio de 1996, li derei o ma ior mo vimento em presarial
que este País co nheceu, tra zendo a Bra sília mais de
três mil in dustriais de to dos os Estados bra sileiros e
de to das as di mensões. Vi emos des cendo a Espla na-
da dos Mi nistérios até o Con gresso Na cional. Pre sidia
esta Casa, àque la épo ca, o Pre sidente Sar ney, que
não se en contrava no mo mento, e en tregamos ao
Vice-Presidente, Se nador Te otônio Vi lela, as re ivindi-
cações dos em presários para que se fi zesse uma re -
forma tri butária.

Reconheço tam bém as di ficuldades de se fa zer
uma re forma tri butária. To dos a que remos, mas há
discordância so bre o mo delo. Creio que essa é a
grande opor tunidade, por que ela se faz im prescindí-
vel para a cons trução do fu turo do nos so País. 

Quero tam bém, como V. Exª, res saltar os pon tos
altos do Go verno do Pre sidente Fer nando Hen rique
Cardoso: a es tabilidade, o for talecimento da de mo-
cracia, a com petitividade ad quirida pe las em presas
brasileiras.

Dito isso, Sr. Mi nistro, que ro di rigir a V. Exª al gu-
mas ques tões es pecíficas so bre a re forma. Antes,
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queria ape nas fa zer um re gistro. Ouvi, há pou co tem -
po, o Se nador Tas so Je reissati co brar cri atividade do
Governo. Percebi per feitamente di ferenças na po lítica
econômica pro posta da quela que vi geu até este mo -
mento. Re almente pre cisamos to dos ser cri ativos,
não ape nas fa zer a crí tica de que es tamos a re petir
um mo delo que não deu cer to. Pre cisamos to dos nós
apresentar as al ternativas que en tendemos ser me -
lhores para a cons trução do fu turo do Bra sil.

A Car ta de Bra sília, a que V. Exª se re feriu no en -
contro com os Go vernadores, de lineou um en saio de
acordo en tre o Go verno do Pre sidente Lula e to dos os 
Governadores para a re forma tri butária. Em seu Item
8, diz o se guinte: “Ha verá a de finição de uma po lítica
de de senvolvimento re gional sus tentada que re duza
as de sigualdades re gionais, em par ticular nas Re-
giões Nor deste, Norte e Cen tro-Oeste e em ou tras re -
giões de me nor de senvolvimento do País, e que su -
pere con flitos tributários en tre os en tes da fe deração”.

Segundo o art. 3º da Cons tituição Fe deral, cons -
tituem ob jetos fun damentais da Re pública Fe derativa
do Bra sil ga rantir o de senvolvimento na cional, er radi-
car a po breza e a mar ginalização e re duzir as de si-
gualdades so ciais e re gionais.

O FPE (21,5% do IPI e IR), o FPM (22,5% do IPI
e IR) e 3% para apli cação em programa de fi nancia-
mento ao se tor produtivo das Re giões Norte e Nor -
deste cons tituem-se, jun to com as apo sentadorias ru -
rais, uma im portante fon te de re cursos para o de sen-
volvimento re gional e uma fon te de dis tribuição de
renda. Nes se sen tido, exis te uma pro posta de au toria
do Se nador Anto nio Carlos Va ladares. Em nossa pas -
sagem pelo Mi nistério, pro pusemos – e isso foi edi ta-
do por me dida pro visória – que os re cursos des tina-
dos ao Fi nor e ao Fi nam pas sassem a cons tituir o
Orçamento da União e ti vessem um cres cimento
como for ma de ga rantir re cursos para o de senvolvi-
mento re gional, até 2003. O Se nador Anto nio Car los
Valadares, numa PEC já apro vada por esta Casa, que 
está tra mitando na Câ mara dos De putados, fez com
que isso se fi zesse cons titucional, que já fos se in seri-
da na Cons tituição, como obri gação do Esta do.

Então, pre ocupo-me e per gunto a V. Exª: qual a
proposta do Go verno Lula para a ques tão re gional
dentro da re forma tri butária? Como se rão de finidos
os pa râmetros para di minuição dos de sequilíbrios re -
gionais? Como serão as segurados os re cursos e a
forma de apli cá-los bem, para que se pro mova a re du-
ção des sas de sigualdades?

A ou tra ques tão, Sr. Mi nistro: se gundo re porta-
gem do Jor nal Valor Eco nômico do jor nalista Ri ba-
mar de Oli veira, na ela boração da Cons tituição de

1988, o IPI e o Impos to de Ren da re presentavam
62,3%  do to tal da ar recadação da Re ceita Fe deral,
cerca de US$22,5 bi lhões. Des de en tão, vá rias for -
mas de ar recadação fo ram cri adas: Con tribuição So -
cial so bre o Lu cro Lí quido, PIS/PASEP, CPMF, Con tri-
buição de Intervenção do Do mínio Eco nômico – a
Cide, e a trans formação do Fin social em Co fins.

No ano pas sado, O IPI e o Impos to de Ren da ar-
recadaram cerca de R$105,6 bi lhões e as con tribui-
ções ci tadas jun tas ar recadaram R$106,1 bi lhões. A
principal ca racterística des se tri buto é que eles não
são di vididos aos Esta dos e Mu nicípios. Ago ra, os
Estados e Mu nicípios es tão que rendo en trar nes sa fa -
tia de ar recadação na re forma tri butária. Essa re ivin-
dicação leva à dis cussão não só da re forma tri butária,
mas, de uma for ma mais am pla, à re for ma fis cal e à
redefinição do pa pel de cada ente da fe deração. Qual
a opi nião de V. Sª so bre essa ques tão?

Creio que isso nos re mete à co brança do im pos-
to em ori gem e des tino. Na mi nha opinião pes soal
deve-se dar no des tino, en contrando me canismos de
compensação, uma vez que Esta dos gran des como o
Estado de São Pa ulo, por exem plo, per derão na sua
arrecadação.

A ques tão da uni ficação da le gislação a que já
me re feri é exa tamente a ques tão de ori gem e desti-
no.

Sr. Mi nistro, en tendo como um dos pi lares da re -
forma tri butária a de soneração da fo lha de pa gamen-
to. Po rém, há uma cla ra in terdependência en tre a re -
forma da Pre vidência e a re forma tri butária nes se as -
pecto. Aqui de ixo a mi nha opinião de que, se essa in -
cidência se fi zer so bre o fa turamento, ela se tor nará
também um im posto cu mulativo. Pen samos que é
mais jus to que se faça so bre o IVA.

Por fim, faço um co mentário e tam bém uma per -
gunta di ante do que V. Sª aqui ex pôs: a Lei nº 10.637,
de 2002, ori unda da Me dida Pro visória nº 66, co locou
num ba lão de en saio a ques tão da cu mulatividade de
cobrança de im postos, no caso da co brança do PIS.
Projetar o re sultado fi nal da ar recadação des sa con -
tribuição para 2003 é um exer cício teórico e pe rigoso
reconheço, agravado pela in certeza em re lação ao
comportamento da eco nomia bra sileira e, ago ra,
mundial di ante da guer ra.

Mas, to mando-se por base que os me ses de ja -
neiro e fe vereiro re presentam no to tal da ar recadação
anual uma mé dia de 15% do ano, pode-se es pecular
que a ar recadação do PIS po derá che gar, ao fi nal de
2003, em algo em tor no de R$19,4 bi lhões. Em 2002,
foi R$12,8 bi lhões. A di ferença, portanto, é de R$6,6
bilhões em 2003. Isso se ria fru to ape nas da mu dança
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da sis temática de in cidência cu mulativa para não-cu -
mulativa.

Se uti lizarmos na Co fins o mes mo per centual de 
acréscimo no minal ocor rido no PIS nos dois pri meiros
meses de 2003 50,22% em re lação a 2002, e o peso
da ar recadação de ja neiro na ar recadação do ano
média de 15% nos úl timos três anos, pode-se es pe-
cular que a ar recadação da Co fins sal taria de R$52,2
bilhões, nú mero aqui apre sentado por V. Exª, para
algo pró ximo a R$79,1 bi lhões, ao fi nal de 2003, com
a alí quota de 7,7%. Para se man ter a ar recadação,
bastaria ter es tipulado alí quota do PIS para 1,31% e
não 1,65%, como é, e a Co fins pro jetada com es ses
números, que são es peculativos, re pito po deria fi car
em algo em tor no de 6,2%.

O au mento de ar recadação do PIS foi um au-
mento real ou foi ape nas um cres cimento na tural da
arrecadação? Qual a con sistência des se au mento de
arrecadação?

O se gundo pon to so bre esse as pecto é: o se tor
de ser viço foi re almente pe nalizado, como res saltou
aqui tam bém o Se nador Jef ferson Pé res? E esse au -
mento de alí quota foi ou será re passado para o con -
sumidor ou a ca deia pro dutiva ab sorve esse au men-
to, mes mo que ela seja pe quena?

São as mi nhas per guntas. Agra deço a V. Exª.1
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con cedo

a pa lavra Se nador Tasso Je reissati, de batedor in dica-
do pelo PSDB.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE. Sem
revisão do orador.) – Sr. Pre sidente, Sr. Mi nistro, Srªs
e Srs. Se nadores, as mi nhas ob servações vão mu ito
na li nha do que aqui já foi dito. 

Já tive opor tunidade, Sr. Mi nistro, de, em ou tra
ocasião, di zer da mi nha di ficuldade em en tender por
que o Go verno Fe deral pri orizava a re forma tri butaria,
deixando para de pois a re forma pre videnciária. E vol -
to a fa lar nis so por que en tendo que a re forma tri butá-
ria é uma re forma di ficílima de ser fe ita; não que ela
não deva ser fe ita ou não seja im portante, mas tal vez
seja, de to das elas, a re forma mais di fícil de ser fe ita,
porque nin guém sabe exa tamente o que quer. 

Eu di ria, com todo o res peito, que o pró prio Go -
verno não sabe exa tamente o que quer, tan to que a
proposta de re forma aqui apre sentada – V. Exª há de
convir co migo é mu ito mais um ajus te tri butário do
que uma re forma tri butária que mude re almente as re -
lações en tre os tri butos co brados e pa gos nes te País.
Até por que isso é pra ticamente im possível de ser fe ito
sem que seja dis cutida a fun do a ques tão fe derativa.
É a pró pria ques tão fe derativa que está em jogo. E,

por ca usa dis so, não exis te nor malmente um em pe-
nho mu ito gran de dos go vernos fe derais. E, neste mo -
mento, di rijo-me ao meu ami go, Se nador Fer nando
Bezerra, para di zer que não foi o Go verno Fer nando
Henrique que não quis fazê-la. É uma ten dência qua-
se na tural dos go vernos centrais ten tar ape nas fa zer
um ajus te tri butário, vis to que ne nhum po der ou ente
de Esta do quer per der po der ou perder re cursos.

Numa re forma tri butária, esta ques tão tem que
ser dis cutida: que tipo de País que remos ter? Um país 
mais cen tralizado? Um país em que os Esta dos te-
nham mais po der e au tonomia? Ou um país em que
os Mu nicípios é que te nham au tonomia para gerir, ad -
ministrar e res ponsabilidade de cer tas co isas?

Essa ques tão é bá sica e tem que ser dis cutida
pela Na ção, pela so ciedade e por esta Casa, an tes de 
se fa lar em uma re forma tri butária de pro fundidade.
Até por que os in teresses conflitantes são enormes e
vêm de to dos os la dos. Pra ticamente não há in teres-
ses con vergentes. Só há in teresses con flitantes. Os
Estados que rem mais do bolo ar recadado, a União
quer mais do bolo ar recadado, os Mu nicípios tam bém
querem mais. Por ou tro lado, a ini ciativa pri vada quer
pagar me nos e as pes soas fí sicas querem pa gar me -
nos. E, evi dentemente, essa con ta não fe cha e fica
muito mais di fícil de fe char num País de sigual como o
nosso, que tem uma de sigualdade de ren da en tre as
pessoas e uma de sigualdade de ren da en tre as re-
giões, com a pro fundidade que te mos.

E, aí, uma dis cussão, que, pro vavelmente, em
qualquer ou tro país se ria mais sim ples, so bre ori gem
e des tino, no nos so toma um ca ráter qua se que ir re-
conciliável.

No mais, quan do ob servamos, por exem plo, a
reforma tri bu tária que está sen do pro posta, cons tata-
mos que, no fun do, ela faz uma tro ca de no mes e uni -
formiza pa drões: aquilo que era cha mado de ICMS
passa a ser IVA; e uniformiza os pa drões, ti rando,
nesse caso já se tra ta de uma ou tra dis cussão –, a li -
berdade e a au tonomia dos Esta dos. Essa mu dança
só ser ve a um ob jetivo da re forma: aca bar com a au to-
nomia dos Esta dos em re lação aos benefícios fis cais,
a cha mada guer ra fis cal. Uma re forma tri butária que
se pro põe ape nas a isso é mu ito pou co, e, a meu ver,
não pode ser pro posta.

Num País onde exis tem de sigualdades re giona-
is tão pro fundas, se não hou ver uma po lítica in dustrial
de des concentração re gional efetiva, se não hou ver
uma po lítica con creta de des concentração de ren da,
tirar a úni ca al ternativa que res ta aos Esta dos mais
pobres de ge rar em prego é ado tar uma política con -
centradora de ren da, Sr. Mi nistro.
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No meu po sicionamento não há ne nhum as pec-
to ide ológico ou po lítico. Falo isso com a ex periência
de quem já foi Go vernador de Estado po bre por três
vezes. E te nho certeza de que to dos os ex-Governa-
dores de Esta dos po bres que es tão aqui sa bem que
tirar essa al ternativa sig nifica fa zer uma po lítica de
concentração de ren da. É pra ticamente im possível
que os Esta dos onde não exis te mer cado, onde não
existe po der aquisitivo, onde não exis te uma in fra-es-
trutura igual à dos Esta dos mais evo luídos atra iam
empreendimentos que gerem em prego e ren da.

Por essa ra zão, pen so que a re forma tri butária é
importantíssima, mas tem que ser dis cutida com mu i-
ta pro fundidade e vai exi gir uma dis cussão am pla,
com uma par ticipação mu ito mais abran gente da so -
ciedade bra sileira.

No mo mento em que o Go verno dá pri oridade à
reforma tri butária na gran de pro posta de trans forma-
ção, para que os ju ros ba ixem e o País re tome o seu
crescimento, fico pre ocupado. Na ver dade e, nes te
ponto, abra ço o ce ticismo dos ou tros, não va mos che-
gar a lu gar al gum com uma dis cussão que tem es sas
dificuldades. E, nes se caso, as re formas, mais uma
vez, irão por água aba ixo; se fo rem por água aba ixo,
vamos cair te nho re petido isso, tive opor tunidade de
falar a res peito no Se nado e é esse o meu re ceio; digo
isso como quem tem in teresse ape nas em aju dar o
Governo, por que, dessa for ma, es taremos aju dando
este País na mes mice que vi vemos nos úl timos anos.

Em fun ção de não con seguirmos fa zer as re for-
mas ne cessárias, fica im possível aba ixar os ju ros,
porque a vul nerabilidade do Esta do bra sileiro, do
País, fica cada vez ma ior. Não di minui pe rante as tem -
pestades que vêm do ex terior. E não po demos fi car
esperando que as tem pestades que vêm do ex terior
se acal mem, por que elas não se acal mam nun ca! No
momento em que pas sa uma, vem ou tra; ou é a da
China, ou é a da Índia, ou é a da Rús sia, ou é uma
guerra, ou é o mer cado ame ricano, ou é um es cânda-
lo numa Bol sa. Estaremos sem pre su jeitos a es ses
percalços.

Sr. Mi nistro, pelo que en tendi, fez-se referência
também à cu mulatividade, que, evi dentemente, é um
aspecto bas tante in teressante. Po rém, a gran de eva -
são fis cal que exis te nes te País é a fe ita pe las gran -
des em presas, por meio do pla nejamento fis cal apo i-
ado no Impos to de Ren da. Entretanto, na re forma pro -
posta, não vejo nada que ve nha a con tribuir para a di -
minuição dessa eva são fis cal.

A ou tra evasão nes se caso, não é eva são, mas
sonegação é a das pes soas fí sicas, prin cipalmente

dos pro fissionais li berais e di rigentes. Nas clas ses
média e mé dia alta, exis te uma gran de so negação.

O ou tro tipo de so negação é a do ICMS, nas pe -
quenas e mé dias em presas. E essa so negação existe
não por cul pa da fal ta de uni formidade en tre os Esta -
dos, mas em fun ção do ta manho das alí quotas. É
clássico em qual quer es tudo tri butário que nada é
mais con vidativo para a so negação do que a alí quota
alta. E quan to mais alta a alí quota, ma ior é a van ta-
gem que há em so negar e ma ior é a so negação que
existe no País des se tipo de im posto.

Por essa ra zão, re gistro aqui, mais uma vez, o
nosso sen timento. De fendo que ele é im portante para
que sa iamos des se cír culo vi cioso em que te mos vi vi-
do nos úl timos anos, pois fi camos ro dando ao re dor
de um cres cimento me díocre – e isso vem de al guns
anos –, e va mos re peti-lo, sem dú vida ne nhuma, este
ano. Não exis te mais pos sibilidade de ha ver um bom
crescimento no ano de 2003.

É im portante que se en foquem al guns as pectos:
um é a re forma pre videnciária, que deve tra zer evi -
dentemente uma cla ra pers pectiva, de curto pra zo, de 
poupança pú blica, para dar re sultados ime diatos. E
novamente, como fa lou o Se nador Fer nando Be zerra,
deve-se co brar um pouco de cri atividade, como ocor -
reu na épo ca do Pla no Real, quan do se pro curava
algo novo para se sair do cír culo vi cioso da in flação.

Na área do cré dito, por exem plo, Sr. Mi nistro já
tive opor tunidade de con versar com V.Exª so bre isso,
o pro blema não é ape nas o cus to do cré dito, mas a
falta de aces so ao cré dito que exis te nes te País. Não
há cres cimento, não existe pos sibilidade de re tomada
de cres cimento sem cré dito. São as pe quenas e mé -
dias em presas que re tomam o cres cimento, mas,
sem aces so ao cré dito não im porta, se quer, se o cré -
dito é alto, isso é ab solutamente im possível. Por mais
que me lhorem as con dições ex ternas, não va mos re -
tomar o cres cimento em rit mo ace lerado se não exis tir
crédito nes te País. E não es tou ven do essa ques tão
ser dis cutida. Dis cute-se, ago ra, a re formulação do
sistema fi nanceiro do País, mas essa ques tão, es sen-
cial ao cres cimento eco nômico, não está no cen tro
das ques tões.

Há pou co tem po, tive opor tunidade tam bém de
conversar com o Se nador Alo izio Mercadante so bre a
proposta que está sen do exa minada de re gulamenta-
ção dos factorings, que se tor naram uma ver dadeira
safra de pe quenos em prestadores de di nheiro, de pe -
quenos agiotas, que ser vem de fa chada para uma sé -
rie de ou tras ati vidades.
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Evidentemente, exis tem aque las em presas cor -
retas, que não es tão fa zendo nada mais nada me nos
que subs tituir os an tigos pe quenos ban cos, para fa zer
face à ne cessidade de cré dito que exis te por todo
este País.

Eram es ses os co mentários que eu gos taria de
fazer, Sr. Ministro.

Muito obri gado pela sua aten ção.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con cedo

a pa lavra ao Se nador Pa ulo Octá vio, de batedor pelo
PFL.

O SR. PAULO OCTAVIO (PFL – DF. Sem re vi-
são do ora dor.) – Sr. Pre sidente, que ro pa rabenizar o
Ministro Anto nio Pa locci Fi lho pela sin tonia com esta
Casa.

Há duas se manas, V. Exª, Sr. Mi nistro, es teve na
Comissão de Assun tos Eco nômicos, onde re aliza-
mos um de bate, que, por si nal, foi o mais lon go de que 
já par ticipei du rou das cin co da tar de até meia no ite e
meia. Fo ram tra tados ali os mais di ferentes te mas de
interesse do nos so País. Na quela opor tunidade, não
tocamos num ponto da re forma tri butária e pre tendo
abordá-lo de uma for ma mais in tensa, até por que o
Brasil todo, 100% do País, como foi dito aqui, quer
essa re forma.

Temos que sim plificar o sis tema, que está caó ti-
co; te mos que diminuir a guer ra fis cal; te mos que eli -
minar um am biente que exis te, que é pro pício à cor -
rupção exis tem pro blemas em vá rios Esta dos bra sile-
iros; te mos que re duzir os cus tos ad ministrativos do
setor pú blico e do se tor pri vado. Te mos que cri ar me -
canismos para reduzir as de sigualdades re gionais de
riqueza e ren da, as de sigualdades in terpessoais. Te -
mos que de sonerar a pro dução e o tra balho. E o nos -
so gran de de safio é a ge ração de em pregos. O Pre si-
dente Lula, em sua cam panha po lítica, anun ciou a ne -
cessidade de ge rarmos dez mi lhões de em pregos
nos pró ximos qua tro anos.

Quando fa lamos em re forma tri butária – e aqui
isso foi co locado pe los Se nadores que me an tecede-
ram, há a pre ocupação de to dos em su perar o lobby
contrário às per das se toriais. Como re partir as no vas
receitas en tre os en tes fe derativos, con siderando as
desigualdades, pelo ta manho, pela com plexidade ad -
ministrativa, pela base eco nômica? Como dis cutir as
receitas dos en tes fe derativos sem dis cutir as des pe-
sas, as atri buições? Como en frentar a re sistência da
região Su deste em ado tar o IVA, co brado no des tino,
sem ex plicitar cla ros me canismos de com pensação
às per das que ad virão?

Por isso, on tem mesmo, Sr. Mi nistro, acom pa-
nhado do emi nente Se nador Jef ferson Pé res, aqui
presente, de pois de uma con sulta até pes soal ao Pre -
sidente José Sar ney, en caminhamos uma pro posta
de emen da à Cons tituição a que de mos o nome de
Imposto-Cidadão. Na re alidade, o as sunto já vem
sendo dis cutido na Câ mara dos De putados há al gum
tempo. Iniciou-se a discussão ain da em 1990, com
uma pro posta do De putado Flá vio Ro cha, de pois as -
sumida pelo De putado Mar cos Cintra. Hoje, o pro jeto
se en contra na Câ mara dos De putados, pron to para
ser vo tado em ple nário.

Eu gos taria de ex plicitar al gumas vantagens: a
simplicidade, a au tomação. O Brasil, fe lizmente, con-
seguiu im plantar um sis tema fi nanceiro mu ito efi cien-
te. Hoje, os ban cos bra sileiros são um exem plo na
economia in ternacional. Alguns pa íses mu ito mais
adiantados que o Bra sil não têm ban cos tão compe-
tentes, efi cientes, rá pidos, áge is. Com pensar um che -
que no Bra sil é mais fá cil do que em qual quer ou tro
país na Eu ropa ou até mes mo nos Esta dos Uni dos.
Outras van tagens são: redução dos cus tos ad minis-
trativos, eli minação da cor rupção fis cal, eli minação
da pos sibilidade de guer ra fis cal, de soneração da
produção e do tra balho, in clusão de toda a ati vidade
informal na base tri butária, com a con seqüente re du-
ção do ônus so bre os atu ais pa gantes, em es pecial
sobre a classe tra balhadora.

Sr. Mi nistro Anto nio Pa locci, o Distrito Fe deral,
apesar de ser pe queno, é um dos que mais con tribui
com a re ceita da União. V. Exª sabe mu ito bem dis so.
Isso ocor re por que, aqui, a ma ioria da po pulação é
formada por fun cionários do Go verno, e o Go verno
desconta, dos sa lários, as con tribuições. Um fun cio-
nário que re cebe R$6 mil, na re alidade, ga nha um sa -
lário lí quido de R$4 mil ou R$3,8 mil, por que 33% já
são des contados na fon te. Por isso, o Dis trito Fe deral
é o oi tavo co locado em ar recadação.

Todos os dias ouço no tícias que me de ixam de -
sanimado. São no tícias que di zem que a in formalida-
de no Bra sil é de 60% a 70%. E o que ob servamos é
que os im postos, no País, são sem pre pa gos pe los
mesmos: as mes mas em presas, os as salariados fi-
chados. E o que ob servamos é o au mento da in forma-
lidade. É tudo de que o Bra sil não pre cisa! É tudo o
que o Bra sil não quer!

Estou com uma ta bela ela borada a par tir das
matrizes in sumo e pro duto do IBGE, a qual com para
as car gas tri butárias se toriais dos tri butos in diretos
declaratórios ICMS, IPI, ISS e as con tribuições pa tro-
nais ao INSS com o Impos to so bre Mo vimentação Fi -
nanceira, com uma alí quota de 1,92% no dé bito e no
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crédito de to dos os lançamentos ban cários. Em am -
bos, a ar recadação é a mes ma: 14,7% do PIB. Va mos
verificar, por exem plo, que, na Agro pecuária, cuja tri -
butação hoje é de 50,91%, com o IMF, a carga tri butá-
ria pas sa para 13,56%. Na Si derurgia, a car ga tri butá-
ria, que hoje é de 44,8%, pas sa para 15,7%. Na Admi -
nistração Pú blica, a car ga tri butária, que hoje é de
24,66%, pas sa para 6,47%. Esses são da dos do
IBGE.

Portanto, vê-se que, no sis tema tra dicional, a
variação nos pre ços dos se tores é de 19% a 65%.
Acredito e aqui foi abor dado que, com o IMF, ba ixaría-
mos o im pacto de 4% a 16%. O des vio pa drão em re -
lação aos pre ços li vres, de 8% no sis tema tra dicional,
passaria para 3% com a ado ção do IMF.

Sr. Mi nistro, neste qua dro, to dos os da dos da si -
mulação mos tram que qual quer ou tra li nha de re for-
ma que não a de in troduzir im postos não-de claratóri-
os so bre mo vimentação fi nanceira em subs tituição
aos im postos con vencionais, que é a re forma pre ten-
dida, irá ape nas pro crastinar a bus ca de so luções
para as di ficuldades, as ma zelas exis tentes no atu al
sistema tri butário.

No Bra sil, mu itas ve zes, de vemos ter co ragem
de ino var. Mu ito se diz que esse tipo de im posto não
existe em ou tro lu gar do mun do. Mas o Bra sil tem sido
pioneiro em mu itas ou tras áre as.

Por isso mes mo, Sr. Mi nistro, como de fensor
desse im posto que ado tamos como Impos to-Cida-
dão, atri buição dada por mim e pelo no bre Se nador
Jefferson Pé res, que subs creveu co migo essa pro-
posta, gos taria de ar güir a equi pe eco nômica, no mea-
da por V. Exª, acer ca des se pro jeto. Gostaria de sa ber
se o Mi nistério tem al gum co nhecimento do pro jeto
que está em tra mitação na Câ mara e se exis te al gum
trabalho. Não queremos que o Go verno per ca a ar re-
cadação – e isso nem pode acon tecer.

O Mi nistério tem es tudos que in diquem a alí quo-
ta mé dia que será ado tada para o Impos to so bre o Va -
lor Agre gado, cuja cri ação foi de cidida na re união que
o Pre sidente teve com os Go vernadores re centemen-
te na Gran ja do Tor to? Já há es tudos da alíquota mé -
dia do se tor de Eco nomia e qual a ar recadação pre -
tendida com esse im posto?

A ter ceira ques tão é: V. Exª acha pos sível ou
conveniente dis cutir um pac to fe derativo para as re ce-
itas pú blicas sem dis cutir con juntamente uma re distri-
buição das atri buições en tre os ní veis da Fe deração?

Uma quar ta ques tão, que con sidero im portante
para quem paga im posto, é que es tamos as sistindo
ao es vaziamento dos Con selhos dos Con tribuintes. O
contribuinte pre cisa ter pro teção. No Bra sil, ado tou-se,

há mu ito tem po, os Con selhos, que se re únem pe rio-
dicamente para ana lisar os au tos de in frações. Esses
Conselhos são cons tituídos por mem bros no meados
pelas Con federações e pelo pró prio Go verno.

Há dois ou três anos, atri buiu-se a cada auto de
infração a ne cessidade de um re colhimento de um
percentual ele vado, para que se pu desse dis cutir no
Conselho. E o que se ob serva re centemente é a ten -
dência do es vaziamento des ses Con selhos, que são
a ver dadeira pro teção dos con tribuintes den tro do sis-
tema tri butário atu al. No dia em que im plantarmos o
IMF ou im posto ci dadão, os Conselhos não te rão
mais ne cessidade de exis tir, por que se economizará
muito com a des complicação tri butária.

São es sas as questões, Sr. Mi nistro. O que me
assusta mu ito é que vejo mu itas pes soas no Bra sil
querendo abrir no vos ne gócios, no vas em presas, e
esses possíveis fu turos no vos pe quenos, mé dios e
microempresários não o fa zem, por que têm mu ito
medo. Têm medo de abrir uma em presa e fi carem
complicados pelo res to da vida. Abrir em presa, hoje,
Sr. Mi nistro, é uma te meridade. É isso que te mos de
mudar. É essa men talidade que te mos que mu dar.

Por isso, faço es sas con siderações. Não o fiz
por oca sião da sua vi sita à CAE, mas, hoje, 24 ho ras
após apre sentar uma pro posta de emen da à Cons ti-
tuição nes ta Casa, faço esse ques tionamento.

Agradeço a to lerância, Sr. Pre sidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con cedo

a pa lavra ao Se nador Alo izio Mercadante, de batedor,
como Lí der do Go verno.

INTERVENÇÃO DO SR. SENADOR
ALOIZIO MERCADANTE QUE, RETIRADA
PARA REVISÃO PELO ORADOR, SERÁ
PUBLICADA OPORTUNAMENTE.

  SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Sr.
Presidente, peço a pa lavra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Pela or -
dem, com a pa lavra o Se nador Jefferson Pé res.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM. Pela
ordem. Sem re visão do ora dor.) – Sr. Pre sidente,
sugiro, para o fu turo, uma mu dança de re gras no
sentido de que os Se nadores se di rijam aos Mi nis-
tros, fa çam per guntas, contestem, porque não é cor -
reto o fato de o Se nador usar a tribuna com o pre-
texto de se di rigir ao Mi nistro, mas con testar o co le-
ga, mes mo sem men cionar o nome, que não tem o
direito de ir à tré plica.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Sr.
Presidente, peço a pa lavra pela or dem.
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
lavra o Se nador Tas so Je reissati.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE. Pela
ordem. Sem revisão do ora dor.) – Sr. Pre sidente, não
quero, de ma neira al guma, to mar o tem po tão pre cio-
so do Mi nistro, mas quero re por, por que tal vez eu não
tenha sido bem en tendido pelo ilus tre Lí der Aloizio
Mercadante. Eu não dis se, em mo mento al gum, que a 
reforma tri butária deve fi car pa rada e que não se deve 
atacar o pro blema; pelo con trário, eu disse que ela é
tão im portante que deve ser tra tada com a ma ior pro -
fundidade pos sível e que, para que se che gue a bom
termo, ela deve ser mu ito abran gente, deve-se es cu-
tar os vá rios ní veis da so ciedade. Eu não dis se, em
momento al gum, que ela deve fi car pa rada. Pre tendi
dizer é que, de vido à ne cessidade de ur gência de de -
terminadas re formas para que se pos sam to mar al gu-
mas me didas de re tomada de cres cimento, a con clu-
são des sa re forma não pode ser to mada como base
para que se ado tem es sas me didas.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Mesa
está dan do a pa lavra a V. Exª para uma ex plicação
pessoal, abrin do uma ex ceção por ter sido ci tado no -
minalmente pelo Se nador Alo izio Mer cadante.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) –
Faço esse es clarecimento, acres centando que o Se -
nador Aloizio Mer cadante men cionou a Eu ropa em
relação à chamada guer ra fis cal. Lem bro a S. Exª, que 
conhece a ma téria mu ito me lhor do que eu, que a Eu -
ropa, para fa zer toda a sua uni ficação, in clusive um
único IVA, in vestiu an tes pe sadamente nos pa íses
menos ri cos para que pu desse ser mais ho mogênea
a si tuação e para que os im postos pu dessem ser se -
melhantes. E o que men cionei foi exa tamente isto: se
vamos co locar a guer ra fis cal como um fim, é ne ces-
sário que tenhamos pre viamente uma po lítica de con -
centração re gional. Então, o que V. Exª co locou veio
exatamente ao en contro, e con firmou, o que eu ha via
dito. E, em ter ceiro lu gar, digo que, com cer teza, o Go -
vernador Lú cio Alcân tara con cordou em tese, mas te -
nho cer teza de que o Go vernador Lú cio Alcân tara, o
Governador do Ma ranhão, o Go vernador da Ba hia, de 
Pernambuco, na mesma re união, não con cordaram
com o Go vernador de São Pa ulo so bre ori gem e des -
tino. É isso que eu ti nha co locado.

Muito obri gado.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Aten den-

do à so licitação do Se nador Jef ferson Pé res, faço um
apelo aos Se nadores para que não es tabeleçam de -
bates pa ralelos, a fim de ob termos me lhores re sulta-
dos des sas ses sões.

Com a pa lavra o Sr. Mi nistro Anto nio Pa locci.
O SR. ANTONIO PALOCCI – Sr. Pre sidente,

não pre tendo res ponder to das as ques tões co locadas
aqui, mes mo por que acre dito que es tamos ini ciando
um pro cesso de de bate da re forma e cer tamente mu i-
tas con tribuições se rão ex postas.

Quero, em primeiro lu gar, re ferir-me às pa lavras
do Se nador Jefferson Pe res, a vi são co locada pelo
Senador me pa rece mu ito re alista. Ela é tão re alista
que me pa rece pas sar ao pes simismo. De fato, te mos
uma opor tunidade de fa zer uma mu dança im portante
na tri butação do nos so País. V. Exª tem ra zão quando
diz que não se pode atri buir à re forma tri butária a so -
lução dos pro blemas na cionais, pois isso se ria um
grave equí voco.

Seria um gra ve equí voco pen sar que uma re for-
ma tri butária, por me lhor que seja, por mais bem-ar ti-
culada que seja, por mais que res pondesse a to das
as ques tões tri butárias com plexas do País fos se re -
solver os pro blemas na cionais. Se as sim pen sarmos,
vamos plan tar uma es perança e co lher uma de cep-
ção. A re forma tri butária é um ins trumento po deroso,
sim, ca paz de mu dar a vida das pes soas e a vida do
País, mas no sen tido em que pode atu ar. Ela não é su -
perior às gran des po líticas de de senvolvimento e às
políticas eco nômicas. Não há re forma tri butária que
resolva to dos os pro blemas de cres cimento e dis tribu-
ição de renda do País. Nos so pro blema, por exem plo,
de dis tribuição de ren da, in felizmente, não pode ser
resolvido pela re forma tri butária.

Os es tudos que te mos – do IPEA e do IBGE –
demonstram que faz exa tos trin ta anos que não há
qualquer al teração im portante de ren da no Bra sil em
termos de dis tribuição de ren da. O per centual de ren -
da das fa mílias mais po bres, as sim como o per centu-
al de ren da dos mais ri cos, não muda há exa tos 30
anos. E, se ima ginarmos que a re forma tri butária fará
essa mu dança, se ria pen sar além do que ela pode fa -
zer. Mas in sisto nes te pon to, Se nador Jefferson Pé-
res: não po demos con tinuar com uma po lítica tri butá-
ria que acen tue a dis tribuição de renda ne gativa, des -
proporcional que te mos em nosso País. E hoje, no
Brasil, é pre ciso que se diga com to das as le tras: no
lado das re ceitas e no lado das des pesas, agimos de
maneira re gressiva. O Estado bra sileiro co leta per-
centualmente mais dos po bres do que da queles que
mais têm, as sim como dis tribui de forma tam bém re -
gressiva. Essa é a ma ior per versidade que pre cisa ser 
combatida. Se que remos, de fato, uma mu dança sig -
nificativa, não bas ta cres cer; é pre ciso al terar o qua -
dro de dis tribuição de ren da. E a ques tão da ar reca-
dação de tri butos é par te des se tra balho.
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A ou tra parte está com ou tras re formas, como a
previdenciária  ci tada pe los Se nadores Alo izio Mer ca-
dante e Tas so Je reissati , que, sem dú vida, é mais im -
portante nes te mo mento, por que pode in terferir mais
nesse pro cesso, no sen tido de aju dar o Brasil a distri-
buir me lhor as suas ren das. Eu não trou xe os da dos
hoje, mas mos trei-os na Co missão de Assun tos Eco -
nômicos: o Bra sil, ao distribuir re cursos pre videnciári-
os, ao dis tribuir re cursos do se guro-desemprego, ao
fazer a po lítica pelo lado das des pesas, faz isso de
maneira re gressiva tam bém, di ferentemente da ma io-
ria dos pa íses de porte se melhante ao nos so.

Essas po líticas pre cisam de uma mu dança sig -
nificativa. Por isso, não que ro con testá-lo, Se nador;
quero ape nas ser mais oti mista do que V. Exª em re la-
ção a suas ob servações, to das fe itas com mu ita pro -
priedade.

Abordo bre vemente a CPMF, re ferenciada por V.
Exª. Não apre sento ar gumentos de finitivos, pois nem
é o caso. E V. Exª está con vidado a es tar co nosco no
Ministério da Fa zenda quan tas ve zes fo rem ne cessá-
rias, para que pos samos de bater tec nicamente, com
profundidade, com toda a nos sa equi pe, a pro posta
que V. Exª, Se nador Pa ulo Octá vio, tem le vantado so -
bre a alí quota da CPMF. Entre tanto, te nho de conside-
rar al gumas questões. A CPMF é um im posto de ca rá-
ter cu mulativo. Inci de so bre ope rações fi nanceiras e,
pela pro posta, subs tituiria qua se que a to talidade dos
impostos. Em ou tros mo mentos, essa pro posta foi de -
batida no Bra sil. Qu ais são os pro blemas? Pri meira-
mente, 1,7% de CPMF não se ria su ficiente para subs -
tituir a ar recadação do ICMS, de R$102 bi lhões. A alí -
quota de 1,7% de CPMF da ria uma ar recadação pró -
xima a R$95 bi lhões ou R$96 bi lhões. Para subs tituir
a ar recadação como um todo, na car ga tri butária bra -
sileira, pre cisaríamos de uma alí quota de CPMF de
7%. Se de sonerarmos as ex portações, a alí quota pre -
cisaria ser de 10%.

Com isso, não que ro des valorizar a pro posta,
mas é pre ciso con siderar que a alí quota de 1,7% não
substitui os de mais im postos. Te ria que ser um im pos-
to so bre o sistema fi nanceiro pró ximo de 7% ou de
10%, se qui sermos de sonerar as ex portações. Qu ais
seriam os pro blemas de correntes de uma alí quota
como essa? A in termediação fi nanceira se ria atin gida
de mor te. Na Argentina  o Se nador Alo izio Mer cadan-
te le vantou um exem plo , se não me fa lha a me mória,
quando a alí quota che gou a 1,2%, já co meçou a cri ar
uma cri se for tíssima so bre o sis tema fi nanceiro, por -
que essa taxa leva a uma de sintermediação ime diata.
As em presas ar ticulam-se en tre si para evi tar um im -
posto des sa na tureza  de for ma le gal, não é ile gal ,

para de ixarem de pa gar o im posto, já que este pas sa
a pe sar de forma cu mulativa in tensa na ca deia pro du-
tiva. Isso pode le var a uma de sorganização mu ito
grande do sis tema.

Não que ro usar o ar gumento de que ne nhum
país usou CPMF alta. Esse é um ar gumento, mas,
quem sabe, po demos cri ar algo novo. O Bra sil já cri ou
novidades im portantes em vá rias ma térias e po deria
criar nes sa área; não que ro usar esse ar gumento,
mas acre dito que o fato de uma CPMF de alta alí quo-
ta tra zer uma cu mulatividade mu ito sig nificativa e
uma de sintermediação fi nanceira mu ito gran de é um
argumento im portante.

Vou pre parar para os Srs. Se nadores es tudos
sobre o evento da Argen tina, porque ele é mu ito ilus -
trativo. A ex periência da quele país é de mu ito va lor,
pois au mentaram a alí quota pro gressivamente, acre -
ditando que ela se ria uma gran de so lução, já que a
CPMF é um im posto de mu ito fá cil ar recadação, dá
muita efi ciência para o sis tema. Mas o re sultado não
nos pa receu po sitivo.

Não que ro ten tar ar gumentos de finitivos. Va mos
deixar cla ro que V. Exª está con vidado, com os de ma-
is Se nadores, para que fa çamos conjuntamente os
estudos so bre essa ma téria. Não te mos ne nhuma re -
sistência, não es tamos, de for ma al guma, fe chados a
idéias que apri morem nos sa pro posta. Não nes ses
termos, mas, em ou tros termos, tal vez um im posto
dessa na tureza pos sa sig nificar al gum tipo de sa ída.
Não que remos ne gar essa ques tão.

Senador Fer nando Be zerra, se quer vou dis cutir
seus ar gumentos; como ex-Pre sidente da Con federa-
ção Na cional da Indús tria, V. Exª tem gran de au torida-
de para dis cutir a ma téria, uma vez que tem acom pa-
nhado esse de bate há qua se uma dé cada. É um de-
bate ex tremamente im portante do pon to de vis ta das
tentativas que exis tiram de se fa zer a re forma tri butá-
ria.

Fui mem bro da Co missão de Re forma Tri butária
da Câ mara dos De putados e pude acom panhar todo
o de bate acer ca da ques tão. Por isso, acre dito na re -
forma tri butária hoje, por que pude ve rificar que to dos
os Par tidos po líticos, in clusive os li gados ao Go verno,
discutiram e apro varam um tex to de re forma tri butária
naquela épo ca. E hou ve uma re sistência do Go verno
da União. Não que ro aqui fa zer uma crí tica ne gativa
dessa de cisão, porque, cer tamente, o Go verno te meu
pela ques tão fis cal na quele mo mento e pelo an da-
mento da pro posta. Mas, hoje, essa si tuação se al te-
rou. O Go verno da União está pro pondo uma re forma
tributária; acre dito que to dos os Par tidos de sejam a
reforma tri butária, e a so ciedade exi ge a re forma tri -
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butária. Por tanto, não há mo tivos para não fazê-la.
Acredito que a opor tunidade está pos ta, e não po de-
mos des prezá-la.

V. Exª men cionou uma ques tão im portante  e eu
me re feriria também a uma pro posição do Se nador
Tasso Je reissati. Sem dú vida, trata-se de uma ques -
tão de mu ita im portância numa re forma tri butária:
“Como li dar com a uni formização tributária sem li dar
com o de senvolvimento re gional?” Essa ques tão pre -
cisa de po sições e de es tudos mu ito cla ros.

O Se nador Tas so Je reissati apre senta a ex pe-
riência da União Eco nômica Eu ropéia, que, ao fa zer a
unificação do IVA, ins talou uma sis temática de fun dos
de de senvolvimento. Assim, as re giões mais atra sa-
das pu deram acom panhar, mi nimamente, o de senvol-
vimento co mum da União Eu ropéia. E a uni formização
de tri butos, se guida da uni formização mo netária, da
constituição do Ban co Cen tral Eu ropeu, en fim, o con-
junto de mu danças ocor ridas em di versos pa íses da-
quele blo co eco nômico teve um sen tido or denado.

Tive a opor tunidade, du ran te quin ze dias, de es -
tudar, com o Go verno ale mão, todo o pro cedimento
feito na im plantação do IVA e nos fun dos ins tituídos
pela Co munidade Eu ropéia. De fato, V. Exª e o Se na-
dor Fer nando Be zerra abor dam uma ques tão im por-
tante. Ao se desvalorizar a sis temática do in centivo
tributário para o de senvolvimento re gional, é pre ciso
substituí-lo por um sis tema de fun dos efi ciente, em
resposta às ne cessidades re gionais. Se não o for, de
fato, ha verá per da.

Senador Tasso Je reissati, res salto ape nas a su -
perioridade de uma po lítica de fun dos e de pla no de
desenvolvimento fren te à guer ra fis cal. Te nho certeza
de que V. Exª concorda com esse fato. Pri meiramente,
a guer ra fis cal não é des concentradora de ren da. A
guerra fis cal concentra ren da quan do uti liza tri butos
recolhidos da po pulação para as gran des em presas.
A guer ra fis cal em mu itos Esta dos da Fe deração re ali-
zou-se à cus ta de mi lhões de re ais de tra balhadores
que fo ram em pregados na cons trução de gran des
transnacionais nos Esta dos. Foi cer to ou er rado esse
procedimento? Trata-se de de cisões so beranas dos
Estados, que não nos cabe jul gar – é o povo dos Esta -
dos que deve fazê-lo. Mas, de fato, não é o me lhor ca -
minho, cer tamente. Acre dito que de vamos pen sar
numa es trutura tri butária de tri butação uniformizada.

Com re lação aos atu ais fun dos re gionais – com -
prometo-me a fa zer uma ava liação para o Se nador
Fernando Be zerra com re lação ao Fun do de Inves ti-
mentos do Nor deste, Fi nor, e ao Fun do de Inves ti-
mentos da Ama zônia, Fi nam –, eles po deriam in te-
grar um con junto que subs tituiria as atu ais po líticas

de in centivo tri butário. A fase tri butária pre cisa ter, de
fato, essa res posta. A União Eu ropéia de mons-
trou-nos um ca minho viá vel, re alizado com mu ito su -
cesso, de ma neira ade quada. Então, o Bra sil pode
fazê-lo em se tra tando de um país con tinental com
Estados bas tante di ferenciados em termos de renda
e si tuação de de senvolvimento.

Sobre as afir mações dos Se nadores Tas so Je -
reissati, Pa ulo Octá vio e ou tros quan do tra tam de ma -
neira mu ito for te da ques tão fe derativa, po demos in -
cluir o pac to fe derativo como ob jetivo da re forma tri -
butária. Mas, pes soalmente, não me pa rece ser um
bom ca minho. Vi vemos um mo mento em que o Bra sil
está su perando uma cri se fis cal, um cho que ex terno
muito gran de. Nos so País no ano pas sado vi veu uma
condição mu ito gra ve na sua eco nomia, e as al tera-
ções ne cessárias, como as re formas es truturais que
dizem res peito a cor reções fis cais im portantes, de-
vem ser fe itas com pro fundidade.

No caso da re forma tri butária, se não qui sermos
aumentar a tri butação – pa rece-me que o Bra sil não o
deseja, por que não vejo ne nhum partido po lítico que
defenda au mento da car ga tri butária –, de vemos re a-
lizar uma re forma di rigida às pes soas e à eco nomia e
não à es trutura do Esta do. Essa é uma de cisão a ser
tomada. Não é obri gatório que seja as sim, mas acre -
dito que não é o mo mento de re fazermos o pac to fe -
derativo.

Hoje, o Bra sil bus ca efi cácia e efi ciência dos im -
postos para a pro dução ser am pliada, para as ex por-
tações se rem va lorizadas e para os efe itos cu mulati-
vos dos im postos não se rem tão cons trangedores
como são atu almente para vá rios se tores econômi-
cos. Os se tores produtivos pe dem aos Go vernos Fe -
deral e Esta duais que fa çam uma po lítica tri butária
mais efi ciente.

Quando de batemos o PIS, mu itos passaram a
pagar alíquotas ma iores e es tão avaliando po sitiva-
mente a mu dança, por que mu damos a qua lidade do
imposto. Nem sem pre o ta manho da alíquota é o mais 
importante, mas exis tem im postos que são ve neno-
sos para a eco nomia pela ma neira como são ins tituí-
dos, so bre ba ses tri butárias di ferenciadas, pois al te-
ram ca deias pro dutivas e ti ram competitividade dos
produtos na cionais em re lação aos produtos im porta-
dos. Essa é a gran de mu dança que o Bra sil pre cisa fa -
zer, por que, se é ver dade que nes te ano, tal vez pelo
constrangimento eco nômico e pela pe quena mar gem
macroeconômica, o Brasil pode não cres cer em ní ve-
is mu ito ele vados, se não mu darmos a tri butação, se
não mu darmos, sim, as po líticas de cré dito e de fi nan-
ciamento, quan do o Bra sil ti ver opor tunidade – e es -
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pero que seja num cur to es paço de tem po –, não
cresceremos; ou cresceremos e não dis tribuiremos
renda. O Bra sil já cres ceu em ou tras opor tunidades e
não dis tribuiu ren da. Essa é uma ques tão fun damen-
tal que pre cisa ser es tabelecida de ma neira mu ito efe -
tiva, do pon to de vis ta eco nômico e so cial.

Estou ao lado de um ex-Pre sidente da Re públi-
ca que sou be, ao seu tem po, a im portância da ques-
tão so cial das di ferentes re giões do País e como dar
atenção a cada uma de las. Essa é uma pre ocupação
que de vemos ter nes se mo mento. O Bra sil pode vol tar
a cres cer num cur to es paço de tem po. Mas, se não
prepararmos as ba ses para esse cres cimento, a
oportunidade virá, e não cres ceremos. Há pou co tem -
po, a opor tunidade veio, e uma cri se ener gética po-
dou, obs taculizou a possibilidade do cres cimento bra -
sileiro.

Não po demos cor rer esse ris co no vamente não
por uma cri se ener gética, mas tal vez por um cons-
trangimento tri butário. Por isso, o Pre sidente Lula deu
a pri meira re comendação à sua equi pe eco nômica:
“Não que remos fa zer ajus tes au mentando im postos.
Chega de au mentar im postos no Bra sil. É preciso me -
lhorar a qua lidade dos im postos para que a po lítica tri -
butária seja in dutora de cres cimento e de ex portação
e não cons trangedora da ati vidade eco nômica”.

Sobre as per guntas fe itas pe los Se nadores Pa u-
lo Octá vio e Fernando Be zerra, se rei bre ve na res pos-
ta, mas me com prometo a en viar da dos téc nicos a fim 
de que S. Exªs pos sam analisá-los. Por exem plo, com
relação ao PIS, o es tudo que o Se nador Fer nando
Bezerra apre senta de monstra que o PIS, con sideran-
do os dois me ses de ar recadação des te ano, po deria
alcançar uma alí quota me nor para de ixar de ser cu -
mulativo. Gos taria de apos tar que o Se nador Fer nan-
do Be zerra tem ra zão, pois isso nos per mitiria tra ba-
lhar com alí quotas me nores, o que é de sejável para
todos. Mas ain da é mu ito cedo para fa zer uma ava lia-
ção do re sultado da mu dança do PIS. Se ria uma gran -
de no tícia para o País se a alí quota de 1,65% mos-
trar-se ele vada, por que sig nifica que é pos sível aca -
bar com a cu mulatividade com alí quotas me nores.
Seria uma gran de no tícia para a eco nomia e para o
Governo tam bém, que pode tra balhar com alí quotas
menores. Mas há uma sé rie de fa tores a se rem con si-
derados – e o fa rei por es crito a fim de não me es ten-
der mu ito – que não nos per mitem, em dois me ses, ti -
rar tais con clusões. Estudarei o as sunto nos pró ximos
meses e tor cerei para que V.Exª es teja cer to, em bora
acredite não ser pos sível ain da fa zer tal afir mação a
respeito da cu mulatividade.

Agradeço ao Se nador Alo izio Mercadante pe las
suas pa lavras em re lação à con duta da po lítica eco -
nômica, mas de volvo-lhe mu itos des ses elo gios, por -
que sabe V. Exª, no bre Se nador, que mu ito do que te -
mos fe ito con ta sem pre com a re ferência do seu co -
nhecimento, da sua ca pacidade, da sua in teligência e
da sua li derança, que tem sig nificado tan to para a
construção do pro jeto que es tamos pro pondo hoje ao
Brasil. De for ma al guma ace ito es ses elo gios e trans -
firo-os para pes soas como V. Exª, que tem tido um tra -
balho tão fun damental para o Bra sil no Se nado, em
nome do Go verno do Pre sidente Lula.

Ressalto uma ques tão abordada pelo Se nador
Aluízio Mer cadante so bre a fo lha de sa lários. Num
passado não mu ito dis tante, Srªs e Srs. Se nadores,
havia nove tra balhadores con tribuindo para cada tra -
balhador apo sentado no Bra sil. Hoje te mos, Sr. Pre si-
dente José Sar ney, 1,4 tra balhador contribuindo para
cada tra balhador aposentado no se tor pri vado. No se -
tor pú blico, Srªs e Srs. Se nadores, há Esta dos que
têm um tra balhador na ati va para um tra balhador apo -
sentado, o que sig nifica que a Pre vidência só será
sustentável se o tra balhador da ati va pa gar 100% do
seu sa lário. Essa é uma ques tão ex tremamente im-
portante que pre cisa ser foco das mu danças es trutu-
rais que o Bra sil deve fa zer nes se mo mento com re la-
ção à re forma pre videnciária e à de soneração do tra -
balho.

Fizemos pro postas cu idadosas, mas, ao mes mo
tempo, acha mos que pre cisamos ser co rajosos nes sa
questão. É preciso mu dar, certamente, com se guran-
ça, es tudando com mu ita de dicação a ques tão das
alíquotas. Mas acre dito que me xer na con tribuição
empresarial, so bre a fo lha de sa lários, pode tra zer
mudanças im portantes para o Bra sil.

O Se nador Jefferson Pé res pergunta se isso
não pre judicaria ou se não pe nalizaria o ga nho de
competitividade. Acre dito que não, Se nador, por que a
empresa não vai pa gar por outras. Ela vai pa gar per-
centualmente igual às ou tras. Se ela foi mais lu crativa,
ela vai pa gar per centualmente ao seu lu cro, não vai
ser pe nalizada por ser mais lu crativa.

Nesse sen tido, acre dito que é uma mu dança
muito im portante, que vai be neficiar, sim, a for malida-
de do tra balho. Hoje, vá rios Se nadores des tacaram
isso, e com mu ita ra zão. A tri butação so bre de termi-
nados se tores está mu ito alta. Isso está pro movendo
sonegação e planejamento fis cal. Mu itas gran des em -
presas hoje, no Bra sil, têm como prin cipal se tor con -
tratado o se tor do pla nejamento fis cal. E fa zem isso
dentro da lei. Não é um pro cesso de so negação, de
planejamento de ma neiras de de ixar de pa gar um im -
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posto, algo que a Cons tituição ga rante ao ci dadão e à
empresa, não pagar aqui lo que não é de vido, mas
pelo fato prin cipal de que te mos alí quotas al tas e im -
postos com plexos. Insisto que um em presário que
olhe para a bi blioteca que sig nifica o ICMS no Bra sil
certamente não vai de cidir por pa gar o im posto, ele
vai de cidir por pla nejar as ma neiras ga rantidas pela
Constituição que lhe per mitam pa gar me nos im posto.
E as em presas que não têm con dições de fa zer pla -
nejamento fis cal fa zem o que fez a pes soa que li gou
para o Se nador Jef ferson Pé res, fa lando que não con -
segue pa gar os im postos.

Temos hoje, na dí vida ati va da União, mais de
cem mil em presas com atra sos no pa gamento de im -
postos. Isso acon tece não por que as em presas são
todas so negadoras, mas por que há algo er rado na
nossa tri butação. Essa é a in clinação que te mos pelo
aperfeiçoamento le gal dos tri butos na re forma pro-
posta.

Muito obri gado.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Ve rifico

que há uma la cuna nas nor mas que es tabelecemos
para este de bate. É evi dente que es tamos fa zendo
uma ex periência nova – e vejo que é uma ex periência
vitoriosa, principalmente com a aju da e par ticipação
de todo o Se nado. Te mos um quorum hoje de 73 Se -
nadores na Casa. De ma neira que, à pro porção que
os de bates fo rem sen do re alizados, va mos ajus tando
essas normas. Por exem plo, nas nos sas nor mas, os
Senadores que fi zerem per guntas têm di reito a dois
minutos para uma ré plica, e o Mi nistro, igual tempo
para tré plica, e não, os de batedores. Assim, per gunto
aos de batedores se que rem usar es ses dois mi nutos
para fa zer ré plica à res posta do Sr. Mi nistro.

Concedo a pa lavra ao Se nador Jef ferson Pé res.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM. Sem

revisão do orador.) – Se rei bre víssimo, Sr. Pre sidente.
Realmente, Sr. Mi nistro, agra deço seus es clarecimen-
tos e suas res postas. Mas, em pri meiro lu gar, ja mais
preguei o imobilismo. Nada im pede que se fa çam as
mudanças pon tuais, Sr. Mi nistro, e se es tudem mu-
danças mais pro fundas. Foi isso que quis di zer.

Quanto à CPMF ou ao IMF, te mos que apro fun-
dar, te mos que ter uma dis cussão téc nica. Sr. Mi nis-
tro, ace ito o con vite de ir ao Mi nistério. Co nheço os ar -
gumentos con trários ao IMF, Sr. Pre sidente, o ar gu-
mento mais frá gil é o de que não foi fe ito em ne nhum
país do mun do. Se fos se as sim, Sr. Mi nistro, o Bra sil,
até hoje, se ria o úni co país do mun do a ter o pro cesso
eletrônico de vo tação, ain da es taria na pa peleta,
como os ele itores da Fló rida que ele geram Bush.

Em se gundo lu gar, Sr. Mi nistro, o exem plo da
Argentina não vale, para mim, não con vence. Foi fe ito
há dez anos, num país de eco nomia do larizada, com
grande uso de mo eda ma nual, com sis tema ban cário
não au tomatizado, fra gílimo, e, fi nalmente, Sr. Mi nis-
tro, a ex periência da CPMF, no Bra sil, mostra que o
aumento da dí vida até aqui não in cidiu na de sinter-
mediação fi nanceira.

Finalmente, quero ape nas di rigir-me par ticular-
mente a V. Exª. Sr. Mi nistro, acon tece, às ve zes, de
admirarmos uma pes soa a dis tância e, no con tato
pessoal, a ad miração min guar. Com ou tros, ao con-
trário, pes soas que mal co nhecemos, pela te levisão,
é ne utro e quan do fa zemos o con tato, cres ce. Por V.
Exª a mi nha ad miração cres ceu, por que V. Exª tem
uma das vir tudes que mais ad miro no ser hu mano. V.
Exª é um ho mem, além de edu cado, mos trou ser um
homem de con vicções e de hu mildade in telectual. E o
que é isso, Sr. Pre sidente? É sa ber res peitar os ad-
versários, é não pen sar que é dono da ver dade, é ir
para a dis cussão ten do con vicção das idéi as, mas
com a men te aber ta e com a se guinte dis posição: es -
tou con vencido, mas es tou disposto a re ver mi nhas
opiniões di ante dos ar gumentos que vou ou vir.

V. Exª, hoje, sai da qui com a sua quo ta de ad mi-
ração co migo lá em cima.

Muito obri gado, Sr. Mi nistro.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se nador

Paulo Octá vio, V. Exª dis põe de dois mi nutos. O Se na-
dor Fer nando Be zer ra tam bém de seja fa lar.

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF. Sem re vi-
são do ora dor.) – Sr. Pre sidente, Sr. Mi nistro, pri meira-
mente, quero con testar a de claração do Se nador Alo i-
zio Mer cadante, ao co locar que o IMF, ou Impos to Ci -
dadão, é ele itoreiro. Se fos se, eu o te ria apre sentado
no ano pas sado, e não este ano. Então, que ro dis cor-
dar do no bre Se nador e di zer que faço a apre senta-
ção des de pro jeto com a ma ior con vicção.

Perguntei ao Mi nistro se exis tia al gum es tudo no 
Ministério, por parte de seus as sessores, do re flexo
da im plantação do im posto. A resposta eu não re cebi.
E uma co isa que me cha mou a aten ção, Sr. Mi nistro, é 
que a pro posta, se gundo le vantamento do IBGE,
comparando toda a car ga tri butária brasileira e a ar re-
cadação que o País faz hoje, se ti vermos um im posto
de 1.92, no cré dito, e de 1.92, no dé bito, corresponde
a toda a ar recadação que o País ob tém.

Então, vol to a in sistir que é im portante que o Mi -
nistério faça um es tudo mais pro fundo dos nú meros,
até por que a im plantação des se sis tema no Bra sil é
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totalmente di ferente da de ou tros pa íses. O Brasil tem
um sis tema ban cário mu ito mais evo luído.

Quero dar um exem plo, Sr. Mi nistro – é mu ito im -
portante: há cinco anos, aqui em Bra sília, ocor riam
muitos as saltos, porque os trabalhadores da cons tru-
ção ci vil re cebiam seus pa gamentos em di nheiro. Tive 
a idéia de pro curar o Ban co do Bra sil e de pro por  ao
sindicato que o pa gamento fos se fe ito por meio de
cartão. Os tra balhadores re ceberam um car tão e pas-
saram a re ceber, ao in vés do di nheiro, no fi nal do mês
ou de 15 em 15 dias, usan do o car tão. Foi um pro ces-
so im plantado com o ma ior su cesso. Hoje, to dos os
trabalhadores re cebem car tão, não usam di nheiro.

Temos que ino var e ti rar o di nheiro de cir culação
do País, as sim te remos a gran de re forma.

A ou tra ques tão é a da se gurança. Hoje, te mos
assaltos por ca usa de R$20,00; te mos se qüestros.
Poderemos evi tar mu ita co isa gra ve que acon tece no
Brasil quan do ti vermos im plantado, re almente, o sis -
tema de car tão e de che ques, com mais efi ciência, e o 
imposto, atra vés desses me canismos.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con cedo
a pa lavra ao Se nador Fer nando Be zerra.

O SR. FERNANDO BEZERRA  (Blo co/PTB –
RN. Sem re visão do ora dor.) – Sr. Mi nistro, que ro
agradecer a res posta de V. Exª e ape nas com plemen-
tar al guma in formação.

Parece-me que V. Exª pre tende a per manência
da CPMF com uma alí quota re duzida. Isso me pre o-
cupa, porque se trata de um im posto mu ito ruim, em
qualidade, pois é um im posto cu mulativo. Cer tamen-
te, isso não de ixa de in cidir na questão das ex porta-
ções. Te mos um pro duto com vá rias eta pas na ca deia
produtiva. A in cidência dis so ter mina ti rando, de cer ta
forma, a com petitividade. Ha vendo a per manência da
CPMF exis tirá al gum me canismo de pro teção para a
retirada da in cidência des se im posto?

E tam bém gos taria de uma in formação. Pode
ser que mi nha me mória te nha fa lhado. A dis cussão da 
reforma  tri butária e an tiguíssima e com plexa, como
disse o Se nador Tas so Je reissati. Mas, à épo ca, o Go -
vernador Má rio Co vas con cordava que a base de co -
brança do IVA fos se o des tino, como for ma de com ba-
te à guer ra fis cal, que o pre ocupava mu ito. Então,
quero di zer que vou de fender, nes se pro jeto de re for-
ma tri butária, que seja o des tino, e que se en contre al -
gum me canismo de com pensação pe las per das
eventuais que os Esta dos gran des te rão.

Muito obri gado.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Eu pe diria

a co laboração dos emi nentes Co legas de modo a que 

tivéssemos opor tunidade de ou vir to dos os Se nado-
res ins critos, e são mu itos; as sim, já que o Mi nistro fa -
lou em má dis tribuição de ren da, te ríamos uma má
distribuição das pa lavras.

Senador Aloizio Mercadante, V. Exª tem dois mi -
nutos.

INTERVENÇÃO DO SR. SENADOR
ALOIZIO MERCADANTE QUE, RETIRADA
PARA REVISÃO PELO ORADOR, SERÁ
PUBLICADA OPORTUNAMENTE.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Sr. Mi nis-
tro, V. Exª de seja par ticipar des te de bate?

O SR. ANTONIO PALOCCI – Não, fa rei um bre -
ve co mentário para não pre judicar a pa lavra de ou tros
Senadores.

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF) – Sr. Pre si-
dente, V. Exª me per mite uma ques tão de or dem?

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Infe liz-
mente, V. Exª te ria di reito a fa lar na tré plica em re la-
ção ao Mi nistro. Não po demos es tabelecer de bates
paralelos. Eu pe diria a co laboração de V. Exª, se não
teremos nos sa ses são desviada para ou tro sen tido.
Muito obri gado.

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF) – Aguar da-
rei, en tão.

O SR. ANTONIO PALOCCI – Se rei bem bre ve
para não pre judicar a pa lavra de ou tros Se nadores,
mas ape nas para re afirmar al gumas ques tões.

De fato, Se nador Pa ulo Octá vio, pa rece-nos que 
as alí quotas são ou tras, in felizmente. Se ria de sejável
que, com alí quotas da or dem de 1.92%, pu déssemos
dar con ta des se con junto de im postos, mas, na prá ti-
ca, não nos pa rece viá vel. O que não quer di zer que
os sis temas de au tomação de car tões se jam in dese-
jáveis; eles têm se mos trado lar gamente po sitivos, in -
clusive para as po pulações de ba ixíssima ren da –
hoje, os pro gramas so ciais es tão fun damentados em
sistemas de car tões de au tomação, in clusive com re -
sultados mu ito me lhores na ob tenção dos ob jetivos
da po lítica so cial.

Muitas ve zes, o re curso pú blico per corria um
grande ca minho para che gar às mãos das pes soas e
acabava che gando a to dos os lu gares, me nos às
mãos das pes soas, e a au tomação tem sido uti lizada
positivamente para isso.

Quanto ao IMF (Impos to so bre Mo vimentação
Financeira) ou à CPMF com a le tra ma ior – con testa-
do, no caso, pelo Se nador Fer nando Be zerra pelo seu 
efeito cu mulativo –, vol to à ve lha ques tão dos im pos-
tos. Infe lizmente, o im posto fá cil nor malmente é mais
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injusto e cria mais di ficuldades. O im posto jus to nor -
malmente é di fícil de ser ar recadado. Isso é que tor na
mais ár dua a po lítica tri butária. É preciso bus car um
equilíbrio en tre es ses im postos.

O Se nador Fer nando Be zerra fala do IVA no
destino. Insis to na tese do Se nador Alo izio Mer cadan-
te. São duas eta pas e dois ob jetivos di ferentes, Uni fi-
car o ICMS num úni co im posto não exi ge ne cessaria-
mente a dis cussão de ori gem e destino. Po demos fa -
zer a uni ficação e não mu dar nada em re lação à ori -
gem e des tino. Essa é uma op ção. O ga nho já se ria
extraordinário, por que fa ríamos uma sim plificação tri -
butária que be neficiaria to dos os Esta dos. Cer tamen-
te, a ar recadação dos Esta dos au mentaria. Não ha ve-
ria ne nhum ga nho para a União, que de seja, em sua
reforma, aju dar os Esta dos a me lhorar sua si tuação
fiscal, o que é po sitivo para todo o País.

Essa é uma eta pa. Ao en caminhar a mu dança
constitucional, acre dito que de vamos su gerir duas
etapas no tex to pro posto pelo Go verno. Pri meiro, uni -
ficamos o tri buto; de pois, de cidimos se ele será co-
brado na ori gem ou no des tino. Aí há uma sé rie de di -
ficuldades e de te ses que cer cam cada op ção como
essa.

Eu di ria que, ao re alizarmos a uni ficação do
ICMS, va mos des cobrir que a ques tão de ori gem e
destino é bem me nos im portante. O mais com plexo,
hoje, é que te mos 54 leis e nor mas e 44 alí quotas
para um úni co im posto. Não há po lítica e ra cionalida-
de tri butárias que re sistam a um im posto como esse.
Apesar de tudo, é o im posto que mais ar recada no
Brasil. Ima ginem se a lei fos se sim ples, se houvesse
cinco alí quotas ao in vés de tan tas de zenas?

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Va mos
passar à se gunda par te dos nos sos de bates con ce-
dendo a pa lavra ao Se nador Ro berto Sa turnino, pri -
meiro ora dor inscrito.

S. Exª dis põe de cin co mi nutos.
O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PT – RJ.

Sem re visão do orador.) – Sr. Pre sidente, Srªs e Srs.
Senadores, Sr. Mi nistro, quero di zer que V. Exª deu
mais uma de monstração de sa bedoria, pru dência,
dessas qua lidades que só fa zem au mentar so bre V.
Exª a con fiança de toda a Na ção a cada mês e a cada
semana.

V. Exª não está pro pondo uma re forma tri butária
ousada, re volucionária, mas, ao con trário, uma re for-
ma mo desta, po rém, uma reforma viá vel e ex trema-
mente im portante. O fato de ser mo desta, de não ser
ousada, de não ter um al cance ex tremamente gran-
de, não sig nifica que não te nha im portância. Mu ito ao

contrário, ela tem uma im portância que, eu di ria, é de -
cisiva na me dida em que vai se con centrar em dois
objetivos que são de cisivos em ter mos de eco nomia e 
de so ciedade bra sileira: o fato de ali viar os cus tos de
produção e do tra balho, de um lado, e o fato de me lho-
rar o qua dro de dis tribuição de ren da, a justiça so cial
no Bra sil, que é uma pri oridade ab soluta; eu di ria que
é uma ques tão de cisiva em ter mos de so brevivência
desta Na ção.

Sr. Mi nistro, há uma que ixa uni versalizada na
imprensa de que, como a car ga tri butária brasileira é
muito ele vada e uma das al tas do mundo, é pre ciso
reduzi-la. Esque cem-se os que apon tam esse fato
que o Bra sil, por ou tro lado, tam bém tem as ta xas de
juros que es tão en tre as mais al tas do mun do e, o que
é pior, tam bém apre senta as de sigualdades so ciais e
econômicas mais al tas do mun do. Por isso mes mo,
esse con junto de fa tores mais as res trições fis cais
exigem que se man tenha por bom tem po uma car ga
fiscal ele vada. Di zem que o País é po bre e que, por -
tanto, não tem po der aqui sitivo para ter uma car ga tri -
butária ele vada; só os ri cos po dem tê-la.

Sr. Mi nistro, di zer que o País tem car ga tri butária
elevada é uma ver dade, mas uma meia ver dade dos
conservadores, da eli te con servadora: aquela que diz
que o País tem a car ga tri butária ele vada por que é
rico. Os fe nômenos eco nômicos qua se sem pre têm
uma ca usação cir cular. Exis te ou tra meia ver dade da
Justiça se gundo a qual os pa íses são ri cos porque
têm car ga tri butária ele vada. A mesma co isa ocor re
com re lação aos sa lários. Di zem que os pa íses pa-
gam bons sa lários por que são ri cos – isso é meia ver -
dade. A ou tra par te da ver dade é a se guinte: os pa í-
ses são ri cos porque pa gam bons sa lários. Quer di -
zer, são fe nômenos que têm essa ca usação cir cular
para a qual te mos de pres tar aten ção.

Devemos aten tar para o exem plo dos pa íses es -
candinavos, os qua is, na pri meira me tade do sé culo
passado, há 60, 70 anos, eram pa íses re lativamente
pobres e pos suíam um PIB per ca pita mu ito se me-
lhante ao do Bra sil de hoje. Eram pa íses que não ti -
nham re cursos na turais, nun ca ti veram im périos co lo-
niais, nem his tórias eco nômicas de ri queza no seu
passado; eram pa íses re lativamente po bres. Então,
eles to maram a de cisão po lítica de ins tituir car gas tri -
butárias ele vadas, promover o aten dimento da jus tiça
social me diante o sis tema tri butário, com pe sados in -
vestimentos so ciais. E o re sultado foi es pantoso!
Esses pa íses hoje têm PIBs per ca pita na mes ma fa i-
xa dos mais ri cos do mundo, em bora não pos suam,
como dis se, os re cursos na turais, os im périos e to das
as con dições pre sentes nas gran des na ções.
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É pre ciso ana lisar es sas cir cunstâncias e com -
preender que o Bra sil vai pre cisar ter car ga tri butária
elevada vi sando en frentar não só as res trições fis ca-
is, mas, es pecialmente, as de sigualdades so cioeco-
nômicas. Deve ha ver em penho na cional nes te País
no in tuito de re solver esse pro blema nos pró ximos
vinte anos; do con trário, esta será uma Na ção in viá-
vel, pois per derá com pletamente sua sus tentação
moral. Con seqüentemente, a so ciedade será ex tre-
mamente pre judicada. Ha verá ín dices de cri minalida-
de im pensáveis com parados com os de hoje, que já
estão cho cando a Na ção. Re pito, é pre ciso um em pe-
nho na cional, é pre ciso uma pro messa in terna bra si-
leira de en frentar essa ques tão so cial. E o sistema tri -
butário é um dos ins trumentos; cla ro que não é o úni -
co, mas é um dos prin cipais. Tor nar o sis tema tri butá-
rio bra sileiro, que é ex tremamente re gressivo, mais
progressivo é uma ta refa im portante. E aí en tra o
Imposto de Ren da, sim.

Sr. Pre sidente, abro mão dos meus dois mi nutos
de ré plica por que vou, em um mi nuto, terminar a mi -
nha con sideração.

Não se pode, de ma neira ne nhuma, de sistir do
Imposto de Ren da por que há so negação e evasão. É
a mes ma co isa de que rermos le galizar o cri me por -
que não te mos ca pacidade de com batê-lo. Nós te mos
que en frentar esse pro blema e cri ar alí quotas mais
progressivas, sim. O Impos to de Ren da é o mais jus to
porque não tri buta 90% da po pulação mais po bre do
Brasil, tributa exa tamente os 10% e é pre ciso que es -
ses 10% con tribuam com mais cons ciência, com mais 
empenho, com mais vi são do que se jam as ne cessi-
dades, a pri oridade nú mero um des te País, que é re -
solver as de sigualdades so ciais. Assim como o
Imposto de Ren da, o im posto so bre he rança, cla ro.
Quer di zer, o sistema tri butário é de soneração do ICM 
dos pro dutos de ali mentação.

Enfim, a mu dança da es trutura do sis tema ca -
paz de tor ná-lo mais justo, mais pro gressivo; um ins -
trumento de cisivo para a so lução des te pro blema fun -
damental, cru cial e de cisivo – eu di ria – para a so bre-
vivência do País: a ques tão das desigualdades. Cum -
primento V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con cedo
a pa lavra ao Se nador Arthur Vir gílio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – 
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con cedo

a pa lavra ao Se nador Arthur Vir gílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.

Presidente, Sr. Mi nistro, o Se nador Jef ferson Pé res
de fato  faz jus tiça a V. Exª, que a to dos nos con quista,

cada vez mais, pela sim patia e pela fi dalguia. A sim -
patia é tanta que, da úl tima vez em que aqui es teve, V.
Exª não res pondeu a três quintos ou quatro quin tos
das mi nhas perguntas, e eu nem re clamei.

Homenageando o Se nador Fer nando Be zerra,
Ministro do Go verno do qual fui Mi nistro e Lí der do
Governo, peço que V. Exª me aju de a der rubarmos,
de uma vez por to das, um ar gumento ei vado de al gu-
ma in consistência: o Go verno pas sado não fez a re -
forma tri butária por que não quis. Per gunto a V. Exª se
adotaria, in to tum , sem ti rar nem pôr, o Re latório
Mussa De mes. Se não, é por que o seu Go verno te ria
tropeçado nos mes mos problemas que o ou tro. Pre o-
cupo-me por que tenta-se passar a idéia de que ago ra
é mu ito fá cil fa zer a re forma tri butária.

Outro dia, V. Exª, que cos tuma ser mu ito fe liz em 
suas de clarações, disse que o Bra sil não so freria com 
a guer ra. Fi quei pre ocupado com isso – veja como V.
Exª me pre ocupa, te nho medo de que co loquem uma
pessoa in devida no seu lu gar. O Bra sil vai so frer com
a guer ra. O dó lar de verá per der va lor en tre  hoje e o
médio pra zo. As ex portações nor te-americanas, por -
tanto, va lerão me nos para os nor te-americanos. As
importações de verão ser res tringidas para evi tar de -
sequilíbrios in ternos ma iores que os já ins talados.
Com isso, su ponho que se apro fundará a pers pectiva
da re cessão mun dial. O Bra sil per de com isso por que
perde a pos sibilidade de ne gociar bem a Alca – a po lí-
tica nor te-americana pode pas sar a ser a de co opta-
ção in dividual de par te dos pa íses -; perde por que es -
tamos ven do o en fraquecimento da OMC e per de, en -
fim, por que está se  en fraquecendo aque le que, com
todos os ma les, é o nos so prin cipal parceiro, os Esta -
dos Uni dos da Amé rica.

Se pre valecer a idéia de que a re forma tri butária
é fá cil e de pois ela não sai, vão di zer que V. Exª não foi 
competente, e eu se rei o pri meiro a pro clamar que V.
Exª é pro fundamente com petente.

Acabei de ou vir ago ra, neste ple nário, que os
países são ri cos por que pa gam bons sa lários; e são
pobres por que não pa gam. Enten do que isso seja um
despautério – e digo isso do fun do do co ração. Então
o Pa raguai é po bre por ab soluta bur rice? Bas taria au -
mentar o sa lário de to dos e es taria re solvido? E não é
essa a si tuação de fato. Exis te um fa tor chamado pro -
dutividade eco nômica, que rege o va lor do sa lário; te -
nho a im pressão de que isso é “in desmentível” se qui -
sermos nos ater ao ri gor ci entífico.

Vejo que há boa-fé nes sas afir mativas, as sim
como nas crí ticas que V. Exª tece. Qu ando per cebo
que a boa-fé fa lece, eu me in disponho in clusive com a 
idéia de co laborar em vo tações es senciais. Qu ero ser
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bastante po sitivo, concreto e cor reto ao abor dar V. Exª 
da ma neira fron tal que o meu ca ráter me en sinou.

Coisas do tipo – pa rece jar gão de passeata da
UNE – ‘mo delo ne oliberal an terior’, ou ain da ‘o dé ficit
de con ta cor rente está ca indo’, com se fos se um mi la-
gre do seu Go verno e não a de corrência de um pro -
cesso que, no ano pas sado, fez com que o dé ficit de
conta cor rente fos se de ape nas U$7,8 bi lhões. Este
ano será algo em tor no de U$5 bi lhões e, se Deus qui -
ser,  será ze rado em pou co tem po. A idéia, por exem -
plo, de se di zer ‘he rança mal di ta’ equivale a eu co lo-
car le vianamente nas cos tas do seu Go verno a no tí-
cia ve iculada no jor nal O Glo bo de que, em ape nas
dois me ses do Go verno Lula, os ju ros fi zeram a dí vida
pública cres cer em R$21,6 bi lhões.de re ais.

Não te nho a ou sadia de di zer que isso se ria cul -
pa do seu Go verno, que ele te ria mu ito mais op ção
além de fa zer isso. Se ria in justo, tam bém, di zer que o
Governo Lula é má gico por que vai co lher uma sa fra
recorde de grãos e o Go verno pas sado não te ria fe ito
nada para isso, que sim plesmente se plan tou do nada 
o tudo. Se ria in justo, ain da, di zer que o Go verno Lula
seria má gico ao se blin dar contra cri ses ex ternas, e
tem agi do cor retamente nes se cam po, como se não
houvesse sido fe ito todo um tra balho de re cuperação
da cre dibilidade bra sileira ao lon go dos oito anos pas -
sados.

Portanto, Sr. Pre sidente, di zia que reforma tri bu-
tária é mu ito com plicada, o Sr. Mi nistro verá isso, tal -
vez já te nha vis to, talvez seja a mais di fícil das re for-
mas, por que opõe in teresse de re gião con tra re gião,
de gru pos eco nômicos con tra gru pos econômicos, de 
Estado con tra Mu nicípio, de Mu nicípio con tra União e
assim por di ante.

Quero di zer que se a re forma re solver ta xar o
ICMS no des tino, terá em mim, no Se nador Gil berto
Mestrinho e no Se nador Jef ferson Pe res opo sitores,
até pelo nos so com promisso com o par que in dustrial
de Ma naus.

Considero qua se im possível que isso pas se
sem ser por cima de nós, pois o Ama zonas per deria
80% do seu fa turamento atu al de ICMS e São Pa ulo
perderia 18%, o que para nós se ria qua se o caos eco -
nômico.

Farei a V. Exª uma per gunta bem ob jetiva Sr. Mi -
nistro.

Penso que há cer ta con fusão do De putado Vir -
gílio Gu imarães. S. Exª não fez bem a li ção de casa, e
V.Exª pre cisa con versar com ele so bre o im posto de
solidariedade. V. Exª se re feriu, tem pos atrás, a esse
imposto  quan do men cionava a ta xação de gran des

fortunas. Qu eria sa ber se isso cons ta do seu pro jeto
de re forma tri butária. Já o De putado Vir gílio Gu ima-
rães se re feria, na re forma tri butária da Câ mara, ao
imposto de so lidariedade como um dri ble para co brar
uma taxa dos ina tivos. Qu eria sa ber se V. Exª man tém
o seu com promisso em ta xar gran des for tunas e o
que V. Exª acha des sa vi são do De putado Vir gílio Gu i-
marães so bre os ina tivos, a qual de turpa a de V. Exª.

Aproveito para per guntar se V. Exª con sidera
viável e de sejável a co brança de con tribuição dos ina -
tivos.

O Sr. Mi nistro abor dou, neste ple nário, vá rios
outros tó picos. Já discuti com V. Exª por que essa his -
tória de 2002 é mu ito gra ve.

O seu co lega de par tido, o gran de eco nomista
Paulo No gueira Ba tista Jú nior – dis cordo dele e mu ito,
mas re conheço ser uma pes soa mu ito bri lhante –,
disse que o Go verno Lula foi mos trando, pou co a pou -
co, que não fa ria nada tres loucadamente e essa ati tu-
de foi re cuperando a con fiança. Impli citamente, ele
admite que a des confiança, que o fa voritismo con soli-
dado de Lula tra zia agi tavam a eco nomia.

Naquela car ta ao Pre sidente Fer nando Hen ri-
que, Lula diz que não se aco vardaria: “Se ven cermos
as ele ições, co meçaremos a mu dar a po lítica eco nô-
mica des de o pri meiro dia”. E as sim por di ante. Hoje,
V. Exª vem a esta Casa e tran qüiliza to dos. V. Exª não
é ne oliberal. “Mer cado já dis cute a ne cessidade de re -
novação de acor do com o FMI” – man chete do jor nal
O Esta do de S.Pa ulo. E ain da: “Se for ne cessário, va -
mos fa zer”. Portanto, per gunto: ha verá re visão do
acordo com o FMI? Na sua opi nião, o juro alto era ca -
usa ou con seqüência da cri se eco nômica bra sileira?
V. Exª co nhece mu ito bem esse as sunto. Qu ais eram
os ju ros herdados em re lação aos ju ros mais ele va-
dos de hoje? 

(O Sr. Pre sidente José Sar ney faz soar a cam -
painha.)

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO – Sr. Pre sidente, já
concluirei mi nha ma nifestação. Ouvi os ou tros Par la-
mentares fa larem tan to...

Não que ro per der a oportunidade de con viver
com o Mi nistro Pallocci, por que sempre apren do.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – V. Exª dis -
porá de mais dois mi nutos pos teriormente.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, eu gos taria de usá-los de uma vez. Não
precisarei re bater nada, por que o Sr. Mi nistro é sem -
pre cor tês, educado e res peitoso em re lação aos
seus ad versários. Até usaria ago ra os dois mi nutos de 
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que dis ponho, mais o tem po que V. Exª pu desse me
conceder.

Sr. Mi nistro, o au mento de ju ros no Go verno
Lula ca usou mais cri se à eco nomia bra sileira? Fa rei
esse ques tionamento caso as ou tras res postas se jam
positivas.

Passados qua se três me ses da pos se do novo
Governo, o que mu dou mes mo? A sua ho nestidade
intelectual, que me faz ad mirá-lo, le vou V. Exª a fa zer
aquela au tocrítica em re lação ao que se ria sua par ce-
la de cul pa – de pois co brou de mim e as sumi mi nha
culpa tam bém – em re lação à po lítica cam bial bra sile-
ira. V. Exª dis se: “Nós er ramos, tí nhamos de ter sido
um par tido re formista”. Isso me faz ad mirá-lo mais
ainda.

Em re lação à Pro posta de Emen da Cons titucio-
nal nº 192, de au toria do Se nador José Ser ra, que tem 
o subs titutivo do Se nador Jef ferson Pé res, per gunto:
V. Exª apóia es ses dis positivos? V. Exª quer, de fato e
para já, a au tonomia do Ban co Cen tral? Ou é para
2004? Si nalizar que é para ama nhã ca usa in quieta-
ção e dá im pressão de que a pro telação está ven cen-
do a de cisão de fa zer.

Pergunto ain da que vi são V. Exª te ria quan to a
mandatos. Qual se ria a du ração do man dato ide al?
Seriam co incidentes ou não? Co incidiriam com o
mandato do Pre sidente da Re pública? E qual se ria o
sistema para de mitir um di retor? Eu que ria sa ber exa-
tamente qual é a con cepção que V. Exª tem, até que
ponto V. Exª avan ça na au tonomia, ou se quer, efe ti-
vamente, a in dependência do Banco Cen tral, que é
algo além. 

E, ain da, vejo que a Lei de Res ponsabilidade
Fiscal, pas so ci vilizador al cançado por nós e é do Go -
verno pas sado, foi um gran de fato da re forma. Essa
lei en controu al guns obs táculos, a par tir de uma Ação
Direta de Incons titucionalidade (Adin)* in terposta
pelo PT, PC do B, en fim pe los Par tidos que de fendem,
com mu ito vi gor, o seu Go verno. Como não se vo tou
tudo ain da, não se de cidiu tudo no Su premo Tri bunal
Federal a res peito dis so, pergunto a V. Exª se con fir-
ma que a Advo cacia Ge ral da União, hoje do PT, irá,
de ma neira ta lentosa e fir me, com bater a Adin pro-
posta, a meu ver, sem ne nhuma tem pestividade his -
tórica.

Digo-lhe, ain da, que se a re forma tri butária res -
peitar mi nha re gião e mo dernizar o País, V. Exª po de-
rá con tar co migo. Qu anto à re forma pre videnciária, eu 
anseio por ela há mu ito tem po. A Alemanha luta há
dezoito anos para com pletar a sua re forma pre viden-
ciária e não con segue con cluí-la. Isso não é fá cil.

As pes soas que têm o olhar pan glossiano
acham que tudo é fá cil e têm a ma nia de jo gar a culpa
nos seus ad versários, nos seus an tecessores. V. Exª
não é as sim e, por tanto, sei que dará res postas bas-
tante co erentes e con seqüentes.

Pergunto, ainda, se vai man ter ou não a atu al
carga tri butária, se vai re duzi-la ou au mentá-la. Isso é
muito im portante.

Essa é uma opor tunidade his tórica de V. Exª
não agir exa tamente con forme aque la pi ada dos dois
envelopes, se gundo a qual o Mi nistro da Fa zenda en -
trega dois en velopes ao seu su cessor e diz: “Fica com 
esses dois en velopes e abra o pri meiro em uma cri se
muito gran de e, o se gundo, quan do hou ver uma cri se
maior ain da”.

Na pri meira cri se, o Mi nistro abre o en velope em 
que está es crito:

“Jogue a culpa nos seus an tecesso-
res”.

Há ou tra cri se. Ele abre o en velope, que diz:

“Não se es queça de, em sua de mis-
são, de ixar dois en velopes para o seu su-
cessor”.

Portanto, é hora de re almente cons truirmos um
país que te nha um processo, que não viva de mi ude-
zas, de co isas pe quenas por que a grande his tórica vai 
mostrar se so mos co erentes ou não com a idéia das
reformas e se V.  Exª  é ou não ca paz de executar
aquilo que co meça a ide alizar mu ito bem na te oria,
mas en tre ela e a prá tica há uma dis tância mu ito gran -
de.

Desejo-lhe de novo mu ita sor te no exer cício de
sua fun ção nesse Mi nistério. Aten to a seu de bate, eu
o ho menageio mais uma vez.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
lavra o Sr. Mi nistro Anto nio Pa locci.

O SR. ANTONIO PALOCCI – O Se nador Sa tur-
nino Bra ga co loca al gumas ques tões re lativas à ca u-
salidade eco nômica, con testadas pelo Se nador
Arthur Vir gílio. Con fesso, Srs. Se nadores, que esta é
a mi nha gran de di ficuldade na Eco nomia: a questão
da ca usalidade, por que é um de bate sem pre mu ito di -
fícil.

O Sr. Ro berto Sa turnino (Blo co/PT – RJ) –
Permita-me um aparte?

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – V. Exª teve 
o pra zo para a tré plica, que não quis usá-lo. Po deria,
depois de o Mi nistro fa lar, V. Exª usá-lo. Va mos aju dar
a Mesa no sen tido de que te nhamos uma ses são
tranqüila.
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O SR. ANTONIO PALOCCI – Pro curo, nes sas
horas, usar os en sinamentos da Me dicina, em que a
causalidade é mais di reta; na Eco nomia é mais com -
plexa.

As ques tões que V. Exª le vantou di zem res peito
a uma de cisão to mada pelo Bra sil. No caso da re for-
ma tri butária, é pre ciso re fletir an tes de fazê-la, por -
que, se não, corremos o ris co de não dar os pas sos
possíveis num mo mento de mu danças im portantes.

De fato, o ta manho da tri butação não é o mais
importante. Não é sig nificativo dis cutir se a car ga é
alta ou ba ixa; precisamos dis cutir se a car ga tri butária
tem qua lidade boa ou má, se é jus ta ou in justa com as 
pessoas, se aju da a eco nomia ou im pede a eco nomia
de cres cer. O ta manho da car ga é o ta manho das des -
pesas que queremos ter com as po líticas pú blicas. Se
quisermos uma des pesa pe quena, que a so ciedade
se or ganize por si e que o Esta do in terfira mu ito pou co
na vida da so ciedade, de vemos es tabelecer uma car -
ga me nor. Há mu itos pa íses as sim, como é o caso dos 
Estados Uni dos; ou tros pa íses trabalham com in vesti-
mentos so ciais mais di retos do Esta do, en tão, pre vê-
em uma car ga ma ior. Essa é uma de cisão da so cieda-
de bra sileira, e o Congresso Na cional é o es paço em
que me lhor a so ciedade pode-se re presentar para to -
mar essa de cisão. Digo que na pro posição do Go ver-
no va mos trabalhar com a car ga atu al, pois acre dita-
mos que a so ciedade, quan do ava lia a cada tem po a
carga tri butária, in dica um pou co o que con sidera ra -
zoável para a cons trução das po líticas pú blicas.

Com re lação ao Impos to de Ren da, te nho um
acordo com V. Exª. Pre tendi ape nas des tacar, em mi -
nha ob servação ini cial, o erro que to dos co metemos
quando que remos dis cutir jus tiça tri butária, o que nos
leva mu itas ve zes a discutir ape nas Imposto de Ren -
da. De batemos me ses so bre o Imposto de Ren da, so -
bre suas alí quotas e de duções. Pen samos que es ta-
mos de batendo o Bra sil e nos es quecemos de que
apenas 6,5% da po pulação eco nomicamente ati va
paga Impos to de Ren da. O do bro de clara, e esse per -
centual paga. Des sa for ma, es taremos dis cutindo
uma par cela pe quena do pro blema. É certo que mes -
mo nes sa par cela, dos que po dem con tribuir  com ex -
ceção da queles que de ixam de con tribuir , deve ser
mais jus ta a tri butação. É cor reto que as sim seja.

Por essa ra zão, de vemos en caminhar ao Con -
gresso Na cional uma pro posição que procure me lho-
rar a qua lidade do im posto. To dos os en saios fe itos
nesse sen tido de monstram que isso não traz uma al -
teração mu ito gran de no per fil da dis tribuição de ren -
da do País como um todo. Pelo fato de a ren da in divi-
dual no Bra sil, em gran de par cela da so ciedade, ser

pouca e a dis tribuição de ren da ser ruim, a al teração
do Impos to de Ren da tem in cidência pe quena na vida 
real, ou na dis ponibilidade de re cursos das pes soas.
O im posto in direto, a tri butação so bre bens de con su-
mo de mas sa, principalmente ali mentar, no nos so en -
tendimento, te ria um re sultado tam bém sig nificativo.

Quanto à ques tão do im posto so bre fortunas, eu 
voltaria à per gunta do Se nador Arthur Vir gílio. Acredi-
to, Srs. Se nadores, que, em ter mos de tri butação pro -
gressiva, de vemos pen sar no im posto ne gativo, so bre
o qual o Se nador Edu ardo Su plicy mu ito tem de batido
neste Se nado e no Bra sil como um todo. Ou seja, o
imposto pro gressivo não par te do zero, par te do ne-
gativo, das pessoas que, por não te rem renda mí ni-
ma, têm que re ceber im posto, e vai até o im posto so -
bre a gran de for tuna. Mas como ta xar a gran de for tu-
na num sis tema fi nanceiro glo bal? É mu ito di fícil. Cri -
ando um sis tema que não seja efi ciente, há ris cos até
de afas tar os re cursos do País. Por isso é que te mos
debatido es sas al ternativas, Se nador Arthur Vir gílio e
Senador Sa turnino Bra ga, bus cando uma tri butação
mais efe tiva so bre a ex trema ou a gran de ri queza.

Neste mo mento, pa rece-nos – e tra remos a
questão a de bate – que o im posto so bre a he rança
seria mais ade quado. Ele existe hoje no Bra sil, mas
com uma alí quota, em ge ral, de 4% para to dos; não
tem pro gressividade. Paga-se por uma he rança de
pequeno por te e por uma he rança de por te ex traordi-
nário o mes mo im posto. Nes se as pecto, pa rece que
traria uma jus tiça ma ior a tri butação so bre a he rança.
Analisando a pro posição e a re alidade de ou tros pa í-
ses, essa al ternativa se mos tra possível na prá tica, ou 
seja, im postos de gran des for tunas com pou co re sul-
tado efe tivo, im postos de he rança com re sultado me -
lhor, do pon to de vis ta da tri butação.

Há uma sé rie de perguntas e ques tões do Se na-
dor Arthur Vir gílio. Veja, Se nador, eu dis se, na mi nha
vinda à Co missão de Assun tos Eco nômicos, e re pito
aqui: sem pre que eu ana lisar um erro do pas sado, ja -
mais será para pro curar atin gir a ima gem das pes so-
as que even tualmente o co meteram. Por que não é
possível as pes soas que tra balham e bus cam o bem
do seu país de ixarem de co meter er ros. E por isso
afirmei os meus na quela opor tunidade. Só des taquei,
e des taco aqui, que não vou, nos meus pro nuncia-
mentos, fi car evi denciando meus er ros, por que não
quero ti rar o as sunto de V. Exª, não que ro que a Opo -
sição fi que ema grecida de pa uta. Res salto, to davia,
que não de ixo de re conhecê-los por que nós, que na
nossa vida po lítica atu amos, de batemos, po lemiza-
mos, cer tamente co metemos er ros. Não de ixo de
fazê-los em re lação a ou tros par tidos e a ou tros Go -
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vernos, mas sem pre nes se sen tido. V. Exª é tes temu-
nha de que ja mais ata quei a pes soa de V. Exª, ou do
Presidente Fer nando Hen rique Car doso, ou do ex-Mi -
nistro Ma lan. Sem pre tratei e sem pre vou tra tar o
ex-Ministro Ma lan com mu ito res peito, por que certa-
mente S. Exª se de dicou, du rante oito anos, ao bem
do País. Te nho grandes di vergências com S. Exª, mas
não de ixo de sem pre res saltar a de dicação ao País e
a ma neira com que tra tou seu car go, seu Mi nistério,
suas fun ções na Re pública.

Acredito, Se nador Arthur Vir gílio, que já fi zemos
mudanças na po lítica eco nômica e que ria des tacar
isso de ma neira mu ito cla ra. Fa zer um ajuste, uma po -
lítica fis cal que, acre ditamos, deva ser ri gorosa e não
contando com no vas con tribuições, com no vos im-
postos, é uma de cisão po lítica de ca ráter eco nômico,
com in cidência na eco nomia de um país. Te mos vá ri-
as ma neiras de cons truir o equi líbrio fis cal. Opta mos
por não au mentar mais a car ga, principalmente com a 
estrutura e o mo delo atu al de tri butos, que têm mu itos
efeitos in desejados na eco nomia.

Está cer to o Se nador Ro berto Sa turnino quan -
do diz que, quan do se tem um bom im posto, a car ga
não im porta. Hoje te mos mu itos im postos de má qua -
lidade, mal co locados no pro cesso eco nômico. Se op -
tássemos por um ajus te, como se fez no pas sado re -
cente, com novo au mento de car ga, es taríamos ca u-
sando pro blemas concretos na nos sa eco nomia em
curto pra zo. Não quer di zer que o que se fez no pas -
sado se fez sem qua lidade, mas há um pe ríodo em
que se pode es tender a car ga e há mo mentos em que 
a so ciedade diz: olha, es tamos com a car ga no li mite.
Parece-me que há al gum tem po a so ciedade tem-nos
dito isso. Por isso te nho fa lado aos Go vernadores e
Prefeitos, e, di ante de uma pla téia de dois mil Pre fei-
tos, como ex-Pre feito lhes dis se que não po deremos,
na Re forma Tri butária, ga rantir mais re cursos para os
Municípios. Espe rei até re ceber al gumas va ias, mas
eles com preenderam, por que o Brasil sabe hoje que a 
sociedade pre cisa da re forma tri butária mais do que o 
Estado. É preciso me xer na es trutura dos im postos
para al terar a vida das em presas e das pes soas, em
primeiro lu gar. Cer tamente, se fi zermos isso com
qualidade, ha verá mu danças po sitivas para a pró pria
arrecadação no fu turo e po deremos ba ixar alí quotas,
garantir uma ar recadação mais sa dia. Nes te mo men-
to, pa rece-me que Go vernadores e Pre feitos têm
compreendido este de safio, que de vemos à so cieda-
de uma mu dança tri butária de ma ior qua lidade Ti ve-
mos um pe ríodo de in tenso au mento de tri butação –
mostrei aqui o qua dro –, pas samos de 25% para 35%
do PIB, o que sig nifica 10% do PIB de au mento de

carga so bre a economia e as pes soas. E o re sultado,
Senador Arthur Vir gílio, de pois des se pe ríodo, em
que se au mentou 10% do PIB, foi que a nos sa dí vida
pública lí quida pas sou de 30% para 60% do PIB.

Essa é a re alidade. Não quer di zer, com isso,
que o Go verno bus cou que as sim fos se, mas as sim
foi e as sim é. Essa é a res trição com a qual li damos.
Por isso, eu di ria que é pre ciso mu dar. E es tamos mu -
dando nes te mo mento, de ma neira, acre dito, con sis-
tente, não só na ques tão ma croeconômica, mas na
questão de to mar as me didas ne cessárias para que o
País, ten do a opor tunidade de cres cer – e terá vá rias
oportunidades, num fu turo pró ximo, to dos con fiamos,
tenho certeza de que V. Exª con fia nis so –, não per ca
a opor tunidade de fazê-lo. Por exem plo, re solver a
questão ener gética no Bra sil, que pas sa uma di ficul-
dade real. É pre ciso equa cionar e re solver esse pro -
blema, por que não há nada pior do que ter mos uma
nova opor tunidade de cres cer e ter mos um novo pro -
blema ener gético. Aí, sim, es taremos de ixando de
apostar na ca pacidade de o Bra sil se de senvolver
como País que dê con ta do seu pla no de de senvolvi-
mento de na ção jus ta.

Tenho dito tam bém que ques tões ma croeconô-
micas de equi líbrio fi nanceiro, de equi líbrio de contas
públicas não são ques tões des se ou da quele go ver-
no. Res ponsabilidade fis cal, controle de in flação, con -
trole ou li berdade cam bial fun cionam em quase to dos
os pa íses do mundo e fa zem parte de prá ticas mo der-
nas de ges tão. Isso acre dito deva ser man tido sem -
pre. Um de bate que te nho tido com V. Exª e ou tros,
pelo qual te nho sido cri ticado, é por não ter co brado
do Fun do Mo netário Inter nacional uma me dida que
pudesse jus tificar o au mento do nos so su perávit pri -
mário de 3,75% para 4,25%. De novo, essa tese tem
voltado para o de bate.

Faço, com mu ita se renidade, Se nador Arthur
Virgílio, a co locação de que es tamos man tendo com o 
Fundo Mo netário Inter nacional uma re lação de mu ito
respeito, e a ele te mos dito que va mos cumprir o con-
trato fe ito pelo go verno de V. Exª, por que foi fe ito em
nome do País. Na quela opor tunidade, apo iamos o
ex-Presidente Fer nando Hen rique ao fa zer esse con -
trato, por que sa bíamos das di ficuldades eco nômicas
do País, e dis semos ao Fun do que ire mos res peitá-lo.
Agora, te mos dito ao Fun do que que remos que as po -
líticas eco nômicas do Bra sil se jam de cididas pe las
autoridades bra sileiras, pelo Con gresso Na cional bra -
sileiro, pois acha mos que so mos mais ca pazes de de -
cidir o nosso fu turo do que as au toridades dos or ga-
nismos mul tilaterais. Essa é a ques tão fundamental. E
é me lhor para o Bra sil e tam bém para o FMI que as -
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sim seja. Não é pos sível ima ginar que o FMI ou ou tro
órgão mul tilateral seja ca paz de dar re ceitas para os
diferentes pa íses do mun do. Pen sar que é pos sível
que a re ceita da Ma lásia sir va ao Bra sil, ou que a re -
ceita de Hong Kong pos sa ser vir à Argen tina. Isso, no
último pe ríodo, já se mos trou ab solutamente equi vo-
cado. Por isso, te mos dito às au toridades do Fun do
que cum priremos o contrato sim, por que so mos cum -
pridores de pa lavra; não o nos so Go verno, mas o Bra -
sil é cum pridor de pa lavra. O País res peita os con tra-
tos que tem.

Queremos di zer, de ma neira mu ito cla ra, que as
necessidades do Brasil se rão tratadas pelo Go verno
como ne cessidades do Brasil. Não pre cisamos e não
queremos que uma ne cessidade de po lítica ma croe-
conômica nos seja co brada por ou tro, para que di ga-
mos aqui para V. Exªs que so mos obri gados a fazê-lo
porque al guém nos pe diu. Não, o su perávit de 4,25%
foi uma de cisão do Go verno, anun ciada ao País e de -
pois ao Fun do. O Bra sil tem dí vida gran de, pre cisa re -
verter essa si tuação para con seguir um mo mento de
crescimento sus tentável.

Há uma di fe rença de pro cedimento. Não quer di -
zer que quem agiu de for ma di ferente es teja equi vo-
cado e eu es teja cer to. São ma neiras di ferentes de
abordar ques tões centrais no nos so de bate po lítico e
social.

Eu que ria so mente di zer, por fim, Se nador
Arthur Vir gílio, que vi rei a esta Casa e es tarei em to -
dos os de bates que fo rem ne cessários, para que
avancemos nas re formas. Te nho certeza que V. Exª e
seu Par tido es tarão pre sentes, vo tando fa voravel-
mente às re formas, tal vez com algumas di ferenças de 
idéias, projetos ou emen das, e tam bém te nho certeza
que ne nhum partido bra sileiro se fur tará a par ticipar
do gran de es forço que o Bra sil pre cisa fa zer nesse
momento para su perar suas di ficuldades e en contrar
o mar aber to para o de senvolvimento e para a ex plo-
ração de no vas tec nologias e das suas ri quezas na tu-
rais, fa zendo va ler a for ça eco nômica do País.

V. Exª co menta que a con ta cor rente me lhorou e
que te mos uti lizado esse ar gumento como vi tória do
nosso Go verno. Não! Veja, a con ta cor rente sal vou o
Brasil por ca usa de sua pró pria eco nomia, não foi
nem por ca usa do nos so Go verno nem do an terior, fe -
lizmente o Bra sil tem uma eco nomia for te, tem uma
agricultura que dis puta em igua is con dições com
qualquer país avançado do mun do.

Cito o exem plo do açú car, do ál cool, da soja, do
milho pro duzido em qual quer país avan çado do mun -
do com parado ao nos so pro duto, sempre ga nhamos
em qua lidade e em pre ço. Foi essa eco nomia que sal -

vou o Bra sil no ano pas sado e nos sal vará ago ra, mas
é pre ciso que pos samos dar a essa eco nomia as con -
dições para pro duzir mais e me lhor e, mais que isso,
precisamos dar ao ci dadão bra sileiro con dições para
receber mais do que re cebe hoje, ou seja, de vemos
atuar para que o Esta do in terfira na eco nomia, fortale-
cendo-a, e na dis tribuição de ren da, tor nando-a jus ta.
Essa é a úni ca ma neira de te mos de crescimento e re -
sultados me lhores para nos sa po pulação.

Queria, por tanto, di zer a V. Exª que sem pre re -
ceberei crí ticas da ma neira mais se rena pos sível,
com hu mildade, por que te nho cer teza que a cons tru-
ção de um pro jeto-País será ta refa de toda a Na ção e
não ape nas do meu Par tido ou do Go ver no. Esse de -
safio é de to dos. Tam bém digo, nes ta Casa, que sem -
pre pro curaremos ava liar o pas sado e cri ticá-lo, mas
há mo mentos do Brasil com os qua is pre cisamos
aprender para avan çar e fa zer um País me lhor, que é
o que to dos bus camos. Mu ito obri gado.

Durante o dis curso do Sr. Antô nio Pa-
locci, o Sr. José Sar ney, Pre sidente, de ixa a
cadeira da pre sidência, que é ocu pada pelo
Sr. He ráclito For tes, 3º Se cretário.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito For tes) – Com a 
palavra o Se nador Hé lio Cos ta.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG. Sem re vi-
são do ora dor.) – Sr. Pre sidente, Sr. Mi nistro Anto nio
Palocci, em primeiro lu gar, cum primento V. Exª pela
maneira fir me que tem con duzido a eco nomia na cio-
nal nes ses pri meiros me ses do Go verno do Pre siden-
te Lula. No ano pas sado, um ano de ele ição, vi mos o
Brasil ser submetido lá fora a uma sé rie de in daga-
ções se iria re sistir e te ria con dições de se man ter
economicamente se o Pre sidente Lula ga nhasse a
eleição. De re pente, V. Exª, como Mi nistro da Fa zen-
da, sur preende a to dos os ob servadores lá fora e prin -
cipalmente aqui den tro, com uma con dução firme e
objetiva do pro cesso eco nômico, que te nho certeza
vai ser bem-su cedido nas suas mãos e pela sua ori -
entação fir me.

Sr. Mi nistro, te nho três per guntas. Uma de las já
foi ri gorosamente ful minada por V. Exª por que é exa -
tamente so bre a par ticipação dos Mu nicípios no bolo
tributário. Não te nho a mes ma ra zão para ace itar,
como os pre feitos que es tavam com V.Exª ace itaram,
a de claração fe ita por V. Exª de que in felizmente, na
reforma tri butária, não te mos como au mentar a par ti-
cipação dos mu nicípios.

Então, trans formarei a mi nha per gunta num
apelo, porque hoje a dis tribuição da ren da, a dis tribui-
ção de tudo aqui lo que se ar recada nes te País pe nali-
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za o mu nicípio, de ixa o mu nicípio de pi res na mão jun -
to ao Go verno do Esta do e jun to ao Go verno Fe deral.

Hoje 60% de tudo que se ar recada – pelo pró -
prio grá fico de V. Exª, Mi nistro – vai para o Go verno
Federal. O Estado tem 25%, as ci dades têm 15%.
Entendo que, dos cin co mil e tan tos mu nicípios bra si-
leiros, não há um úni co que não es teja pas sando por
uma si tuação ri gorosamente di fícil. Por quê? Por que
uma po lítica que foi im plementada nes te País nos úl ti-
mos anos pre judicou, de cer to modo, os mu nicípios.

Então, ve nho fa zer este ape lo para que V. Exª re -
considere a sua po sição. Sei que há hoje cen tenas de
prefeitos, ve readores e li deranças mu nicipais que es tão
nos ou vindo nes te mo mento, preocupados com a si tua-
ção eco nômica do País. Eles têm a mes ma pre ocupa-
ção de V. Exª, que rem que o Go verno dê cer to, mas
esperam, re almente, que o Go verno pos sa re estudar
essa po sição para que as ci dades bra sileiras pos sam
ter uma par ticipação me lhor no bolo tri butário.

Minha se gunda per gunta, Sr. Mi nistro, diz res pe-
ito ao pac to fe derativo. Na sua fala, V. Exª tam bém de i-
xou cla ro que não é o mo mento ade quado para dis cu-
tirmos. Mi nha pergunta se re fere ao fato de que os
Estados, no tadamente Mi nas Ge rais, Rio de Ja neiro,
São Pa ulo, Espírito San to, Rio Gran de do Sul, Pa raná
e tan tos ou tros es tão pas sando por uma si tuação ex -
tremamente di fícil por te rem as sumido res ponsabili-
dades – há cin co anos, quan do fo ram ro ladas as dí vi-
das es taduais – que hoje não po dem cum prir.

Lá atrás, em 1998, quan do o Go verno mi neiro
assinou um com promisso de sal dar sua dí vida jun to à
União, nos sa dí vida era de R$15 bi lhões. Vendemos
dois im portantes bancos mi neiros e qua tro em presas.
Conseguimos apu rar qua se R$5 bi lhões e os aba te-
mos dos R$15 bi lhões de vidos. Os R$10 bi lhões que
devíamos, em 1998, hoje vi raram R$31 bi lhões. Por
que isso, Sr. Mi nistro? Em lu gar ne nhum do mun do te -
remos um ren dimento de 200%, em cin co anos, como 
aconteceu com a ren da do Go verno Fe deral pas sado
com re lação à dí vida dos Esta dos, no tadamente Mi -
nas Ge rais. Isso ocor re por que im puseram um com-
prometimento de 13%. Cada Esta do se com promete
a ti rar da sua re ceita lí quida 13% para pa gar essa dí -
vida. E es ses 13% é que es tão le vando os Esta dos à
falência. Não con seguiremos fa zer um País e não
conseguiremos or denar a eco nomia na cional se eli -
minarmos a pos sibilidade de os Esta dos se re cupera-
rem. Não exis te União se não há Fe deração. Não con -
seguiremos o re sultado po sitivo que V. Exª es pera,
que nós to dos queremos e de que tan to pre cisamos,
se de ixarmos os Esta dos sem con dições de re agir, e
com es ses 13% de com prometimento, Sr. Mi nistro e

Sr. Pre sidente, la mentavelmente, a cada mês. Só em
Minas Ge rais, o Estado paga R$140 mi lhões para
essa dí vida in justa que vem sen do ro lada des sa for -
ma e com ju ros ab surdos. Apon te-me um ban co, um
único ban co, em qualquer lu gar do mundo, que dê a
qualquer or ganização 200% de ju ros lí quidos em cin -
co anos! Isso pre cisa ser re visto, Sr. Mi nistro. Não te -
mos con dição de so breviver des sa ma neira.

O Esta do de Mi nas Ge rais é po deroso. A mi nha
função aqui, como Se nador da Re pública, é de fender
os in teresses do meu Esta do, e es tou fa zendo isso
com um ape lo a V.Exª para que abra uma por ta no mo -
mento em que va mos re alizar uma re forma tão im por-
tante como a tri butária; quan do, con forme de clarações
de V. Exª, fa remos gran des mu danças e trans forma-
ções. É fun damental que haja tam bém essa aber tura,
para que a dí vida dos Esta dos pos sa ser re negociada
de for ma jus ta, com prometida, e não como foi fe ita no
passado, com uma im posição do Go verno cen tral.

Na ver dade, os Go vernadores pou co ti veram a
decidir, Sr. Mi nistro, por que o Go verno co locou uma
posição para os Esta dos: take it or le ave it, como se
diz em in glês, “ou aceita isso, ou nada fe ito” e ter-se-á
um re sultado pior.

Dessa for ma, ve nho, en tão, fa zer es ses dois
apelos a V.Exª. O pri meiro é a re consideração de que
os mu nicípios te nham, sim, um ca minho para uma
maior par ticipação nes se bolo tri butário, por que são
os mais pre judicados. Ao con trário do que acon tece
na Eu ropa e nos Esta dos Uni dos, onde as ci dades
são pri vilegiadas na di visão do bolo tri butário, no Bra -
sil, pa rece que as ci dades são pe nalizadas.

A mi nha pro posta de ser um Par lamentar mu ni-
cipalista e o com promisso que te nho na de fesa do
Estado de Mi nas Ge rais como Se nador da Re pública
me le vam a fa zer este ape lo a V. Exª: abra ca minho
para que pos samos dis cutir ou pelo me nos re discutir
a dí vida dos Esta dos. E o ca minho é mu ito sim ples,
Sr. Mi nistro. É exa tamente ajus tar o art. 35 da Lei de
Responsabilidade Fis cal, de tal for ma que per mita
conter os ex cessos e ab surdos co metidos no mo men-
to em que a eco nomia era di ferente. Hoje, os pa râme-
tros são com pletamente di ferentes. Qu ando a dí vida
foi con traída, foi ajus tada ri gorosamente den tro de
parâmetros que hoje são di ferentes. Ela foi pla nejada
de acor do com o IGPDI, cuja va riação nes ses úl timos
cinco anos foi de 89%, ao pas so que a eco nomia do
Estado su biu con forme o IPCA, que atin giu 43%. Só
isso é o bas tante para ve rificar o ab surdo que se co -
meteu na épo ca em que se as sinou o  do cumento e
se fir mou um com promisso que o Esta do não po deria
cumprir. E te nho cer teza que falo por Mi nas e tam bém
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atendo aos an seios dos Esta dos de Rio de Ja neiro,
São Pa ulo, Pa raná, Rio Gran de do Sul, Espí ri to San to
e Rio Gran de do Nor te. Mu ito obri gado, Sr. Mi nistro.

O SR. PRESIDENTE (He ráclito For tes) – Con -
cedo a pa lavra ao eminente Mi nistro Anto nio Pa locci,
para res ponder as in dagações.

O SR. ANTONIO PALOCCI – Se nador Hé lio
Costa, a per gunta de V. Exª me faz es clarecer uma co -
locação ini cial. Evi dentemente, não dis semos aos re-
presentantes dos Mu nicípios que nada mu daria. Se ria
um gra ve erro da nos sa par te – e te nho cer teza que
assim pensa tam bém o Con gresso Na cional. Entre os
critérios que apro vamos com os pró prios Go vernado-
res e o Pre sidente da Re pública, está a bus ca de fa zer
com que os Mu nicípios se jam con siderados, nas refor-
mas como um todo, e não ape nas na tri butária, como o 
local por ex celência onde as po líticas so ciais se re ali-
zam e, por tanto, o es paço onde a ques tão tri butária e
fiscal deve ser tra tada com toda a pro priedade e com
todo o va lor. Nes se sen tido, sua tese é jus ta.

O que es tamos acor dando com Go vernadores e 
Prefeitos é a ques tão de re cursos. Ou seja, não é pos -
sível di zer hoje que re cursos de um Mu nicípio se rão
transferidos para outro, por que mu daria, por exem plo,
o cri tério do FPM – Fun do de Par ticipação dos Mu ni-
cípios. Tam bém não po demos di zer que vamos mu dar
o cri tério do FPE, pois, nes se caso, os Mu nicípios de
um Esta do ga nhariam mais que os de ou tro. Exis te
este de bate en tre os Mu nicípios, que é mu ito con flitu-
oso. Alguns de fendem a tese do FPM; ou tros sus ten-
tam opi nião dis tinta. Alguns de fendem a tese do FPE;
outros pos suem ou tro ponto de vis ta. Trazermos tal
debate para este mo mento da Re forma Tri butária se -
ria da noso para os pró prios Mu nicípios. Então, te mos
dito que que remos, na re forma, for talecer os ins tru-
mentos mu nicipais de me lhoria tri butária. Não po de-
mos pro meter que a União irá trans ferir re cursos para
os Mu nicípios, por que nos sas res trições são hoje
grandes, mas te nho certeza de que é ne cessário dar
aos Mu nicípios ins trumentos de me lhoria tri butária e
de que V. Exªs vão tra balhar jun to co nosco para que
isso pos sa ser ga rantido. Mesmo no úl timo pe ríodo,
as ba ses tri butárias mu nicipais fi caram mu ito res tritas
e, se é ver dade que cres ceu a par ticipação dos Mu ni-
cípios na dis ponibilidade tri butária, tal vez não te nha
crescido tan to quan to as po líticas so ciais te nham na
prática se di rigido para os Mu nicípios. Hoje se co bra
dos pre feitos tudo. To das as ques tões so ciais aca bam
na por ta dos pre feitos. Então, de fato nós te mos que
tratar com mu ito va lor essa ques tão.

Sobre o pac to fe derativo: veja tam bém no mes -
mo as pecto em que nós co locamos o de bate cen tral,

ou seja, não que remos fa zer al gumas mu danças que
desloquem re ceitas de Esta dos para Esta dos, porque
isso tra ria um mo mento de res trição eco nômica. É
muito di fícil fa zer com que esse equi líbrio se re faça
em uma re forma tri butária. Então, o que es tamos pro -
pondo? Que não mude a car ga de cada um, mas que
mudem os ins trumentos. Por exem plo, te nho a ab so-
luta cer teza de que a trans formação do ICMS em IVA
vai dar mais re ceita aos Esta dos. Toda a his tória tribu-
tária do Bra sil e do mun do mos tra que im postos mais
simples, com le gislação mais sim ples e que são co lo-
cados de ma neira mais di reta e mais or denada re sul-
tam em me lhor ar recadação – não há hi pótese de
isso não acon tecer. Ago ra, veja: qual o ins trumento
que nós tra balharemos como proposição para os
Estados? Fa remos a uni ficação do ICMS em um úni -
co IVA; es tabeleceremos uma alí quota igual para todo 
o País e para de terminado se tor e da remos ao Esta do
uma va riação pos sível dentro des sa alí quota, de 10,
de 15, de 8%. Des sa for ma, cada Esta do vai po der
aumentar sua ar recadação. Se ele tem con dições de
equilibrar as suas con tas apenas com o au mento de
base tri butária, ele pode até mes mo jo gar o im posto
nacional para ba ixo, den tro de um li mite. Se o Esta do
precisar, para um ajus te de cur to pra zo, ele pode tra -
balhar com a va riação su perior da alí quota, igual para 
todo o País. É uma pe quena va riação que es taria dis -
ponível para os Esta dos. De qualquer ma neira, mes -
mo que, por de cisão do Se nado Fe deral, a alí quota
seja úni ca, sem pos sibilidade de va riação, é ab soluta-
mente cer to que essa mu dança tra rá me lhorias para
os Esta dos.

Senador Hé lio Cos ta, sei que V.Exª apre senta a
questão do seu Esta do com toda a sua re presentativi-
dade em Mi nas Ge rais e com todo o va lor do seu tra -
balho no Esta do. Sem dú vida, os pon tos le vantados
por V. Exª têm toda a ra zão de ser. Temos a com pre-
ensão de que são ques tões fundamentais.

A re negociação das dí vidas dos Esta dos pede
que fa çamos uma equa ção de boa ava liação do que
foi a ne gociação e do que ela re presenta para os
Estados e para a União. Hoje, a União paga no mer ca-
do – pois a nos sa dí vida está no mer cado – va lores
muito mais al tos que aque les que a União co bra dos
Estados. Não são va lores pouco mais al tos, são mu ito
mais al tos. Qu ando o Go verno Fe deral trou xe as dí vi-
das dos Esta dos para a União, essa re negociação foi
feita – em bora, é evi dente, ela tra ga um en cargo para
os Esta dos – em con dições ex tremamente fa voráveis
aos Esta dos, em termos de di ferencial de ju ros. Não
sei se essa com preensão é cla ra. Às ve zes, ou vimos,
em de bates, que os Esta dos es tão pa gando mais ju -
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ros. Se al gum Esta do es tiver pa gando mais ju ros, re -
negocio ime diatamente. Mas essa não é a re alidade.
Nessa me dida, a re negociação só po deria tra zer di fi-
culdades para os Esta dos e de sarranjo nas con tas
públicas.

Na re forma tri butária, pre cisamos cri ar con di-
ções para me lhorar a qua lidade do ajus te dos Esta-
dos. Alguns Go vernadores, no início do ano, le vanta-
ram a hi pótese de mu dar o IGP-DI como in dexador
dos con tratos de dí vida. Eu dis se a eles que po dería-
mos con versar, que nos so diá logo se ria sem pre mu ito
franco e que essa idéia de usar o IGP-DI na quele mo -
mento po deria sig nificar uma per da daí a al guns me -
ses, por que o IGP-DI tem o com portamento, em cho -
que cam bial, de su bir na fren te dos pre ços de va rejo e 
depois cair na fren te dos pre ços de va rejo. Então, em
poucos me ses o IGP-DI es taria aba ixo do IPC-A e,
certamente, os Go vernadores pe diriam para vol tar
para o IGP-DI.

Como se tra ta de um con trato lon go, o com porta-
mento dos dois in dicadores, no ata cado e no va rejo,
tem sido, no Bra sil, mu ito li near, mu ito pa recido. Agora,
temos toda a dis posição de ava liar es sas co isas de
uma ma neira mu ito trans parente, pú blica até, por que é
um de bate que in teressa ao Bra sil e que que remos fa-
zer fo cado na bus ca da equa ção da si tuação dos Esta-
dos, mas cer tos de que não po demos de sorganizar
nem as con tas da União nem as dos Esta dos, sob
pena de ter mos problemas fis cais de gran de por te.

Acredito que to das as co locações de V. Exª es -
tarão pre sentes no con teúdo de re forma tri butária que 
enviaremos para esta Casa. Cer tamente, não ire mos
enviar um pro jeto aca bado, por que con fiamos que
este Con gresso, que este Se nado Fe deral te rão ca -
pacidade de so bra para me lhorar a pro posta que para 
cá será en viada.

O SR. PRESIDENTE (He ráclito For tes) – Com a 
palavra o no bre Se nador Edu ardo Su plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Sem re visão do orador.) – Sr. Pre sidente, Srªs e Srs.
Senadores, pre zado Mi nistro Anto nio Pa locci, de
1694 a 1774 vi veu Fran çois Qu esnay, um dos mé di-
cos que se tor naram fun dadores de uma es cola de
economia po lítica, a Esco la Fi siocrata. O mé dico
François Qu esnay es creveu seus li vros de eco nomia,
dentre os qua is, o mais fa moso, o Ta bleau Éco nomi-
que, quan do já con tava cer ca de 60 anos. Ele se tor -
nou um eco nomista mu ito res peitado so bretudo pelo
seu co nhecimento da cir culação do san gue no cor po
humano e por acre ditar que a for ma na tural de as pes -
soas vi verem po deria sig nificar gran des li ções para o
funcionamento da eco nomia.

Baseado no es tudo do Tableau Éco nomique,
Vassily Le ontief, eco nomista rus so, de senvolveu a ta -
bela de in sumo-produto, que jus tamente mos trava a
circulação de bens, de mer cadorias e ser viços e os
fluxos fi nanceiros na eco nomia, o que se tor nou um
grande au xílio no pla nejamento da eco nomia e fez
com que Vas sily Le ontief ga nhasse o Prê mio No bel
de Eco nomia.

Ministro Anto nio Pa locci, o ex-Mi nistro Antô nio
Delfim Net to, hoje De putado Fe deral, re feriu-se a V.
Exª como al guém que po derá dar, como mé dico, uma
grande con tribuição à eco nomia. Espe ro que, efe tiva-
mente, essa pre dição se re alize e, na me dida do pos -
sível, quero aju dá-lo nessa di reção, como seu com pa-
nheiro de Par tido.

V. Exª sa lientou os as pectos de pés sima dis tri-
buição de ren da e de gran de vul nerabilidade de nos -
sa eco nomia. Na Carta de Bra sília, acor dada pelo
Presidente com os Go vernadores, há a de finição dos
princípios de re forma tri bu tária que de verão ser le va-
dos em con sideração.

Solicito a V. Exª que es clareça al guns pontos.
Um de les re fere-se ao ICMS, co brado nas vá rias eta -
pas de pro dução e cir culação de bens e ser viços. Nas 
operações in terestaduais, uma par te fica com o Esta -
do pro dutor e a ou tra com o Esta do com prador. Se,
com a cri ação do Impos to so bre o Va lor Adi cionado,
houver a pro posição de que o re colhimento do ICMS
seja trans ferido para o Esta do de des tino dos bens e
serviços, es timou o Go vernador Ge raldo Alckmin que
poderá ha ver uma per da para as re giões mais in dus-
trializadas. O Estado de São Pa ulo po deria per der,
aproximadamente, de 4,5 a 5 bi lhões de re ais. V. Exª
mencionou que a re forma terá ne utralidade no que diz 
respeito a es ses as pectos de trans ferência.

Pergunto: qua is os me canismos que o Mi nistério
da Fa zenda está, efe tivamente, es tudando para pro -
piciar essa ne utralidade no que diz res peito a essa
complexa si tuação? Será co brado na ori gem ou no
destino?

No que diz res peito à vul nerabilidade ex terna,
constitui um exagero afir mar que o pro blema do de se-
quilíbrio das contas ex ternas se re solverá ape nas
com o equi líbrio das contas pú blicas, pois exis tem
muitos pro blemas, in clusive na con juntura in ternacio-
nal, que con tribuem para au mentar a nos sa vul nera-
bilidade, como, in clusive, o Se nador Tas so Je reissati
e ou tros aqui já ex pressaram, e, ob viamente, isso
pode pre judicar, como já tem ocor rido, o cres cimento
da eco nomia e a ge ração de em pregos. Como o ce ná-
rio in ternacional está in dicando uma enor me ins tabili-
dade po lítica, com a gra vidade da guer ra no Ira que, é
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preciso ela borar uma es tratégia cu idadosa na de fesa
da po sição ex terna de nos sa eco nomia.

Então, per gunto: qua is as me didas efe tivas que
o Mi nistério da Fa zenda vem ado tando, vi sando for ta-
lecer a vi são do Bra sil nes se ce nário? Em que me dida
o Mi nistério da Fa zenda con sidera pro vidências que
visem a um me lhor con trole dos mo vimentos de ca pi-
tal e a exis tência de um es toque adequado de re ser-
vas in ternacionais?

Há pou co mais de uma se mana, es teve aqui o
Primeiro-Ministro da Ma lásia e en tregou ao Pre siden-
te Luiz Iná cio Lula da Sil va um li vro so bre a ex periên-
cia da quele País no con trole de mo vimentos de ca pi-
tal fi nanceiro, in clusive a exi gência de os ca pitais per -
manecerem por al gum tempo no País após o seu in -
gresso. A Ma lásia tam bém ado tou me didas para im -
pedir o ex cesso de tro cas in ternas de mo edas es tran-
geiras, de mãos em mãos. Não sei de to dos os de ta-
lhes, mas al gumas das pro vidências ado tadas contri-
buíram para que ali hou vesse rá pido cres cimento da
economia.

O que de sejo per guntar, em terceiro lu gar, é re -
lativamente à ques tão da re forma tri butária como um
dos me canismos que de vem pos sibilitar o cres cimen-
to eco nômico, a ge ração de em pregos, mas cri ando
justiça fis cal e ga rantindo o di reito de to das as pes so-
as par ticiparem da ri queza da Na ção. V. Exª es tava
presente na re união do Di retório Na cional do Par tido
dos Tra balhadores, onde foi apro vada, por con senso,
a re solução se gundo a qual as pro postas de re forma
tributária, previdenciária e tra balhista de vem le var em
conta a ins tituição de uma ren da bá sica de ci dadania,
que per mita a todo bra sileiro par ticipar da ri queza da
Nação.

O SR. PRESIDENTE (Alberto Sil va. Fa zendo
soar a cam painha.) – Gos taria de lembrar ao no bre
Senador que ain da há vá rios Se nadores inscritos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Estou con cluindo a úl tima fra se, Sr. Presidente.

Pergunto: Se essa pro posição for re almente le va-
da em con ta pelo Exe cutivo – que, en tão, preverá a
aprovação do pro jeto na Câ mara dos De putados, já
aprovado aqui no Se nado –, em que me dida aque le
Poder, nos es tudos da re forma tri butária, pre videnciária
e tra balhista, le vará em con ta a re comendação fe ita
pelo Di retório Na cional do Par tido dos Tra balhadores?

Durante o dis curso do Sr. Edu ardo Su -
plicy, o Sr. He ráclito For tes, 3º Se cretário,
deixa a ca deira da pre sidência, que é ocu-
pada pelo Sr. Alber to Sil va, 2º Se cretário.

O SR. PRESIDENTE (Alberto Sil va) – Con cedo
a pa lavra ao Sr. Mi nistro.

O SR. ANTONIO PALOCCI – Caro Se nador
Eduardo Su plicy, na ques tão re lativa aos im postos in -
terestaduais e ao tipo de tri butação, há vá rias ma nei-
ras de se equa cionar o pro blema na re forma tri butá-
ria. Esta mos de batendo isso no Go verno, jun to com o
Ministério, va mos di alogar com o Pre sidente. Mas já
temos os mo delos pron tos e va mos en viá-los ao Con-
gresso, a partir do diá logo que ti vermos com os Go-
vernadores de Esta dos.

Em prin cípio, te nho de fendido a tese de que não é
preciso cons titucionalizar a ques tão de ori gem e destino.
Ou seja, al guns pon tos se rão dis postos na Cons tituição
Federal a par tir da re forma tri butária; ou tros, não. Cre io
que o tema ori gem/destino não pre cisa ser es tabelecido
constitucionalmente. Po demos de finir a sistemática de
unificação do ICMS. Isso, sim, na Cons tituição, es taria na 
primeira eta pa da re forma, mas não o tema ori gem/desti-
no. E tal vez não seja de sejável que fa çamos a uni ficação
do ICMS e a mo dificação de ori gem/destino ao mes mo
tempo – o que po deria ser bas tante com plexo e ca usar
muitas al terações en tre Esta dos. Esta mos ela borando
várias for mulações, mas a ten dência – que con sidero a
mais ade quada – é que seja en caminhada uma pro posta
de mu dança cons titucional ga rantindo a uni ficação do
ICMS no novo im posto, com uma úni ca lei etc., con ce-
dendo um pra zo para essa uni ficação. Após esse pra zo,
a lei com plementar re ordenaria a ques tão de ori-
gem/destino. Dessa for ma, não há di ficuldade em equa -
cionar como tais mu danças ocor rerão no Esta do.

Digo isso por que, ao pen sarmos, como dis se o
Senador Arthur Vir gílio, que o Esta do do Ama zonas
pode per der gran de par te de seus re cursos, ou que
um Esta do como São Pa ulo pode per der R$4 bi lhões
de ICMS, de vemos ter cla ro que não é pos sível re ali-
zar uma re forma tri butária que im ponha perdas des sa
magnitude para ne nhum dos Esta dos da Fe deração,
seja São Pa ulo, Ama zonas, Rio Gran de do Sul, Pa ra-
ná etc. Não é pos sível, pois to dos os Estados, nes te
momento, as sim como a União, ca minham com o
ajuste de suas con tas de ma neira mu ito di fícil, com
um equi líbrio mu ito di fícil. Impor uma per da des sa
magnitude a qual quer das Uni dades da Fe deração
seria in suportável. Então, es tamos or denando a mu -
dança do ICMS de for ma que não ha verá qual quer im -
pacto des sa mag nitude a ne nhum dos Esta dos, ne ga-
tivo ou até mes mo po sitivo, por que, quando um Esta -
do per de R$4 bi lhões, ou tro ga nha esse va lor. Não é
possível fa zer com que esse mo vimento se dê des sa
maneira.
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Senador Su plicy, no que se re fere às con tas ex ter-
nas, dis corro ago ra so bre as me didas que es tamos to -
mando para de fender o País dos efe itos do con flito no
Oriente. Já to mamos providências e te mos tido um re-
sultado ra zoável. Não po demos di zer que es tamos
completamente blin dados para qualquer efe ito de cri se
externa, mas gos taria de ressaltar o se guinte pon to: as
medidas to madas no início do Go verno de ram po sicio-
namento su ficiente à eco nomia bra sileira, no as pecto
macroeconômico, para que não hou vesse cri se de mo -
vimento de ca pitais no iní cio deste ano. Des sa for ma, se 
considerarmos o pe ríodo até o dia do iní cio da Gu erra
do Ira que e avaliarmos o que ocor reu com os pa íses em 
desenvolvimento, em termos de contas ma croeconômi-
cas, ve rificaremos que o país que me nos so freu com
aquele pe ríodo cha ma-se Bra sil.

Portanto, as me didas ti veram efe ito po sitivo. O
Brasil conseguiu su perar o pe ríodo pré-guer ra me lhor
do que to dos os ou tros pa íses. Neste mo mento em
que o mo vimento de ca pitais tor na-se mu ito ner voso
em ra zão do con flito eco nômico, com to dos os as pec-
tos que essa ques tão sig nifica para a eco nomia e
para a ge opolítica, como tam bém os as pectos hu ma-
nitários, es senciais num mo mento como este, com
tudo isso, o Bra sil ain da con segue man ter re lativa-
mente in tactas suas con tas nes se pe ríodo. Evi dente-
mente, se es ses pro cessos de con flito in ternacional
se per petuam, não te nho medo so bre o Brasil, te nho
medo so bre o que acon tecerá no mun do. Se na ções
como os Esta dos Uni dos, o Ja pão, o blo co sul-ame ri-
cano, o bloco eu ropeu, man tiverem o ní vel de con flito
– não ape nas o conflito que de termina a guer ra, mas
o con flito en tre gran des na ções, de gran des blo cos
econômicos –, se ele se per petua de pois da guer ra,
certamente te remos um im passe po lí tico-econômico
importante, não só para o Bra sil, mas para o mun do.
Não é sim ples ve rificar como isso pode se re fletir no
nosso caso.

Senador Edu ardo Su plicy, re lembrando mi nha
total ad miração por V. Exª, com todo o res peito, eu
acredito que as me didas que po deriam se to mar e
que fo ram ex perimentadas de ma neira po sitiva em
outros pa íses não nos aju dam nes te mo mento. Não
por não se rem boas, por que as idéi as aju dam, mas
no pre ciso mo mento em que se trans formam numa
força real. Alguém já dis se que nada é mais for te do
que uma idéia na hora cer ta, em que che ga a sua
hora. Por exem plo, a ques tão de con trole de flu xos de
capital é um ins trumento que, nes te mo mento, não
nos aju da, por que o que ti vemos, no fi nal do ano pas -
sado, foi fuga de ca pitais do Bra sil. Pre cisamos fa zer
com que os in vestidores, principalmente aque les que

querem in vestir na pro dução, es colham o Bra sil por
ser um país viá vel. Qu eremos fa zer com que es ses in -
vestimentos se re flitam em gran de pro dutividade na
nossa eco nomia real, a in dustrial, a agrí cola. As con -
tas cor rentes bra sileiras es tão ven cendo as di ficulda-
des das con tas ex ternas exis tentes ao lon go do tem -
po. Estão me lhorando. A cada mês, te mos me lhorado
o ba lanço de con ta cor rente no Bra sil por for ça da
economia real. Isso não é cri ticar as so luções que ou -
tros pa íses bus caram, mas acre dito que não se jam
adequadas para o mo mento em que vi vemos. Não te -
nho nada con tra o de bate.

Por fim, a ren da mí nima, como par te do tex to tri -
butário, é uma ne cessidade. Como dis se ao Se nador
Roberto Sa turnino, uma cor reta dis tribuição de ren da
não co meça com isen ção, mas com Impos to de Ren -
da ne gativo. É as sim que acre dito deva cons truir-se
uma po lítica tri butária ade quada, por que so mente o
fato de o Esta do não co brar da pessoa que não tem
nada não é de mocrático.

Assim tem sido mu itas ve zes no Brasil. Qu ere-
mos uma po lítica efe tivamente de dis tribuição de ren -
da. Não acre dito que a re forma tri butária re solva toda
a ques tão de dis tribuição de renda, mas de veria, sim,
fazer um es forço para ser par te da so lução da ques -
tão dis tributiva.

Com esse pon to de vis ta, acredito que a ques -
tão que V. Exª tem de fendido nes ta Casa deva fa zer
parte da cons trução do pro jeto.

O SR. PRESIDENTE (Alber to Sil va) – Se nador
Eduardo Su plicy, V. Exª tem dois mi nutos para a ré plica.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Sem re visão do ora dor.) – Mi nistro Pa locci, ain da on -
tem, ao res ponder à mi nha per gunta, o Mi nistro José
Graziano dis se já es tar convencido da idéia da ren da
básica de ci dadania como meta. Ante ontem, ao di alo-
gar co migo, S. Exª dis se: “Só fal ta ago ra, Edu ardo,
você con vencer o Mi nistro Pa locci, por que ele ain da
não está in teiramente con vencido”.

Preciso, en tão, usar esse pe queno tem po para
dizer por que a ren da bá sica de ci dadania pode ser
justamente aque le ins trumento de ou sadia, de co ra-
gem, de cri atividade que este Go verno po derá vir a
ter na sua in teração com o Con gresso Na cional. Por
que a ren da bá sica de ci dadania é me lhor? Pri meiro,
porque se eli mina to talmente a bu rocracia en volvida
em se sa ber quan to cada um ga nha para efe ito de re -
ceber o di reito a ren da de ci dadania. Hoje V. Exª mos-
trou nos qua dros que quem paga Impos to de Ren da é 
pouca par te do nono ou do dé cimo quin til. Em se gun-
do lu gar, com a ren da bá sica de ci dadania, eli mi-
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nar-se-á o es tigma, o sen timento de ver gonha de a
pessoa ter de di zer quanto re cebe e que pre cisa de
complemento de ren da. Em ter ceiro lu gar, ire mos efe -
tivamente aten der to dos os po bres mu ito mais do que
se ti vermos me canismos tais como os que te mos
hoje, pois, em cada um dos mu nicípios, mesmo no Pi -
auí do Se nador Alber to Sil va, al guns es tão re cebendo
e ou tros, não. Está ha vendo um gran de de bate nes -
ses lo cais so bre quem tem e quem não tem o di reito,
mesmo que se de fina aque le pa tamar. A renda bá sica
seria um di reito uni versal.

Pode-se per guntar por que to dos te rão de pa-
gar, até mes mo o Se nador Alberto Sil va, que está pre -
sidindo o de bate, o Pelé, o Ro naldinho e o Antô nio
Ermírio. Mas é cla ro que es sas pessoas, nós, que te -
mos mais re cursos va mos co laborar progressivamen-
te mais no prin cípio, como V. Exª de fende, para que
nós mes mos e to dos os de mais bra sileiros ve nhamos
a re ceber.

E qual a gran de van tagem, Mi nistro Pa locci? Des -
sa ma neira, do ponto de vis ta da dig nidade e da li berda-
de, as pes soas sa berão que, nos pró ximos 12 me ses, no 
próximo pe ríodo, te rão as segurado esse di reito. E isso –
esse é o pon to fun damental, Se nador Alberto Sil va, per -
mita-me com plementar – muda a re lação en tre trabalha-
dores, em presários e pa trões. Por que ra zão? Por que o
trabalhador, se ti ver as segurado o mí nimo de ren da, po -
derá di zer a qual quer eventual pa trão que que ira em pre-
gá-lo que, se for para ace itar con dições que ve nham a
ofendê-lo, hu milhá-lo, co locando a sua vida em ris co ou
criando uma si tuação em que te nha de vender o cor po
ou co locar suas cri anças em ris co, ele pre fere con tinuar
com a ga rantia des sa ren da, até que pos sa en contrar um 
trabalho que lhe dê ou tra condição. Sim, o im posto de
renda ne gativo é o prin cípio cor reto, mas é equi valente à
renda bá sica de ci dadania, com to das es sas vantagens.

Continuarei pro curando per suadi-lo, meu caro
amigo Mi nistro Anto nio Pa locci. Meus cum primentos
pela con tribuição ex traordinária que V.Exª vem dan do
ao Bra sil, ao Pre sidente Luiz Iná cio Lula da Sil va, que, 
espero, pos sa ins tituir tam bém esse me canismo, ao
lado de ou tros e de re formas tri butária, previdenciária
e tra balhista mais jus tas.

Muito obri gado, Sr. Pre sidente.
O SR. PRESIDENTE (Alber to Sil va) – Sr.  Mi nis-

tro, se V. Exª de sejar, dis põe de dois mi nutos para tré -
plica.

O SR. ANTONIO PALOCCI – Se rei mu ito bre ve.
Se o Se nador Edu ardo Su plicy de seja con ven-

cer-me da tese da ren da bá sica que de dique seu tem -
po a con vencer os que não es tão convencidos. O Se -

nador con ven ceu-me des de 1995, quan do fui Pre feito
de Ri beirão Pre to. Na quela épo ca, não co nhecíamos
esse pro jeto, ele não exis tia no Bra sil, mas a Pre feitu-
ra de Cam pinas, sob o co mando do Pre feito José Ro -
berto Ma galhães, o Go verno do Dis trito Fe deral, do
então Go vernador Cristovam Bu arque, e a ci dade de
Ribeirão Pre to dis cutiam o pro jeto do Se nador Eduar-
do Su plicy. De cidimos, to dos juntos, im plementá-lo.
Então, des de aque la épo ca, S. Exª con venceu-me de
sua tese. A ex periência prá tica que ti vemos mostrou
que S. Exª está ab solutamente cer to em re lação à
questão.

A pro posição, de al guma ma neira, vem na re for-
ma cons titucional, em bora haja ne cessidade de or de-
nar o que é cons titucional e o que vem de pois, na
complementação. So licito que, jun tos, nos de dique-
mos a con vencer os que não es tão con vencidos. Da
minha par te, o Se nador Edu ardo Su plicy tem to tal
concordância com o que aca ba de men cionar nes se
momento.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
O Se nado já apro vou o pro jeto por una nimidade. Fal ta
a Câ mara apro vá-lo. Mu ito obri gado.

O SR. PRESIDENTE (Alber to Sil va) – Con cedo
a pa lavra ao no bre Se nador Ro dolpho Tou rinho por
cinco mi nutos.

O SR. RODOLPHO TOURINHO  (PFL – BA.
Sem re visão do ora dor.) – Sr. Pre sidente, Sr. Mi nistro,
inicialmente cum primento-o pela com petência e ha bi-
lidade com que tem con duzido o Mi nistério da Fa zen-
da até o mo mento e tra go uma pa lavra de oti mismo,
tratando do tema de re forma tri butária.

Tivemos a oportunidade de tra balhar jun tos – V.
Exª, na épo ca, como Vice-Presidente da Co missão
de Fi nanças e Tri butação da Câ mara e eu como Mi -
nistro, re presentando os Esta dos – e, talvez pe los oi -
tos anos em que fui se cretário de fa zenda e co orde-
nador do Con faz, trago pa lavras de en tusiasmo e oti -
mismo.

Em pri meiro lu gar, na quelas discussões to das,
de in findáveis ho ras, che gamos a al guns pon tos ex -
tremamente im portantes. O pri meiro, que foi con sen-
so en tre os Esta dos, re fere-se à ques tão do ICMS no
destino. São Pa ulo per dia já na quela épo ca, mas o
entendimento do en tão Go vernador Má rio Co vas era
que, com isso, ha veria o fim da guer ra fis cal e uma sé -
rie de ou tros be nefícios, ou seja, po deria ha ver uma
compensação. Esse era o en tendimento de São Pa u-
lo àque la épo ca, que, com o fim da guer ra fis cal, vi ria
um sis tema tri butário mais jus to em re lação ao mer -
cado de cada Esta do. Isso foi con senso – re pito.
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Em se gundo lu gar, hou ve con senso tam bém em 
relação a uma le gislação úni ca do ICMS a que V. Exª
se re feriu – o que é ex tremamente im portante. Os em -
presários não po dem, em hi pótese ne nhuma, con vi-
ver com 27 le gislações di ferentes re gulando o ICMS.
De toda aque la dis cussão, cuja par ticipação de V. Exª
foi mu ito im portante, con quistamos es sas duas imen -
sas vi tórias.

Outra vi tória, não por con senso, mas por vo tação
dos Esta dos, foi re solver a ques tão dos in centivos fis cais
já con cedidos. Hou ve enor me dis cussão so bre o as sun-
to, mas de terminou-se es tipular um pra zo de quin ze anos 
– se bem re cordo –, para bus car uma for ma de re sol-
vê-lo. A úni ca ques tão em aber to era a dis cussão so bre
alocação de re cursos. Não bem em aber to, mas ha via a
necessidade de dis cutir como alo car re cursos para ban-
car essa tran sição dos 15 anos.

Volto a re petir que essa tam bém foi uma enor me
vitória, por que ha via po sições mu ito con flitantes en tre
os Esta dos. A aprovação se deu por 21 ou 22 vo tos fa -
voráveis a essa po sição. De ixou-se em aber to, para
atender à po sição do Con gresso, a ques tão do res-
sarcimento nas tran sações in terestaduais: se isso se -
ria por meio de um fun do ou do cha mado “mo delo do
barquinho”. Essa ques tão fi cou em aberto, para uma
decisão fu tura.

Outro ponto tam bém im portante, porque não
emperrava a pa uta de dis cussão, era a CPMF. Os
Estados ace itavam a pe renização da CPMF. Isso não
foi dis cutido aber tamente, mas, em to das as nos sas
conversas, exis tia esse pon to de con vergência. Con -
tudo, os Esta dos exi giam, como V. Exª tam bém, que a
não-cumulatividade das con tribuições so ciais cons-
tasse em uma emen da cons titucional e não em uma
lei com plementar. E, pelo que me lem bro, hou ve di fi-
culdades nesse pon to.

Os Esta dos tam bém não aceitavam compar ti-
lhar a mes ma base de cál culo do novo IVA (Impos to
sobre Va lor Agre gado) – cre io que por ra zões que
acabamos en tendendo na quele pro cesso de dis cus-
são, e foi ace ito por to dos que re almente se ria mu ito
difícil compartilhar essa mes ma base.

Entendo tam bém que os em presários, en tão re -
presentados pelo Mi nistro do De senvolvimento, es ta-
vam acom panhando e de acor do com tudo aqui lo que 
estava sen do dis cutido e fe ito.

Então, Sr. Mi nistro, considerando a com petência
– vol to a re petir –, a pro priedade e a lu cidez com que
V. Exª con duzia aquelas dis cussões, pelo lado do
Congresso Na cional, e tam bém em re lação ao que se 
discutia – o pon to que se des tacou efe tivamente era
muito mais uma ques tão que V. Exª hoje pode ou tem

poder de in fluenciar ou de de cidir –, peço que vol te-
mos à cha mada emen da aglu tinativa. Te nho acompa-
nhado a ques tão. E não acre dito que ain da haja con -
senso dos Esta dos em re lação à ques tão da tri buta-
ção-destino, mas ele pode ser re cuperado. Pro ponho
que vol temos àque le pon to da emen da aglu tinativa
em que es távamos. Acompanho há mais de dez anos
a re forma tri butária, e esse foi o pon to mais pró ximo
de uma con clusão.

Recomendo a V. Exª que vol temos àque le pon to e,
quem sabe, cri emos aque la co missão tri partite, com Go -
verno Fe deral, Go vernos Esta duais e Con gresso – e po -
demos acres centar os Mu nicípios que não en traram na -
quela épo ca –, para que pos samos, efetivamente, dar
uma gran de con tribuição ao pro cesso de dis cussão e
aprovação da re forma tri butária.

O SR. PRESIDENTE (Alber to Sil va) – Con cedo
a pa lavra ao Sr. Mi nistro Antonio Pa locci, por cin co mi -
nutos.

O SR. ANTONIO PALOCCI – Sr. Pre sidente, fa -
rei uso ape nas de 30 se gundos, por que, na ver dade,
o ex-Mi nistro Ro dolpho Tou rinho re latou o pro cesso
de ne gociação de que par ticipamos, en tre o Mi nisté-
rio da Fa zenda e a Co missão. Fo ram dez re uniões de
aproximadamente cin co ho ras cada, to talizando cin -
qüenta ho ras de re união. E de fato, mu ito se avan çou,
mas, in felizmente, não se con cluiu pela re alização da
reforma.

Esse re gistro é mu ito im portante por que, apesar
de não ter sido fe ita a re forma na quele mo mento, os
acúmulos es tão pre sentes.

Não há nada a re parar. O re lato de V. Exª, Se na-
dor Ro dolpho Tou rinho, é exatamente so bre a re alida-
de. Qu ero ape nas di zer que te mos a op ção de fa zer
essa sua pro posição no tex to da re forma ou fora dela;
são duas op ções com seus prós e con tras.

Parece-me que se ria mais ade quado e efi caz,
do pon to de vis ta do pro cesso de cons trução da re for-
ma tri butária, que fi zéssemos essa cons trução na le -
gislação in fraconstitucional, apro vando o prin cípio da
modificação cons titucional e, de pois, essa cons tru-
ção na le gislação in fraconstitucional.

Portanto, ape nas agra deço a con tribuição e
consideração de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Alber to Sil va) – V. Exª tem 
dois mi nutos, se as sim o de sejar. (Pa usa.)

O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA) –
Não, Sr. Pre sidente. Mu ito obri gado.

O SR. PRESIDENTE (Alber to Sil va) – Nesse
caso, com a pa lavra o Se nador Au gusto Bo telho.
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O SR. AUGUSTO BOTELHO (PDT – RR. Sem
revisão do ora dor.) – Sr. Pre sidente, Sr. Mi nistro, sou
um dos que acre ditam que va mos conseguir mu dar
este País.

A Drª Mi sabel Der zi, emi nente ju rista e pro fes-
sora da Fa culdade de Di reito da UFMG, em ar tigo pu -
blicado no jor nal Esta do de S.Pa ulo, pro põe a ado-
ção, no Bra sil, de al gumas nor mas do Impos to de
Renda ado tado nos Esta dos Unidos, com pe quenas
variações.

Segundo jul gamento pro ferido pela Su prema
Corte dos Esta dos Uni dos, o fato de a mu lher op tar
por cu idar da casa e dos fi lhos, não tra balhando fora,
justificaria que a ren da do ma rido fos se di vidida por
dois, pois exis tiriam, no caso, dois con tribuintes, sen -
do que um de les não pos sui ren da, mas cu ida do lar.

Registra-se que esse re gime, tam bém ado tado
com mo dificações em ou tros pa íses, va loriza o tra ba-
lho da mu lher no lar, fun ção tão no bre quanto da quela
que tra balha fora. Não cria, por ou tro lado, a sen sação
de que o tra balho do méstico seja uma ocu pação in fe-
rior da es posa, em tempos em que a mu lher dis puta,
em igual dade de con dições, to dos os es paços de tra -
balho.

No Bra sil, o Impos to de Ren da, da for ma em que 
está pos to, é per verso. A renda do ma rido para se
sustentar e sustentar a es posa de dicada aos fi lhos e
à fa mília per tence ou de veria per tencer, na ver dade,
aos dois. Pela Le gislação vi gente no País, a ren da é
tida como per tencente so mente ao ma rido. Por ou tro
lado, a for ma em que está pos ta a re gulamentação do 
Imposto de Ren da, li mitando os gas tos com a edu ca-
ção pró pria e dos fi lhos em R$1.998,00 anu ais, é ina -
dequada. O li mite fi xado nes te va lor isen ta ape nas
despesas com colégios de me nor pa drão. Se o ca sal
resolver ma tricular seus fi lhos em co légios me lhores
– e ne cessariamente mais ca ros –, de verá pa gar
Imposto de Ren da so bre um ren dimento que não é
seu, mas do es tabelecimento des tinatário de tais pa -
gamentos.

Entendemos ple namente pla usível a idéia de di -
vidir por dois – ou um ou tro justo di visor a ser es tipula-
do – a ren da fa miliar, quan do um dos côn juges se de -
dicar à cri ação dos filhos e aos cu idados do lar, com o
objetivo de se en quadrar na ta bela pro gressiva, em
alíquotas mais ba ixas, de vido à per da da ca pacidade
econômica de corrente da edu cação dos fi lhos.

Entendemos tam bém que a ele vação da
auto-estima do côn juge que se de dica à no bre fun ção
de edu car os fi lhos deve orientar as de cisões tri butári-
as, de tal for ma que o im posto seja ne utro, em face

das op ções do ca sal, sem ape nar o mo delo em que
um de les es colhe ad ministrar o lar.

Em face do ex posto, in dago a V. Exª so bre a jus-
teza e vi abilidade da ado ção des sa sis temática tri bu-
tária em ma téria de Impos to de Ren da no País, ou
seja, so bre a jus teza e vi abilidade de di vidir a ren da
familiar en tre os côn juges, so bretudo para fins de evi -
tar a per da da ca pacidade eco nômica da fa mília em
função da edu cação dos fi lhos. É a proposta que faço.

O SR. PRESIDENTE (Alber to Sil va) – Con cedo
a pa lavra ao emi nente Mi nistro, por cin co mi nutos.

O SR. ANTONIO PALOCCI – Ilus tre Se nador
Augusto Bo telho, comprometo-me a fa zer um es tudo
particular da questão proposta por V. Exª, cuja res-
posta de verei en caminhar-lhe opor tunamente. Consi-
dero bas tante in teressante sua idéia, que não ofen de
a nor ma cons titucional ou a le gislação do Impos to de
Renda. Não é esse o for mato do nos so Impos to, mas
farei uma aná lise de sua pro posta e a en viarei pes so-
almente a V. Exª. No meu pon to de vis ta, a pro posição
não fere os prin cípios que re gem tanto a atu al Cons ti-
tuição quan to as pro postas que es tamos tra zendo ao
debate.

O SR. PRESIDENTE (Alber to Sil va) – V.Exª, se
desejar, dis põe de dois mi nutos para a ré plica.

O SR. AUGUSTO BOTELHO (PDT – RR) – Sr.
Ministro, fico fe liz com a afir mativa de V. Exª e cre io
que, nes ta re forma, po deremos tor nar mais hu mana e 
justa a nos sa for ma de co brar os im postos. Mu ito obri -
gado.

O SR. PRESIDENTE (Alber to Sil va) – A Mesa
deseja in formar ao Ple nário que hou ve um equí voco.
Na ver dade, es tava pre sente o Se nador Cé sar Bor-
ges, a quem pas so a pa lavra, se as sim o de sejar, por
cinco mi nutos.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA. Sem re vi-
são do ora dor.) – Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se nado-
res, Sr. Mi nistro, é uma sa tisfação no vamente vê-lo
nesta Casa em tão pou co tem po e ob servar a ma neira
como V. Exª tra ta as ques tões da economia bra sileira.

Sr. Mi nistro, apro veito a pre sença de V. Exª, por -
que na úl tima vez em que es teve aqui – es pero que
retorne mu itas ve zes a esta Cada – in daguei so bre a
previsão do cres cimento do Pro duto Inter no Bru to
para este ano, face às me didas ma croeconômicas to -
madas pelo Go verno Fe deral, como au mento de ta-
xas de ju ros, do su perávit pri mário, da re tirada e do
aumento do com pulsório dos ban cos, o que a meu ver
levaria o País a – não digo uma re cessão – um cres ci-
mento bas tante li mitado da eco nomia.
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Naquele dia, V. Exª não pre cisou nú mero. Tí nha-
mos como nú mero do Go verno Fe deral a taxa de
2,8%. No dia se guinte, o Ipea di vulgava uma taxa de
1,8%, que con sidero ain da um nú mero ele vado. Ve rifi-
camos, Sr. Mi nistro, au mento da taxa de de semprego,
diminuição da ati vidade eco nômica, oci osidade nas
indústrias – há 40% de ca pacidade oci osa na in dús-
tria au tomobilística. Então, a eco nomia ten de a uma
espécie de pa ralisia, quan do, na verdade, todo o País
clama por ge ração de em prego e ren da.

Hoje, a base da vi olência que se ins tala nos
grandes cen tros ur banos deve-se à uma ques tão es -
trutural, de cres cimento eco nômico, não ape nas de
policiamento.

A pro posta do Go verno do Pre sidente Luiz Iná -
cio Lula da Sil va fa lava numa po lítica de em prego
para dez mi lhões de pes soas. Não vejo ain da uma po -
lítica cla ra do Go verno Fe deral para fo mentar a ge ra-
ção des ses em pregos, que é es sencial ao povo bra si-
leiro, pois está na base de gran des ques tões.

Não acre dito se quer que, nes te ano, te nhamos
crescimento de 1,8%. Nas con dições da ma croecono-
mia, com cer teza, ha verá um cres cimento me nor ain -
da.

Sr. Mi nistro, de certa for ma, o atu al Go verno foi
eleito para mu dar a po lítica eco nômica en tão vi gente.
Temos ou vido V. Exª de clarar que ha verá uma mu dan-
ça a pos teriori, quan do as con dições ma croeconô-
micas se es tabilizarem, a taxa de câm bio e o ris co
Brasil di minuírem. To das es sas me didas, aliás, já se
apresentam, de cer ta for ma, po sitivas. No en tanto, a
questão do em prego e a ques tão so cial con tinuam ex -
tremamente ne gativas.

A ex pectativa é que este Go ver no pos sa, por
meio do ca pital po lítico que de tém, pro mover ra pida-
mente as re formas, mas as pró prias pes quisas in di-
cam que esse ca pital po lítico pode di minuir mu ito ra -
pidamente. Hoje, fala-se em re forma tri butária e pre vi-
denciária como a gran de pa nacéia para a Na ção. Sa -
bemos que elas são im portantíssimas e que de vem
ser apro vadas o quan to an tes – o Con gresso Na cio-
nal es pera an siosamente a pro posta que vai nas cer
dessas dis cussões tra vadas en tre a so ciedade e o
Governo Fe deral.

No en tanto, sa bemos que es sas re formas têm
que pas sar por um pe ríodo lon go de tran sição para
ser im plantadas. São me didas que só te rão efe itos
sobre a eco nomia no mé dio, no lon go pra zo. Há um
período de tran sição que vai one rar os co fres pú bli-
cos. Por isso, não po demos ima ginar que só as re for-
mas re solverão os pro blemas exis tentes no País,

como o da ne cessidade da re tomada do cres cimento
econômico.

Não sou ne oliberal. Critiquei como Go vernador
de Esta do as me didas e a po lítica ma croeconômica
do Go verno an terior por que sa bia da nos sa di ficulda-
de de pro mover o de senvolvimento no nos so Esta do,
utilizando-me da guer ra fis cal, sa crificando mu itas ve -
zes o Te souro Esta dual. Mas não ti nha sa ída por que
faltava ao Go verno Fe deral uma po lítica ní tida de de -
senvolvimento re gional, que tam bém este Go verno
ainda não con cebeu até o mo mento. Está pro metido
para o Pla no Plu rianual, mas não es tamos ain da ten -
do essa me dida efe tiva.

Sr. Mi nistro, que ria sa ber a perspectiva de V. Exª 
para a eco nomia bra sileira este ano. Qu anto va mos
realmente cres cer este ano? O Ipea fala em 1,8%; o
Governo, em 2,8%. Qual a po lítica que o Go verno Fe -
deral pode ofe recer à Na ção para ge rar em prego e
renda, para ti rar oci osidade da nos sa eco nomia, parti-
cularmente da nos sa in dústria?

Não vi ain da uma po lítica de finida e cla ra. Por
isso, gos taria de apro veitar essa opor tunidade, en ri-
quecedora para to dos, e ou vir de V. Exª uma pa lavra
de es perança, a fim de que essa es perança pos sa
vencer o medo de uma re cessão eco nômica.

Muito obri gado.
O SR. PRESIDENTE (Alber to Sil va) – Antes de

passar a pa lavra ao Sr. Mi nistro, pror rogo a ses são
por vin te mi nutos, para aten der a lis ta de ins crições e
ouvirmos os Se nadores Anto nio Car los Va ladares,
Luiz Otá vio, Lú cia Vâ nia e João Ba tista Mota.

Concedo a pa lavra por cin co mi nutos ao Sr. Mi -
nistro.

O SR. ANTONIO PALOCCI – Se nador Cé sar
Borges, há uma mu dança cla ra não só da po lítica
econômica como tam bém dos in dicadores eco nômi-
cos. Se olhar mos para o Bra sil e para a nos sa si tua-
ção eco nômica ape nas com uma fo tografia de mo-
mento, é possível que não con sigamos ava liar o que
mudou nesse pe ríodo. Mas se lem brarmos do que
ocorreu no fi nal do ano pas sado, va mos ve rificar que
houve uma mu dança im portante.

No fi nal do ano pas sado, vi vemos uma si tuação
de com pleta au sência de cré dito para as ex portações.
O ris co Bra sil ame açou a pró pria ro lagem da dí vida e
levantou, in clusive, a dú vida so bre a in solvência das
contas pú blicas bra sileiras. Hou ve um cho que cam bi-
al que ele vou o dó lar a um va lor pró ximo de qua tro re -
ais, o que se re fletiu nos pre ços e le vou o IGP a 25%
no ano pas sado. A in flação ana lisada nos úl timos me -
ses do ano es tava na fa ixa de 15% a 30%.
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Sem ava liar o que ocor reu no ano pas sado, é di -
fícil en tender as pos sibilidades e o mo mento que vi ve-
mos hoje. A ques tão cen tral do iní cio des te ano era
conseguir vi rar esse jogo, em que as con tas pú blicas
brasileiras não ti nham cla reza de sol vência.

Acredito que a si tuação está me lhorando. Não é
simples nem fá cil, mas cer tamente ca minhamos de
maneira po sitiva. Cri aremos as con dições ne cessári-
as ao cres cimento do Bra sil. Sou mu ito oti mista em re -
lação a esse fato.  No fi nal do ano, não foi a pri meira
vez que o País pas sou por uma cri se; an teriormente
houve vá rios cho ques ex ternos e in ternos, e sem pre
que o Bra sil en frentou problemas e si tuações como
essa, a re ação veio da eco nomia real bra sileira, aque -
la que faz o em prego cres cer, que co loca o pro duto no 
exterior e cria em pregos. De al guma for ma, o Brasil
venceu es sas di ficuldades por força da eco nomia. No
ano pas sado, tam bém foi as sim. Não fos se o ajus te
de con tas ex ternas pelo ba lanço de pa gamentos, é di -
fícil di zer o que te ria acon tecido na quela épo ca.

Neste mo mento, es tamos to mando to das as pro vi-
dências para que esse ajus te não te nha o cus to da in fla-
ção para o País, se não ele se per de. O Bra sil con seguiu
fazer o que pou cos pa íses fi zeram em choques de oferta:
ajustou-se sem re cessão pro funda. Vá rios pa íses, com
choques des sa di mensão, so freram uma re cessão de
5%, 7%, 15%. A eco nomia bra sileira con seguiu evitar a
recessão ao ajus tar a ba lança co mercial e o ba lanço de
pagamentos. Hou ve até um pe queno cres cimento no
ano pas sado. Evitamos uma re cessão que foi co mum em 
quase to dos os pa íses que so freram cho que ex terno.
Atualmente, es tamos cu idando para que essa re versão
de con ta ex terna não te nha o cus to da in flação alta. Do
contrário, o re sultado se anu la, e não te remos cresci-
mento ou te remos uma bo lha de cres cimento, que não
se sus tenta

É nes tas con dições que a ad ministração ma cro-
econômica do Bra sil está se fa zendo: de ma neira mu i-
to se vera e com mu ita du reza. V. Exª co nhece a di ficul-
dade de sair des se qua dro para o ou tro, de con trole
da in flação. Fe lizmente, te mos tido su cesso nes se
sentido. Não digo te mos nós, do Go verno, mas te mos
nós, do Bra sil. O Bra sil tem tido su cesso no ajus te de
suas con tas, a questão ma croeconômica está se ar -
rumando, o su perávit que de finimos está se con fir-
mando – de finimos um su perávit de 4,25% e al cança-
mos 7% em ja neiro. Em fe vereiro fa remos algo não
muito di ferente dis so. Ou seja, há um ajus te se vero,
mas o Bra sil precisa dis so para po der con trolar a in -
flação e fa zer com que o cres cimento seja sus tentá-
vel, por que se for in flacionário não será du radouro,
não dis tribuirá ren da, não va lorizará nos so pro duto,

não tra rá gran de pro dutividade para nos sas em pre-
sas. Qu eremos que o Bra sil, de fato, dê uma ar ranca-
da do pon to de vis ta do cres cimento, com a nos sa
economia ten do sus tentabilidade a lon go pra zo.

O SR. PRESIDENTE (Alber to Sil va) – V. Exª terá 
mais dois mi nutos se as sim o de sejar.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Con tinuo
insistindo se há uma pre visão so bre o Produto Inter no
Bruto.

O SR. ANTONIO PALOCCI – Tra balhamos com
um cál culo ini cial de 2,8%. O Ipea pro duziu um es tudo
que le vou a nova ava liação de 1,8%. Esta mos fa zen-
do esse ajus tamento, por que, da qui a pou cos dias,
vamos en viar ao Con gresso Na cional a Lei de Di retri-
zes Orça mentárias, que deve tra zer es ses nú meros.
Nossa pre visão es tará, acre dito, en tre o nú mero do
Ipea e o nú mero com que tra balhávamos ini cialmente.
Não cre io que es tará aba ixo do nú mero do Ipea, mas
não te mos esse tra balho concluído.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Então,
1,8% é a pre visão que o Go verno tem para este ano.

De qual quer ma neira, Sr. Mi nistro, que ro di zer
de for ma com plementar que sa ímos um pou co des sa
situação por con ta dos re cursos do FMI. Esses re cur-
sos fo ram subs tanciais para ti rar o País da quela si tua-
ção de in solvência, mas en tendo que es tamos den tro
da po lítica do FMI, es tamos co locando em prá tica o
receituário do FMI, que é so cialmente per verso para
todo o País. Cri ticávamos isso du rante o Go verno an -
terior, e o par tido de V. Ex.ª cri ticava per manentemen-
te os di tames do FMI que da vam as li nhas da ma croe-
conomia brasileira. E con tinuam dan do, da mes ma
forma.

Com re lação à in flação, Sr. Mi nistro, vejo que es -
tamos com a in flação em cima de pre ços ad ministra-
dos pelo pró prio Go verno. Os pre ços da Pe trobras
são to dos do larizados; trazem o pre ço da des valoriza-
ção cam bial para den tro do País. Os con tratos de
energia elé trica têm que pas sar por reajustes; e a po -
pulação nã está ten do esse re ajuste sa larial. Atual-
mente se fala em novo sa lário mí nimo, que não sa be-
mos exa tamente se pas sará para R$235,00,
R$240,00 ou R$245,00. A po pulação bra sileira não
tem ca pacidade de pa gar os pre ços ad ministrados
pelo Go verno Fe deral.

Não que ro co locar a cul pa no atu al Go verno.
Todo esse pro cesso vem de po líticas an teriores que
criticávamos. Va mos con tinuar cri ticando a per ma-
nência des sa po lítica, por que o grande enig ma é que
o povo bra sileiro con fiou no Go verno do PT e do Pre -
sidente Luiz Iná cio Lula da Sil va para pro mover uma
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mudança que não es tou ven do; es tou ven do a con ti-
nuidade do re ceituário do FMI. Essas eram as ques -
tões com plementares.

O SR. PRESIDENTE (Alber to Sil va) – Com a
palavra o Sr. Mi nis tro Anto nio Pa locci.

O SR. ANTONIO PALOCCI – Se nador, te mos
um con trato com o FMI e te mos con tra tos de pre ços.
Um dos com promissos de cam panha do Pre sidente
Lula – não foi pos terior à cam panha, foi du rante – é o
cumprimento de con tratos. Mu itas ve zes, e num pas -
sado não mu ito dis tante, o Bra sil rom peu contratos –
de dí vida, in clusive –, e os cus tos do rom pimento des -
ses con tratos re percutem até hoje: car regamos par te
do ris co Bra sil em fun ção des se his tórico. Isso é fun -
damental. Se gundo: quan do fi zemos os ajus tes das
políticas fis cal e mo netária, to mamos de cisões cla ra-
mente di ferentes do que se fez num pas sado re cente.
V. Exª pode su por que 10% de au mento de car ga tri -
butária, que foi o que re presentou a po lítica re cente,
não seja mu ito im portante. Penso que seja! Não se
pode mais au mentar a car ga tri butária, por que o Bra -
sil não pode pa gar a con ta da ine ficiência dos go ver-
nos. Mas pa gou, nes se úl timo pe ríodo, 10% do PIB.
Essa é uma ques tão fun damental. Se, para V. Exª,
sair de uma po lítica que im põe 10% do PIB à eco no-
mia para uma po lítica de mo dernização e ma ior efi-
ciência dos im postos não é mu dança, per gunto se V.
Exª tem uma su gestão me lhor. Estou aqui para ouvi-lo 
também, não vim aqui só para fa lar. Se V. Exª ti ver
uma su gestão mais cri ativa...

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Não foi
corrigido o des conto do Impos to de Ren da; fala-se em 
permanência da CPMF...

O SR. ANTONIO PALOCCI – Não, Se nador,
aplicamos nes te ano, com re lação à cor reção dos
descontos do Impos to de Ren da, o que foi vo tado no
ano pas sado.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Vo tamos
pelo acor do com o PT.

O SR. ANTONIO PALOCCI – Foi cum prido. O que
estamos de cidindo nes te mo mento é mo dificar a for ma
como o ajus te vi nha sendo fe ito. E creio que é uma mu -
dança fun damental. No úl timo pe ríodo, não hou ve, de
maneira con sistente, um ajus te de con tas que ga rantisse
condições de re duzir a re lação da dí vida com o PIB. A re -
lação cresceu de trin ta para ses senta. E nós es tamos or -
ganizando a po lítica fis cal e mo netária de ma neira a ga -
rantir que a re lação não mude para mais do que isso, o
que co meça a tra zer a dú vida da sol vência das con tas
públicas do Bra sil. Eu ga ranto que a po lítica que exe cuta-
mos no mo mento cri ará con dições de cres cimento e não

causará o que ca usou no úl timo pe ríodo em re lação à dí -
vida pú blica, o que cus tou e ainda cus ta mu ito ao Bra sil.
Nem ha verá rom pimento de con tratos como no pas sado,
o que tam bém cus tou mu ito ao Bra sil. Mas é pre ciso ava -
liar que o que se de senvolveu no úl timo pe ríodo em ter -
mos de po lítica eco nômica não fo ram apenas os ins tru-
mentos de fi nal de go verno. Acreditamos que po díamos
ancorar nos sa mo eda ao dó lar, e fi camos qua tro anos
com ân cora cam bial. Che gamos a fa zer re serva de
US$70 bi lhões, que fo ram em bora em 30 dias.

Não es tamos pra ticando essa po lítica nes te mo -
mento. Essas mu danças fo ram fe itas no iní cio do Go -
verno Lula. Esta mos fa zendo uma po lítica de ex pan-
são com as con dições da das da nos sa dí vida, do
câmbio, da sol vência das nos sas con tas, da ro lagem.
V. Exª sabe que em 2001 o Bra sil ro lou a sua dí vida,
os seus pa péis, a um ín dice mé dio de 13,5%; no ano
passado, o ín dice foi 44%. Essa era a con dição ade -
quada. V. Exªs se lem bram de que, no fi nal do ano
passado, o Bra sil não con seguia ro lar os pa péis. Qu -
ando che gava a data de ven cimento, ti nha de sal-
dá-los. Nós ro lamos to das as nos sas dí vidas nes ses
primeiros três me ses sem ne nhuma di ficuldade. Esta -
mos fa zendo isso uma se mana an tes do ven cimento,
sem ne nhuma di ficuldade. Isso sig nifica tor nar o am -
biente mais sa udável, trazer os nú meros para uma si -
tuação mais ade quada e cri ar con dições de cres ci-
mento. Fora isso, te ria de ser al guma in vencionice, o
que não es tou dis posto a fa zer, caro Se nador.

O SR. PRESIDENTE (Alberto Sil va) – V. Exª
está sa tisfeito?

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Estou sa -
tisfeito, Sr. Pre sidente.

O SR. PRESIDENTE (Alberto Sil va) – Con cedo
a pa lavra ao Se nador Anto nio Car los Va ladares.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE. Sem re visão do ora dor.) – Sr. Pre siden-
te, Sr. Mi nistro Anto nio Pa locci, to dos nós que com po-
mos o Se nado, se pen sarmos bem, sa bemos das di fi-
culdades en frentadas pelo atu al Go verno, o qual re -
cebeu uma he rança que con sidero de sastrosa – não
usarei a pa lavra mal dita –, que está sen do ad ministra-
da com mu ito equi líbrio, com mu ita com petência pelo
Governo de Lula.

A si tuação é mu ito gra ve. É como se o Bra sil, no
dia 1º de ja neiro, na pos se de Lula, fos se um car ro
que es tivesse per correndo uma es trada as faltada e,
de re pente, sa ísse dela em vir tude de uma der rapa-
gem. Para vol tar à es trada, ele pre cisaria de um ca mi-
nho se guro, onde não cor resse o ris co de vi rar no va-
mente e so frer um de sastre de pro porções ine vitáve-
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is. É as sim que está agin do o Go verno. Encon trou um
carro des governado des cendo uma ri banceira e terá
de re conduzi-lo à es trada. Como vol tar? É pre ciso um
tempo para que o Go verno re encontre o ca minho do
desenvolvimento, do cres cimento do Bra sil. É isso
que to dos queremos: o Brasil promovendo o em pre-
go, ge rando ren da e com batendo a fome, cus te o que
custar. É bom que re lembremos, até para que a me -
mória não pas se por de terminados es quecimentos
propositais, que o de sempenho da eco nomia bra silei-
ra – es tão aqui ano tados al guns da dos –, en tre 1994 e 
2002, re vela que a taxa de de semprego au mentou de
5,1% para 7,6%; o Pro duto Inter no Bru to caiu de 541
bilhões para 467 bi lhões, le vando à di minuição, por
habitante, para 3,4 dó lares anu ais para 2,6 dó lares; a
balança co mercial teve um su perávit de 15 bi lhões de
dólares, em 1994. Mas, em 2002, não hou ve su perá-
vit; hou ve um dé ficit que atin giu 8 bi lhões de dó lares,
enquanto a dí vida to tal da União au mentou de 88 bi -
lhões de re ais, em 1994, 25% do PIB, para 1,104 bi -
lhão, em 2002, ou seja, cer ca de 81% do PIB. O Go -
verno an terior de ixou uma mon tanha de ju ros e amor-
tizações a pa gar. O pa gamento de ju ros re gistrado no
orçamento cres cerá 266%, de 25 bi lhões, em 1995,
para 93,6 bi lhões, em 2003.

Deixarei, Sr. Pre sidente, Sr. Mi nistro, ou tros da -
dos para se rem evidenciados em ou tros de bates para 
não can sar o Mi nistro, que está aqui há vá rias ho ras
e, na turalmente, tem ou tras atividades a exer cer esta
noite, e não prejudicar ou tros ora dores que falarão
depois de mim.

A re forma tri butária, tão de sejada e tão de canta-
da nes ta Casa e tam bém na Câ mara dos De putados,
deve ser fe ita o mais ra pidamente pos sível, para que
as am bições e os des vios de terminados, prin cipal-
mente, pelo de sejo da queles que não que rem nada
perder, en quanto o Bra sil pode per der mu ito mais, se -
jam con tidos. É preciso que tudo isso seja con tido,
porque o sis tema tri butário brasileiro foi con cebido
para quê? Ele foi con cebido para aga salhar os in te-
resses dos Esta dos, dos Mu ni cípios, da União, mas
sem pre judicar o Bra sil.

Nesse ins tante, o que se diz é que a Fe deração
está em jogo, mas o que está em jogo é o Bra sil, é o
interesse na cional. Então, que cada um faça sua par -
te, de fenda seu in teresse, de fenda seu Esta do, seu
Município, o Go verno de fenda a União, mas, nós to -
dos jun tos de vemos de fender o Bra sil, porque se a
União ti ver mais do que os Esta dos e os Mu nicípios,
ou vice-ver sa, e o Bra sil for lá para ba ixo, é o povo bra -
sileiro que so frerá, é o Bra sil que vai que brar.

Então, é pre ciso que en contremos um acor do,
que haja uma en genharia po lítica, para que a re forma
tributária seja fe ita e para que es ses im pulsos se jam
contidos, de uma vez por to das, pensando, aci ma de
tudo, nes te povo so fredor, do qual 99% não en tende
sequer o que é re forma tri butária, mas sabe que o
Brasil está fora da es trada e pre cisa vol tar ao ca minho
do de senvolvimento. A re forma tri butária é ne cessária
para re compor o sis tema.

(O Sr. Pre sidente Alber to Sil va faz soar a cam -
painha.)

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo -
co/PSB – SE) – Tenho quan to tem po, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Alber to Sil va) – V. Exª já
ultrapassou o tem po um mi nuto e meio, Se nador, mas 
conclua, por ob séquio.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Os ou tros Se nadores ti ve ram um tempo
generoso para fa lar e es tou aqui de ixando de lado vá rias
páginas de ar gumentação para dar ce leridade a este de -
bate e não pre judicar os de mais com panheiros.

O SR. PRESIDENTE (Alber to Sil va) – Estamos
concedendo pra zo para V. Exª con cluir.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo -
co/PSB – SE) – Como eu di zia, a re forma tri bu tária é
necessária para re compor o sis tema e con formá-lo
com o pen samento mo derno do Esta do. Se de um
lado o tex to vi gente re volucionou o sis tema tri butário
ao con ceder aos Esta dos fe derados al guns no vos im -
postos que a União aca bou por per der, to davia, esta
recebeu, ge nerosamente en tre ou tros, a com petência
tributária re sidual, a qual per mite que ela pos sa cri ar
novos im postos.

As re formas, Sr. Pre sidente, de vem ocor rer.
Sem dú vida al guma, um dos fa tores que ex plicam a
má dis tribuição de ren da no Bra sil é cer tamente o pa -
pel que tra dicionalmente tem cum prido o se tor pú bli-
co. Esse pa pel tem sido, na área fis cal, o de concen-
trador de ren da, pois a base tri butária, como sa be-
mos, é de masiadamente es treita, in cidindo for temen-
te so bre os as salariados do se tor formal. Ade mais,
boa par te dos tri butos con siste em im postos in diretos
sobre o con sumo, em re lação aos quais tan to os ri cos
quanto os po bres pa gam a mes ma alí quota.

É tam bém bom lem brar que a carga tri butária no 
Brasil é per versamente ele vada, jus tamente por que
poucos pa gam tri butos, já que o se tor in formal da
economia não paga. Acres centamos que a so nega-
ção au menta de vido à de sordenada e ele vada car ga
tributária e à one rosa má quina ad ministrativa.

Março  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-feira  28 04983    57ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2003     57ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2003     57ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2003 



Portanto, Sr. Mi nistro, o fe deralismo en contra-se
em xe que no Brasil, País que está em uma si tuação
difícil, caótica, grave. A es trutura de ra ciocínio é bas -
tante sim ples: o fe deralismo im plica ne cessariamente
a au tonomia po lítica dos Esta dos e Mu nicípios. Um
dos seus pres supostos é a au tonomia...

O SR. PRESIDENTE (Alber to Sil va) – No bre
Senador, peço-lhe que con clua. V. Exª já está fa lando
há dez mi nutos, duas ve zes o tem po que lhe foi con -
cedido.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Já irei con cluir. Pos so fa zer as per -
guntas, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Alber to Sil va) – Per feita-
mente.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Ti nha dez per guntas, mas vou fa zer
apenas duas.

Segundo da dos da Fi esp, pu blicados no jor nal
O Esta do de S.Pa ulo, em 10 de fe vereiro de 2003, a
indústria é o se tor mais one rado por tri butos, re pre-
sentando 64,78% de par ticipação na ar recadação tri -
butária, en quanto que as ins tituições fi nanceiras, por
exemplo, participam so mente com 5,13% da ar reca-
dação tributária. Qu ais me didas, Sr. Mi nistro, se rão
tomadas para, efe tivamente, tri butar-se cada setor
econômico com a pro porcionalidade de seu res pecti-
vo peso na for mação do PIB? 

Sr. Pre sidente – e agra deço a ge nerosidade de
V. Exª –, fa rei a se gunda e úl tima per gunta. Não era V.
Exª que es tava na Pre sidência, mas os de mais Se na-
dores fa laram mu ito mais. 

Não se há de ol vidar, ain da, que qual quer re for-
ma fis cal de verá obri gatoriamente ter em vis ta o Mer -
cosul. Re alidade a que não se pode fur tar ao le gisla-
dor do nas cente sé culo XXI, dada a in terpretação dos 
blocos re gi onais, com o que este deve es tar atento às
exigências des sa nova cons trução po lítico-institucio-
nal, mu ito em bora ul timamente o Mer cosul es teja
cambaleante, o que é uma pena. To davia, esse fe nô-
meno não é vir gem no Mer cado Co mum Eu ropeu e
em ou tros blo cos eco nômicos que se vêm adap tando
facilmente ao novo con texto.

Quais são os atos con cretos, Sr. Mi nistro, que o
Governo irá pro por, ob jetivando re alizar uma re forma
tributária que gere o de senvolvimento na cional e a
justiça fis cal e, ain da, per mita a for mação do Blo co do
Mercosul?

Agradeço, Sr. Pre sidente.
O SR. PRESIDENTE (Alber to Sil va) – Sr. Mi nis-

tro, V. Exª tem a pa lavra por cin co mi nutos.

O SR. ANTONIO PALOCCI – Se nador Anto nio
Carlos Va ladares, não fa rei co mentários so bre seus
comentários, por que te nho acor do com eles. São,
certamente, en riquecedores do de bate apre sentado
aqui. Vou di reto as suas duas per guntas.

Primeiro: Qu ais me didas nós to maríamos para
alterar a in cidência dos im postos? No exemplo de-
monstrado, os nú meros po dem não ser exa tamente
esses, mas, de fato, há uma in cidência não ade quada
de vá rios tri butos. Eu lhe di ria, Se nador, que esse é
todo o ob jetivo da re forma. Fora a ques tão dis tributi-
va, to das as me didas pro postas na re forma di zem
respeito exa tamente a este pon to: fa zer com que os
impostos não one rem a pro dução, não one rem a ex -
portação, re tirando o ca ráter cu mulativo; ou seja, res -
ponde exa tamente a sua per gunta, en tre a ma neira
com que o im posto in cide em cada se tor da eco nomia
e em cada mo mento do pro cesso pro dutivo.

Sobre a ques tão do Mer cosul, pen so que a ob ser-
vação de V. Exª é ade quada e cor reta. Se trabalhamos
um mer cado co mum no Mer cosul, é de sejável que a po lí-
tica tri butária te nha compatibilidade. Por intermédio do
Secretário da Re ceita, Jor ge Ra chid, que está nos acom -
panhando no Se nado, uma equi pe da Re ceita Fe deral
estará, na se mana que vem, em um even to in ternacional
com vá rios pa íses da Amé rica do Sul, di alogando so bre
as mu danças que es tamos pre parando no Bra sil. Interes-
sa-nos que haja um es tudo con junto, mu danças com pa-
tíveis com tri butação em ou tros pa íses vi zinhos. Isso é
necessário para que se dêem, de ma neira con solidada,
os pro cessos de re lação co mercial, que tra tamos no Blo -
co do Mer cosul.

Agradeço as ques tões de V. Exª e acre dito que
elas es tarão sen do tra tadas ade quadamente.

O SR. PRESIDENTE (Alberto Sil va) – Se nador
Antonio Car los Va ladares, V. Exª tem dois mi nutos
para a ré plica, se as sim o de sejar.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE. Sem re visão do ora dor.) – Sr. Pre siden-
te, ain da pos so fa zer uma per gunta? Te nho dú vidas
se o Mi nistro já a res pondeu, pois não par ticipei de
parte des te de bate por que es tava em uma au diência
em um Mi nistério com De putados Fe derais. Entre tan-
to, ouso fa zer a per gunta, uma vez que on tem ti vemos
uma re união da Ban cada do Blo co do Go verno com
os de mais Lí deres dos ou tros Par tidos que com põem
esta Casa, em que o as sunto foi o Re fis, a ne gociação
dos de vedores da Fa zenda Pú blica. Gos taria de sa-
ber qual o mon tante des sa dí vida? – pessoas ju rídi-
cas e pes soas fí sicas. Há pos sibilidade, Sr. Mi nistro,
de uma ne gociação para que as par celas se jam pa -
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gas não em 150 me ses, como o Go verno já ace ita,
mas em 180 me ses, por que al guns seg mentos es tão
pleiteando...

O SR. PRESIDENTE (Alber to Sil va) – Formule a 
pergunta, Se nador.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Já fiz a per gunta, Sr. Pre sidente.

O SR. PRESIDENTE (Alber to Sil va) – Então
posso pas sar a pa lavra ao Sr. Mi nistro?

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Estou fa zendo essa per gunta em
nome do PSB, que re presento nes ta Casa, como seu
Líder. Mu ito obri gado.

O SR. PRESIDENTE (Alber to Sil va) – Mu ito
bem. Com a pa lavra o Sr. Mi nistro.

O SR. ANTONIO PALOCCI – Eu es tava pe gan-
do o nú mero com o nos so Se cretário da Re ceita Fe -
deral. A dí vida ati va da União, ad ministrada pela Re -
ceita Fe deral, fora INSS, é de R$130 bi lhões.

Em re lação aos termos do acordo, eu é que que -
ria lhe per guntar como foi a re união, por que V. Exª es -
tava nela e eu não. (Ri sos.) Mas veja...

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Per mita-me V. Exª, Sr. Pre sidente,
porque o Mi nistro me fez uma per gunta. Na ver dade,
o Lí der do Go verno, Se nador Alo izio Mer cadante, não 
fechou ne nhum acor do, porque lo gicamente iria con -
versar com a equi pe eco nômica. Mas há um ple ito no
sentido...

O SR. PRESIDENTE (Alber to Sil va) – Permi-
ta-me V. Exª, Se nador. O Mi nistro não pode ser con -
traditado, por fa vor.

O SR. ANTONIO PALOCCI – Veja, te mos dis po-
sição, Se nador Anto nio Car los Va ladares, de constru-
ir uma pro posição em re lação a par celamento do dé -
bito tri butário. So mos con trários a re fazer um sis tema
que já foi fe ito e está em an damento, que é o Re fis.
Somos con trários a fa zer o mes mo pro grama de novo. 
Até por que as em presas que es tão pro pondo par cela-
mento são as que sa íram des se pro grama. Não ha ve-
ria sen tido re peti-lo para que elas sa íssem no vamen-
te. Mu itas sa íram por que não puderam con tinuar par -
ticipando do pro grama an terior, en tão não te ria sen ti-
do re petir a mes ma co isa. Por isso, tra balhamos a
idéia de um novo pro jeto de par celamento. De talhes
como a ques tão dos me ses, das parcelas de ju ros e
de re dução de mul ta es tão sen do di alogados. Acredi-
to que nos pró ximos dias fa remos uma re união fi nal.
V. Exª está con vidado a es tar co nosco. Procuraremos
construir um en tendimento co mum so bre isso.

O SR. PRESIDENTE (Alber to Sil va) – Faço um
apelo ao no bre Se nador Anto nio Car los Va ladares,
que tem di reito a uma tré plica, que aju de a Mesa para
que os de mais com panheiros pos sam fa lar.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo -
co/PSB – SE) – De vido à ge nerosidade de V. Exª, re -
nuncio à tré plica.

O SR. PRESIDENTE (Alber to Sil va) – Con cedo
a pa lavra ao Se nador Luiz Octá vio. Se for mais fá cil, V.
Exª pode fi car sen tado.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA. Sem re visão
do ora dor.) – Sr. Pre sidente, para mim é mais fá cil fa -
lar em pé. 

Depois des sas cinco ho ras – não di ria de ago nia
– de aten ção com a pa lestra e, principalmente, com a
posição do Mi nistro Anto nio Pa locci, que é nos so Mi -
nistro da Fa zenda, te nho certeza de que se rei bre ve.
Até por que o Mi nistro dis se há pou co que tam bém
veio aqui ou vir su gestões.

No que tan ge ao Re fis, V. Exª já foi bem cla ro
com re lação à pes soa ju rídica, que V. Exª pre tende,
num ou tro pro jeto, de uma ou tra forma, por que aqui lo
que já foi fe ito V. Exª não quer re petir.

Eu te nho um projeto de lei, no Se nado, des de
2001, so bre o Re fis da pes soa fí sica, o qual, te nho
certeza, aju dará o Mi nistério da Fa zenda e em es pe-
cial o Go verno do Pre sidente Luiz Iná cio Lula da Sil -
va, por que foi re alizado por pes soas que vi vem es sas
dificuldades: aque les que o trou xeram ao meu ga bi-
nete e o apre sentaram, como tam bém, as as socia-
ções e o Pro fessor Le oni Ver laine que me deu a idéia,
sugeriu-me. Eu apenas en caminhei a ques tão po líti-
ca. A for ma de apre sentar o pro jeto foi re alizada pelo
Professor Djal ma Melo, e a con sultoria do Se nado Fe -
deral deu a for ma cons titucional, da le gitimidade e ju -
ridicidade do pro jeto.

Certamente V. Exª re ceberá uma có pia do Pro je-
to de Lei do Se nado nº49, de 2001, como su gestão,
para jun to com sua equi pe – que é mu ito mais ca paz
do que nós – ela bore um pro jeto que aten derá à po -
pulação do País como um todo, que pode e quer pa -
gar os seus im postos; pes soas que não têm como se
aposentar porque são fun cionários do mésticos há
muitos anos e ago ra en frentam di ficuldades na hora
de pa gar es ses im postos já atra sados.

Eu tam bém te nho certeza que V. Exª po derá
me di zer algo so bre a for ma dis tributiva do Impos to.
V. Exª foi mu ito cla ro em sua ex planação so bre a Re -
forma Tri butária que virá ao Con gresso Na cional
para ser vo tada. Des de já cum primento V. Exª pela
forma não só ca valheira, mas tam bém ob jetiva, cla -
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ra, aber ta, transparente e – di ria – leal com que ex -
pôs o as sunto. Com certeza, o Go verno terá fa cilida-
de, não di ria de apro var to das as re formas, mas prin -
cipalmente a Tri butária. Por ter sido Par lamentar,
Prefeito, V. Exª sabe – e de monstra isso com mu ita
propriedade  di alogar e cer tamente terá a fór mula do 
diálogo com esta Casa, que é po lítica e mu ito sen sí-
vel. O Se nado Fe deral mes mo en tendendo o cla mor
das ruas e o re sultado das ele ições, em ne nhum mo -
mento, se curvará àque les que se jul gam os do nos
da ver dade, que pen sam que vão im por aqui a qual -
quer cus to o que por ventura con siderem mais cer to.
Estaremos aqui para acom panhar todo o pro cesso.
Te nho certeza que esta ati tude de re conhecimento
da com petência que o Po der Le gislativo tem de ou vir
a opi nião do povo e acom panhar de perto es sas re -
formas, com cer teza, terá em V. Exª um sus tentácu-
lo, um gran de for mador de opi nião nes ta Casa e será 
um gran de ali ado do Pre sidente.

O SR. PRESIDENTE (Alber to Sil va) – Con cedo
a pa lavra ao Sr. Mi nistro, por cin co mi nutos.

O SR. ANTONIO PALOCCI – Mu ito obri gado, Se -
nador Luiz Otá vio. De sejo o mes mo de V. Exª, que pos -
sa con tribuir com suas opi niões, sua par ticipação de
maneira de cisiva. Te mos toda a dis posição de fa zer o
estudo des te pro jeto de lei. Já so licitei à nos sa equi pe
que as sim pro ceda e ou o en viarei para V. Exª, ou o con -
vidarei para nos vi sitar no Mi nistério da Fa zenda, a fim
de que pos samos di alogar so bre a ma téria.

Sr. Pre sidente, se me per mite, gos taria de fa zer
uma res salva. Forneci um dado ao Se nador Anto nio
Carlos Va ladares da dí vida ati va vin culada ao Re fis,
no va lor de R$130,593 bi lhões. Ressalto que se tra ta
da dí vida ati va vin culada ao Pro grama do Re fis. A dí -
vida ati va to tal é de R$ 326,065 bi lhões, além do que
está sob a ad ministração da PGFN. 

O SR. PRESIDENTE (Alber to Sil va) – A Mesa
transferirá es ses nú meros ao Se nador Anto nio Car los
Valadares.

Senador Luiz Otá vio, V. Exª está sa tisfeito?
Com a pa lavra V. Exª.
O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Para en cer-

rar mi nha ma nifestação, faço ao Sr. Mi nistro uma su -
gestão, não mi nha, mas do meu Esta do, Pará. Te mos
um ou tro pro jeto ati nente ao Fun do de Com pensação
das Expor tações, que, cer tamente, virá no bojo da
Reforma Tri butária.

Quando os Go vernadores es tiveram com o Pre -
sidente e com V. Exª, Sr. Mi nistro, na Gran ja do Torto,
ouviram o nos so Go vernador, Si mon Ja tene, fa lar da
condição que o Esta do do Pará tem como su peravitá-

rio na ba lança co mercial, há mais de dez anos com
mais de US$2 bi lhões to dos os anos. To davia, o nos -
so Esta do, como ou tros pou cos são, na ver dade, pre -
judicados, por que o Pará, em es pecial, é emi nente-
mente ex portador, prin cipalmente de ma téria-prima
como os mi nerais, de tentor de gran de ri queza no se -
tor, mas ne cessita de in vestimentos, prin cipalmente
em in fra-estrutura e na área so cial para aten der es sas
demandas des ses en claves que são fe itos, es ses me -
gaprojetos que são re alizados no Esta do do Pará. Te-
nho cer teza que esse pro jeto de emen da cons titucio-
nal apre sentado aqui à épo ca pelo Se nador Fer nando
Ribeiro, faz com que haja re almente uma for ma dis tri-
butiva da ren da e, prin cipalmente, in centive Esta dos,
como o Pará, a con tinuar a ter con dições de ala vancar
mais o de senvolvimento do Bra sil, mas tam bém do
Estado do Pará e que pos sa re almente in centivar
cada vez mais as ex portações.

O SR. PRESIDENTE (Alberto Sil va) – Tem V.
Exª dois mi nutos, Sr. Mi nistro.

O SR. ANTONIO PALOCCI – Mu ito obri gado.
Apenas res salto que de fato, Se nador Luiz Otá vio, te -
nho di alogado com o Go vernador Si mão Ja tene so bre
essa ques tão, e o Pará além de ser um Esta do im por-
tantíssimo no nos so País, con ta com uma ati vidade
econômica ex trativista de gran de im portância, tal vez
uma das re giões do mundo que te nha re servas na tu-
rais de gran de va lia para o País. Cer tamente esse vai
ser um tema, a ques tão das ex portações, é o re flexo
que isso tem para os Esta dos, um de bate que se faz
há al guns anos – a Lei nº 102 or denou isso –, mas de
fato não deu con ta com pletamente de si tuações como 
a do Esta do do Pará. Espe ro que jun to pos samos
equacionar isso.

Muito obri gado.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Sil va) – Estan do

V. Exª sa tisfeito, con cedo a pa lavra ao no bre Se nador
Efraim Mo ra is.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB. Sem re vi-
são do ora dor.) – Sr. Pre sidente, Sr. Mi nistro, se rei rá -
pido. Tra go duas pre ocupações em for ma de per gun-
tas a V. Exª, Sr. Mi nistro.

Segundo ava liação fe ita ao Jor nal Folha de
S.Paulo por um dos in tegrantes do Con selho de De -
senvolvimento Eco nômico e So cial – sem dú vida, o
maior e mais in fluente de to dos os con selhos , o con -
sultor es pecializado em tri butação, Dr. Ro ber to No-
gueira Fer reira, o pro jeto de Re forma Tri butária do
Governo está sen do em purrado como um “pra to fe i-
to”. Ain da dis se o Dr. Ro berto No gueira Fer reira:
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Pareceu-me que o de sejo do Go verno,
ao cha mar o se tor privado, está mais pró xi-
mo do ato de re ferendar que de con ceber
em par ceria.

Ainda diz o Dr. Ro berto No gueira Fer reira, em
relatório distribuído a cli entes so bre o pri meiro e úni co
dia de de bate so bre a Re forma Tri butária no con se-
lho, dia 13 de mar ço úl timo:

O tex to sin tetiza que ixas e pre ocupa-
ções tam bém ma nifestadas em ca ráter re-
servado por ou tros par ticipantes do en con-
tro. Qu estiona-se principalmente a es traté-
gia do Go verno para apres sar a re forma que 
consiste em tra tar, nes te mo mento, ape nas
de prin cípios ge néricos de ixando o de talha-
mento para de pois.

A mi nha pre ocupação, Sr. Mi nistro, é: exis te
essa rota de co alizão en tre Go verno, os Con selhos e
o PT? Po deria V. Exª co mentar um pou co essa po si-
ção do Con selheiro? Essa se ria mi nha pri meira per -
gunta. A se gunda re fere-se à CPMF. Te nho in forma-
ções de que o Re lator da CPMF, com quem tive o pra -
zer de con viver na Câ mara dos De putados, o no bre
Deputado pe tista Vir gílio Gu imarães quer um pou qui-
nho mais. Em vez de 0,38%, S. Exª quer 0,50%.

Parece-me que o Go verno que ria a ele vação da
alíquota da CPMF qua se sim bólica, para man ter o
controle so bre as con tas. O no bre De putado Vir gílio
Guimarães en xergou aí um meio de com pensar os
Estados, prin cipalmente São Pa ulo e Mi nas Ge rais.
Segundo S. Exª, se a re forma do Go verno pas sar a
ser fe ita no des tino e não mais na ori gem, São Pa ulo
deixará de re colher R$4,5 bi lhões/ano e Mi nas Ge ra-
is, R$1,2 bi lhão/ano. Ou tros Esta dos tam bém per de-
rão, mas, se gundo o Re lator, De putado Vir gílio, a ma i-
oria ga nhará.

Perguntaria a opi nião de V. Exª se, re almente,
essa for a po sição do nos so De putado Vir gílio. E, se a
informação for ver dadeira, V. Exª não pen sa que ha-
verá re ações no Con gresso Na cional, na Câ mara dos 
Deputados e no Se nado Fe deral? Esta ríamos au-
mentando um pou co mais a CPMF, que, se gundo a
proposta do Re lator, vi raria im posto e o va lor su gerido
vigoraria por mais cin co anos. V. Exª não acha que ha -
verá re ações dos Parlamentares di ante do au mento
de mais um im posto para a po pulação? Essa é ou tra
pergunta a V. Exª.

Agradeço e pa rabenizo V. Exª, mais uma vez,
pela sua par ticipação aqui no Se nado Fe deral.

O SR. PRESIDENTE (Alber to Sil va) – Com a
palavra o Sr. Mi nistro Anto nio Pa locci.

O SR. ANTONIO PALOCCI – Se nador Efra im Mo -
rais, V. Exª cita o tex to de um mem bro do Con selho avali-
ando a re união que de bateu a re forma tri butária. Esti ve
nessa re união, que du rou todo o dia e que re sultou em
conclusões. Não re cebemos ne nhuma que ixa.

Se após essa re união, de terminado mem bro do
Conselho fez um re latório re servado, queixas de ca -
ráter re servado para pes soas de sua re lação, exer ceu
um di reito pes soal e re servo-me o di reito de não fa zer
qualquer co mentário, por que es tive pes soalmente na
reunião e es tarei, no vamente, na pró xima se mana,
debatendo o mes mo tema.

Se esse Con selheiro ou ou tro quiser co locar sua
posição, que o faça “ao vivo e em co res”, o que pen so
ser mais ade quado do que fa zer co mentários re ser-
vados. Portanto, não gos taria de co mentar essa ques -
tão.

Senador Efraim Mo rais, quanto à CPMF, apre -
sentamos uma pro posição e um con ceito. A po sição
do Go verno é que a CPMF não deve ser au mentada.

O De putado Vir gílio Gu imarães de verá ser o fu -
turo Re lator do pro jeto na Câ mara dos De putados. S.
Exª tem au tonomia para le vantar qual quer de bate e
apresentar seu re latório. Cer tamente, o Re lator tra rá
discussões no vas so bre o tema. Po rém, re pito, a po si-
ção do Go ver no é que a CPMF não deva ter uma alí -
quota ma ior do que a já exis tente, e, ao lon go do tem -
po, po derá ser re duzida.Não há con dições de fazê-lo
neste mo mento, por ca usa da ne cessidade fis cal do
Governo. Mas não es tamos pro pondo au mento da alí -
quota na re forma.

Não gos taria de fa zer ne nhum ju ízo de va lores
sobre as pro posições do Re lator, mes mo por que en -
traremos num pe ríodo em que S. Exª terá opi niões di -
ferentes das mi nhas. Em virtude do seu man dato, o
Senador Vir gílio Gu imarães tem toda a li berdade de
expressar suas opi niões e apre sentar seu re latório.
Vamos de bater fran camente o as sunto.

Quanto às per das dos Esta dos, essa é uma
questão mu ito sé ria. Por isso, te mos fa lado em re for-
ma ne utra. Cre io que não é pos sível fa zer uma re for-
ma com per da sig nificativa de qual quer dos Esta dos
da Fe deração.

O SR. PRESIDENTE (Alber to Sil va) – Se nador
Efraim Mo ra is, V. Exª está sa tisfeito?

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Sim, Sr.
Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Alber to Sil va) – Pas so a
palavra à Se nadora Lú cia Vâ nia, que dis põe de cin co
minutos.

A SR A. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Sem re vi-
são da ora dora.) – Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Par la-
mentares, tive a opor tunidade de tra balhar com o
Ministro Anto nio Pal locci na Co missão Espe cial de
Reforma Tri butária e pude per ceber sua de dicação,
–  e sua pre ocupação com os Mu nicípios. Aci ma de
tudo, to dos nes ta Casa ad miramos sua ho nestida-
de in telectual, que permanece e te nho certeza de
que per manecerá sem pre.

Sr. Mi nistro, o Se nador Ro dolpho Tou rino
apresentou aqui a sín tese e os con sensos que ob ti-
vemos na Co missão. No en tanto, o Se nador Arthur
Virgílio dis se que, na quela oca sião, já te ríamos,
sim, di ficuldades para apro var o pro jeto. E V. Exª
sabe que as te ríamos, pe los mesmos mo tivos que
foram le vantados aqui hoje pe los Se nadores Fer -
nando Be zerra e Tas so Je reissati, ou seja, a uni fica-
ção do IVA e a co brança no des tino ou na ori gem.
Se no des tino, na quela oca sião, não acha mos me -
canismos ade quados ou pelo me nos cla ros para
compensação dos Esta dos per dedores. Se na ori -
gem, não tí nhamos a com pensação para as dis pari-
dades re gionais.

V. Exª trou xe hoje uma no vidade: o tex to uni fi-
cando o ICMS e cri ando o IVA, que se ria uma sa ída
talvez mais fá cil para este pri meiro mo mento. Mas
eu lhe per gunto se ain da pre valece na com posição
do IVA a ane xação do ISS, e, se per manecer, qual
será a dis tribuição desses re cursos para os Mu nicí-
pios.

Posteriormente, nou tra opor tunidade – sei que
hoje já está tar de –, eu gos taria de sa ber mais pro fun-
damente so bre algo de que V. Exª já fa lou aqui en
passant. Re firo-me à tri butação so bre gran des for tu-
nas e he rança. Trata-se de um me canismo cujo es tu-
do pre cisa ser apro fundado.

Agradeço a V. Ex.ª e dis cordo de al guns Par la-
mentares que men cionaram “o de sastre her dado por
V. Ex.ª“.

Isso não se faz. V. Ex.ª, com seu com portamen-
to, com seu bom-sen so, tem con tinuado aqui lo que
deu cer to e tem afas tado aqui lo que por ventura pre ci-
sava de ajus te.

O SR. PRESIDENTE (Alber to Sil va) – Com a
palavra o Sr. Mi nis tro Anto nio Pa locci.

O SR. ANTONIO PALOCCI – Agra deço as suas
considerações, Se nadora Lú cia Vâ nia. Qu ero di zer
que é um pra zer revê-la. Esti vemos jun tos nes se tra -

balho da re forma tri butária que, du rante al guns anos,
ocupou o de bate no Con gresso Na cional de ma neira
muito pro dutiva.

Responderei di retamente a sua per gunta.
Imaginamos que va mos fa zer a uni ficação do ICMS
e cri ar o IVA sem agre gação da base do ISS. Acre di-
tamos que de vemos de ixar o ISS nos Mu nicípios.
Proporíamos, des sa for ma, que a Cons tituição co -
mandasse o pro cesso de uni ficação do ICMS sem
definir na Cons tituição ori gem e des tino, porque
essa é uma ques tão que não pre cisa ser de finida
constitucionalmente.

Ou seja, pas saríamos um pe ríodo im plantando
a uni ficação do sis tema. De pois des se pe ríodo de uni -
ficação, a lei com plementar po derá mu dar a apli cação
do im posto, se as sim de sejarem os Esta dos e se as -
sim acor darem os Esta dos en tre si. Por que es tamos
fazendo des sa ma neira? Pri meiro, porque não que re-
mos con dicionar a uni ficação do ICMS, que é o de se-
jo de to dos, Go vernos, em presários, para to dos essa
é uma me dida po sitiva, que não pre judica nin guém,
trazendo mu itos be nefícios para a em presa e para o
Estado.

Não que remos mis turar, com o ob jetivo de uni fi-
car o ICMS, o ob jetivo de re definir ori gem e destino,
porque uma co isa con taminaria a ou tra, e tal vez não
avancemos bem nem em uma nem em ou tra.

Então, va mos procurar uma for mulação que se -
pare em dois mo mentos, a uni ficação do im posto e,
depois, a de finição so bre se ele se apli ca na ori gem,
no des tino, no sistema mis to etc. 

O Go verno Fe deral vai atu ar nes se caso de ma -
neira de sinteressada, do ponto de vis ta tri butário,
como es tava fa zendo nes se mo mento, em ter mos de
IVA. Nos so in teresse é pro duzir um im posto que seja
melhor para os Esta dos e para a eco nomia. O Go ver-
no Fe deral não ganhará nem per derá, em termos tri-
butários, cen tavo al gum em re lação a essa mu dança,
mas o Bra sil vai ga nhar mu ito. Por isso, nos sa idéia é
acompanhar e co ordenar, jun to com o Con faz e no
diálogo com os Go vernadores, um procedimento que, 
ao lon go dos pró ximos anos, pos sa im plantar, de for -
ma or denada, essa uni ficação do IVA.

Durante o dis curso do Sr. Antô nio Pa-
locci, o Sr. Alber to Sil va, 2º Se cretário, de ixa
a ca deira da pre sidência, que é ocu pada
pelo Sr. José Sar ney, Pre sidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
lavra a Se nadora Lú cia Vâ nia.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Estou sa -
tisfeita. Mu ito obri gada, Sr. Mi nistro.
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
lavra o Se nador João Ba tista Mot ta.

O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PPS – ES. Sem 
revisão do ora dor.) – Sr. Pre sidente, Sr. Mi nistro Anto -
nio Pa locci, duas co isas me pre ocupam mu ito. Uma
delas é que se tores da so ciedade, da im prensa e Par -
lamentares têm uma pre ocupação mu ito gran de so-
bre se o pro jeto en viado pelo Go verno, o pro jeto que
será apro vado por es tas Ca sas de Lei terá con sonân-
cia com o sis tema apli cado em ou tros pa íses do mun-
do, se o nos so sis tema tri butário será se melhante ao
da Ale manha, ao da Fran ça, ao da Rús sia. É uma pre -
ocupação mu ito gran de que te nho, pois o Bra sil não
necessita dis so.

Há pou co tem po, um ci dadão cha mado Alber to
Santos Du mont su bia numa en grenagem pou co ma i-
or que uma ca ixa de fós foros, com mo tor adap tado, e
fazia seu pri meiro vôo, dan do ao mun do um exem plo
do que era ser in teligente. E aí está a avi ação, essa
maravilha de que o mun do usu frui hoje.

Outro ponto é que, como V. Exª sabe mu ito
bem, aqui vai se tra var uma ba talha: uns de fenden-
do in teresses de Mu nicípios, ou tros de Esta dos e
outros da União. Mas, in teligentemente, V. Exª e o
Presidente Luiz Iná cio Lula da Sil va se an teciparam
e dis seram que não se tra ta de uma re forma para
resolver o pro blema de ne nhum dos três. Será uma
reforma para re solver o pro blema do povo. Nota 10,
Ministro! Entre tanto, só acredito que o povo será
atendido se a re forma ge rar em prego ou tra balho.
Emprego nem tan to, pois pre cisamos de em presas
novas sendo ins taladas, o que é de morado. Mas tra -
balho, sim.

V. Exª sabe mu ito bem que qual quer as sentado
Brasil afo ra que pro duz seus dez sa cos de fe ijão ou
farinha e que os co loca em cima de um bur ro e sai em
direção à ci dade para ven der ou mes mo o ci dadão da
área ur bana que fa brica uma ca misa ou um par de
chinelos e vai para a es quina ven der será detido e
terá sua mer cadoria apre endida, por que isso é des-
caminho, e a lei não per mite. Esse pro duto pre cisa es -
tar acom panhado de uma nota fis cal de um me tro de
tamanho para ser co mercializado. E aí é que está a
minha preocupação. Pre cisamos de uma re forma tri -
butária que seja in teligente, que use a tec nologia, a
modernidade, a ciência.

Eu gos taria de apro veitar aqui lo que dis se o
Senador Pa ulo Octá vio. Não es tou lan çando ne nhu-
ma tese nem de fendendo ne nhum sis tema tri butá-
rio. S. Exª diz que bas ta re colher 1,8% na en trada e
1,8% na sa ída, para quem paga e para quem re ce-
be, que te remos uma boa ar recadação. Eu com ple-

mentaria: e se co brássemos 50% so bre a ener gia, o
petróleo, os ci garros, a be bida, que fos se re colhido
na fon te? Será que não te ríamos um vo lume ma ior
do que aque les R$400 bi lhões a que se re feriu o
nosso que rido com panheiro Alo izio Mer cadante?
Mas tam bém não es tou de fendendo esta tese. Se
nós criás semos um im posto fe deral, para ser di vidi-
do en tre União e Se guridade So cial, ou tro es tadual,
para ser di vidido en tre Estados e Mu nicípios, que ti -
vesse vi gência em todo o ter ritório na cional, para
que, na hora da dis tribuição, ele fos se fe ito pelo nú -
mero dos ha bitantes de cada Mu nicípio e de cada
Estado, para que nós pu séssemos fim de uma vez à 
guerra fis cal, para que pu déssemos aca bar com as
desigualdades re gionais e so ciais, será que nes sa
hora não fa ríamos do Pre feito um ho mem im buído
de se gurar seu mu nícipe na base? As mi grações
por cer to te riam fim.

Tem ra zão o Mi nistro José Gra ziano quan do diz
que a cul pa da vi olência é a de sigualdade re gional. E
concordo com a afir mação de S. Exª. Não pre cisa ser
um nor destino indo para o Sul, pode ser um su lino
indo para o Nor deste. Não se tra ta de um ci dadão sa -
indo de uma re gião para ou tra, mas de um ci dadão re -
voltado, que de ixa a sua ci dade de ori gem em bus ca
de me lhores dias.E o Mi nistro foi tão mal in terpretado
em ra zão de suas pa lavras.

Então, Mi nistro, per gunto: na re forma que fa re-
mos, va mos fa zer com que um ca minhão, ao sair
com mer cadorias do Espí rito San to para o Pará, te -
nha que pa rar em mil pos tos de fiscalização, em
que é re cebido por uma de zena de fun cionários, al -
guns para ti rar a lona do ca minhão, ou tros para con -
tar a quan tidade do vo lume trans portado, uns para
carimbar uma nota fis cal, ou tros com a es copeta
para ati rar no pneu do car ro se o ca minhoneiro se
evadir, ou tros em um car ro para cor rer atrás do ca -
minhão se, por aca so, ele sair sem aten der as exi -
gências da fis calização? Só não digo que esse sis -
tema é da épo ca de Mo isés, 1800 an tes de Cris to,
Ministro, por que na quela épo ca não exis tia nem ca -
minhão nem es copeta. Do con trário, o sis tema se ria
exatamente o mes mo.

Se não fi zermos uma re forma tri butária de uma
maneira com petente, que agra de a po pulação des te
País, va mos frus trar to dos os bra sileiros e sa iremos
de ca beça ba ixa, en vergonhados, des ta Casa de Lei.

Era o que gos taria de de ixar re gistrado, Sr. Mi -
nistro, pe dindo a aten ção de V. Exª para es ses da -
dos que co loquei. Usemos a in teligência, a tec nolo-
gia, va mos acabar com as de sigualdades so ciais e
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regionais des te País, va mos fa zer uma re forma tri -
butária que aten da ao tra balhador, que aten da ao
homem que pro duz, va mos es quecer os em presári-
os, por que es ses po dem pa gar im postos, po dem ter
uma pa rafernália de em pregados, de ob jetos e de
salas, por que têm di nheiro e são ri cos e por que
põem tudo na con ta do ci dadão que com pra aquela
mercadoria. Ago ra, o ho mem do campo, o tra balha-
dor co mum, o de sempregado, esse não tem vez,
esse não tem chan ce, é para ele que esse go verno,
que acre dito ser um go verno sé rio, que tem um di -
agnóstico per feito da si tuação des te País, um go-
verno que te nho certeza que ama o povo po bre des -
ta Pá tria, nos dará o pra zer de, pela re forma tri butá-
ria, re solver qua se to dos os problemas que tan to
maltratam a nos sa gen te, prin cipalmente a nos sa
gente po bre.

Muito obri gado. Dis penso a ré plica, Sr. Mi nistro.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con cedo
a pa lavra ao Sr. Mi nistro Anto nio Pa locci.

O SR. ANTONIO PALOCCI – Se nador João Ba -
tista Mot ta, não que ro co mentar suas pa lavras, até
porque cor reria o ris co de des valorizar a tão im por-
tante co locação que V. Exª fez.

Nasci na ci dade de San tos Du mond, fui mem bro
da Câ mara que fi nanciou, há mu itos anos, os pri mei-
ros es tudos das in venções de San tos Du mont, que
chegaram de pois ao Cam po de Ba gatelle, em Pa ris.
Mas não te nho a ca pacidade dele para cons truir uma
reforma tri butária que pos sa cum prir to dos os ob jeti-
vos ex postos por V. Exª.

Acredito que, de fato, com a re forma, te nha-
mos con dições de sim plificar mu ito e de ixar de tor -
nar in fernal a vida de mu itos que, para tra balhar,
têm gran des di ficuldades no processo de tri buta-
ção. Tam bém po demos fa cilitar a vida dos ho mens
de Esta do que tra balham pelo País na cons trução
do pro cesso de ar recadação  as re ceitas e as des -
pesas pú blicas , a fim de que isso seja fe ito com cri -
térios mais sim plificados.

Estamos di ante de um mo mento his tórico do
Brasil e de uma re alidade fe derativa. V. Exª cita vá rios
países com mo delos di ferentes de im postos. Não foi
essa a pro posta de V. Exª, mas não con seguimos,
neste mo mento his tórico, trans por mo delos que, mu i-
tas ve zes, são ex celentes. Por exem plo, o mo delo de
IVA, da Ale manha, é algo ex traordinário, tal vez o me -
lhor do mun do. O Bra sil não tem um sis tema tri butário
de má qua lidade – do pon to de vis ta de dis tribuição

dos re cursos cap tados, ou seja, da dis ponibilidade de
recursos para cada ente da Fe deração; mas po demos
melhorar. Aliás, fa lando da Ale manha, na or dem de
classificação dos sis temas de dis tribuição dos re cur-
sos ar recadados, o Brasil é considerado o se gundo
melhor país, não em to dos os as pectos da ques tão tri-
butária. Se gundo ín dices in ternacionais, o Bra sil está
em se gundo lu gar no as pecto re ferente ao que se
capta e ao que re torna para os en tes es taduais e mu -
nicipais. A Ale manha tem um sis tema ex traordinário,
muito sim ples, bem à fren te do nos so, con siderando a 
referência de V. Exª : en tre o que ar recada e o que
esse sis tema dis tribui à po pulação de cada re gião. A
arrecadação é fe deral, como tam bém a distribuição. O 
equilíbrio é mu ito ra zoável.

Contudo, tais mo delos não são apli cáveis em
realidades, mo mentos históricos, pa íses e fe dera-
ções di ferentes. Os Esta dos Uni dos têm uma tri bu-
tação com pletamente di ferente, com pletamente
descentralizada para os Esta dos. Cada Esta do faz
a sua tri butação. É ou tra re alidade. O Bra sil tem a
sua re alidade.

Concordo com V. Exª no sen tido de que de ve-
mos pro curar avan çar o má ximo pos sível para dar ao
povo tra balhador, às em presas, às pes soas uma tri -
butação mais jus ta. Temo não po der fa zer tudo o que
V. Exª de manda nes te pro cesso tri butário, mas va mos
trabalhar para fazer o me lhor pos sível.

Muito obri gado.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney)  Cum pridas
as fi nalidades desta ses são, que ro agra decer ao Mi -
nistro Anto nio Pa locci por seu com parecimento ao
Senado Fe deral. Acre dito que S. Exª te nha contribuí-
do bas tante e ofe recido mu itos subsídios para que
esta Casa pos sa de bater as sunto tão im portante
quanto a re forma tri butária.

O SR. ANTONIO PALOCCI  Sr. Pre sidente, que -
ro agra decer a aten ção que tive e a hon ra de es tar
nesta Casa e, em par ticular, ao seu lado.

Muito obri gado.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Mu ito

obrigado a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Antes de
encerrar a sessão, peço ao Sr. Se cretário que pro ce-
da à le itura do Expe diente que se en contra so bre a
mesa, de as sunto ina diável.

Sobre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se -
cretário em exer cício, Se nador Alberto Sil va.

É lido o se guinte
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Ofício S/Nº 9, de 2003

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Of. nº 116/GP

Brasília, 24 de mar ço de 2003

A Sua Exce lência o Se nhor
Senador José Sar ney
Presidente do Se nado Fe deral
Brasília – DF

Senhor Pre sidente,
Ante os úl timos acon tecimentos, en derecei aos

Governadores dos Esta dos o se guinte ofi cio:

A se gurança pú blica, de ver do Esta do,
é exer cida para a pre servação da or dem pú -
blica e da in columidade das pes soas e do
patrimônio. Essa má xima cons ta do ar tigo
144 da Cons tituição Fe deral, de correndo do
disposto no in ciso IV do ar tigo 34, nela con -
tido, o de ver das Uni dades da Fe deração de 
garantir o li vre exer cício de qual quer dos Po -
deres.

Nos úl timos dias, acon tecimentos vêm
revelando ris co de vida para os que atu am
como Esta do-Juiz.Em 14 de mar ço de 2003, o 
Juiz Co ordenador das Exe cuções Pe nais em
Presidente Pru dente, São Pa ulo, Dr. Antô nio
José Ma chado Dias, foi exe cutado, e hoje o
estarrecedor epi sódio veio a re petir-se na pes -
soa do Juiz da Vara de Exe cuções Cri minais
de Vila Ve lha, Espírito San to, Dr. Ale xandre
Martins de Cas tro. ...........................................

Desnecessário fri sar a gra vidade des-
ses fa tos, a aterrorizarem, ain da mais, os ci -
dadãos em ge ral. Re percutem na vida pú bli-
ca bra sileira, co locando em jogo a in tegrida-
de fí sica de to dos aque les a quem ca iba,
nesta ou na quela se ara, a ad ministração em 
seu sen tido abran gente e, em es pecial, da -
queles que, per sonificando o Esta do, cum-
prem a lei e a fa zem cumprir, dando con cre-
tude ao Po der Ju diciário.

A ten tativa de in timidação é fla grante,
competindo aos Exe cutivos es taduais atu ar
na pro teção tanto dos que li dam com a per -
secução cri minal – Mi nistério Pú blico –,
como dos que jul gam os pro cessos dela de -
correntes, pre sidindo as exe cuções das de -
cisões con denatórias.

Na qua lidade de Che fe do Po der Ju di-
ciário Na cional, re queiro a Vos sa Exce lência
as pro vidências pró prias ao es tágio vi vido.

O mo mento é de cisivo no com bate à cri minali-
dade, cum prindo a to mada de pro vidências no âm bi-
to da se gurança pú blica.

Atenciosamente, – Mi nistro Marco Au rélio, Pre -
sidente do Su premo Tri bunal Fe deral.

(À Co missão de Cons tituição, Jus tiça e 
Cidadania.)

SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O ofí cio lido
vai à Co missão de Cons tituição, Justiça e Ci dadania.

Sobre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se -
cretário em exer cício, Se nador Alberto Sil va.

É lido o se guinte

OFÍCIO
DA SECRETARIA ESPECIAL DE AQÜICULTURA

E PESCA DA PRESIDÊNCIADA REPÚBLICA

– Nº 274, de 11 do cor rente, en caminhando in -
formações em res posta ao Re querimento nº 4, de
2003, do Se nador Arthur Vir gílio.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – As in for-
mações fo ram en caminhadas, em có pia, ao Re que-
rente.

O re querimento vai ao Arqui vo.
Sobre a mesa, pa receres que se rão li dos pelo

Sr. 1º Se cretário em exer cício, Se nador Alberto Sil va.

São li dos os se guintes

PARECER Nº 161, DE 2003

Da Co missão de Cons tituição, Jus ti-
ça e Ci dadania, so bre o Pro jeto de De cre-
to Le gislativo nº 2, de 2002, de ini ciativa
do Se nador Na bor Ju nior e ou tros Se-
nhores Se nadores, que  sub mete a ple-
biscito a uni ficação das po lícias ci vis mi -
litares dos Esta dos e do Dis trito Fe deral.

Relator: Se nador César Borges

I – Re latório

O pro jeto de de creto le gislativo sob exa me, de
autoria do no bre Se nador Na bor Ju nior, vi sou in cluir,
na data das ele ições que fo ram re alizadas em 6 de
outubro de 2002, ple biscito so bre a unificação das po -
lícias ci vis e mi litares dos Esta dos e do Dis trito Fe de-
ral, me diante o qual os ele itores de veriam res ponder
se a apro variam ou não (art. 1º).
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O art. 2º do pro jeto re mete ao TSE as pro vidên-
cias ne cessárias para a re alização do re ferido ple bis-
cito.

Na sua jus tificação, o ilus tre au tor da pro posta co -
meça por dis correr so bre a gra ve cri se que en volve a
segurança pú blica no Bra sil, re sultante de fa tores como
a pre cariedade das cor porações po liciais e a li berdade
de ação por par te dos mar ginais. Re conhece, em se gui-
da, que o bi nômio de semprego/miséria é o ma ior res -
ponsável pela cri minalidade, mas res salta que tal re ali-
dade não pode ini bir o Esta do de se apa relhar con veni-
entemente para pu nir e re primir os de litos.

Por ou tro lado, lem bra o au tor que deve ser re -
querida mu ita pru dência no tra to da trans formação
em cor poração úni ca das po lícias ci vis e mi litares,
questão po lêmica que, uma vez ado tada, re presenta-
rá a mais pro funda mu dança nas ações po liciais já ve -
rificada em toda a nos sa his tória. Daí a con veniência
da re alização de um ple biscito para que a co munida-
de bra sileira se ma nifeste so bre o as sunto, ori entan-
do o Po der Pú blico a bus car as me lhores so luções
para de fender a so ciedade.

II – Aná lise

A ini ciativa é re pleta de mé ritos e, para sa nar o
problema de sua in tempestividade, já que foi ela bora-

da para que o ple biscito fos se re alizado nas ele ições
passadas, seus termos po deriam ser adap tados pre -
vendo que ti vesse lu gar jun tamente com as pró ximas
eleições, ou mesmo à par te. Mas te mos a in formar
que a Co missão Mis ta de Se gurança Pú blica do Con -
gresso Na cional, após mi nuciosa aná lise da ques tão,
e, ain da, ten do ou vido os se tores in teressados no as -
sunto, concluiu o seu es tudo pela apre sentação de
Proposta de Emen da à Cons tituição tra tando da es-
truturação do sistema de se gurança pú blica no Bra sil.
Concluiu, ain da, por apre sentação de pro jeto de lei
versando so bre as po lícias es taduais, e em am bas as
proposições já cons ta pro posta de uni ficação das po -
lícias ci vis e mi litares.

Dessa for ma, o pro jeto de de creto le gislativo
sob co mento per deu sua ra zão de ser, por que as re fe-
ridas ini ciativas já aten dem ao ob jetivo aqui vi sado.
Não é pos sível pro por a tra mitação em con junto das
três pro posições, que di ferem en tre si quan to ao tipo
de ini ciativa.

III – Voto

Diante do ex posto, opinamos pela re jeição do
Projeto de De creto Le gislativo nº 2, de 2002.

Sala da Co missão, 19 de mar ço de 2003.
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PARECER Nº 162, DE 2003

Da Co missão de Ser viços de
Infra-Estrutura, so bre o Pro jeto de Lei da
Câmara nº 34, de 2001 (nº 3.388/97, na
Casa de ori gem), que dispõe so bre a
construção de muro de pro teção con tí-
nuo nas pon tes, vi adutos e cur vas pe ri-
gosas em ro dovias fe derais.

Relatora do Ven cido: Se nadora Heloísa He lena

I – Re latório

Encontra-se em exa me nes ta Co missão de Ser -
viços de Infra-Estru tura – CI, o Pro jeto de Lei da Câ -
mara nº 34, de 2001, de au toria do De putado Ja ques
Wagner, que dis põe so bre a construção de muro de
proteção con tínuo nas pon tes, vi adutos e cur vas pe ri-
gosas em ro dovias fe derais.

Na Câ mara dos De putados (sob o nº 3.388, de
1997) a pro posta “foi apro vada com pe quenas al tera-
ções após tra mitar pe las Co missões de Vi ação e
Transportes, de Fi nanças e Tri butação, e de Cons titui-
ção e Jus tiça e de Re dação”, in forma o re lator.

Em seu pa recer, o Se nador Le omar Qu intanilha
destaca que “inobs tante a pro posição aten der aos re -
quisitos for mais de cons titucionalidade e ju ridicidade,
o exa me de mé rito não nos per mite con cluir fa voravel-
mente à me dida pre conizada pelo pro jeto”. Nes tes
termos, o voto do re lator é pela re jeição do PLC nº 34,
de 2001.

No pra zo re gimental, ne nhuma emen da foi ofe -
recida.

É o re latório.

II – Aná lise

Em ra zão dos as pectos téc nicos que en volvem
a ma téria, es tamos di ante de pro jeto ex tremamente
polêmico. Pre tende o au tor, con forme tex to do pro jeto
original, que seja cons truído, num pra zo de cin co
anos, “muro de pro teção con tínuo nas pon tes, vi adu-
tos e cur vas pe rigosas nas ro do vias fe derais em todo
o ter ritório na cional”.

Consta na jus tificação apre sentada pelo au tor,
Deputado Ja ques Wag ner, a re ferência ao ma terial a
ser uti lizado em tais pro teções. Afirma o au tor que
“nas ro dovias cons tantes – PROCOFE, dis poníveis à
iniciativa pri vada para ex ploração co mercial, exi-
ge-se a cons trução de bar reira de con creto nas
curvas pe rigosas, como me dida de pre servação da
segurança nas es tradas”. (grifamos)

Atesta-se, as sim, que o au tor ti nha ciência do
fato de que o mais apro priado se ria a de finição do
material se dar em “nor mas de hi erarquia in ferior”,
como lem brado pelo Se nador Le omar Qu intanilha.
Mas foi uma emen da do De putado Gi ovanni Qu ei-
roz, re lator da Co missão de Vi ação e Transporte,
que in troduziu a idéia de muro de con creto ar mado
no pro jeto ago ra em aná lise por esta Co missão.

Outrossim, me recem des taques os se guintes
aspectos tam bém pre sentes no pa recer do re lator
desta Co missão de Ser viços de Infra-Estru tura:

1.”...admitimos que, com paradas aos guard-ra-
ils me tálicos, as bar reiras con tínuas de con creto ar -
mado são, de fato, mu ito mais re sistentes”;

2.“A apli cação de ele mentos se melhantes aos
especificados no pro jeto não é es tranha ao De parta-
mento Na cional de Estra das de Ro dagem (DNER),
cujos ma nuais téc nicos já in corporam re comendação
nesse sen tido”; e ainda

3.“Segundo in formações ob tidas jun to à área de 
segurança de trân sito da quele ór gão, as soluções
em con creto ar mado vêm sen do nor malmente em-
pregadas nos pro jetos de construção de no vas ro do-
vias”. (grifamos)

Nos pa rece por de mais es tranho que mes mo
diante des tas afir mações o re lator te nha op tado por 
se po sicionar con trariamente ao pro jeto. Di ante da
diversidade de si tuações en contradas na ma lha ro -
doviária fe deral, os ór gãos com petentes (em par ti-
cular o DNIT – De partamento Na cional de
Infra-Estrutura, ór gão res ponsável pe las atri bui-
ções do ex-DNER) es tão in troduzindo uma tec nolo-
gia de pro teção em nossas es tradas que (ao in vés
do es perado, que se ria ma ior se gurança aos mi-
lhões de usuá rios des ta ma lha) se riam ver dadeiras
armadilhas para os mo toristas pas síveis de aci den-
tes. Não cre mos nessa hi pótese.

Segundo nos so en tendimento, os ór gãos com -
petentes pela cons trução e ma nutenção das es tradas
federais ao pro ceder des ta ma neira, ou seja, em pre-
gando as de nominadas so luções em con creto ar ma-
do nos pro jetos de cons trução de no vas ro dovias,
como afir mado pelo pa recer do re lator, tem as sim
procedido com base em es tudos téc nicos.

Nestes ter mos, se os as pectos des tacados
pelo re lator o le varam ao voto con trário ao pro jeto,
em ou tra di reção tais as pectos nos per mitem re cu-
perar o teor ori ginal do pro jeto na for ma da emen da
que ofe recemos como par te in tegrante do Voto em
Separado.
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EMENDA Nº 1-CI

Dê-se ao art. 1º a se guinte re dação:

“É obri gatória a cons trução de muro de
proteção con tinuo nas pon tes, vi adutos e cur -

vas pe rigosas nas ro dovias fe derais em todo 
o ter ritório na cional.”

Sala da Co missão, 11 de mar ço de 2003. –
Senadora Heloísa He lena.
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VOTO VENCIDO
NA COMISSÃO DE SERVIÇOS DE

INFRA-ESTRUTURA
DO SENADOR LEOMAR QUINTANILHA

I – Re latório

De au toria do De putado Jac ques Wag ner, o
Projeto de Lei da Câ mara no 34, de 2001 (PL nº
3.388,de 1997, na ori gem), obri ga a “cons trução de
muro de pro teção con tínuo de con creto ar mado em
pontes, vi adutos e cur vas pe rigosas em ro dovias fe-
derais”. Fixa, ain da, o pra zo de cin co anos para que
seja pro videnciada a subs tituição de to das as pro te-
ções exis tentes que não es tiverem de acor do com o
projeto.

Ao jus tificar a ini ciativa, o au tor se re porta às
precárias con dições de se gurança das ro dovias fe de-
rais, onde ocor re boa par te dos aci dentes de trân sito.
Destaca que o guard-rail me tálico, tra dicionalmente
utilizado, é ina dequado à se gurança do trá fego ro do-
viário em vir tude da ba ixa re sistência ao cho que de
veículos. Ocor rendo a rup tura do ma terial, o ele mento
de pro teção não con segue im pedir a sa ída dos ve ícu-
los do le ito da ro dovia, o que ge ralmente re sulta em
perda de vi das ou sé rios da nos ca usados aos ocu-
pantes. Daí por que o au tor de fende que as bar reiras
utilizadas nos ca sos es pecificados – pon tes, vi adutos
e cur vas pe rigosas – se jam con tínuas e exe cutadas
em con creto ar mado.

A pro posição foi apre sentada à Câ mara dos De -
putados em ju lho de 1997 e só che gou ao Se nado Fe -
deral cerca de qua tro anos de pois. Na Casa de ori -
gem, foi apro vada com pe quenas al terações após tra -
mitar pe las Co missões de Vi ação e Trans portes, de
Finanças e Tri butação, e de Cons tituição e Jus tiça e
de Re dação.

A esta Co missão de Ser viços de Infra-Estrutura
compete exa minar o mé rito da pro posição, jun tamen-
te com os as pectos da cons titucionalidade e ju ridici-
dade, além da téc nica le gislativa.

No pra zo re gimental, ne nhuma emen da foi ofe -
recida.

II – Aná lise

O au tor de monstra no tável pre ocupação com a
segurança do trân sito e a re dução do nú mero de aci -
dentes nas ro dovias fe derais – pal co das ma iores tra -
gédias do trân sito bra sileiro. Como ele, ad mitimos que,
comparadas aos guard-rails me tálicos, as bar reiras
contínuas de con creto ar mado são, de fato, mu ito mais
resistentes. Po dem, por isso, ser tam bém mais efi cien-
tes, es pecialmente na queles tre chos ro doviários em

que ocor rem di ferenças sig nificativas de al tura ou tra -
çados si nuosos com alto ris co de aci dente.

A apli cação de ele mentos se melhantes aos es-
pecificados no pro jeto não é es tranha ao De partamen-
to Na cional de Estradas de Ro dagem (DNER), cu jos
manuais téc nicos já in corporam re comendação nes se
sentido. Se gundo in formações ob tidas jun to à área de
segurança de trân sito da quele ór gão, as so luções em
concreto ar mado vêm sen do nor malmente em prega-
das nos pro jetos de cons trução de no vas ro dovias.
Nas ro dovias exis tentes, a prá tica tam bém vem se tor -
nando usu al por oca sião dos trabalhos de res taura-
ção. Nes ses ca sos, é ne cessário que a lar gura fi nal da 
rodovia restaurada pos sibilite a aco modação da bar re-
ira de con creto, que re quer dis ponibilidade de es paço
bem ma ior do que as pro teções me tálicas.

Todavia, em que pese a lou vável in tenção do
projeto, discute-se a per tinência da iniciativa, cujo au-
tor, em penhado em ele var o pa drão de se gurança das 
rodovias, aca bou con fundindo a ma téria de lei com a
matéria tí pica de re gulamentação.

Materiais, em prego de ma teriais e téc nicas cons -
trutivas são itens per manentemente em pro cesso de
desenvolvimento à mer cê da evo lução da tec nologia.
O que se tem hoje como ade quado e efi caz pode ser
rapidamente su perado ama nhã pelo sur gimento de
novos ma teriais ou no vas téc nicas ca pazes de res-
ponder me lhor à fun ção exigida. Assim, toda ma téria
de ca ráter emi nentemente téc nico – e, como tal, tran-
sitório – é, em prin cípio, in compatível com a na tureza
das leis e com o seu sen tido de per manência.

Quantas leis, aliás, já não vi mos pre cocemente
condenadas ao de suso exa tamente por esse mo tivo?
Mais apro priado para esse fim se riam as nor mas de
hierarquia in ferior – tais como os re gulamentos e as
instruções nor mativas –, cuja fle xibilidade fa vorece a
permanente atu alização do ob jeto pari pas su com a
evolução da tec nologia.

Ademais, é pou co pro vável que um de terminado
tipo de de fensa seja o mais in dicado, ou mes mo apli -
cável, a toda a di versidade de si tuações en contradas
na ma lha ro doviária fe deral. Ve locidade de pro jeto,
características fí sicas e ge ométricas, e o perfil dos
acidentes re gistrados num pon to ne gro de de termina-
da ro dovia são va riáveis que po dem ser de terminan-
tes da op ção por um ou ou tro tipo de bar reira.

Observa-se também que nem sem pre o ma teri-
al mais re sistente a im pacto é o mais in dicado nes sas
situações. Ao con trário, a ca pacidade de de formação
do ma terial pode ser atri buto al tamente de sejável nas
barreiras de pro teção, so bretudo quan do, a par de
evitar a sa ída do ve ículo do le ito da ro dovia, se pre -
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tenda ame nizar o efe ito do cho que so bre os ocu pan-
tes do ve ículo. Isso su gere que as bar reiras executa-
das em con creto ar mado, além de não se rem igual -
mente im prescindíveis na to talidade dos ca sos, são
até de saconselháveis em al gumas cir cunstâncias.

Sendo as sim, e inobs tante a pro posição aten der
aos re quisitos for mais de cons titucionalidade e ju ridi-
cidade, o exa me de mé rito não nos per mite con cluir
favoravelmente à me dida pre conizada pelo pro jeto.

III – Voto

Ante o ex posto, nos so voto é pela re jeição do
PLC nº 34, de 2001.

Sala da Co missão, 11 de mar ço de 2003. – Se -
nador Leomar Qu intanilha.

PARECER Nº 163, DE 2003

Da Co missão de Ser viços de
Infra-Estrutura, so bre o Pro jeto de Lei da
Câmara nº 91, de 2001 (nº 755/ 95, na
Casa de ori gem), que in clui fer rovias na
relação des critiva do Pla no Na cional de
Viação.

Relator: Se nador Leomar Qu intanilha

I – Re latório

Trata o Pro jeto de Lei da Câ mara nº 91, de 2001
(nº 755, de 1995, na ori gem), de al teração a ser fe ita
no Pla no Na cional de Vi ação (PNV), com o ob jetivo
de in cluir, na re lação des critiva cor respondente, os
seguintes trechos de fer rovias:

“– en troncamento com a EF-116 –
Bom Je sus da Lapa – Cor rentina – Bar reiras
– Di anópolis – Por to Na cional – en tronca-
mento com a Fer rovia Nor te-Sul;

– Ilhéus (Por to do Ma lhado) até o en-
troncamento com a EF-445 (Uba itaba/BA);

– Fer rovia do Ca nal do Trá fego, en tre o 
Pólo Pe troquímico de Ca maçari (BA) e o
porto de Ara tu (BA).”

De acor do com a jus tificação apre sentada, os
trechos pro postos para in clusão no PNV se riam to-
dos de alta re levância para a eco nomia do País, do
ponto de vis ta do aten dimento das ne cessidades de
transporte em suas res pectivas áre as de in fluência.
É o que ex plica o au tor do projeto:

– o pri meiro tre cho – que co necta as
ferrovias fe derais EF– 116 e No ite-Sul, es-
tendendo-se pe los territórios da Ba hia e de
To cantins – per mitiria aten der às de mandas

decorrentes do apro veitamento da ba cia do
São Fran cisco e da ex ploração eco nômica
do cer rado. No pri meiro caso, se riam be nefi-
ciados os pro jetos de agri cultura ir rigada de -
senvolvidos no vale do São Fran cisco, e, no
segundo, a pro dução de grãos das re giões
oeste da Ba hia e de To cantins;

– o se gundo tre cho, “que re cupera o
traçado da an tiga Estra da de Fer ro de
Ilhéus”, te ria por ob jetivo fa cilitar o acesso
aos qua tro portos ma rítimos da Ba hia (Sal-
vador, Ara tu, Cam pinho e Ilhéus), além de
possibilitar a com plementação da ma lha fer -
roviária pre vista para aque le Esta do; e

– o úl timo tre cho te ria por fi nalidade
estabelecer uma li gação di reta de Ca maça-
ri, na Ba hia, com a re gião Cen tro-Sul do
País, cujo mer cado ab sorve 60% da pro du-
ção do pólo pe troquímico ins talado na quela
localidade. Além dis so, a li gação com o por -
to de Ara tu se ria es trategicamente im por-
tante, em face de li mitações do por to de
Salvador.

Distribuída ex clusivamente a esta Co missão
de Ser viços de Infra-Estru tura, a pro posição não re -
cebeu emen das no prazo re gimental.

II – Aná lise

O Pla no Na cional de Vi ação (PNV), apro vado
pela Lei nº 5.917, de 10 de se tembro de 1973, dis cri-
mina, em re lações descritivas apre sentadas em do-
cumento ane xo, os ele mentos da in fra-estrutura de
transportes componentes do Sis tema Fe deral de Vi a-
ção em cada mo dalidade, in cluindo ro dovias, fer rovi-
as, hi drovias, por tos e ae roportos.

Na se ção 3, de dicada ao Sis tema Fer roviário Na -
cional, o ane xo ao PNV es tabelece que “so mente se -
rão con sideradas no Pla no Na cional de Vi ação aque -
las fer rovias do Sis tema Fer roviário Na cional, constan-
tes da re lação des critiva da se ção 3.2.2 adi ante”.

Como bem ava lia o au tor do projeto, é cer to que, 
desde a apro vação do PNV, em 1973, o País pas sou
por trans formações so ciais e eco nômicas que ti veram
reflexos sig nificativos na con figuração dos flu xos de
transporte.É na tural, portanto, que se bus que a atua-
lização da quelas re lações descritivas, me diante in-
clusão de no vos com ponentes que, com o pas sar do
tempo, despontaram como li gações im portantes para
a es truturação do sis tema de trans portes e para a
economia do País.
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É o que faz o pro jeto quan do pro põe a in clusão
dos tre chos ferroviários es pecificados, com o que se
vislumbra, in clusive, alçá-los à con dição de po tenciais
beneficiários dos pro gramas fe derais de in vestimento
em in fra-estrutura de trans porte.

Consideradas as ra zões ex pendidas pelo au tor
em sua jus tificação, pode-se con cluir que a ini ciativa é 
pertinente e tem sua vi abilidade com provada à luz
dos cri térios que ori entam a in clusão de no vas fer rovi-
as na re lação des critiva cons tante do ane xo ao PNV.
Com efe ito, ao in terligarem fer rovias (a EF-116, a Fer -
rovia Norte-Sul e a EF-445), por tos (os de Sal vador,
Ilhéus, Ara tu e Cam pinho, to dos no Esta do da Ba hia)
e im portantes pó los de ati vidade agrí cola (do Vale do
São Fran cisco e da re gião do cerrado) e in dustrial (o
pólo pe troquímico de Ca maçari), os trechos pro pos-
tos en quadram-se per feitamente no cri tério previsto
na alí nea b da se ção 3.1.2 do re ferido ane xo, que es -
tabelece:

3.1.2 As fer rovias in tegrantes do Pla no
Nacional de Vi ação de vem sa tisfazer a, pelo 
menos, uma das se guintes con dições:

..............................................................
b) li gar en tre si pó los econômicos, nú -

cleos im portantes, fer rovias e ter minais de
transporte.

Do pon to de vis ta da cons titucionalidade e ju ri-
dicidade, nada foi en contrado que im peça a apro va-
ção do pro jeto, já que, so bre ma téria de transportes,
compete a União le gislar pri vativamente (CF, art. 22, 
XI).

No to cante à téc nica le gislativa, fo ram identifica-
das fa lhas que, em bora de ca ráter me ramente for mal,
necessitam ser cor rigidas. Assim é que, além de não
explicitar a lei que está sen do al terada pelo pro jeto, o
texto da emen ta de veria, tan to quan to pos sível, ofe re-
cer in dicações mais pre cisas acer ca do ob jeto da pro -
posição. Além dis so, a des crição dos tre chos ferroviá-
rios pro postos, cons tante do art. 1º do pro jeto, apre -
senta-se em de sacordo com o pa drão ado tado nas
relações des critivas anexas ao PNV.

Admite-se que as fa lhas apon tadas po dem ser
perfe itamente sa nadas por meio de emen das de re-
dação, que em nada com prometeriam os ob jetivos e
o con teúdo da pro posição ori gi nal.

Note-se, fi nalmente, que, as sim como o pro jeto
original, as emen das pro postas de ixam pen dentes de 
definição al guns dos ele mentos cons tantes da re la-
ção des critiva, qua is se jam a de signação nu mérica
de cada tre cho e as res pectivas ex tensões e su perpo-

sições. A exem plo do já ocorrido com pro jetos se me-
lhantes an teriormente apro vados pelo Con gresso Na -
cional, ca berá ao ór gão com petente do Mi nistério dos
Transportes pro videnciar as in formações téc nicas
complementares, quando da efe tiva in clusão dos no -
vos com ponentes nas re lações des critivas do PNV.

III – Voto

Diante do ex posto, vo tamos fa voravelmente à
aprovação do Pro jeto de Lei da Câ mara nº 91, de
2001, com as se guintes emen das de re dação:

EMENDA Nº 1– CI

Dê-se à Emen ta do PLC nº 91, de 2001, a se -
guinte re dação:

“Altera a Lei nº 5.917, de 10 de se tem-
bro de 1973, que apro va o Pla no Na cional
de Vi ação, para in cluir, na Re lação Des criti-
va das Fer rovias do Pla no Na cional de Vi a-
ção, tre chos fer roviários si tuados nos Esta-
dos da Ba hia e de To cantins”.

EMENDA Nº 2– CI

Dê-se ao art. 1º do PLC nº 91, de 2001, a se -
guinte re dação:

“Art. 1º O item “3.2.2  Re lação Des criti-
va das Fer rovias do Pla no Na cional de Vi a-
ção”, ca tegoria “Li gações”, in tegrante do
“Anexo” da Lei nº 5.917, de 10 de se tembro
de 1973, que apro va o Pla no Na cional de
Viação, pas sa a vi gorar acres cido de três
trechos fer roviários, com a se guinte des cri-

ç
ã
o
:”

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
blicação.

Sala da Co missão, 11 de mar ço de 2003. – Pre-
sidente. – Re lator.
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 1988
....................................................................................

TÍTULO III
Da Orga nização do Esta do

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

CAPÍTULO II
Da União

....................................................................................
Art. 22. Com pete pre viamente à União le gislar

sobre:
....................................................................................

XI – trân sito e trans porte;
....................................................................................
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PARECER Nº 164, DE 2003

Da Co missão de Cons tituição, Jus ti-
ça e Ci dadania, so bre a Pro posta de
Emenda à Cons tituição nº 35, de 2001,
tendo como pri meiro sig natário o Se na-
dor Mo zarildo Ca valcanti, que “altera o
caput do art. 77 da Cons tituição, a fim de
adequar a sua re dação ao efe tivo ca len-
dário das ele ições pre sidenciais”.

Relator: Se nador Jefferson Pé res

I – Re latório

A Pro posta de Emen da à Cons tituição nº 35, de
2001, em exa me nes ta Co missão de Cons tituição,
Justiça e Ci dadania, al tera o ca put do art. 77 da Cons -
tituição, para ade quar a sua re dação ao efe tivo ca len-
dário das ele ições presidenciais. Uma com paração
entre o texto atu al e o su gerido é fun damental para
que se en tenda o sig nificado da pro posição.

A Cons tituição Fe deral es tabelece, no art. 77,
que “a ele ição do Pre sidente e do Vice-Pre sidente
da Re pública re alizar-se-á, si multaneamente, no
primeiro do mingo de ou tubro, em pri meiro tur no, e
no úl timo do mingo de ou tubro, em se gundo tur no,
se hou ver, do ano an terior ao do tér mino do man da-
to pre sidencial vi gente”. A mu dança que a PEC pro -
move re cai so bre a par te fi nal do dis positivo, que
passaria a ser “do ano an terior ao do iní cio do novo
mandato pre sidencial”.

A PEC em exa me não re cebeu emen das no pra -
zo re gimental.

II – Aná lise

A Pro posta de Emen da à Cons tituição nº 35, de
2001, de au toria do Se nador Mo zarildo Ca valcanti e
outros Se nhores Se nadores, con forma-se aos re qui-
sitos for mais de ju ridicidade e boa téc nica le gislativa,
além de aten der às exi gências es tabelecidas no art.
60 da Cons tituição Fe deral. Con tém nú mero su ficien-
te de as sinaturas e não atin ge qual quer dos nú cleos
imodificáveis do § 4º do mes mo ar tigo (a for ma fe de-
rativa de Esta do, o voto di reto, se creto, uni versal e pe -
riódico, a se paração dos Poderes, nem os di reitos e
garantias in dividuais).

Quanto ao mé rito, a mo dificação, se gundo in for-
mam seus au tores, tornaria o texto não ape nas mais
claro, como mais con sentâneo com o pe ríodo de tem -
po a que se re fere, se gundo se de preende de sua ar -
gumentação. De fato, re gistram que o art. 82 da Cons -
tituição, na re dação dada pela Emenda Cons titucio-
nal nº 16, de 1997, es tabelece que o man dato do Pre -
sidente da Re pública é de qua tro anos e terá iní cio em 
1º de ja neiro do ano se guinte ao da sua ele ição. E afir-
mam:

“Dessa for ma, como a ele ição pre si-
dencial, se gundo pra xe já con sagrada, deve
ocorrer em ou tubro do ano ime diatamente
anterior ao do iní cio do novo man dato, ha ve-
ria en tre a ele ição e a pos se um lap so má xi-
mo de tem po não in ferior a no venta dias,
necessário e su fi ciente à trans ferência das
tarefas ao novo go verno.

Esse en tendimento, aliás, cla ramente
se har moniza com a re dação ori ginal do art.
77 da Lei Ma ior, a qual de terminava que ‘a
eleição do Pre sidente e do Vice-Pre sidente
da Re pública re alizar-se-á, si multaneamen-
te, no venta dias an tes do tér mino do man-
dato pre sidencial vi gente’.”

To davia, ao adap tar o tex to do art. 77 às de mais
prescrições, aque la Emen da Cons titucional pro mo-
veu gran de ino vação da ma téria, o que po derá dar
margem a en tendimentos equi vocados quan to ao
tempo em que se re alizarão as ele ições pre sidencia-
is, como res saltam os au tores da PEC, que acres cen-
tam:

“Ora, como o ano do ‘tér mino do
mandato pre sidencial vi gente’, se gundo
deflui da nova re dação con ferida ao art. 82 
da Lei Fun damental, é o mes mo ano ime -
diatamente an terior ao do iní cio do novo
mandato, daí cla ramente de corre, a nos so
ver, que, pelo novo ca lendário, a ele ição
presidencial de ve rá ser re alizada até um
ano e três me ses an tes da pos se do novo
presidente ele ito.”

Para re forço do ar gumento, apon ta-se como
exemplo a pró xima ele ição pre sidencial. O novo ele -
ito to mará pos se em 1º de ja neiro de 2003. O ano do 
término do man dato pre sidencial vi gente será 2002. 
Como o tex to do art. 77 re mete a ele ição para ou tu-
bro do ano an terior ao do tér mino do man dato pre si-
dencial vi gente, con clui-se que a pró xima ele ição
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presidencial de veria ocor rer em ou tubro de 2001, e
não em ou tubro de 2002, como se en tendeu até
agora.

Assim, o mé rito da pro posição afi gura-se in-
questionável, pois sua apro vação certamente im pri-
mirá ma ior cla reza ao tex to cons titucional, de modo a
não de ixar mar gem a dú vidas, prin cipalmente por se
tratar de as sunto de ta manha re levância como é a de -
terminação da data das ele ições pre sidenciais. Tal
como está, o tex to dá mar gem à in terpretação for mu-
lada pe los au tores, o que fere não ape nas as nor mas
de es tilo como prin cipalmente as de terminações le-
gais para ela boração de tex tos, como se dis cute a se -
guir.

Para o pen sador fran cês Mon taigne, as três vir -
tudes do es tilo são cla reza, cla reza, clareza. Cla reza
não é ape nas uma ques tão de es tilo, se quer um atri -
buto ex clusivo de tex tos li terários. Ela deve ser tam -
bém uma das prin cipais ca racterísticas de um tex to
legal, para que se pos sa dar cum primento ao man da-
mento bá sico da ação co ercitiva do Esta do so bre os
cidadãos, inscrito no in ciso II do art. 5º da Cons titui-
ção: “Nin guém será obri gado a fa zer ou de ixar de fa -
zer al guma co isa se não em vir tude da lei”. Para que
possa ser cum prida, se guida, obe decida, res peitada,
a lei pre cisa ser cla ra, como de termina, aliás, com
muita cla reza, a Lei Complementar nº 95, de 26 de fe -
vereiro de 1998, que dis põe so bre a ela boração, a re -
dação, a al teração e a con solidação das leis e es tabe-
lece nor mas para a con solidação dos atos nor mativos
que men ciona, com as al terações pro movidas pela
Lei Com plementar nº 107, de 26 de abril de 2001.
Com efe ito, a LC nº 95/98 es tabelece, em seu art. 11,
que:

“Art. 11. As dis posições nor mativas se -
rão re digidas com cla reza, pre cisão e or dem
lógica, ob servadas, para esse pro pósito, as
seguintes nor mas:

I – para a ob tenção de cla reza:
a) usar as ex pressões em seu sen tido

comum, sal vo quan do a nor ma ver sar so bre
assunto téc nico, hi pótese em que se em pre-
gará a no menclatura pró pria da área em
que se es teja le gislando;

b) usar fra ses cur tas e con cisas;
c) cons truir as ora ções na or dem di re-

ta, evi tando pre ciosismo, ne ologismo e ad je-
tivações dispensáveis;

d) bus car a uni formidade do tem po
verbal em todo o tex to das nor mas le gais,
dando pre ferência ao tem po pre sente ou ao
futuro sim ples do pre sente;

e) usar os re cursos de pon tuação de
forma ju diciosa, evitando os abu sos de ca rá-
ter es tilístico;

II – para a ob tenção de pre cisão:
a) ar ticular a lin guagem, téc nica ou co -

mum, de modo a en sejar per feita com preen-
são do ob jetivo da lei e a per mitir que seu
texto evi dencie com cla reza o con teúdo e o
alcance que o le gislador pretender dar à
norma;

b) expressar a idéia, quan do re petida
no tex to, por meio das mes mas pa lavras,
evitando o em prego de si nonímia com pro-
pósito me ramente es tilístico;

c) evi tar o em prego de ex pressão ou
palavra que con fira du plo sen tido ao tex to;

d) escolher ter mos que te nham o mes -
mo sen tido e sig nificado na ma ior par te do
território na cional, evi tando o uso de ex pres-
sões lo cais ou re gionais;

e) usar ape nas si glas con sagradas
pelo uso, ob servado o prin cípio de que a pri -
meira re ferência no tex to seja acom panhada
de ex plicitação de seu sig nificado;

f) gra far por ex tenso qua isquer re ferên-
cias a nú meros e per centuais, ex ceto data,
número de lei e nos ca sos em que hou ver
prejuízo para a com preensão do texto;

g) indicar ex pressamente o dis positi-
vo ob jeto de re missão, em vez de usar as
expressões ‘an terior’, ‘se guinte’ ou equiva-
lentes;

............................................................”

III – Voto

Conclui-se, do exa me da pro posição, que ela
atende aos re quisitos de cons titucionalidade, ju ridici-
dade e re gimentalidade. O seu mé rito, em face do ex -
posto, nos pa rece in questionável. Des te modo, o voto
é pela con tinuidade da tra mitação da PEC nº 35, de
2001.

Sala da Co missão, 19 de mar ço de 2003.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

1988

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

TÍTULO II
Dos Di reitos e Ga rantias Fun damentais

CAPÍTULO I
Dos Di reitos e De veres Individuais e Co letivos

Art. 5º To dos são igua is pe rante a lei, sem dis tin-
ção de qual quer na tureza, ga rantindo-se aos bra silei-
ros e aos es trangeiros re sidentes no País a in violabili-
dade do di reito à vida, à li berdade, à igual dade, à se -
gurança e à pro priedade, nos ter mos se guintes:
....................................................................................

II – nin guém será obri gado a fa zer ou de ixar de
fazer al guma co isa se não em vir tude de lei;
....................................................................................

Art. 60. A con vocação da as sembléia ge ral
far-se-á na for ma do es tatuto, ga rantido a um quin to
dos as sociados o di reito de pro movê-la.
....................................................................................

CAPÍTULO II
Do Poder Executivo

SEÇÃO I
Do Presidente e do Vice-Presidente da República

....................................................................................
Art. 82. (*) O man dato do Pre sidente da Re públi-

ca é de qua tro anos e terá iní cio em pri meiro de ja nei-
ro do ano se guinte ao da sua ele ição.

(*) Re dação ofe recida pela Emen da Cons tituci-
onal nº 16, de 1997
....................................................................................

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 16,
DE 4 DE JUNHO DE 1997

Dá nova re dação ao § 5º do art. 14,
ao ca put do art. 28, ao in ciso II do art. 29,
ao caput do art. 77 e ao art. 82 da Cons ti-
tuição Fe deral.

....................................................................................
Art. 82. O man dato do Pre sidente da Re pública

é de qua tro anos e terá iní cio em pri meiro de ja neiro
do ano se guinte ao da sua ele ição.”
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe so bre a ela boração, a re da-
ção, a al teração e a con solidação das
leis, con forme de termina o pa rágrafo úni -
co do art. 59 da Cons tituição Fe deral, e
estabelece nor mas para a con solidação
dos atos nor mativos que men ciona.

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

CAPÍTULO II
Das Téc nicas de Ela boração, Re dação

e Alte ração Das Leis

SEÇÃO II
Da Arti culação e da Re dação das Leis

....................................................................................
Art. 11. As dis posições nor mativas se rão re digi-

das com cla reza, pre cisão e or dem ló gica, ob serva-
das, para esse pro pósito, as se guintes nor mas:

I – para a ob tenção de cla reza:
a) usar as pa lavras e as ex pressões em seu

sentido co mum, sal vo quan do a nor ma ver sar so bre
assunto téc nico, hi pótese em que se em pregará a no -
menclatura pró pria da área em que se es teja le gislan-
do;

b) usar fra ses cur tas e con cisas;
c) cons truir as ora ções na or dem di reta, evi tan-

do pre ciosismo, ne ologismo e ad jetivações dispensá-
veis;

d) bus car a uni formidade do tem po ver bal em
todo o tex to das nor mas le gais, dan do pre ferência ao
tempo pre sente ou ao fu turo sim ples do pre sente;

e) usar os re cursos de pon tuação de for ma ju di-
ciosa, evi tando os abu sos de ca ráter es tilístico;

II – para a ob tenção de pre cisão:
a) ar ticular a lin guagem, téc nica ou co mum, de

modo a en sejar per feita com preensão do ob jetivo da
lei e a per mitir que seu tex to evi dencie com cla reza o
conteúdo e o al cance que o le gislador pre tende dar à
norma;

b) ex pressar a idéia, quan do re petida no tex to,
por meio das mes mas pa lavras, evi tando o em prego
de si nonímia com pro pósito me ramente es tilístico;

c) evi tar o em prego de ex pressão ou pa lavra
que con fira du plo sen tido ao tex to;

d) es colher ter mos que te nham o mes mo sen ti-
do e sig nificado na ma ior par te do ter ritório na cional,
evitando o uso de ex pressões lo cais ou re gionais;
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e) usar ape nas si glas consagradas pelo uso, ob -
servado o prin cípio de que a pri meira re ferência no
texto seja acom panhada de ex plicitação de seu sig ni-
ficado;

f) grafar por ex tenso qua isquer re ferências a nú -
meros e per centuais, ex ceto data, nú mero de lei e nos 
casos em que hou ver pre juízo para a com preensão
do tex to; (Re dação dada pela Lei Com plementar nº
107, de 26-4-2001)

g) in dicar, ex pressamente, o dis positivo ob jeto
de re missão, em vez de usar as ex pressões ‘an terior’,
‘seguinte’ ou equi valentes; (Alí nea in cluída pela Lei
Complementar nº 107, de 26-4-2001)

III – para a ob tenção de or dem ló gica:
a) re unir sob as ca tegorias de agre gação – sub-

seção, se ção, ca pítulo, tí tulo e li vro – ape nas as dis -
posições re lacionadas com o ob jeto da lei;

b) res tringir o con teúdo de cada ar tigo da lei a
um úni co as sunto ou prin cípio;

c) ex pressar por meio dos pa rágrafos os as pec-
tos com plementares à nor ma enun ciada no caput do
artigo e as ex ceções à re gra por este es tabelecida;

d) pro mover as dis criminações e enumerações
por meio dos in cisos, alí neas e itens.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 107,
DE 26 DE ABRIL DE 2001

Altera a Lei Com plementar nº 95, de
26 de fe vereiro de 1998.

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

PARECER Nº 165, DE 2003

Da Co missão de Cons tituição, Jus ti-
ça e Ci dadania, ao Pro jeto de Lei da Câ -
mara nº 53, de 1999 (nº 3.883/97, na Casa
de ori gem), que dispõe so bre a atu ação
de ad vogado du rante de poimento pe ran-
te Co missão Par lamentar de Inqué rito.

Relator: Se nador Amir Lan do

I – Re latório

Vem a esta Co missão, para exa me, nos termos
do art. 101, I, do Re gimento Inter no do Se nado Fe de-
ral (RISF), o pro jeto de lei em epí grafe, com o ob jetivo
de al terar a Lei nº 1.579, de 18 de mar ço de 1952, que 
“dispõe so bre as Co missões Par lamentares de Inqué -
rito (CPI), para pre ver que o de poente po derá fa-
zer-se acom panhar de ad vogado, ainda que em re u-
nião se creta”.

Não fo ram apre sentadas emen das du rante o
prazo re gimental.

É o re latório.

II – Voto

Cabe a esta Co missão, nos ter mos do art. 101,
I, do Re gimento Inter no, opi nar so bre a cons tituciona-
lidade, ju ridicidade e re gimentalidade das ma térias
que lhe fo rem sub metidas (art. 101, I, RISF) e, ten do
em vis ta a com petência pri vativa da União para le gis-
lar so bre di reito pro cessual, prevista no art. 22, I, da
Constituição Fe deral, cabe a esta Co missão emi tir,
também, pa recer, quanto ao mé rito, so bre a ma téria
em exa me (art. 101, II, d, RISF).

O au tor justifica a apre sentação do pro jeto ci tan-
do o art. 133 da Cons tituição Fe deral, que de termina
ser o ad vogado in dispensável à ad ministração da jus -
tiça, sendo in violável por seus atos e ma nifestações
no exer cício da pro fissão, nos li mites da lei.

Coube à Lei nº 8.906, de 4 de ju lho de 1994, que 
“dispõe so bre o Esta tuto da Advo cacia e a Ordem dos 
Advogados do Bra sil – OAB”, es tabelecer as prer ro-
gativas e os li mites da atu ação do ad vogado, a qual foi 
também ci tada pelo au tor do projeto para jus tificá-lo.

Não obs tante o pro jeto te nha sido apre sentado
pelo seu au tor em no vembro de 1977, epi sódios re -
centes re lativos à CPI do Nar cotráfico em an damento
na Câ mara dos De putados têm en sejado de cisões do 
Supremo Tri bunal Fe deral (STF) para ga rantir a pre -
sença do ad vogado du rante o de poimento de seu
constituinte, seja como tes temunha ou como in dicia-
do, em Co missão Parlamentar de Inqué rito, po dendo
inclusive in tervir para pre venir o de poente con tra a
auto-incriminação.

Para me lhor es clarecer a ma téria, re corro à de -
cisão do STF a res peito do man dado de se gurança
com pe dido de Me dida Ca utelar nº 23.576/DF, re lata-
do pelo Mi nistro Cel so de Mel lo e jul gado em 29-1-99
(DJ de 7-12-99, p. 00062), cujo des pacho foi as sim
ementado:

EMENTA. COMISSÃO PARLAMENTAR
DE INQUÉRITO. ADVOGADO. DIREITO DE
VER RESPEITADAS AS PRERROGATIVAS
DE ORDEM PROFISSIONAL INSTITUÍDA
PELA LEI Nº 8.906/94. MEDIDA LIMINAR
CONCEDIDA.

O ex certo da re ferida de cisão, que abaixo trans -
crevo, es clarece, a meu ver, o en tendimento do STF
sobre os li mites da atu ação do ad vogado du rante o
depoimento de seu cons tituinte em CPI:
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A ne cessidade éti ca e a exi gência po lí-
tica de con formar ju ridicamente, o exer cício
do po der – qualquer que seja o ór gão es ta-
tal que o de tenha – re presentam, sob tal as -
pecto, va lores fun damentais e pres supostos
de le gitimação do Estado De mocrático de
Direito. Te nho sa lientado, por isso mes mo,
que as Co missões Par lamentares de Inqué -
rito, no de sempenho de seus po deres de in -
vestigação, es tão su jeitas às mes mas nor-
mas e li mitações que in cidem so bre os ma -
gistrados ju diciais, quan do no exer cício de
igual prer rogativa. Vale di zer: as Co missões
Parlamentares de Inqué rito so mente po dem
exercer as atribuições in vestigatórias que
lhes são ine rentes, des de que o fa çam nos
mesmos ter mos e se gundo as mes mas exi -
gências que a Cons tituição e as leis da Re -
pública im põem aos ju ízes, es pecialmente
no que con cerne ao necessário res peito às
prerrogativas que o or denamento po sitivo do 
Estado con fere aos ad vogados. Esse en ten-
dimento nada mais re flete se não as pró prias
conseqüências que ema nam dos fun damen-
tos e dos prin cípios que re gem, em nos so
sistema ju rídico, a or ganização e o exer cício
do po der. Cabe re conhecer, por isso mes-
mo, que a pre sença do ad vogado em qual-
quer pro cedimento es tatal, in dependente-
mente do do mínio ins titucional em que esse
mesmo pro cedimento te nha sido ins taurado,
constitui fa tor ine quívoco de cer teza de que
os ór gãos do po der pú blico (Le gislativo, Ju -
diciário e Exe cutivo) não trans gredindo os li -
mites de lineados pelo or denamento po sitivo
da Re pública, respeitando-se, em con se-
qüência, como se im põe aos mem bros aos
agentes do apa relho es tatal, o re gime das li -
berdades pú blicas e os di reitos sub jetivos
constitucionalmente as segurados às pesso-
as em ge ral, in clusive àque las even tualmen-
te su jeitas, qualquer que seja o mo tivo, a in -
vestigação parlamentar, ou a in quérito po li-
cial, ou, ain da, a pro cesso ju dicial. As prer -
rogativas le gais ou torgadas ao ad vogados
possuem fi nalidade es pecífica, pois vi sam a
assegurar, a es ses pro fissionais do Di reito – 
cuja in dispensabilidade é pro clamada pela
própria Constituição da Re pública (CF, art.
133) – o exer cício, pe rante qual quer instân-
cia de Po der, de di reitos pró prios des tinados
a vi abilizar a de fesa téc nica da queles em

cujo fa vor atu am. Des se modo, não se re ve-
la le gítimo opor, ao ad vogado, res trições
que, ao im pedirem, in justa e ar bitrariamen-
te, o re gular exer cício de sua ati vidade pro -
fissional, cul minem por esvaziar e uni ficar a
própria ra zão de ser de sua in tervenção pe -
rante os ór gãos do Estado. É preciso in sistir
no fato de que os po deres da Co missões
Parlamentares de Inqué rito, em bora am plos,
não são ili mitados e nem ab solutos. Por isso 
mesmo, o Ple nário do Supremo Tri bunal Fe -
deral, no jul gamento de finitivo do MS
23.452-RJ, Rel. Mi CELSO DE MELLO, de i-
xou as sentado, por una nimidade, “que os
poderes das Co missões Par lamentares de
Inquérito – precisamente por que não são
absolutos – sofrem as res trições im postas
pela Cons tituição da Re pública e en contram
limite nos di reitos fun damentais do ci dadão,
que só po dem ser afe tados nas hzjpó tese e
na for ma que a Car ta Po lítica es tabelecer “.
Cabe ter pre sente, ain da, por ne cessário,
que a cir cunstância de os po deres in vestiga-
tó rios de uma CPI se rem es sencialmente li -
mitados le vou a ju risprudência cons titucio-
nal do Su premo Tri bunal Fe deral a ad vertir
que as Co missões Parlamentares de Inqué -
rito não po dem for mular acu sações e nem
punir de litos (RDA 199/2 05, Rel. Mi PA ULO 
BROSSARD), nem des respeitar o pri vilégio
contra a auto-in crimina çáo que as siste a
qualquer in diciado ou tes temunha (RDA
196/19 7, Rel. Mi CELSO DE MELLO – HC
79.244-DF, Rel. Mi SEPÚL VEDA
PERTENCE), nem de cretar a pri são de
qualquer pes soa, ex ceto nas hi póteses de
flagráncia (RDA 196/195, Rel. Mm. CELSO
DE MELLO – RDA 199/205, Rel. Mm. PA
ULO BROSSARD). Nes se con texto, assiste
ao AdvoL’ado a prer rogativa – que lhe é
dada por for ça e au toridade da lei –de ve -
lar pela in tangibilidade dos di reitos da-
quele que o cons tituiu como pa trono de
sua de fesa téc nica, com petindo-lhe, por
isso mes mo, para o fiel de sempenho do
munus de que se acha in cumbido esse
profissional do Di reito, o exer cício dos
meios le gais vo cacionados à ple na re ali-
zação de seu le gítimo man dato pro fissio-
nal. Por tal ra zão, nada pode jus tificar o
desrespeito às prer rogativas que a pró-
pria Cons tituição e as leis da Re pública
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atribuem ao Advo gado, pois o ges to de
afronta ao es tatuto ju rídico da Advo cacia re -
presenta, na pers pectiva de nos so sis tema
normativo, um ato de ina ceitável ofen sa ao
próprio texto cons titucional e ao re gime das
liberdades pú blicas nele con sagrado. Sendo
assim, ten do pre sentes as ra zões ex postas
– e considerando, so bretudo, as gra ves ale -
gações cons tantes des ta im petra çáo –, de-
firo o pe dido de me dida li minar, para, nos
estritos ter mos da Lei n0 8.906, de 04/7/94
(Estatuto da Advo cacia), as segurar, ao ora
impetrante, que é Advogado regularmente
inscrito nos qua dros da OAB/Se ção de São
Paulo, e que atua na de jésa dos di reitos de
seu cons tituinte, Re gis Xa vier de Sou za, a
observância e o res peito, por par te do Se-
nhor Pre sidente da CPI/Nar co trá fico, e dos
membros que a com põem, das se guintes
prerrogativa; esta be lecidas no di[plo ma le-
gislativo men cionado. (a) recebei’, no exer cí-
cio de suas atri buições pro fissionais, ‘tra ta-
meni~ com patível com a dignidade da Advo -
cacia “, além de tu ga ran ti das, para esse
efeito, con dições adequadas a~ de sempe-
nho de seu en cargo pro fissional (Lei n0
8.906/94, ari. 60, pa rágrafo áni co), (b) di reito
de exer cer, sem in devida res trições, com li -
berdade e in dependência, a ati vidad~. pro-
fissional de Advogado perante a CPI/Nar-
cotráfico (Lei n 8.906/94, art. 70, I), (c) di rei-
to de man ter contacto com o se;’ cli ente, po -
dendo in terferir, nas hz~óteses contempla-
das em lei. com o ob jetivo de dis pensar-lhe
efetiva as sistência técnica qw dê sen tido e
concreção à ga rantia cons titucional que
confere, qual quer um – indiciado, ou não -, o
privilégio contra a auto in criminação (RDA
196/19 7 – HC 79.244-DF), (d) di reito 4’
“permanecer sen tado ou em pé (...), in de-
pendentemente dc li cença”, du rante o pe río-
do de in quirição de seu cons tituinte (Lei n0
8.906/94, art. 70, VII,); (e) di reito de “fa lar
sentado ou em pé” pe rante a CPI/Nar cotráfi-
co (Lei n0 8.906/94, art. 7<’, XII), quan do
se re velar ne cessário in tervir, ver balmen-
te, para es clarecer equí voco ou dú vida
em re lação a fa tos, do cumento.% ou afir -
mações que guar dem per tinência com o
objeto da in vestigação le gislativa, desde
que o uso da pa lavra se faça pela or dem,

observadas as nor mas re gimentais que
disciplinani os tra balhos das Co missões
Parlamentares de Inqué rito. Fi nalmente,
devo re gistrar que o Advos!ado – por dis -
por d imu nidade pro fissional re conheci-
da em lei – goza da prer rogativa que lhe
outorga, em ra zão do ofício, o art. 7~ ~S
2’, da Lei n0 8.906/94. (Destaques nos sos)

Diante des sa pro clamação do STF em de fesa
das prer rogativa do ad vogado em face das CPI, res -
saltando o seu pa pel cons titucional (ar 133, CF),
que está re gulado pelo Esta tuto da Advo cacia (Lei
n0 8.906/94 cabe re conhecer que o pro jeto visa, a
meu ju ízo, a in cluir em le gislaç~ es pecial ati nente às 
CPI o que já está nor matizado para a atu ação d<
advogado, lato sen su, no seu Esta tuto pró prio, de
modo a re mover even tuai ob jeções que even tual-
mente ve nham a ser ale gadas quan to à par ticipação
d~ ad vogado para acom panhar o seu cons tituinte
quando con vocado a pres ta de poimento em CPI.
Portanto, tra ta-se de nor ma, a meu ver, de fi nalidadi
declaratória, pos to que a prer rogativa con ferida pelo 
projeto ao ad vogado j. está pre vista na su pracitada
Lei n0 8.906/94, con forme es clarece a de cisão d<
STF an teriormente co mentada.

Salvo o bis in idem apontado, não há, a meu juízo,
qualquer re proche quanto ao mé rito do pro jeto, pois tra -
ta de ques tão que está na or dei i do dia, con tribuindo,
assim, para a con solidação do Esta do De mocrático d~
Direito que a Car ta de 1988 des taca em seu pór tico (art. 
10), dada a su~ re levância para a con secução dos ob je-
tivos fundamentais da Re pública bra sileira.

Finalmente, constato que a ma téria tra tada não
consta de pro jeti re jeitado na atu al ses são le gislativa,
não con trariando, por tanto, o dis posto nr< art. 67 da
Constituição Fe deral e no art. 240 do RISE, nem tam -
pouco se in citi en tre as de ini ciativa pri vativa do Pre si-
dente da Re pública (art. 61, § l~, CF).

Observo, con tudo, a ne cessidade de ade quar a
redação fi nal & pro jeto ao pre visto na Lei Com ple-
mentar n0 95, de 1998, para apor, en tre pa rênteses,
ao fi nal do dis positivo acres centado (§ 20 do art. 30,
Lei n 1 .579/52), as ini ciais AC.

Diante do ex posto, opi no pela apro vação do
Projeto de Lei d~t Câ mara n0 53, de 1999, nos ter mos
do art. 133, 1, do Re gimento Inter no do Se nado Fe de-
ral, ten do em vis ta não exis tir, s.m.j., óbi ces de na ture-
zu cons titucional, ju rídica e re gimental.

É o voto.
Sala da Co missão, 19 de mar ço de 2003
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

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

TÍTULO
Dos Prin cípios Fun damentais

Art. 1º A Re pública Fe derativa do Bra sil, for ma-
da pela união in dissolúvel dos Esta dos e Mu nicípios e 
do Dis trito Fe deral, cons titui-se em Esta do De mocrá-
tico de Di reito e tem como fun damentos:

I – a so berania;
II – a ci dadania;
III – a dig nidade da pes soa hu mana;
IV – os va lores so ciais do tra balho e da li vre ini -

ciativa;
V – o plu ralismo po lítico.
Parágrafo úni co. Todo o po der ema na do povo,

que o exer ce por meio de re presentantes ele itos ou
diretamente, nos ter mos des ta Cons tituição.
....................................................................................

CAPÍTULO II
Da União

....................................................................................
Art. 22. Com pete pri vativamente à União le gislar

sobre:
I – di reito ci vil, co mercial, pe nal, pro cessual, ele -

itoral, agrá rio, ma rítimo, ae ronáutico, es pacial e do
trabalho;
....................................................................................

Seção VIII
Do Processo Legislativo

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

SUBSEÇÃO III
Das Leis

Art. 61. A ini ciativa das leis com plementares e
ordinárias cabe a qual quer mem bro ou Co missão da
Câmara dos De putados, do Se nado Fe deral ou do
Congresso Na cional, ao Pre sidente da Re pública, ao
Supremo Tri bunal Fe deral, aos Tri bunais Su periores,
ao Pro curador-Geral da Re pública e aos ci dadãos, na 
forma e nos ca sos pre vistos nes ta Cons tituição.

§ 1º São de ini ciativa pri vativa do Pre sidente da
República as leis que:
....................................................................................

Art. 64. A dis cussão e vo tação dos pro jetos de
lei de ini ciativa do Pre sidente da Re pública, do Su pre-
mo Tri bunal Fe deral e dos Tri bunais Su periores te rão
início na Câ mara dos De putados.
....................................................................................

Art. 67. A ma téria cons tante de pro jeto de lei re -
jeitado so mente po derá cons tituir ob jeto de novo pro -
jeto, na mesma ses são le gislativa, me diante pro posta
da ma ioria ab soluta dos mem bros de qual quer das
Casas do Con gresso Na cional.
....................................................................................

SEÇÃO III
Da Advocacia e da Defensoria Pública

Art. 133. O ad vogado é in dispensável à ad minis-
tração da jus tiça, sen do in violável por seus atos e ma -
nifestações no exer cício da pro fissão, nos li mites da
lei.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe so bre a ela boração, a re da-
ção, a al teração e a con solidação das
leis, con forme de termina o pa rágrafo úni -
co do art. 59 da Cons tituição Fe deral, e
estabelece nor mas para a con solidação
dos atos nor mativos que men ciona.

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

LEI Nº 8.906, DE 4 DE JULHO DE 1994

Dispõe so bre o Esta tuto da Advo ca-
cia e a Ordem dos Advo gados do Bra sil
(OAB).

....................................................................................
Art. 6º Não há hi erarquia nem su bordinação en -

tre ad vogados, ma gistrados e mem bros do Mi nistério
Público, de vendo to dos tratar-se com con sideração e
respeito re cíprocos.

Parágrafo úni co. As au toridades, os ser vidores
públicos e os ser ventuários da jus tiça de vem dis pen-
sar ao ad vogado, no exer cício da profissão, tratamen-
to com patível com a dig nidade da ad vocacia e con di-
ções ade quadas a seu de sempenho.

Art. 7º São di reitos do ad vogado:
I – exer cer, com li berdade, a pro fissão em todo o 

território na cional;
....................................................................................
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VII – per manecer sen tado ou em pé e re tirar-se
de qua isquer lo cais in dicados no in ciso an terior, in de-
pendentemente de li cença;
....................................................................................

XII – fa lar, sen tado ou em pé, em ju ízo, tri bunal
ou ór gão de de liberação co letiva da Admi nistração
Pública ou do Po der Le gislativo;
....................................................................................

§ 2º O ad vogado tem imu nidade pro fissional,
não cons tituindo in júria, di famação ou de sacato pu ní-
veis qual quer ma nifestação de sua par te, no exer cício
de sua ati vidade, em ju ízo ou fora dele, sem pre juízo
das san ções disciplinares pe rante a OAB, pe los ex-
cessos que co meter.
....................................................................................

PARECER Nº 166, DE 2003

Da Co missão de Cons tituição, Jus ti-
ça e Ci dadania, à Pe tição nº 7, de 2002,
encaminhada ao Se nado Fe deral pela
Central de Aten dimento aos Mo radores e
Mutuários do Esta do de São Pa ulo, com
manifestação fa vorável à de cisão do Su-
perior Tri bunal de Jus tiça, que apli cou o
BTNF nos con tratos de em préstimos
imobiliários no âm bito do Sis tema Fi nan-
ceiro da Ha bitação (SFH) como cri tério
de cor reção re ferente a mar ço de 1990.

Relator: Se nador Pedro Si mon

I – Re latório

A Cen tral de Aten dimento aos Mo radores e Mu -
tuários do Esta do de São Pa ulo (CAMMESP) en viou
ao Se nado Fe deral “dos siê contendo do cumentos
que re latam o tra balho e as pro postas de fendidas
pela en tidade em prol dos con sumidores mu tuários” e 
requer à Pre sidência do Se nado Fe deral que determi-
ne a re produção e – dis tribuição do dos siê aos se nho-
res se nadores, a fim de “ado tarem as re presentações
cabíveis” (fl. 01).

II – Aná lise

O di reito de pe tição é pre visto no art. 50, XXXIV,
“a”, da Cons tituição Fe deral: “são a to dos as segura-
dos, in dependentemente do pa gamento de ta xas: a) o 
direito de pe tição aos po deres pú blicos em de fesa de
direitos ou contra ile galidade ou abu so de po der (...)“.
O art. 90, IV, do Re gimento Inter no do Se nado Fe de-
ral pre vê, nes sa li nha, que às co missões com pete “re -
ceber pe tições, re clamações, re presentações ou que -

ixas de qualquer pessoa con tra atos ou omis sões das
autoridades ou en tidades pú blicas

A ri gor, na correspondência di rigida à Pre sidên-
cia do Se nado Fe deral, a CAMMESP ape nas traz a
informação so bre de cisão to mada pela Cor te Espe ci-
al do Su perior Tri bunal de Jus tiça (STJ) que terá
como con seqüência a re dução dos sal dos de vedores
de mu tuários com con tratos de fi nanciamento ha bita-
cional in dexados pelo ín dice de re muneração bá sica
dos de pósitos de pou pança – e ex pressa o jú bilo da
direção da quela en tidade pe los ale gados

Benefícios que a de cisão trará para o Erá rio e os 
cidadãos. Não se vis lumbra, ali, pe dido de de fesa de
direitos ou de núncia de ile galidade ou abu so de po der
cometidos por au toridade pú blica.

No en tanto, em ma terial ane xo e or ganizado de
forma algo caó tica, há, de fato, di versas ci tações de
atos ale gadamente ile gais con tidas em do cumentos
originalmente en viados a vá rios ór gãos e en tidades
da Admi nistração Pú blica.

Os co mentários, ma nifestações, críticas, que i-
xas e alu sões con tidas no ma terial ane xo à pe tição
são lis tados a se guir, já acompanhados de uma apre -
ciação por tó picos:

1 De cisão do Su perior Tri bunal de Jus tiça
que ado ta o Bô nus do Te souro Na cional Fis cal
(BTNF) como cri tério de in dexação dos con tratos
de fi nanciamento ha bitacional no âm bito do Sis te-
ma Fi nanceiro da Ha bitação (SFH), no mês de abril 
de 1990 (fls. 01/02).

A CAMMESP ma nifesta-se “em prol da de cisão
emanada” da quela cor te [STJ]. Tra ta-se de acór dão
proferido pela Cor te Espe cial em ra zão de Embar go
de Di vergência em Re cursos Espe cial nº 268707-RS,
que uni fica ju risprudência do STJ e al tera o en tendi-
mento, até en tão ma joritário na quele Tri bunal, de que
deveria ser apli cada aos sal dos de vedores, no âm bito
do SFH, a in dexação de acor do com a va riação do
Índice de Pre ços ao Consumidor (IPC) re lativa ao
mês de mar ço de 1990, com in cidência no mês de
abril de 1990. A nova ju risprudência es tabelece a
BTNF como o cor reto in dexador. No pe ríodo, a va ria-
ção do IPC foi de 84,32%, en quanto a da BTNF cor -
respondeu a 4 1,28%.

A ma téria é con troversa, como in dica a pró pria
evolução da ju risprudência a res peito do tema no
STJ, com mar chas e con tramarchas. Ade mais, es pe-
cula-se que a de cisão pos sa tra zer ele vados pre juí-
zos ao Te souro Na cional. A esse res peito, nun ca é de -
mais lem brar que as ins tituições oficiais de cré dito fo -
ram e con tinuam sen do res ponsáveis pela ma ioria
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dos fi nanciamentos con cedidos no SFH. A di minuição
significativa do va lor do ati vo des sas em presas vai,
provavelmente, tra zer di ficuldades adicionais para
concessão de fi nanciamentos ha bitacionais no País.

A des peito da im portância do tema, não se vis -
lumbra, no caso, es paço para a in terferência do Se na-
do Fe deral, dado que se tra ta de de cisão do Po der Ju -
diciário, no exer cício de sua com petência cons titucio-
nal.

2 Mo ção pela im procedência da Ação Di reta
de Incons titucionalidade (ADIn) nº 2591, tam bém
enviada à Co mis são de De fesa do Con sumidor,
Meio Ambi ente e Mi norias da Câ mara dos De puta-
dos (fls. 08/20).

A ADIn nº 2591, de ini ciativa da Con federação
Nacional do Sis tema Fi nanceiro (CONSIF), ar gúi a in -
constitucionalidade do § 2º do ar tigo 3º da lei nº
8.078, de 11 de se tembro de 1990, que es tende o al -
cance do Có digo de De fesa do Con sumidor às ope ra-
ções de na tureza fi nanceira, de cré dito e se curitária,
entre ou tras.

Em res posta a pe dido de in formações for mula-
do pelo STF, nos ter mos do ar tigo 10 da lei no 9.868,
de 10 de no vembro de 1999, o Con gresso Na cional já
se ma nifestou nos au tos, por meio do Ofi cio s/nº, de
22 de ja neiro de 2002, em que são apre sentadas as
seguintes con clusões:

“O Có digo de De fesa do Con sumidor é 
constitucional em sua in tegralidade, e não
substitui e nem re gulamenta o Sis tema Fi-
nanceiro Na cional. (...)

Não se pres ta, a Ação Di reta de
Inconstitucionalidade, como um ter ceiro re-
curso pro cessual que ve nha ga rantir ga nho
de ca usa, em so corro, à parte que so fre
uma en xurrada de ações.

Não de monstrado o fu mus bo nus ju ris,
também não res tou de monstrado o pe ricu-
lum in mora. Invo ca, en tão o cri tério sub jeti-
vo da re levância e da con veniência, to davia,
são cri térios re lativos por que po dem ser
convenientes para a Au tora mas in conveni-
entes para a po pulação.

Dessa for ma, ex surge to talmente in viá-
vel a con cessão de li minar na ADIn re queri-
da pela CONSIF.”.

3 Cor respondência en viada ao Exce lentíssimo
Senhor Pre sidente da Re pública, da tada de 29 de 
setembro de 2000, con tendo as se guintes su ges-
tões (fls. 21/23):

3.1 es tender o al cance do des conto de cem
por cen to do sal do de vedor, previsto na Me dida
Provisória 1981-52, de 2000, con vertida na Lei
10.150, de 21 de de zembro de 2001, a ina dimplen-
tes e a re clamantes que es tivessem de positando
em ju ízo o va lor de seus en cargos men sais, prer -
rogativa essa con cedida a mu tuários de con tratos
firmados com pre visão de co bertura de sal do re -
sidual pelo Fun do de Com pensação de Va riações
Salariais (FCVS);

3.2 es tender o mes mo des conto a mu tuários
que já hou vessem quitado seus sal dos de vedo-
res, fa zendo-se a cor respondente de volução dos
valores já pa gos;

Preliminarmente, é de se re gistrar que a Ca ixa
Econômica Fe deral (CEF), em cor respondência de
31 de ou tubro de 2000 (fl. 29), res pondeu aos co men-
tários fe itos pela CAMMESP.

As pro postas ca recem de fun damento, so bretu-
do na pre sente con juntura, em que as con tas pú blicas
não têm fol ga para gas tos adi cionais, ain da mais se
não fo rem di rigidos aos se tores mais ca rentes da po -
pulação. Em primeiro lu gar, a já alu dida con cessão do 
desconto de cem por cen to foi me dida que vi sou à re -
dução de cus tos ad ministrativos e à re cuperação de
inadimplência. Tal pro vidência per mite a re dução dos
prejuízos to tais do Te souro, que é con trolador da CEF,
maior agen te fi nanceiro do SFH. As con cessões de
descontos ini ciadas com a Lei nº 8.004, de 14 de mar -
ço de 1990, fe itas aos mu tuários de con tratos com co -
bertura do FCVS fo ram me didas que vi saram sem pre
a au mentar o va lor pre sente a ser re cebido pe los
agentes fi nanceiros ou para a re dução de cus tos ad -
ministrativos de re cebimento, nun ca uma ex pansão
de sub sídios con cedidos in distintamente no pas sado.
Esses, como é sa bido, não dis criminaram a si tuação
econômica dos be neficiários ou mes mo o va lor do
imóvel fi nanciado. Expan dir a con cessão de sub sídi-
os, in discriminadamente, para no vos con tingentes
seria ain da mais in justificável, ten do em vis ta a per -
cepção pra ticamente con sensual de que o Sis tema
Financeiro da Ha bitação não aten deu aos es tratos
mais ca rentes da po pulação, des viando, por isso, re -
cursos para os es tratos de ren da su periores da po pu-
lação.

4 Cor respondência en viada ao Exce lentíssi-
mo Se nhor Pre sidente da Re pública, da tada de 11
de mar ço de 2002, com as se guintes propostas
(fls. 24/28):

4.1 am pliação do des conto de 100%, pre visto
na Lei 10.150, de 2000, para to dos os con tratos do
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plano de equi valência sa larial, com ou sem co ber-
tura do FCVS, fir mados até de zembro de 1993 no
âmbito do SFH;

4.2 dar ao mu tuário do SFH o di reito de re -
ceber de volta as pres tações já pa gas nos ca sos
de re tomada do imó vel e também de res cindir o
contrato por jus to mo tivo, ve dando, nes se úl timo
caso, a co brança de sal dos de vedores.

4.3 re gularização dos con tratos de ga veta
pela sim ples subs tituição do de vedor ori ginal,
mesmo nos ca sos em que não hou ve a anu ência
do cre dor;

4.4 de terminar o fim da obri gatoriedade de
contratação de prê mios de se guro ha bitacional
no âm bito do SFH e as segurar aos mu tuários de
financiamentos ati vos o di reito de subs tituir a
antiga apó lice.

A pri meira pro posta já foi cri ticada em item an te-
rior. Qu anto às três res tantes, te riam, em con junto,
efeito ver dadeiramente de vastador so bre a já comba-
lida es trutura fi nanceira do SFH e in viabilizariam a
concessão de no vos fi nanciamentos. A previsão de
devolução de va lores já pa gos trans feriria o ris co de
variação de pre ços dos imó veis e o cus to de de precia-
ção para os agen tes fi nanceiros, o que não re comen-
da a boa téc nica pru dencial. Se ria o mes mo que um
vendedor de com putadores ter que de volver so mas
de di nheiro já pa gas, me diante a de volução do bem.
Esse exem plo ilus tra como o ris co de ob solescência e 
de des valorização de mer cado de um bem ja mais
pode ser trans ferido para o fi nanciador. A transferên-
cia de dí vida sem anuên cia do credor vai con tra toda
a boa téc nica de con cessão de em préstimos, pois
equivaleria a fa zer um em préstimo sem a ve rificação
do com portamento pas sado do de vedor e de suas
condições para ar car com os en cargos do fi nancia-
mento.

A su gestão re ferente à apó lice do se guro ha bi-
tacional do SFH re quer ar gumentação mais lon ga. Ao
contrário do que afirma o pro ponente da me dida, per -
mitir a sa ída dos mu tuários da apó lice do se guro do
SFH não in duziria to dos os se gurados a to mar essa
atitude. A ra zão é que, em de corrência das vá rias dis -
torções ocor ridas no SFH, há fi nanciamentos com
prestações ir risórias, em re lação tan to ao va lor do
imóvel quan to ao sal do de vedor, ao lado de fi nancia-
mentos cu jas pres tações men sais são com patíveis
com a dí vida e com o va lor do imó vel. Como o va lor
pago a tí tulo de prê mio de se guro é um per centual do
valor da pres tação, a única for ma de man ter o equi lí-

brio do se guro des se con junto de con tratos é dis tribu-
ir, en tre os mu tuários, o cus to efe tivo mé dio des se se -
guro.Os con tratos mais an tigos têm va lores de prêmi-
os de se guro ir risórios, em consonância com o ba ixo
valor das pres tações. Inversamente, os con tratos
mais re centes têm cus tos ma iores, uma vez que as
suas pres tações são re lativamente mais al tas – na
comparação com as do gru po de mu tuários mais an ti-
gos – em re lação aos va lores de sal do de vedor e de
imóvel. Ado tada essa pro posta, os mu tuários com va -
lores mais al tos sa iriam, pois o mer cado ofe receria o
mesmo se guro, co brando prê mios me nores, e os com 
valores mais ba ixos de pres tação se manteriam na
apólice. Isso, evi dentemente, re duziria o va lor to tal
dos prê mios de se guro, sem re dução do va lor mé dio
dos va lores se gurados, o que, evi dentemente, le varia
a apó lice do se guro do SFH ao de sequilíbrio. O Te-
souro Na cional, mais uma vez, se ria cha mado a ar car
com pre juízos ge rados por dis torções no SFH. E, o
que se ria mais pro blemático, em be nefício ex clusivo
de mu tuários já be neficiados por pres tações ir risórias
e pela co bertura do sal do re sidual pelo FCVS.

5 Cor respondência en viada aos “par lamen-
tares do Con gresso Na cional”, da tada de 21 de
setembro de 2001 (fls. 30/31), em que se ale ga a in -
constitucionalidade de me didas provisórias que
tratam do SFH, sob o ar gumento de que a Cons ti-
tuição Fe deral te ria re cepcionado como com ple-
mentar, a lei de cri ação do SFH – Lei nº 4.380, de 21 
de agos to de 1964 – e se te cem crí ticas à atu ação
da CEF.

Considerando que o Con gresso Na cional con-
verteu em lei al gumas me didas pro visórias que tra-
tam de as pectos do SFH – como é o caso da Lei nº
10.150, de 21 de de zembro de 2000 – pa rece cla ro
que a tese de fendida pela CAMMESP não pre valeceu
na Câ mara e no Se nado.

As crí ticas fe itas à atu ação da CEF já me rece-
ram a aten ção da Ou vidoria Parlamentar da Câ mara
dos De putados, que en viou res posta ao Se nhor Hum -
berto Ro cha e aos de mais in tegrantes da Associação
Nacional dos Mu tuários e de De fesa da Mo radia, com
base em es clarecimentos pres tados pela CEF, com
cópia ane xa à pe tição (fls. 33/34).

6 Ante projeto de lei com plementar, que dis -
põe so bre re gras do Sis tema Fi nanceiro da Ha bi-
tação e dá ou tras pro vidências (36/44).

Em vis ta da com plexidade do tema do fi nancia-
mento ha bitacional, essa aná lise se li mita a dois as -
pectos cru ciais do an teprojeto.
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O pri meiro, de or dem cons titucional, diz res peito
à res trição de re gulamentar o Sis tema Fi nanceiro Na -
cional (SFN) por múl tiplas leis com plementares par cia-
is. O en tendimento fir mado pelo STF vai na di reção
contrária e é no sentido de que de verá ser apro vada
uma úni ca lei com plementar para essa fun ção. A úni ca
hipótese em que a res trição pos ta pelo en tendimento
do STF po deria ser afas tada é a apro vação de uma
emenda cons titucional ex cluindo a pre visão uma lei
complementar úni ca para re gulamentação do SFN.

Com re lação ao mé rito, o caput do art.
5º pre vê que “os fi nanciamentos vin culados
ao Sis tema Fi nanceiro da Ha bitação de ve-
rão ser cal culados de for ma a se rem quita-
dos em pres tações su cessivas de amor tiza-
ção e ju ros, ve dada a uti lização de cri térios
que ge rem re síduos, a mortização ne gativa
ou im possibilitem a qui tação no pra zo ini ci-
almente pac tuado”. Por ou tro lado, o § 1º do
mesmo ar tigo es tabelece que “a pres tação
de amor tização e ju ros e o sal do de vedor,
calculados na for ma do caput, so mente po -
derão so frer va riação com obe diência ao
Plano de Equi valência Sa larial por Ca tego-
ria Pro fissional”. Com patibilizar essa duas
restrições sig nifica, lo gicamente, adotar uma 
das se guintes al ternativas igual mente in de-
sejáveis:

a) os de pósitos de pou pança e o
FGTS se riam re munerados men salmente
pela mé dia pon derada da evo lução sa larial
das ca tegorias pro fissionais dos mu tuários
do sis tema, o que tor naria es sas aplicações
pouco atra tivas; ou

b) o Te souro Na cional co briria os pre-
juízos even tuais ca usados por di ferenças
entre os ín dices de re muneração da pou-
pança e do FGTS – de terminados se gundo
critérios de com petitividade com as de mais
aplicações – e a ren tabilidade bru ta que se -
ria ob tida na car teira ha bitacional, que, por
sua vez, es taria de terminada pela evo lução
salarial dos mu tuários.

Os pro blemas apon tados são gra ves o su fi ci-
ente para de sautorizar a ado ção das medidas pro-
postas no an teprojeto de lei em aná lise.

7 Di versas re presentações en viadas ao Mi -
nistério Pú blico da União, con tendo de núncias
de ale gados atos le sivos aos mu tuários que es -
tariam sen do pra ticados por agen tes fi nancei-
ros do SFH de agen tes fi nanceiros do SFH – par -

ticularmente a in clusão de ina dimplentes em ca -
dastros de proteção ao cré dito – e de su posta
ilegalidade de atos nor mativos ema nados do
Conselho Mo netário Na cional (CMN) – em es pe-
cial os re ferentes à apli cação da Taxa Re ferenci-
al (TR) como in dexador de sal dos de vedores e
de pres tações em con tratos de fi nanciamento
habitacional (fls 61/88).

Julgamos que es ses ma teriais fo ram en viados
somente com o ob jetivo de di vulgar en tre os Se nho-
res Se nadores as ati vidades em preendidas pela
CAMMESP, sem que ou tro en caminhamento fos se
solicitado ao Se nado Fe deral. O Mi nistério Pú blico da
União foi o des tinatário ori ginal des sas re presenta-
ções e a ele ca berá dar-lhes cur so, em con sonância
com suas atri buições.

É de se no tar, adi cionalmente, que as de núncias
de ile galidade de atos pra ticados pelo Con selho Mo -
netário Na cional são in variavelmente as sentadas em
raciocínio re flexo, em que, pri meiro, se im puta in cons-
titucionalidade a cer ta lei, e, a par tir des sa pre sunção,
argúi-se a ile galidade de ato nor mativo para a qual
serviu de base le gal, em bora não se ale gue que o ato
normativo te nha desrespeitado o tex to da lei. Enten -
demos que esse ra ciocínio não é ad missível, pois de -
terminar in constitucionalidade de lei é com petência
exclusiva do Po der Ju diciário. O exem plo se guinte (fls. 
86/87) ilus tra o ra ciocínio:

“A Lei nº 8.692/93 é in constitucional,
tendo em vis ta fe rir os prin cípios nor teado-
res já con sagrados pela Lei nº 4.380/64
(...).”

“O Ban co Cen tral, atra vés de Re solu-
ções1 e Cir culares, que não pos suem for ça
de Lei, ten ta de for ma sor rateira mo dificar
os atos ju rídicos per feitos, tendo em vis ta a
criação de no vos di reitos e obri gações não
previstos na Lei 4.380/64, ein vando-os (sic)
de nu lidades, em ra zão de trans gredirem
textos cons titucionais.”

De pas sagem, vale re gistrar a se veridade com
que a CAMMESP lida com seus as sociados no to-
cante à co brança de men salidades, que con trasta
com o tra tamento to lerante que ple iteia para seus
representados pe rante os fó runs em que atua. Por
exemplo, o co meço da exe cução, no SFH, só se dá
com, no mí nimo, no venta dias de atra so; na
CAMMESP, o pro testo ocor re com atra so de ape nas
trinta dias. Os se guintes ex certos de seu sí tio na in -
ternet ilus tram a for ma dura de li dar com a ina dim-
plência adotada por aque la en tidade:
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“O pa gamento das co branças da
CAMMESP deve ser efe tuado em toda a
rede de com pensação ban cária até a data
do ven cimento. Após esta data, o pa gamen-
to po derá ser efe tuado so mente nas agên ci-
as do Ban co do Bra sil. O não pa gamento do 
título, após trin ta di as do ven cimento, im pli-
cará o pro testo. O res gate só po derá ser fe i-
to após pa gamento das ta xas e des pesas
em car tório e o ins trumento pa rabaixa do
protesto de verá ser re tirado na en tidade me -
diante pa gamento dos dé bitos existentes.

A di reção re comenda a seus as socia-
dos que co loquem a co brança em dé bito au -
tomático e que evi tem de pósitos di retos nas
contas cor rentes da CAMMESP, pois, caso
a ba ixa do tí tulo não for efe tuada, im plicará
restrições ao nome do as sociado no Ser viço
de Pro teção ao Cré dito. Assim, a par tir da
emissão das co branças pelo Ban co do Bra -
sil, es tas de verão ser pa gas di retamente
nas agên cias ban cárias, fi cando os pos tos
da en tidade, por de terminação da di reção,
proibidos de seu re cebimento. (...)

Cientificamos a to dos os as sociados
que o não pa gamento das no vas co branças
conduzirá ao pro testo do tí tulo e o as socia-

do será au tomaticamente aci onado por em -
presas de co brança con tratadas e não mais
adiantará re correr à di reção da CAMMESP,
já que as em presas con tratadas irão co brar
todos os dé bitos, acres cidos das despesas
com cor reção, mul ta, ju ros e ho norários. Por
isso, caro as sociado, evi te essa si tuação e
faça já um acor do so bre os seus dé bitos e
mantenha os pa gamentos em dia.”

Finalmente, não fo ram iden tificados, na aná lise
do in teiro teor da cor respondência da CAMMESP,
elementos que con figurem des respeito a di reito ou
ilegalidade ou, ain da, abu so de po der por au torida-
de pú blica, con forme a de finição das si tuações em
que cabe o di reito de pe tição pre visto no art. 5º,
XXXIV, a, da Cons tituição Fe deral.

III – Voto

Somos pelo ar quivamento da Pe tição nº 7, de
2002.

Sala da Co missão, 19 de mar ço de 2003. –      ,
Presidente;      , Re lator.

1Há aqui uma im precisão. O ór gão com petente para edi tar re solu-
ções é o Con selho Mo netário Na cional. A com petência do Ban co
Central res tringe-se à edi ção de cir culares e ou tras nor mas de hi -
erarquia normativa in ferior a esta úl tima.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

Art. 5º To dos são igua is pe rante a lei, sem dis tin-
ção de qual quer na tureza, ga rantindo-se aos bra silei-
ros e aos es trangeiros re sidentes no País a in violabili-
dade do di reito à vida, à li berdade, à igual dade,
....................................................................................

XXXIV – são a to dos as segurados, in depen-
dentemente do pa gamento de ta xas:

a) o di reito de pe tição aos Po deres Pú blicos em
defesa de di reitos ou con tra ile galidade ou abu so de
poder;

LEI Nº 4.380, DE 21 DE AGOSTO DE 1964

Institui a cor reção mo netária nos
contratos imo biliários de in teresse so ci-
al, o sis tema fi nanceiro para aqui sição da 
casa pró pria, cria o Ban co Na cional da
Habitação (BNH), e So ciedades de Crédi-
to Imo biliário, as Le tras Imo biliárias, o
Serviço Fe deral de Ha bitação e Urba nis-
mo e dá ou tras providências.

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

LEI Nº 8.004, DE 14 DE MARÇO DE 1990

Dispõe so bre trans ferência de fi nan-
ciamento no âm bito do Sis tema Fi nanceiro
da Ha bitação, e dá ou tras providências.

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

LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990

Dispõe so bre a pro teção do con su-
midor e dá ou tras pro vidências.

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

Art. 3º For necedor é toda pes soa fí sica ou ju rí-
dica, pú blica ou pri vada, na cional ou es trangeira,
bem como os en tes des personalizados, que de sen-
volvem ati vidade de pro dução, montagem, cri ação,
construção, trans formação, im portação, ex portação,
distribuição ou co mercialização de pro dutos ou pres -
tação de ser viços.
....................................................................................

§ 2º Ser viço é qual quer ati vidade for necida no
mercado de con sumo, me diante re muneração, in clu-
sive as de na tureza ban cária, fi nanceira, de cré dito

e se curitária, sal vo as de correntes das re lações de
caráter tra balhista.
....................................................................................

LEI Nº 8.692, DE 28 DE JULHO DE 1993

Define pla nos de re ajustamento dos
encargos men sais e dos sal dos de vedores
nos con tratos de fi nanciamentos ha bitaci-
onais no âm bito do Sis tema Fi nanceiro da
Habitação e dá ou tras providências.

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

LEI Nº 9.868, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1999

Dispõe so bre o pro cesso e jul ga-
mento da ação di reta de in constituciona-
lidade e da ação de claratória de cons titu-
cionalidade pe rante o Su premo Tri bunal
Federal.

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

LEI Nº 10.150, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2000

Dispõe so bre a no vação de dí vi-
das e res ponsabilidades do Fun do de
Compensação de Va riações Sa lariais –
FCVS; al tera o De creto-Lei nº 2.406, de
5 de ja neiro de 1988, e as Leis nºs
8.004, 8.100 e 8.692, de 14 de mar ço de
1990, 5 de de zembro de 1990, e 28 de
julho de 1993, res pectivamente; e dá
outras providências.

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

PARECER Nº 167, DE 2003

Da Co missão de Cons tituição, Jus ti-
ça e Ci dadania, so bre o Pro jeto de Lei da
Câmara nº 124, de 2001 (nº 3.069/2000, na 
casa de ori gem), que ins titui o avi so an-
tecipado ao fi ador da ina dimplência do
devedor.

Relator: Se nador Amir Lan do

I – Re latório

Vem a esta Co missão o pro jeto de lei men ciona-
do à epí grafe.

Trata-se de proposição apro vada na Câ mara
dos De putados e re digida nos se guintes termos:

Art. 1º A Lei nº 3.071, de 1º de ja neiro de 1916 –
Código Ci vil, passa a vi gorar acres cida do se guinte
artigo:
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Art. 1.491-A. O cre dor, para de mandar o pa ga-
mento da dí vida, de verá no tificar, ju dicial ou ex trajudi-
cialmente, o fi ador da ina dimplência do de vedor em
até um mês após a data do seu ven cimento.

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
blicação.

O Se nador José Agri pino Maia apre sentou uma
emenda ao pro jeto.

É o re latório.

II – Aná lise

A pro posição diz res peito ao con trato de fi ança,
matéria in serida no cam po do Di reito Ci vil, cuja com -
petência le gislativa é pri vativa da União, nos ter mos
do art. 22 da Cons tituição Fe deral.

Cabe ao Con gresso Na cional dis por so bre o as -
sunto, sen do le gítima a ini ciativa par lamentar, em
conformidade com o es tabelecido nos arts. 48 e 61
da Car ta Mag na.

A pro posição aten de, por tanto, ao re quisito da
constitucionalidade.

Não se pode di zer o mes mo, po rém, quan to à
regimentalidade do pro jeto.

Em 11 de ja neiro de 2002, foi pu blicada a Lei nº
10.406, que ins titui o novo Có digo Ci vil, cujo art. 2.045
revoga ex pressamente a Lei nº 3.071, de 1º de ja neiro
de 1916, a qual o PLC nº 124, de 2001, pre tende al terar.

Ora, o Re gimento Inter no des ta Casa es tabelece:
Art. 334. O Pre sidente, de ofi cio ou me diante

consulta de qual quer Se nador, de clarará pre judicada
matéria de pendente de de liberação do Se nado:

I – por ha ver perdido a opor tunidade;

...................................................................................
§ 4º A pro posição pre judicada será de finitiva-

mente ar quivada.
Em face do que es tabelece a nor ma re gimental

e con siderando que a pro posição tem por fi nalidade
promover al terações em um di ploma le gal re vogado,
não há ou tro ca minho para a ini ciativa se não o do ar -
quivamento, por ha ver per dido a opor tunidade.

III – Voto

Em vis ta do ex posto, ma nifestamo-nos pela re -
comendação de de claração de pre judicialidade do
Projeto de Lei da Câ mara nº 124, de 2001, e, con se-
qüentemente, da emenda a ele apre sentada.

Sala da Co missão, 19 de mar ço de 2003. 
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FE DERATIVA DO BRA SIL

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

Art. 22. Com pete pri vativamente à União le gis-
lar so bre:

I – di reito ci vil, co mercial, pe nal, pro cessual, ele -
itoral, agrá rio, ma rítimo, ae ronáutico, es pacial e do
trabalho;

II – de sapropriação;
III – re quisições ci vis e mi litares, em caso de imi -

nente pe rigo e em tem po de guer ra;
IV – águas, ener gia, in formática, te lecomunica-

ções e ra diodifusão;
V – ser viço pos tal;
VI – sis tema mo netário e de me didas, tí tulos e

garantias dos me tais;
VII – po lítica de cré dito, câm bio, se guros e trans -

ferência de va lores;
VIII – co mércio ex terior e in terestadual;
IX – di retrizes da po lítica na cional de trans portes;
X – re gime dos por tos, na vegação la custre, flu -

vial, ma rítima, aé rea e ae roespacial;
XI – trân sito e trans porte;
XII – ja zidas, mi nas, ou tros re cursos mi nerais e

metalurgia;
XIII – na cionalidade, ci dadania e na turalização;
XIV – po pulações in dígenas;
XV – emi gração e imigração, en trada, ex tradi-

ção e ex pulsão de es trangeiros;
XVI – or ganização do sis tema na cional de em -

prego e con dições para o exer cício de pro fissões;
XVII – or ganização ju diciária, do Mi nistério Pú -

blico e da De fensoria Pú blica do Dis trito Fe deral e dos 
Territórios, bem como or ganização ad ministrativa
destes;

XVIII – sis tema es tatístico, sis tema car tográfico
e de ge ologia na cionais;

XIX – sis temas de pou pança, cap tação e ga ran-
tia da pou pança po pular;

XX – sis temas de con sórcios e sor teios;
XXI – nor mas ge rais de or ganização, efe tivos,

material bé lico, ga rantias, con vocação e mo bilização
das po licias mi litares e cor pos de bom beiros mi litares;

XXII – com petência da po lícia fe deral e das po lí-
cias ro doviária e fer roviária fe derais;

XXIII – se guridade so cial;
XXIV – di retrizes e ba ses da edu cação na cional;
XXV – re gistros pú blicos;
XXVI – ati vidades nu cleares de qual quer na tureza;

(*)Redação dada pela Emen da Cons titucional
nº 19, de 4-6-1998:

“XXVII – nor mas ge rais de li citação e con trata-
ção, em to das as mo dalidades, para as ad ministra-
ções pú blicas di retas, au tárquicas e fun dacionaís da
União, es tados, Dis trito Fe deral e mu nicípios, obe de-
cido o dis posto no art. 37, XXI, e para as em presas
públicas e so ciedades de economia mis ta, nos ter -
mos do art. 173, § 1º, III;”

XXVIII – de fesa ter ritorial, de fesa ae roespacial,
defesa ma rítima, de fesa ci vil e mo bilização na cional;

XXIX – pro paganda co mercial.
Parágrafo úni co. lei com plementar po derá au to-

rizar os es tados a le gislar so bre questões es pecíficas
das ma térias re lacionadas nes te ar tigo.
....................................................................................

Art. 48. Cabe ao Con gresso Na cional, com a
sanção do Pre sidente da Re pública, não exi gida
esta para o es pecificado nos arts. 49, 51 e 52, dis-
por so bre to das as ma térias de com petência da
União, es pecialmente so bre:

I – sis tema tri butário, ar recadação e dis tribuição
de ren das;

II – pla no plu rianual, di retrizes or çamentárias,
orçamento anu al, ope rações de cré dito, dí vida pú bli-
ca e emis sões de cur so for çado;

III – fi xação e mo dificação do efe tivo das For ças
Armadas;

IV – pla nos e pro gramas na cionais, re gionais e
setoriais de de senvolvimento;

V – li mites do ter ritório na cional, es paço aé reo e
marítimo e bens do do mínio da União;

VI – in corporação, subdivisão ou des membra-
mento de áre as de Ter ritórios ou Esta dos, ou vidas as
respectivas Assem bléias Le gislativas;

VII – trans ferência tem porária da sede do Go-
verno Fe deral;

VIII – con cessão de anis tia;
IX – or ganização ad ministrativa, ju diciária, do

Ministério Pú blico e da De fensoria Pú blica da União e
dos Ter ritórios e or ganização ju diciária, do Mi nistério
Público e da De fensoria Pú blica do Dis trito Fe deral;

(*) Re dação dada pela Emen da Cons titucional
nº 32, de 11-9-2001:

X – cri ação, trans formação e ex tinção de car-
gos, em pregos e fun ções pú blicas, ob servado o que
estabelece o art. 84, VI, b;

(*)Redação dada pela Emen da Cons titucional
nº 32, de 11-9-2001:

XI – cri ação e ex tinção de Mi nistérios e ór gãos
da ad ministração pú blica;

XII – te lecomunicações e ra diodifusão;
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XIII – ma téria fi nanceira, cam bial e mo netária,
instituições fi nanceiras e suas ope rações;

XIV – mo eda, seus li mites de emis são, e mon -
tante da dí vida mo biliária fe deral.

Inciso in cluido pela Emen da Cons titucional nº
19, de 4-6-98:

“XV – fi xação do subsídio dos Ministros do Su -
premo Tribu nal Fe deral, por lei de ini ciativa con junta
dos Pre sidentes da Re pública, da Câ mara dos De pu-
tados, do Se nado Fe deral e do Su premo Tri bunal Fe -
deral, ob servado o que dis põem os arts. 39, § 4º, 150,
II, 153,III, e 153, § 2º, I.”

....................................................................................
Art. 61. A ini ciativa das leis com plementares e

ordinárias cabe a qual quer mem bro ou Co missão da
Câmara dos De putados, do Se nado Fe deral ou do
Congresso Na cional, ao Pre sidente da Re pública, ao
Supremo Tri bunal Fe deral, aos Tri bunais Su periores,
ao Pro curador-Geral da Re pública e aos ci dadãos, na 
forma e nos ca sos pre vistos nes ta Cons tituição.

§ 1º – São de ini ciativa pri vativa do Pre sidente
da Re pública as leis que:

I – fi xem ou mo difiquem os efetivos das Forças
Armadas;

II – dis ponham so bre:
a) cri ação de car gos, fun ções ou em pregos pú -

blicos na ad ministração di reta e au tárquica ou au-
mento de sua re muneração;

b) or ganização ad ministrativa e ju diciária, ma té-
ria tri butária e or çamentária, serviços pú blicos e pes -
soal da ad ministração dos Territórios;

(*)Redação dada pela Emen da Cons titucional
nº 18, de 5-2-98:

“c) ser vidores pú blicos da União e Ter ritórios,
seu re gime ju rídico, pro vimento de car gos, es tabilida-
de e apo sentadoria;”

d) or ganização do Mi nistério Pú blico e da De-
fensoria Pú blica da União, bem como nor mas ge rais
para a or ganização do Mi nistério Pú blico e da De fen-
soria Pú blica dos Esta dos, do Distrito Fe deral e dos
Territórios;

(*)Redação dada pela Emen da Cons titucional
nº 32, de 11-9-2001:

e) cri ação e ex tinção de Mi nistérios e õr gãos da
administração pú blica, ob servado o dis posto no art.
84, VI;

Alínea in cluída pela Emen da Cons titucional nº
18, de 5-2-98:

“f) mi litares das For ças Arma das, seu re gime ju -
rídico, pro vimento de car gos, promoções, es tabilida-

de, re muneração, re forma e trans ferência para a re-
serva.

§ 2º – A ini ciativa po pular pode ser exer cida pela 
apresentação à Câ mara dos De putados de pro jeto de 
lei subs crito por, no mí nimo, um por cen to do ele itora-
do na cional, dis tribuído pelo me nos por cin co Esta-
dos, com não me nos de três dé cimos por cen to dos
eleitores de cada um de les.

LEI Nº 10.406. DE 10 DE JANEIRO DE 2002

Institui o Có digo Ci vil.

Art. 2.045. Re vogam-se a Lei nº 3.071, de 1º de
janeiro de 1916 – Có digo Ci vil e a Par te Pri meira do
Código Co mercial, Lei nº 556, de 25 de ju nho de
1850.

DOCUMENTOS ANEXADOS PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA, NOS TERMOS

DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 250 DO
REGIMENTO INTERNO

 I – Re latório

Relator: Se nador Amir Lan do
Vem a esta Co missão o pro jeto de lei men ciona-

do à epí grafe.
Trata-se de proposição apro vada na Câ mara

dos De putados,  re digida nos se guintes ter mos:
Art. 1º A Lei nº 3.071, de 1º de ja neiro de 1916 –

Código Ci vil, passa a vi gorar acres cida do se guinte
artigo:

Art. 1.491-A. O cre dor, para de mandar o pa ga-
mento da dí vida, de verá no tificar, ju dicial ou ex trajudi-
cialmente, o fi ador da inadimplência do de vedor em
até um mês após a data do seu ven cimento.

Art. 2º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua pu -
blicação.

Não fo ram apre sentadas emendas ao projeto no 
prazo re gimental.

É o re latório.

II – Aná lise

A pro posição diz res peito ao con trato de fi ança,
matéria in serida no cam po do Di reito Ci vil, cuja com -
petência le gislativa é pri vativa da União, nos ter mos
do art. 22 da Cons tituição Fe deral.

Cabe ao Con gresso Na cional dis por so bre o as -
sunto, sendo le gítima a ini ciativa par lamentar, em
conformidade com o es tabelecido nos arts. 48 e 61 da 
Carta Mag na.

A fi ança, cuja dis ciplina é es tabelecida no Có di-
go Ci vil (CC), é uma mo dalidade de ga rantia me dian-
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te a qual o fi ador se res ponsabiliza por sa tisfazer uma
obrigação jun to ao cre dor, na hi pótese de ina dimple-
mento do de vedor.

Nos ter mos da le gislação vi gente (art. 1.487 do
CC), não sen do li mitada a fi ança, com preenderá to-
dos os aces sórios da dí vida prin cipal, in clusive as
despesas ju diciais, des de a ci tação do fi ador.

Desde que o fi ador tam bém res ponde pe las
despesas ju diciais, nada mais jus to que seja in forma-
do do ina dimplemento do de vedor an tes do aci ona-
mento do Po der Ju diciário pelo cre dor, pois des sa for -
ma po derá, que rendo, an tecipar o pa gamento da dí vi-
da, li vrando-se da quele ônus adi cional.

Do mes mo modo, a es tipulação de um pra zo ra -
zoável para que seja in formado do ina dimplemento
do afi ançado per mitirá ao fi ador to mar co nhecimento
da si tuação an tes que os acrés cimos de correntes da
mora lhe tra gam pre juízos ain da ma iores.

Julgamos, portanto, que o pro jeto con tribui para
aperfeiçoar o ins tituto da fi ança.

Entendemos ne cessários, con tudo, pe quenos
ajustes de na tureza re dacional na pro posição.

Por ques tão de téc nica le gislativa, pa rece-nos
que o dis positivo deve ser acres centado na Se ção I,
que tra ta das Dis posições Ge rais, após o art. 1.490, e
não após o art. 1.491, como pre vê o pro jeto.

Por ou tro lado, a re dação do pro jeto dá en sejo à
interpretação de que o cre dor será obri gado a in for-
mar ao fi ador so bre o inadimplemento do afi ançado,
ainda que pre tenda de mandar ju dicialmente ape nas
este úl timo.

Por esse mo tivo, jul gamos opor tuno o des loca-
mento da re ferência ao fi ador na re dação do dis positi-
vo, de for ma a de ixar cla ro que a exi gência nele es ta-
belecida é para que o cre dor possa de mandar o fi a-
dor, não se apli cando à exe cução pro movida ex clusi-
vamente con tra o afiançado.

III – Voto

Em vis ta do ex posto, ma nifestamo-nos pela
constitucionalidade e ju ridicidade do Pro jeto de Lei da 
Câmara nº 124, de 2001, e, no mé rito, pela sua apro -
vação, com a se guinte emen da de re dação:

EMENDA
Dê-se ao ad. 1º do pro jeto a se guinte re dação:
Art. 1º................................................................
Art. 1.490-A. O cre dor, para de mandar do fi ador

o pa gamento da dí vida, de verá no tificá-lo, ju dicial ou
extrajudicialmente, da ina dimplência do de vedor em
até um mês após a data do seu ven cimento.

Sala da Co missão, Pre sidente ,Re lator

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 124, DE 2001

(Nº 3.069/00, na Casa de Ori gem)

Institui o avi so an tecipado do fi ador
da ina dimplência do de vedor.

EMENDA SUBSTITUTIVA

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º A Lei nº 3.071, de 10 de ja neiro de 1916 –

Código Ci vil, passa a vi gorar acres cida do se guinte
artigo:

“Art. 1.490-A O cre dor, para de mandar
do fi ador o pa gamento da dí vida, de verá no -
tificá-lo da ina dimplência do de vedor.

Parágrafo úni co. A no tificação de que
trata o caput de verá ser fe ita por meio de
carta ex pedida pelo Car tório de Tí tulos e
Documentos, com A.R. “Avi so de Re cebi-
mento” en tregue no en dereço de clinado no
contrato, se ou tro não ti ver sido in formado
pelo fi ador ao cre dor, após a con tratação.”

Justificação

A pre sente emen da tem por ob jetivo evi tar que o
fiador pos tergue o adim plemento com sub terfúgios ao 
recebimento da no tificação pro vocando in tencional-
mente um es vaziamento pa trimonial que se ria o ob je-
to da ga rantia do ju ízo da exe cução, bem como bus ca
conferir agi lidade do pro cedimento em prol do le gíti-
mo di reito do cre dor.

Assim, faz-se ne cessário que a lei pro teja tan to
os in teresses do de vedor como do cre dor.

Senador José Agri pino

PARECER Nº 168, DE 2003

Da Co missão de Edu cação, so bre o
Projeto de Lei do Se nado nº 232, de 2002, 
de au toria do Se nador Lú cio Alcântara,
que al tera o art. 18 de Lei nº 8.313, de
1991, que res tabelece os prin cípios da
Lei nº 7.505, de 2 de ju lho de 1986, ins ti-
tui o Pro grama Na cional de Apo io à Cul -
tura (PRONAC) e dá ou tras providências,
para es tender à re alização de mos tras e
festivais au diovisuais a fru ição do in cen-
tivo fis cal.

Relator: Se nador Ricardo San tos
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I – Re latório

A Lei nº 8.313, de 1991, que ins tituiu o Pro gra-
ma Na cional de Apo io à Cul tura (Pro nac), com a re da-
ção dada pela Lei nº 9.874, de 1999, es tabeleceu, em
seu art. 18, a fa culdade de pes soas fí sicas e ju rídicas
aplicarem par cela do im posto so bre a ren da de vido,
em be nefício de pro jetos cul turais pre viamente apro -
vados pelo Mi nistério da Cul tura.

O § 3º des se mes mo dis positivo res tringiu o
usufruto dos pa trocínios ou das do ações ao atendi-
mento dos seg mentos ar tes cê nicas, li vros de va lor
artístico, li terário ou hu manístico, mú sica eru dita ou
instrumental, cir culação de ex posições de ar tes plás -
ticas e do ações de acer vos para bibliotecas pú blicas
e para mu seus.

A Me dida Pro visória nº 2.228-1, de 6 de se tem-
bro de 2001, ao al terar o re ferido § 3º, am pliou o rol de 
tais in centivos, in cluindo tam bém aque les re cursos
destinados à pro dução de obras ci nematográficas e
videofonográficas de curta e mé dia me tragem e pre -
servação e di fusão do acer vo au diovisual.

O Se nador Lú cio Alcân tara, au tor da pro posição
em aná lise – que tra mita nes ta co missão em ca ráter
de de cisão terminativa –, pre tende, ago ra, per mitir
que os pro motores de mos tras e fes tivais au diovisuais
possam se ins crever tam bém como des tinatários dos
recursos in centivados.

II – Aná lise

A Lei nº 8.313, de 1991, tem se cons tituído
numa im portante fon te de re cursos des tinados por
pessoas fí sicas e ju rídicas à re alização de projetos
culturais.

Por sua vez, além de go zarem de re dução no
valor no im posto so bre a ren da de vido, as em presas
têm sua ima gem ins titucional re forçada, me diante a
inscrição de sua mar ca nas pe ças pro mocionais do
evento pa trocinado.

Para fa zer jus ao be nefício, o pro jeto de verá en -
quadrar-se nas áre as e seg mentos pre vistos na quela
lei, que, en tretanto, não se ocu pou em in centivar o pa -
trocínio de mos tras e fes tivais au diovisuais, even tos
fundamentais para a di vulgação de fil mes e para o
conseqüente de senvolvimento da in dústria ci nemato-
gráfica.

A pro posição em exa me ob jetiva, as sim, pre en-
cher essa evi dente la cuna.

No en tanto, ao in vés de ape nas de terminar um
novo seg mento cul tural no rol dos be neficiários, a ini -
ciativa po deria en riquecer seu al cance, me diante a
atualização das fon tes de re cursos para a com posi-
ção do Fun do Na cional de Cul tura (FNC), con forme
dispõe o art. 5º da lei em al teração.

O in ciso VII des se dis positivo de termina que a
constituição do Fun do con tará com “um por cen to da
arrecadação dos Fun dos de Inves timentos Re giona-
is, a que se re fere a Lei nº 8.167, de 16 de ja neiro de
1991, obe decida na apli cação a res pectiva ori gem
geográfica re gional”.

No en tanto, com a ex tinção da Su dam e da Su -
dene, fo ram igualmente ex tintos os Fun dos de Inves ti-
mentos Re gionais (FINOR, FINAM e FUNRES), sur -
gindo, em seu lu gar, os Fun dos de De senvolvimento
do Nor deste e da Ama zônia.

Necessário se faz, pois, ao lado de aco lher o
texto do pro jeto, por sua per tinência, atu alizar a nor -
ma, à luz da nova le gislação re lativa ao de senvolvi-
mento re gional, sem que, com isso, se pre tenda am -
pliar o per centual dos re cursos ori ginários de tais fon -
tes para o FNC.

III – Voto

Isso ex posto, o voto é pela apro vação do PLS nº
232, de 2002, nos ter mos do se guintes

EMENDA Nº 1 – CE. (SUBSTITUTIVO)

Altera os arts. 5º e 18 de Lei nº
8.313, de 1991, para atu alizar a de nomi-
nação das fon tes de re cursos para o FNC 
e es tender à re alização de mos tras e fes -
tivais au diovisuais a fru ição de in centivo
fiscal.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º Os arts. 5º e 18 da Lei nº 8.313, de 23 de

dezembro de 1991, pas sam a vi gorar com as se guin-
tes al terações:

Art. 5º. ..................................................
VII – um por cen to da ar recadação do

Fundo de De senvolvimento do Nor deste e do
Fundo de De senvolvimento da Ama zônia,
obedecida na apli cação a res pectiva ori gem
geográfica, de finida pe las áre as de atu ação
das agên cias de de senvolvimento re gional.

..............................................................
Art. 18. ..................................................
§ 3º . ......................................................
f) realização de mos tras e fes tivais au -

diovisuais. (NR)

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
publicação.

Sala da Co missão, 10 de de zembro de 2002. –
Senador José Sar ney, Pre sidente; Se nador Ricardo
Santos, Re lator.
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OF. Nº CE./66/2002

Brasília, 10 de de zembro de 2002

Senhor Pre sidente,
Comunico a Vos sa Exce lência que esta Co missão

aprovou, em re união re alizada no dia de hoje, subs tituti-
vo, de mi nha au toria, ao Pro jeto de Lei do Se nado nº
232 de 2002, de Sua Exce lência o Se nhor Se nador Lú -
cio Alcân tara que, “Alte ra o ar tigo 18 da Lei nº 8.313, de
1991, que res tabelece os prin cípios da Lei nº 7.505, de
2 de ju lho de 1986, ins titui o Pro grama Na cional de Apo -
io à Cul tura (PRONAC), e dá ou tras pro vidências, para
estender à re alização de mos tras e fes tivais au diovisua-
is a fru ição do in centivo fis cal”.

A ma téria será in cluída em pa uta da pró xima re -
união, para apre ciação em tur no su plementar, nos
termos do dis posto no art. 282, com binado com o art.
92 do Re gimento Inter no do Se nado Fe deral.

Atenciosamente, – Se nador Ricardo San tos,
Presidente da Co missão de Edu cação.

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 232 (SUBSTITUTIVO), DE 2002

Altera os arts. 5º e 18 de Lei nº
8.313, de 1991, para atu alizar a de nomi-
nação das fon tes de re cursos para o FNC 
e es tender à re alização de mos tras e fes -
tivais au diovisuais a fru ição de in centivo
fiscal.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º Os arts. 5º e 18 da Lei nº 8.313, de 23 de

dezembro de 1991, pas sam a vi gorar com as se guin-
tes al terações:

Art. 5º ...................................................
VII – um por cen to da ar recadação do

Fundo de De senvolvimento do Nor deste e do
Fundo de De senvolvimento da Ama zônia,
obedecida na apli cação à res pectiva ori gem
geográfica, de finida pe las áre as de atu ação
das agên cias de de senvolvimento re gional.

..............................................................
Art. 18. ..................................................
§ 3º .......................................................
f) re alização de mos tras e fes tivais au -

diovisuais. (NR)

Art. 2º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua
publicação.

Sala da Co missão, 18 de mar ço de 2003. – Se -
nador José Sar ney, Pre sidente Even tual – Se nador
Ricardo San tos, Re lator.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 7.505, DE 2 DE JULHO DE 1986

Dispõe so bre be nefícios fis cais na
área do im posto de ren da con cedidos a
operações de ca ráter cul tural ou ar tístico.

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

LEI Nº 8.167, DE 16 DE JANEIRO DE 1991

Altera a le gislação do im posto so bre a ren da
relativa a in centivos fis cais, es tabelece no vas
condições ope racionais dos Fun dos de Inves ti-
mentos Re gionais e dá ou tras pro vidências .
....................................................................................

LEI Nº 9.874, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1999

Altera dis positivos da Lei nº 8.313,
de 23 de de zembro de 1991, e dá ou tras
providências.

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

LEI Nº 8.313, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1991

Restabelece prin cípios da Lei nº
7.505, de 2 de ju lho de 1986, ins titui o
Programa Na cional
Texto Atu alizado de Apo io à Cul tura
(PRONAC), e dá ou tras pro vidências.

Texto Atu alizado

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

Art. 5º O FNC é um fun do de na tureza con tábil,
com pra zo in determinado de du ração, que fun cionará
sob as for mas de apo io a fun do per dido ou de em-
préstimos re embolsáveis, con forme es tabelecer o re-
gulamento, e constituído dos se guintes re cursos:

I – re cursos do Te souro Na cional;

II – do ações, nos ter mos da le gislação vi gente;

III – le gados;

IV – sub venções e au xílios de en tidades de
qualquer na tureza, in clusive de or ganismos in ternaci-
onais;

V – sal dos não uti lizados na exe cução dos pro -
jetos a que se re ferem o Ca pítulo IV e o pre sente ca pí-
tulo des ta lei;
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VI – de volução de re cursos de pro jetos pre-
vistos no Ca pítulo IV e no pre sente ca pítulo des ta
lei, e não ini ciados ou in terrompidos, com ou sem
justa ca usa;

VII – um por cen to da ar recadação dos Fun dos
de Inves timentos Re gionais, a que se re fere a Lei nº
8.167, de 16 de ja neiro de 1991, obe decida na apli ca-
ção a res pectiva ori gem ge ográfica re gional;

VIII – Três por cen to da ar recadação bruta dos
concursos de prog nósticos e lo terias fe derais e si mi-
lares cuja re alização es tiver su jeita a au torização fe -
deral, de duzindo-se este va lor do mon tante des tina-
dos aos prê mios; (Re dação dada pela Lei nº 9.999, de 
30-8-00)

IX – re embolso das ope rações de em présti-
mo re alizadas por meio do fun do, a tí tulo de fi nan-
ciamento re embolsável, ob servados cri térios de
remuneração que, no mí nimo, lhes pre serve o va -
lor real;

X – re sultado das apli cações em tí tulos pú bli-
cos fe derais, obe decida a le gislação vi gente so bre
a ma téria;

XI – con versão da dí vida ex terna com en tida-
des e ór gãos es trangeiros, unicamente me diante
doações, no li mite a ser fi xado pelo Mi nistro da
Economia, Fa zenda e Pla nejamento, ob servadas
as nor mas e pro cedimentos do Ban co Cen tral do
Brasil;

XII – sal dos de exer cícios an teriores; XIII – re -
cursos de ou tras fontes.
....................................................................................

PARECER Nº 169, DE 2003

Da Co missão de Edu cação, so bre o
Projeto de Lei do Se nado nº 17, de 2003,
de au toria do Se nador Ma guito Vi lela que 
inscreve o nome de Jo aquim Marques
Lisboa, o Mar quês de Ta mandaré, no “Li -
vro dos He róis da Pá tria “.

Relator:Senador Aelton Fre itas

I – Re latório

O Pro jeto de Lei do Se nado nº 17, de 2003, de
autoria de no bre Se nador Ma guito Vi lela, ins creve o 
nome de Jo aquim Marques Lis boa, o Marquês de
Ta mandaré, no Li vro dos He róis da Pá tria, de posi-

tado no Pan teão da Li berdade e da De mocracia, em
Brasília.

Em exa me na Co missão de Edu cação do Se na-
do Fe deral, o ato em epí grafe não re cebeu emen das
no pra zo re gimental.

II – Aná lise

Com o in tento de pres tar justa ho menagem ao
Patrono da Ma rinha, a ini ciativa de lei re ferida pro-
põe a ins crição de Ta mandaré no Li vro dos He róis da 
Pátria.

Na jus tificação, o ato em co mento re laciona os
grandes fe itos e a bra vura que pon tuam a bi ografia do
Almirante Jo aquim Mar ques Lisboa. Ga úcho de nas -
cimento, o Mar quês de Ta mandaré, como pas sou a
ser mais co nhecido, li derou inúmeras vi tórias na vais
marcadas por seu cons tante em penho pela ma nuten-
ção da uni dade na cional.

No co mando da Arma da Impe rial, Ta mandaré
escreveu al gumas das mais im portantes pá ginas
da his tória pá tria. Re conhecido por seu ide alismo
e in tegridade, não ra ras ve zes o Almirante ab dicou
de hon rarias e de re compensas pe cuniárias, de di-
cando seu fer vor cí vico às ca usas da Ma rinha e do
País.

Ao ig norar os acenos para par ticipar da vida po -
lítica, o Mar quês de Ta mandaré di zia ser re compen-
sado pelo re conhecimento po pular, ten do afir mado,
em mais de uma oca sião: “Sou ape nas ma rinheiro e
outra co isa não que ro ser”.

A jus tificação do pro jeto de lei res salta, tam -
bém, que a data na talícia do Pa trono da Ma rinha,
13 de de zembro, é ce lebrada como o Dia do Ma ri-
nheiro.

Do Li vro dos He róis da Pá tria já constam in sig-
nes no mes da nossa his tória, como Ti ra dentes, D.Pe-
dro I e Zum bi dos Pal mares, o que con fere le gitimida-
de à pro posição. Nes se sen tido, con sideramos opor -
tuno e me ritório o pro jeto em aná lise.

III – Voto

Pelo ex posto, não en contrando óbi ces de na tu-
reza cons titucional, ju rídica ou de téc nica le gislativa,
manifestamo-nos pela aprovação do Pro jeto de Lei do 
Senado nº 17, de 2003.

Sala da Co missão, 18 de mar ço de 2003. – Pre -
sidente; Se nador Ael ton Fre itas, Relator.
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PARECER Nº 170, DE 2003

Da Co missão de Assun tos Eco nô-
micos, so bre o Pro jeto de Lei do Se nado
nº 182 de 2001, de au toria do Se nador
Alvaro Dias, que dis põe so bre a con ces-
são de des conto para pro fessores na
compra de li vro di dático.

Relator: Se nador Antero Paes de Bar ros

I – Re latório

Vem a esta Co missão, para apre ciação em de ci-
são ter minativa, o pro jeto de lei em epí grafe, de au to-
ria do emi nente Se nador Álva ro Dias.

A pro posição, que cons ta ape nas de dois ar ti-
gos, de termina que é obri gatória a con cessão de des -
conto de 30% (trin ta por cen to) para pro fessores na
compra de li vros di dáticos, con dicionada à apre senta-
ção, no ato da com pra. da cé dula de iden tidade fun ci-
onal do be neficiário do desconto.

A jus tificação da pro posição en contra-se re digi-
da nos se guintes ter mos:

As di ficuldades eco nômicas do País vêm, ao
longo dos úl timos anos, acen tuando so bremaneira a
crise sa larial dos pro fessores. Com os sa lários de fa-
sados, as despesas li mitam-se ape nas aos itens bá si-
cos, in dispensáveis à so brevivência.

Com efe ito, os do centes dos di versos ní veis de
ensino não mais dis põem de re cursos para ad quirir
os li vros di dáticos im prescindíveis ao bom de sempe-
nho do ma gistério.

Embora es tejamos na era da in formação ele trô-
nica, os li vros ain da são o re curso pe dagógico mais
importante no pro cesso en sino-aprendizagem. E o
profes sor ne cessita não ape nas de um li vro di dático,
mas de quan tos se fi zerem ne cessários para am pliar
seu co nhecimento e man tê-lo atu alizado so bre o
tema que lhe com pete le cionar.

O pro jeto que apre sentamos ob jetiva fa cilitar a
compra de li vros di dáticos, to mando-os mais aces sí-
veis me diante o des conto de trin ta por cen to do pre ço
de ta bela.

Não fo ram ofe recidas emen das no pra zo re gi-
mental.

E o re latório.

II – Aná lise

Embora re conheçamos os no bres ob jetivos do
autor do pro jeto, en tendemos que ele não deve pros -
perar.

A me dida pro posta in vade a se ara da ini ciati-
va pri vada, de terminando que o pro fessor se be ne-
ficiará de um des conto, na aqui sição de li vros, cujo 
ônus não será su portado pelo Esta do, mas pe los
fornecedores, que não ob terão ne nhuma van ta-
gem em con trapartida.

A con seqüência ló gica será a ele vação dos
preços dos li vros, ten do em vis ta que os for nece-
dores certamente não se dis porão a ar car com os
custos de correntes des sa me dida, tor nando-a
inócua, ou, em al guns ca sos, im plicando sub sidi-
ar os pro fessores às cus tas de ou tros consumi-
dores.

Se in teressa ao Esta do sub sidiar o pro fessor na
aquisição de li vros, jul gamos que a pro posta mais pla -
usível se ria fazê-lo me diante re núncia tri butária,
como por exem plo o aba timento des sas des pesas no
imposto so bre a ren da, e não pela via da im posição
do des conto à ini ciativa pri vada.

III – Voto

Pelos mo tivos ex postos, ma nifestamo-nos
pela re jeição do Pro jeto de Lei do Se nado nº 182,
de 2001.

Sala da Co missão, Pre sidente , Re lator –  Ante ro
Paes de Bar ros.
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Os pa re-
ceres li dos vão à pu blicação.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Pre si-
dência co munica ao Ple nário que, de acor do com o
disposto no pa rágrafo úni co do art. 254 do Re gimento
Interno, fica aber to o pra zo de dois dias úte is para in -
terposição de re curso, por um dé cimo dos mem bros
do Se nado, para que o Projeto de De creto Le gislati-
vo nº 2, de 2002, de ini ciativa do Se nador Na bor Jú ni-
or e ou tros Se nhores Se nadores, que submete a ple -
biscito a uni ficação das po lícias ci vis e mi litares dos
Estados e do Dis trito Fe deral, continue sua tra mita-
ção, ten do em vis ta o pa recer da Co missão de Cons ti-
tuição, Jus tiça e Ci dadania lido an teriormente, que
conclui con trariamente à ma téria.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Pre si-
dência co munica ao Ple nário que o Projeto de Lei da
Câmara nº 34, de 2001 (nº 3.388/97, na Casa de ori -
gem), que dispõe so bre a construção de muro de pro -
teção contínuo nas pon tes, vi adutos e cur vas pe rigo-
sas em ro dovias fe derais ; e o Projeto de Lei da Câ -
mara nº 91, de 2001 (nº 755/95, na Casa de ori gem),
que inclui fer rovias na re lação des critiva do Pla no Na -
cional de Vi ação, cu jos pa receres fo ram li dos an teri-
ormente, fi carão pe rante a Mesa du rante cin co dias
úteis, a fim de re ceber emen das, nos ter mos do art.
235, II, “d”, do Re gimento Inter no.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Pre si-
dência co munica ao Ple nário que o Projeto de Lei da
Câmara nº 53, de 1999, (nº 3.883/97, na Casa de ori -
gem), que dispõe so bre a atu ação de ad vogado du -
rante de poimento pe rante Co missão Par lamentar de
Inquérito, cujo pa recer foi lido an teriormente, fi cará
perante a Mesa du rante cin co dias úte is a fim de re ce-
ber emen das, nos ter mos do art. 235, II, “d”, do Re gi-
mento Inter no.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Pre si-
dência co munica ao Ple nário que o Projeto de Lei da
Câmara nº 124, de 2001 (3.069/2000, na Casa de ori -
gem), que institui o avi so an tecipado ao fi ador da ina -
dimplência do de vedor, cujo pa recer foi lido an terior-
mente, será in cluído em Ordem do Dia opor tunamen-
te, a fim de ser de clarado pre judicado, nos ter mos do
§ 1º do art. 334 do Re gimento Inter no, ten do em vis ta
o pa recer da Co missão de Cons tituição, Jus tiça e Ci -
dadania lido an teriormente, que con clui pela pre judi-
cialidade da ma téria.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a
mesa, ofí cios que se rão li dos pelo Sr. 1º Se cretário
em exer cício, Se nador Alber to Sil va.

São li dos os se guintes:

OF./CAE/007/03

Brasília, 18 de março de 2003

Senhor Pre sidente,
Nos ter mos do § 2º do art. 91 do Re gimento

Interno, co munico a V. Exª que esta Co missão re jeitou
o Pro jeto de Lei do Se nado nº 182, de 2001, que “Dis -
põe so bre a con cessão de des conto para pro fessores
na com pra de li vro di dático” em re união re alizada em
18 de mar ço de 2003.

Atenciosamente, – Se nador Ramez Te bet,
Presidente da Co missão de Assun tos Eco nômicos.

OF.Nº CE/12/2003

Brasília, 18 de março de 2003

Senhor Pre sidente,
Nos ter mos do § 2º, do art. 91, do Re gimento

Interno do Se nado Fe deral, co munico a Vos sa Exce -
lência que esta Co missão apro vou, em tur no su ple-
mentar, na re união re alizada no dia de hoje, o subs ti-
tutivo do Exce lentíssimo Se nhor Se nador Ri cardo
Santos ao Pro jeto de Lei do Se nado nº 232 de 2002,
de Sua Exce lência o Se nhor Se nador Lú cio Alcânta-
ra, que “Alte ra o art. 18 da Lei nº 8.313, de 1991, que
restabelece os prin cípios da Lei nº 7.505, de 2 de ju -
lho de 1986, ins titui o Pro grama Na cional de Apo io’ à
Cultura (PRONAC) e dá ou tras pro vidências, para es -
tender à re alização de mos tras e fes tivais au diovisua-
is a fru ição do in centivo fis cal”.

Atenciosamente, – Se nador Osmar Dias,
Presidente da Co missão de Edu cação.

OF.Nº CE/013/2003

Brasília, 18 de março de 2003

Senhor Pre sidente,
Comunico a Vos sa Exce lência que esta Co missão

aprovou, em re união re alizada no dia de hoje, Pro jeto
de Lei do Se nado nº 17 de 2003, de au toria de Sua
Excelência o Se nhor Se nador Ma guito Vi lela, que
“Inscreve o nome de Jo aquim Mar ques Lisboa, o Mar -
quês de Taman daré, no Li vro dos He róis da Pá tria.”

Atenciosamente, – Se nador Osmar Dias,
Presidente da Co missão de Edu cação.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Presidên-
cia co munica ao Ple nário que, nos ter mos do art. 91, §§
3º a 5º, do Re gimento Inter no, fica aber to o pra zo de
cinco dias úte is para in terposição de re curso, por um
décimo da com posição da Casa, para que os Projetos
de Lei do Se nado nºs 182, de 2001, 232, de 2002, e
17, de 2003, se jam apre ciados pelo Ple nário.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a
mesa, re querimento que será lido pelo Sr. 1º Se cretá-
rio em exer cício, Se nador Alber to Sil va.

É lido o se guinte:
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REQUERIMENTO Nº 180, DE 2003

Nos ter mos do art. 50, § 2º, da Cons tituição Fe de-
ral, com binado com os arts. 215, I, a, 216 e 217 do Re gi-
mento Inter no do Se nado Fe deral, so licito que seja o
presente re querimento en caminhado ao Exce lentíssi-
mo Sr. Mi nis tro de Estado da Fa zenda, para que, por in -
termédio do Sr. Se cretário do Te souro Na cional, pro vi-
dencie e en caminhe, no es trito ter mo do pra zo cons titu-
cional de 30 dias, as se guintes in formações:

1. Qual o mon tante da dí vida glo bal do Esta do
de Mato Gros so para com a União?

2. Qu anto está sen do re tido, men salmente, do
Fundo de Par ticipação dos Estados, para a amor tiza-
ção des ta dí vida?

3. Qu ais os me canismos que es tão sen do usa -
dos para a cor reção des se pas sivo e qual a ori enta-
ção re passada ao Go verno do Esta do de Mato Gros -
so para a efe tiva li quidação des sa pen dência?

Sala das Ses sões, 27 de mar ço de 2003. –
Senadora Serys Slhes sarenko.

(À Mesa, para de cisão.)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O re queri-
mento lido será des pachado à Mesa para de cisão.

Sobre a mesa, re querimentos que se rão li dos
pelo Sr. 1º Se cretário em exer cício, Se nador Alberto
Silva.

São li dos os se guintes:

REQUERIMENTO Nº 181, DE 2003

Requeiro, nos termos do nú mero 12, alí nea e,
inciso II, do art. 255, do Re gimento Inter no do Se na-
do, que o PLS nº 37/2002, que “Dá nova re dação ao
art. 24 da Lei nº 8.212, de 24 de ju lho de 1991, e ao §
1º do art. 18 da Lei nº 8.213, de 24 de ju lho de 1991, a
fim de es tender o be nefício do au xílio-acidente ao
empregado do méstico”, seja exa minado pela Co mis-
são de Assun tos Eco nômicos, além da co missão
constante do des pacho ini cial.

Sala das Ses sões, 27 de mar ço de 2003. –
Senador Aloizio Mer cadante.

REQUERIMENTO Nº 182, DE 2003

Requeiro, nos ter mos do art. 258 do Re gimento
lnterno, a tra mitação con junta dos Pro jetos de Lei do
Senado nºs 61, de 1999, e 114, de 2001, am bos de
autoria do emi nente Se nador Edu ardo Su plicy, que vi -
sam a al terar disposições da Lei nº 9.504, de 30 de
setembro de 1997, que es tabelece nor mas ge rais
para as ele ições, no que con cerne à re alização de de -
bates e en trevistas pe los ca nais de rá dio e de te levi-
são aber ta e por as sinatura.

Sala das Ses sões, 27 de mar ço de 2003. –
Senador Marcelo Cri vella.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Os re que-
rimentos li dos se rão in cluídos em Ordem do Dia opor-
tunamente.

Sobre a mesa, ofí cios que se rão li dos pelo Sr. 1º
Secretário em exer cício, Se nador Alber to Sil va.

São li dos os se guintes:

OF.Nº 080/03-GLPFL

Brasília, 26 de março de 2003

Senhor Pre sidente,
Nos ter mos re gimentais, in dico, para com porem

a Co missão Mis ta in cumbida do es tudo e pa recer da
Medida Pro visória nº 2.208, de 17 de agos to de 2001,
em subs tituição aos an teriormente in dicados, os se -
guintes Se nhores Se nadores:

TITULARES SUPLENTES
Marco Ma ciel Cé sar Bor ges
José Jor ge Ro seana Sar ney

Atenciosamente, – Se nador José Agri pino,
Líder do PFL no se nado Fe deral.

OF.Nº 081/03-GLPFL

Brasília, 26 de março de 2003

Senhor Pre sidente,
Nos ter mos re gimentais, in dico, para com porem

a Co missão Mis ta in cumbida do es tudo e pa recer da
Medida Pro visória nº 2.160-25, de 23 de agos to de
2001, em subs tituição aos an teriormente in dicados,
os se guintes Se nhores Se nadores:

TITULARES SUPLENTES
Leomar Qu intanilha Pa ulo Octá vio
Jonas Pi nheiro (man tido) Edi son Lo bão

Atenciosamente, – Se nador José Agri pino,
Líder do PFL no se nado Fe deral.

OF.Nº 082/03-GLPFL

Brasília, 26 de março de 2003

Senhor Pre sidente,
Nos ter mos re gimentais, in dico, para com porem

a Co missão Mis ta in cumbida do es tudo e pa recer da
Medida Pro visória nº 2.161-35, de 23 de agos to de
2001, em subs tituição aos an teriormente in dicados,
os se guintes Se nhores Se nadores:
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TITULARES SUPLENTES
Renildo San tana Jo nas Pi nheiro
Roseana Sar ney Ro meu Tuma

Atenciosamente, – Se nador José Agri pino,
Líder do PFL no se nado Fe deral.

OF. Nº 083/03-GLPFL

Brasília, 26 de mar ço de 2003

Senhor Pre sidente,
Nos ter mos re gimentais, in dico, para com porem

a Co missão Mis ta in cumbida do es tudo e pa recer da
Medida Pro visória nº 2.162-72, de 23 de agos to de
2001, em subs tituição aos an teriormente in dicados,
os se guintes Se nhores Se nadores:

TITULARES SUPLENTES
Marco Ma ciel Pa ulo Octá vio
Renildo San tana Ro dolpho Tou rinho

Atenciosamente, – Se nador José Agri pino,
Líder do PFL no se nado Fe deral.

OF. Nº 84/03-GLPFL

Brasília, 26 de mar ço de 2003

Senhor Pre sidente,
Nos ter mos re gimentais, in dico, para com porem

a Co missão Mis ta in cumbida do es tudo e pa recer da
Medida Pro visória nº 2.163-41, de 23 de agos to de
2001, em subs tituição aos an teriormente in dicados,
os se guintes Se nhores Se nadores:

TITULARES SUPLENTES
Paulo Octá vio Re nildo San tana
José Agri pino (man tido) Ro meu Tuma (man tido)

Atenciosamente, – Se nador José Agri pino,
Líder do PFL no se nado Fe deral.

OF. Nº 85/03-GLPFL

Brasília, 26 de mar ço de 2003

Senhor Pre sidente,
Nos ter mos re gimentais, in dico, para com porem

a Co missão Mis ta in cumbida do es tudo e pa recer da
Medida Pro visória nº 2.165-36, de 23 de agos to de
2001, em subs tituição aos an teriormente in dicados,
os se guintes Se nhores Se nadores:

TITULARES SUPLENTES
Jonas Pi nheiro (man tido) Cé sar Bor ges
Romeu Tuma (man tido) De móstenes Torres

Atenciosamente, – Se nador José Agri pino,
Líder do PFL no Se nado Fe deral.

OF.Nº 86/03-GLPFL

Brasília, 26 de março de 2003

Senhor Pre sidente,
Nos ter mos re gimentais, in dico, para com porem

a Co missão Mis ta in cumbida do es tudo e pa recer da
Medida Pro visória nº 2.167-53, de 23 de agos to de
2001, em subs tituição aos an teriormente in dicados,
os se guintes Se nhores Se nadores:

TITULARES SUPLENTES
José Jor ge De móstenes Torres
César Bor ges Edi son Lo bão

Atenciosamente, – Se nador José Agri pino,
Líder do PFL no se nado Fe deral.

OF.Nº 87/03-GLPFL

Brasília, 26 de março de 2003

Senhor Pre sidente,
Nos ter mos re gimentais, in dico, para com porem

a Co missão Mis ta in cumbida do es tudo e pa recer da
Medida Pro visória nº 2.170-36, de 23 de agos to de
2001, em subs tituição aos an teriormente in dicados,
os se guintes Se nhores Se nadores:

TITULARES SUPLENTES
César Bor ges José Agri pino (man tido)
Demóstenes Torres Efra im Mo rais

Atenciosamente, – Se nador José Agri pino,
Líder do PFL no se nado Fe deral.

OF.Nº 088/03-GLPFL

Brasília, 26 de março de 2003

Senhor Pre sidente,
Nos ter mos re gimentais, in dico, para com porem

a Co missão Mis ta in cumbida do es tudo e pa recer da
Medida Pro visória nº 2.172-32, de 23 de agos to de
2001, em subs tituição aos an teriormente in dicados,
os se guintes Se nhores Se nadores:

TITULARES SUPLENTES
Renildo San tana He ráclito For tes
José Agri pino (man tido) João Ri beiro

Atenciosamente, – Se nador José Agri pino,
Líder do PFL no se nado Fe deral.
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OF. Nº 089/03-GLPFL

Brasília, 26 de mar ço de 2003

Senhor Pre sidente,
Nos ter mos re gimentais, in dico, para com porem

a Co missão Mis ta in cumbida do es tudo e pa recer da
Medida Pro visória nº 2.173-24, de 23 de agos to de
2001, em subs tituição aos an teriormente in dicados,
os se guintes Se nhores Se nadores:

TITULARES SUPLENTES
Edison Lo bão Jo nas Pi nheiro
Efraim Mo rais José Jor ge

Atenciosamente, – Se nador José Agri pino,
Líder do PFL no se nado Fe deral.

OF. Nº 090/03-GLPFL

Brasília, 26 de mar ço de 2003

Senhor Pre sidente,
Nos ter mos re gimentais, in dico, para com porem

a Co missão Mis ta in cumbida do es tudo e pa recer da
Medida Pro visória nº 2.186-16, de 23 de agos to de
2001, em subs tituição aos an teriormente in dicados,
os se guintes Se nhores Se nadores:

TITULARES SUPLENTES
Jonas Pi nheiro (man tido) Le omar Qu intanhlha
Rodolpho Tou rinho Re nildo San tana

Atenciosamente, – Se nador José Agri pino,
Líder do PFL no se nado Fe deral.

OF. Nº 091/03-GLPFL

Brasília, 26 de mar ço de 2003

Senhor Pre sidente,
Nos ter mos re gimentais, in dico, para com porem

a Co missão Mis ta in cumbida do es tudo e pa recer da
Medida Pro visória nº 2.189-49, de 23 de agos to de
2001, em subs tituição aos an teriormente in dicados,
os se guintes Se nhores Se nadores:

TITULARES SUPLENTES
José Agri pino (man tido) Ro dolpho Tou rinho
José Jor ge Ro seana Sar ney

Atenciosamente, – Se nador José Agri pino,
Líder do PFL no se nado Fe deral.

OF.LID/PPS Nº 110/03

Brasília, 26 de março de 2003

Senhor Pre sidente,
Indico a Vos sa Exce lência o De putado

GERALDO THADEU – PPS/MG, como mem bro ti tu-
lar, para ocu par a vaga que cabe a este Par tido na
Comissão Mis ta des tinada a efe tuar es tudo em re la-
ção à MP nº 112, em tra mitação na Casa, em subs ti-
tuição ao De putado Ro ber to Fre ire.

Atenciosamente, – De putado Roberto Fre ire,
Líder do PPS.

OF.Nº 229/03 – LPL

Brasília, 26 de março de 2003

Senhor Pre sidente,

Tenho a honra de co municar a V. Exª que o Par ti-
do Li beral in dica o De putado Chi co da Prin cesa
(PL/PR), na qua lidade de ti tular, e o De putado Ma urí-
cio Ra belo (PL/TO), na qua lidade de su plente, em
substituição aos anteriormente in dicados, para in te-
grarem a Co missão Mis ta des tinada a pro ferir pa recer
à Me dida Pro visória nº 82, de 2002, que “Dis põe so -
bre a trans ferência da União para os Esta dos e o Dis -
trito Fe deral de par te da ma lha ro doviária sob ju risdi-
ção fe deral, nos ca sos que es pecifica, e dá ou tras
providências”.

Sendo o que se apre senta para o mo mento, re i-
tero ao ilus tre Pre sidente meus pro testos de ele vado
apreço e dis tinta con sideração. – De putado Valdemar
Costa Neto, Lí der do Bloco PL/PSL.

OF.Nº 230/03 – LPL

Brasília, 26 de março de 2003

Senhor Pre sidente,

Tenho a honra de co municar a V. Exª que o Par ti-
do Li beral in dica o De putado João Cal das (PL/AL), na 
qualidade de ti tular, e o De putado Car los Mota
(PL/MG), na qua lidade de su plente, em subs tituição
aos an teriormente in dicados, para in tegrarem a Co-
missão Mis ta des tinada a pro ferir pa recer à Me dida
Provisória nº 83, de 2002, que “Dis põe so bre a con -
cessão da apo sentadoria es pecial ao co operado de
cooperativa de tra balho ou de pro dução e dá ou tras
providências”.

Sendo o que se apre senta para o mo mento, re i-
tero ao ilus tre Pre sidente meus pro testos de ele vado
apreço e dis tinta con sideração. – De putado Valdemar
Costa Neto, Lí der do Bloco PL/PSL.
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OF. Nº 231/03 – LPL

Brasília, 26 de mar ço de 2003

Senhor Pre sidente,
Tenho a honra de co municar a V.Exª que o Par ti-

do Li beral in dica o De putado We linton Fa gundes
(PL/MT), na qua lidade de ti tular, e o De putado Me dei-
ros (PL/SP), na qua lidade de su plente, em subs titui-
ção aos an teriormente in dicados, para in tegrarem a
Comissão Mis ta des tinada a pro ferir pa recer à Me di-
da Pro visória nº 86, de 2002, que “Alte ra dis positivos
da Lei nº 8.745, de 9 de de zembro de 1993, e da Lei
nº 10.470, de 25 de ju nho de 2002, cria car gos efe ti-
vos, car gos co missionados e gra tificações no âm bito
da Admi nistração Pú blica Fe deral, e dá ou tras pro vi-
dencias”.

Sendo o que se apre senta para o mo mento, re i-
tero ao ilus tre Pre sidente meus pro testos de ele vado
apreço e dis tinta con sideração. – De putado Valdemar
Costa Neto, Lí der do Bloco PL/PSL.

OF. Nº 232/03 – LPL

Brasília, 26 de mar ço de 2003

Senhor Pre sidente,
Tenho a honra de co municar a V.Exª que o Par ti-

do Li beral in dica o De putado Remi Trin ta (PL/MA), na
qualidade de ti tular, e o De putado Mar cos de Je sus
(PL/PE), na qua lidade de su plen te, em subs tituição
aos an teriormente in dicados, para in tegrarem a Co-
missão Mis ta des tinada a pro ferir pa recer à Me dida
Provisória nº 91, de 2002, que “Alte ra a Lei nº 6.360,
de 23 de se tembro de 1976, que dis põe so bre a vi gi-
lância sa ni tária a que fi cam su jeitos as dro gas, os in -
sumos far macêuticos e cor relatos, cos méticos, sa ne-
antes e ou tros pro dutos”.

Sendo o que se apre senta para o mo mento, re i-
tero ao ilus tre Pre sidente meus pro testos de ele vado
apreço e dis tinta con sideração. – De putado Valdemar
Costa Neto, Lí der do Bloco PL/PSL.

OF. Nº 233/03 – LPL 

Brasília, 26 de mar ço de 2003

Senhor Pre sidente,
Tenho a honra de co municar a V.Exª que o Par ti-

do Li bera] in dica o De putado João Leão (PL/BA), na
qualidade de ti tular, e o De putado Ne ucimar Fraga
(PL/ES), na qua lidade de su plen te, em subs tituição
aos an teriormente in dicados, para in tegrarem a Co-

missão Mis ta des tinada a pro ferir pa recer à Me dida
Provisória nº 94, de 2002, que “Re abre o pra zo para
que os Mu nicípios que re financiaram suas dí vidas
junto à União pos sam con tratar em préstimos ou fi-
nanciamentos e dá nova re dação ao art. 20 da Lei nº
8.989, de 24 de fe vereiro de 1995.”

Sendo o que se apre senta para o mo mento, re i-
tero ao ilus tre Pre sidente meus pro testos de ele vado
apreço e dis tinta con sideração. – De putado Valdemar
Costa Neto, Lí der do Blo co PL/PSL.

OF.Nº 23 4/03 – LPL 

Brasília, 26 de março de 2003

Senhor Pre sidente,
Tenho a honra de co municar a V. Exª que o Par ti-

do Li beral in dica o De putado Ja ime Mar tins Fi lho
(PL/MG), na qua lidade de ti tular, e o De putado Ne uci-
mar Fra ga (PL/ES), na qua lidade de su plente, em
substituição aos anteriormente in dicados, para in te-
grarem a Co missão Mis ta des tinada a pro ferir pa recer
à Me dida Pro visória nº 95, de 2002, que “Dá nova re -
dação ao art. 40 da Lei nº 6.704, de 26 de ou tubro de
1979, que dis põe so bre o se guro de cré dito à ex porta-
ção e dá ou tras pro vidências”.

Sendo o que se apre senta para o mo mento, re i-
tero ao ilus tre Pre sidente meus pro testos de ele vado
apreço e dis tinta con sideração. – De putado Valdemar
Costa Neto, Lí der do Blo co PL/PSL.

Of. nº 235/03 – LPL 

Brasília, 26 de março de 2003

Senhor Pre sidente,
Tenho a honra de co municar a V. Exª que o Par tido

Liberal in dica o De putado João Leão (PL/BA), na qua li-
dade de ti tular, e o De putado Mi guel de Souza (PL/RO),
na qua lidade de su plente, em subs tituição aos an terior-
mente in dicados, para in tegrarem a Co missão Mis ta
destinada a pro ferir pa recer à Me dida Pro visória nº 97,
de 2002, que “Alte ra o art. 26 da Me dida Pro visória nº
2.192-70, de 24 de agos to de 2001, que es tabelece me -
canismos ob jetivando in centivar a re dução da pre sença
do se tor pú blico es tadual na ati vidade fi nanceira ban cá-
ria, dis põe so bre a pri vatização de ins tituições fi nancei-
ras, e dá ou tras pro vidências”.

Sendo o que se apre senta para o mo mento, re i-
tero ao ilus tre Pre sidente meus pro testos de ele vado
apreço e dis tinta con sideração. – De putado Valdemar
Costa Neto, Lí der do Blo co PL/PSL.
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OF. Nº 236/03 – LPL 

Brasília, 26 de mar ço de 2003

Senhor Pre sidente,
Tenho a honra de co municar a V.Exª que o Par ti-

do Li beral in dica o De putado Hum berto Mi chiles
(PL/AM), na qua lidade de ti tular, e o De putado Re inal-
do Be tão (PL/RJ), na qua lidade de su plente, em subs -
tituição aos an teriormente in dicados, para in tegrarem
a Co missão Mis ta des tinada a pro ferir pa recer à Me -
dida Pro visória nº 100, de 2002, que “Alte ra as Leis
nºs 8.248, de 23 de ou tubro de 1991, 8.387, de 30 de
dezembro de 1991, e 10.176, de 11 de ja neiro de
2001, dis pondo so bre a ca pacitação e com petitivida-
de do se tor de tec nologia da in formação, e dá ou tras
providências”.

Sendo o que se apre senta para o mo mento, re i-
tero ao ilus tre Pre sidente meus pro testos de ele vado
apreço e dis tinta con sideração. – De putado Valdemar
Costa Neto, Lí der do Blo co PL/PSL.

OF. Nº 237/03 – LPL

Brasília, 26 de mar ço de 2003

Senhor Pre sidente,
Tenho a honra de co municar a V.Exª que o Par ti-

do Li beral in dica o De putado Re inaldo Be tão (PL/RJ),
na qua lidade de ti tular, e o De putado João Leão
(PL/BA), na qua lidade de su plen te, em subs tituição
aos an teriormente in dicados, para in tegrarem a Co-
missão Mis ta des tinada a pro ferir pa recer à Me dida
Provisória nº 101, de 2002, que “Dis põe so bre a con -
tribuição para o Pro grama de Inte gração So cial e de
Formação do Pa trimônio do Ser vidor Pú blico –
PIS/PASEP e da Con tribuição para Se guridade So cial
– COFINS, de vidas pe las so ciedades co operativas
em ge ral.”

Sendo o que se apre senta para o mo mento, re i-
tero ao ilus tre Pre sidente meus pro testos de ele vado
apreço e dis tinta con sideração. – De putado Valdemar
Costa Neto, Lí der do Blo co PL/PSL.

OF. Nº 238/03 – LPL

Brasília, 26 de mar ço de 2003

Senhor Pre sidente,
Tenho a honra de co municar a V.Exª que o Par ti-

do Li beral in dica o De putado Me deiros (PL/SP), na

qualidade de ti tular, e o De putado We linton Fa gundes
(PL/MT), na qua lidade de su plente, em subs tituição
aos an teriormente in dicados, para in tegrarem a Co-
missão Mis ta des tinada a pro ferir pa recer à Me dida
Provisória nº 103, de 2003, que “Dis põe so bre a or ga-
nização da Pre sidência da Re pública e dos Mi nistéri-
os, e dá ou tras pro vidências.

Sendo o que se apre senta para o mo mento, re i-
tero ao ilus tre Pre sidente meus pro testos de ele vado
apreço e dis tinta con sideração. – De putado Valdemar
Costa Neto, Lí der do Blo co PL/PSL.

OF.Nº 239/03 – LPL

Brasília, 26 de março de 2003

Senhor Pre sidente,
Tenho a honra de co municar a V. Exª que o Par tido

Liberal in dica o De putado Lin coln Portela (PL/MG), na
qualidade de ti tular, e o De putado He leno Sil va (PL/SE), 
na qua lidade de su plente, em subs tituição aos an terior-
mente in dicados, para in tegrarem a Co missão Mis ta
destinada a pro ferir pa recer à Me dida Pro visória nº 104,
de 2003, que “Re voga o art. 374 da Lei nº 10.406, de 10
de ja neiro de 2002 – Có digo Ci vil”.

Sendo o que se apre senta para o mo mento, re i-
tero ao ilus tre Pre sidente meus pro testos de ele vado
apreço e dis tinta con sideração. – De putado Valdemar
Costa Neto, Lí der do Blo co PL/PSL.

OF.Nº 240/03 – LPL

Brasília, 26 de março de 2003

Senhor Pre sidente,
Te nho a hon ra de co municar a V. Exª que o

Partido Li beral in dica o De putado Lin coln Por tela
(PL/MG), na qua lidade de ti tular, e o De putado Má -
rio Assad (PL/MG), na qua lidade de su plente, em
substituição aos an teriormente in dicados, para in -
tegrarem a Co missão Mis ta des tinada a pro ferir
parecer à Me dida Pro visória nº 106, de 2003, que
“Autoriza o Po der Executivo a ins tituir o Ser viço
Social Au tônomo Agên cia de Promoção de Expor -
tações do Brasil – APEX-Bra sil, al tera os arts. 8º e
11 da Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990, e dá ou -
tras pro vidências.”

Sendo o que se apre senta para o mo mento, re i-
tero ao ilus tre Pre sidente meus pro testos de ele vado
apreço e dis tinta con sideração. – De putado Valdemar
Costa Neto, Lí der do Blo co PL/PSL.
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OF. Nº241/03-LPL 

Brasília, 26 de mar ço de 2003

Senhor Pre sidente:
Tenho a honra de co municar a V.Exª que o Par ti-

do Li beral in dica o De putado Me deiros (PL/SP), na
qualidade de ti tular, e o De putado Pa ulo José Gou vêa
(PL/RS), na qua lidade de su plen te, em subs tituição
aos an teriormente in dicados, para in tegrarem a Co-
missão Mis ta des tinada a pro ferir pa recer à Me dida
Provisória nº 107, de 2003, que “Alte ra dis positivos
das Leis nºs 10.637, de 30 de de zembro de 2002, e
9.317, de 5 de de zembro de 1996, e dá ou tras pro vi-
dências”.

Sendo o que se apre senta para o mo mento, re i-
tero ao ilus tre Pre sidente meus pro testos de ele vado
apreço e dis tinta con sideração. – De putado Valdemar
Costa Neto, Lí der do Blo co PL/PSL.

OF. Nº 242/03 – LPL 

Brasília, 26 de mar ço de 2003

Senhor Pre sidente:
Tenho a honra de co municar a V. Exª que o Par tido

Liberal in dica o De putado Remi Trin ta (PL/MA), na qua -
lidade de ti tular, e o De putado Car los Mota (PL/MG), na
qualidade de su plente, em subs tituição aos anterior-
mente in dicados, para in tegrarem a Co missão Mis ta
destinada a pro ferir pa recer à Me dida Pro visória nº 108,
de 2003, que “Cria o Pro grama Na cional de Aces so à
Alimentação – Car tão Ali mentação”.

Sendo o que se apre senta para o mo mento, re i-
tero ao ilus tre Pre sidente meus pro testos de ele vado
apreço e dis tinta con sideração. – De putado Valdemar
Costa Neto, Lí der do Blo co PL/PSL.

OF Nº 243/03-LPL 

Brasília, 26 de mar ço de 2003

Senhor Pre sidente:
Tenho a honra de co municar a V.Exª que o Par ti-

do Li beral in dica o De putado We linton Fa gundes
(PL/MT), na qua lidade de ti tular, e o De putado João
Leão (PL/BA), na qua lidade de su plente, em subs titui-
ção aos an teriormente in dicados, para in tegrarem a
Comissão Mis ta des tinada a pro ferir pa recer à Me di-
da Pro visória nº 109, de 2003, que “Au toriza o Po der
Executivo a con ceder sub venção eco nômica à Com -

panhia de Na ve gação do São Fran cisco –
FRANAVE”.

Sendo o que se apre senta para o mo mento, re i-
tero ao ilus tre Pre sidente meus pro testos de ele vado
apreço e dis tinta con sideração. – De putado Valdemar
Costa Neto, Lí der do Blo co PL/PSL.

OF.Nº 244/03-LPL 

Brasília, 26 de março de 2003

Senhor Pre sidente:
Tenho a honra de co municar a V. Exª que o Par ti-

do Li beral in dica o De putado Co ronel Alves (PL/AP),
na qua lidade de ti tular, e o De putado Ne ucimar Fraga
(PL/ES), na qua lidade de su plente, em subs tituição
aos an teriormente in dicados, para in tegrarem a Co-
missão Mis ta des tinada a pro ferir pa recer à Me dida
Provisória nº 110, de 2003, que “Cria a Car reira de
Agente Pe nitenciário Fe deral no Qu adro de Pes soal
do De partamento de Po lícia Fe deral e dá ou tras pro vi-
dências”.

Sendo o que se apre senta para o mo mento, re i-
tero ao ilus tre Pre sidente meus pro testos de ele vado
apreço e dis tinta con sideração. – De putado Valdemar
Costa Neto, Lí der do Blo co PL/PSL.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se rão fe i-
tas as subs tituições so licitadas.

Sobre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se -
cretário em exer cício, Se nador Alberto Sil va.

É lido o se guinte:

Of. GLPMDB nº 064/2003

Brasília, 27 de março de 2003

Senhor Pre sidente,
Conforme acor do de li deranças, in formo a Vos -

sa Exce lência que o Par tido do Mo vimento De mocrá-
tico Bra sileiro – PMDB ocu pará so mente seis va gas
na Co missão de Edu cação. Por tanto, so licito a re tira-
da do meu nome da re ferida Co missão.

Renovo, na opor tunidade, vo tos de apreço e
consideração. – Se nador Renan Ca lheiros, Lí der do
PMDB.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – As pro-
postas de emen da à Cons tituição que aca bam de ser
lidas es tão su jeitas às dis posições cons tantes do art.
354 e se guintes do Re gimento Inter no.
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Aa ma térias se rão des pachadas à Co missão de
Constituição, Jus tiça e Ci dadania.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O ofí cio
lido vai à pu blicação.

Sobre a mesa, pro postas de emen da à Cons titu-
ição que se rão li das pelo Sr. 1º Se cretário em exer cí-
cio, Se nador Alber to Sil va.

São li das as se guintes:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 8, DE 2003

Aperfeiçoa o Sis tema Tri butário Na-
cional e o fi nanciamento da Se guridade
Social, es tabelece nor mas de tran sição e
dá ou tras pro vidências.

As Me sas da Câ mara dos De putados e do Se -
nado Fe deral, nos ter mos do § 3º do art. 60 da Cons ti-
tuição Fe deral, pro mulgam a se guinte emen da ao tex -
to cons titucional:

Art. 1º Esta pro posta de emen da cons titucional
tem por es copo in troduzir, no ar cabouço fun damental
do sis tema tri butário na cional, a fi gura do Impos to Ci -
dadão, in cidente so bre mo vimentações e tran sações
financeiras, sob a du pla for ma ju rídica de im posto ar -
recadatário ge nérico e de con tribuição so cial para o
financiamento da se guridade so cial.

Art. 2º Fi cam al teradas as re dações do art. 150, III, 
b e § 10, art. 153, 111, e §§ 10, 20 e 30, art. 159, I, a b, c, 
d, e §§ 2º e 3º, art. 195, I, e acres cidos os §§ 80 e 90 ao
art. 150, §§ 4º, 9º, 12 e 13, a, b e c ao art. 195, no tex to
da Cons tituição Fe deral, nos se guintes ter mos:

“Art. 150. ...............................................

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

III – .......................................................

..............................................................
b) no mes mo exer cício fi nanceiro em

que haja sido pu blicada a lei que os ins tituiu
ou au mentou, e an tes de de corridos cen to e 
oitenta dias da data da pu blicação.

..............................................................
§ 1º As ve dações ex pressas no in ciso

III, b, não se apli cam aos im postos previstos
nos ar tigos 153, I e II, e 154, II.

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

§ 8º As ve dações ex pressas no in ciso
VI, b e d, não se apli cam ao im posto pre vis-
to no ar tigo 153, III.

§ 9º A ins tituição de ou tros tri butos,
além dos dis criminados nes ta Cons ti tuição,
bem como a ma joração dos tri butos exis ten-
tes além do li mite má ximo pre visto no art.
153, § 3º, a, fi cam con dicionadas à apro va-
ção pré via por re ferendo, res salvados os
dispositivos cons titucionais em con trário.

Art. 153. ................................................

..............................................................
III – im posto so bre mo vimentação ou

transmissão de va lores e de cré ditos e di rei-
tos de na tureza fi nanceira;

§ 1º É fa cultado ao Po der Executivo,
atendidas as con dições e os li mites es tabe-
lecidos em lei com plementar, al terar as alí-
quotas dos im postos enu merados nos in ci-
sos I e II;

§ 2º O im posto pre visto no in ciso III
será in formado pe los cri térios da ge nerali-
dade e da uni versalidade, po dendo ser pro -
gressivo, na for ma da lei, em fun ção dos so -
matórios agre gados pe riodicamente, por ti-
tular pes soa fí sica, das mo vimentações ou
transmissões a ele su jeitas;

§ 3º Lei com plementar es pecificará, no 
que se re fere ao im posto pre visto no in ciso
III, bem como à con tribuição que o acom pa-
nha, re ferida no art. 195, I:

a) as alí quotas má ximas;
b) a for ma como, res peitadas as nor mas

de tra tados in ternacionais de li vre co mércio
de que o Bra sil seja signatário, se rão im ple-
mentados os prin cípios da de soneração tri bu-
tária das ex portações de bens e ser viços e do 
idêntico tra tamento do pro duto ou ser viço im -
portado ao seu si milar na cional;

c) os bens de pri meira ne cessidade
cuja ven da, no va rejo, pos sa ser be neficiada
com de soneração tri butária, im plementada
segundo me todologia idên tica à da hi pótese
de ex portação de que tra ta a alí nea an terior;

d) as mo vimentações e tran sações en -
volvendo apli cações fi nanceiras e mo biliári-
as, in clusive em ouro como ati vo fi nanceiro,
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submetidas ao prin cípio do de ferimento da
tributação, ex cluídas da in cidência des ses
tributos du rante todo o tem po em que os re -
cursos cor respondentes não re tornarem,
dos cir cuitos dos mer cados fi nanceiros e de
capitais, para con sumo ou in vestimento em
ativos não fi nanceiros ou mo biliários;

e) o li miar, apro ximadamente equi va-
lente ao va lor da ren da lí quida mé dia an teri-
ormente su jeita ao re vogado im posto so bre
a ren da das pes soas fí sicas, aba ixo do qual
a in cidência des ses tributos, so bre os ren di-
mentos do trabalho as salariado, será as su-
mida pre viamente pelo em pregador, me di-
ante adi ção ao sa lário li quido pago, cre dita-
do ou pos to à dis posição;

f) as res trições pre ventivas à eva são
tributária, dentre as quais a for ma obri gatori-
amente no minal e não en dossável de toda e 
qualquer or dem de pa gamento ou ti tulo de
crédito, bem como as san ções eficazes para 
dissuadir sua bur la;

g) as alí quotas acres cidas, in cidentes
sobre sa ques e de pósitos de nu merário jun -
to ao sis tema ban cário, com o in tuito de es -
timular a prá tica de tran sações su jeitas às
alíquotas nor mais;

h) a di visão da in cidência en tre os dé -
bitos e os cré ditos bancários;

i) as res trições à va lidade do adim ple-
mento de obri gações ju rídicas one rosas, se
não for com provada a li quidação por in termé-
dio de con tas correntes à vista, de ti tularidade
dos res pectivos in tervenientes en volvidos, em
instituições do sis tema ban cário na cional,
com a re tenção dos tri butos de vidos;

j) o pro cedimento uni ficado de ar reca-
dação si multânea de am bos os tributos, me -
diante apli cação de alíquota to tal igual à
soma das alí quotas sin gulares de cada um
deles, com re passe di reto, imediato e au to-
mático, pe las ins tituições ou ór gãos respon-
sáveis pela ar recadação, aos res pectivos
destinatários, na pro porção exata das alí-
quotas re lativas ao im posto e à con tribuição
social;

k) as sal vaguardas im peditivas de que
a par cela da ar recadação, pre vista na alí nea
precedente, re presentativa da con tribuição
social des crita no art. 195, I, pos sa ser des -
viada para em pregos alhe ios à sua fi nalida-
de in trínseca, não es tando su jeita às vin cu-
lações, es tranhas à sua na tureza, dos arts.
198, § 2º e 212, nem à par tilha de que tra-
tam os arts. 158 e 159.

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

Art. 159. ................................................

I – do pro duto da ar recadação do im-
posto pre visto no ar tigo 153, III, qua renta e
quatro por cen to na se guinte for ma:

a) vin te por cen to ao Fun do de Par tici-
pação dos Estados e do Dis trito Fe deral;

b) vin te por cen to ao Fun do de Par tici-
pação dos mu nicípios;

c) três por cen to, para apli cação em
programas de fi nanciamento ao se tor pro du-
tivo das re giões Nor te, Nordeste e Cen-
tro-Oeste, por meio de suas ins tituições fi-
nanceiras de ca ráter re gional, de acor do
com os pla nos re gionais de de senvolvimen-
to, fi cando as segurada ao semi-ári do do
Nordeste a me tade dos re cursos des tinados
à re gião, na forma que a lei es tabelecer;

d) um por cen to aos Esta dos e ao Dis -
trito Fe deral, pro porcionalmente ao va lor
das res pectivas ex portações de pro dutos in -
dustrializados.

..............................................................
§ 2º A ne nhuma uni dade Fe derada po-

derá ser des tinada par cela su perior a vin te
por cen to do mon tante a que se re fere o dis -
posto no item d do in ciso I, de vendo o even tu-
al ex cedente ser dis tribuído en tre os de mais
participantes, man tido, em re lação a es ses, o
critério de par tilha nele es tabelecido.

§ 3º Os es tados en tregarão aos res-
pectivos mu nicípios vin te e cin co por cen to
dos re cursos que re ceberem nos ter mos do
item d a do in ciso I, ob servados os cri térios
estabelecidos no art. 158.

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

Art. 195. ...............................................
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I – so bre mo vimentação ou trans mis-
são de va lores e de créditos e di reitos de
natureza fi nanceira, acom panhando, me di-
ante apli cação de alí quota adi cional, a exi-
gência do im posto pre visto no art. 153, III,
na for ma da lei e res peitados os re quisitos
de que tra ta o art. 153, § 3º;

..............................................................
§ 4º As fi nalidades de cus teio, su pri-

das pela con tribuição prevista no in ciso I
deste ar tigo, abrangem tam bém, na for ma
da lei:

a) o pro grama do se guro de semprego
previsto no ar tigo 7º, in ciso II, e o abo no de
que tra ta o § 3º do art. 239;

b) os gas tos pro jetados, com o en sino
fundamental pú blico, an teriormente fi nancia-
dos pela ex tinta con tribuição do sa lário-edu-
cação;

c) as en tidades pri vadas de serviço
social e de for mação profissional vin culadas
ao sis tema sin dical.

§ 9º A con tribuição so cial pre vista no
inciso I não será exi gida dos se gurados que
contribuam sob a mo dalidade pre vista no in -
ciso II des te ar tigo.”

Art. 3º A ex pressão fi nal “ar tigos 150, 11, 153,
III e 153, § 2º, I”, cons tante nos ar tigos 27, § 2º, 29,
V, 37, XV, 49, VII, 95, III, e 128, § 5º, I, c, fica subs ti-
tuída por “ar tigo 150, II”.

Art. 4º Fi cam re vogados os in cisos IV a VII e os
§§ 4º e 5º do art. 153, o in ciso I do art. 157, os in cisos I
e II do art. 158, o in ciso II e o § 1º do art. 159, o § 7º do
art. 195, o § 5º do art. 212 e o art. 240, da Cons tituição
Federal.

Art. 5º Fi cam acres cidos, ao texto do Ato das
Disposições Cons titucionais Tran sitórias, os arts. 84 e 
85, nos se guintes ter mos:

“Art. 84. O im posto pre visto no art. 153, III, da
Constituição Fe deral, subs titui, para to dos os efe itos,
desde o ter mo ini cial de sua exi gibilidade, a contribui-
ção de que tra tam os arts. 74, 75 e 80, I, des te Ato.

Art. 85. Lei com plementar dis porá so bre a for ma
como:

I – os fun dos, pro gramas e pro jetos ali mentados
com re cursos, be nefícios ou re núncias, de correntes
dos tri butos ex tintos jun tamente com a en trada em vi -

gor do im posto e da con tribuição pre vistos, res pecti-
vamente, no art. 153, III e 195, I, da Cons tituição Fe -
deral, te rão suas fon tes de fi nanciamento  subs tituí-
das ou so frerão so lução de con tinuidade;

II – se rão ajustados e com patibilizados, sem
prejuízo para o in teresse pú blico, os di reitos e obri ga-
ções pen dentes, de correntes das le gislações re lati-
vas aos tri butos ex tintos, em vir tude da nova or dem
tributária ins taurada com a en trada em vi gor dos tri bu-
tos re feridos no in ciso an terior des te ar tigo;

III – será as segurada, a cada ente po lítico be ne-
ficiário de partilhas cons titucionais de re ceitas fe dera-
is, sem in terrupção, o flu xo e o vo lume de re cursos
não in feriores ao que se ti ver ve rificado no úl timo
exercício fi nanceiro an terior ao da en trada em vi gor
dos tri butos re feridos no in ciso I des te ar tigo.

Art. 6º Esta emen da cons titucional en tra em vi -
gor na data de sua pu blicação e torna-se eficaz, no
que se re fere à ex tinção de tri butos e à de flagração de 
novas re lações obri gacionais tri butárias, no primeiro
dia do sé timo mês sub sequente.

Justificação

Em nos so en tendimento, a prin cipal vir tude da
presente pro posição, que ora re-en caminhamos à
apreciação do Congresso Na cional, con siste no fato
de se opor tunizar, por seu in termédio, o ime diato iní -
cio do pro cesso de dis cussão da tão ne cessária e al -
mejada Re forma Tri butária, contribuindo as sim para a 
solução de um dos mais im portantes pro blemas que
hoje afli gem a vida na cional, ao mes mo tem po em
que nos ali amos aos es forços que vêm sen do em pre-
endidos pelo novo Go verno Fe deral, numa de suas
mais emer gentes pri oridades.

Acreditamos que a re definição ca bal do mo delo
de ar recadação e fi nanciamento, de corrente da ób via
falência do atu al sis tema, não deve co meçar da es ta-
ca zero. E mu ito me nos se cons tituir numa ame aça ao 
pacto fe derativo.

Por isso, cre mos que o pri meiro pas so a ser tri -
lhado no si nuoso ca minho dos en tendimentos in tra e
interpartidários, rumo ao con senso in dispensável à
consecução de uma ver dadeira re forma, no sen tido
de ga rantir que não haja per das nos atu ais ní veis das
receitas es taduais e mu nicipais.

Para tan to, propomos que, sem pre juízo para os
cofres pú blicos, se ins trumentalize, num pri meiro mo -
mento, a sim plificação dos tri butos da União, para
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que, pos teriormente, se o faça nos es tados e, numa
etapa sub seqüente, nos mu nicípios.

É im perioso, con tudo, que tal sim plificação,
além de des burocratizar e de re duzir cus tos, possa
ter a ca pacidade de co ibir fra udes hoje co muns, como 
a so negação e a cor rupção fis cal, e que se ope re com 
mecanismos que com batam a atualmente com plexa
aferição de re sultados, eli minando ain da a prá tica da
evasão, o que se fará exe qüível ao se re dimensiona-
rem fór mulas de re colhimento in sonegáveis que pro -
porcionem uma nova dis tribuição dos en cargos, im-
postos e contribuições, com os se tores in formais de
nossa eco nomia.

Justamente por con templar esta sé rie de pre-
missas bá sicas, com sólido ful cro nos pres supostos
até aqui enun ciados, é que op tamos por subscrever
nossa pro posta ado tando tex to idên tico ao da PEC nº
474, de 2001 de – au toria do en tão De putado Mar cos
Cintra –, pro posta esta que hoje tra mita na Câ mara,
em avan çado es tágio de ma turação, uma vez apro va-
da que foi, por una nimidade, na Co missão Espe cial
que a exa minou exa ustivamente, en contrando-se
agora pron ta para dis cussão e de liberação pelo Ple -
nário da quela Casa.

Ao re produzirmos, portanto, a ín tegra dos co-
mandos da re ferida PEC, bus camos o sin gular en sejo
de uma no tável eco nomia pro cessual, a ser pro picia-
da pela tra mitação pa ralela das pro postas de for ma e
teor idên ticos em am bas as câ maras do Par lamento.
Caso ob tenhamos o êxito que es peramos em tal de si-
derato, es taremos evi tando o re torno da ma téria à ori-
gem, para apre ciação da Casa re visora. Des ta ma nei-
ra, co laborando, uma vez mais, com a pres sa do Go -
verno Fe deral e da so ciedade, em im plantar, na práti-
ca, os pri meiros dis positivos le gais, cons titutivos da
justa e equâ nime Re forma Tri butária que todo o Bra sil
ansiosamente es pera.

É as sustador o cres cimento pro gressivo da car -
ga tri butária que hoje faz com que a mé dia de im pos-
tos so bre tudo que con sumimos gire em tor no de 1/3
de seu va lor, che gando, não raro, a apa rentemente
inexplicáveis 50%!

Seria in dubitavelmente in terminável, além de
pleonástico, sa lientar os no tórios ma lefícios da so ler-
te, se não cruel, ca ixa-preta ca racterizada pe los ir raci-
onais e con fusos cri térios de con cepção tri butária uti-
lizados no pre sente. É in sano e no mí nimo in compre-
ensível, ante qual quer ló gica de bom sen so, que tes -
temunhemos iner mes o gran de des pautério que re si-
de, por exem plo, no cus to do em pregado para a em -
presa ser de 120%, ou no dis parate que cons titui, por

exemplo, os 35% de ar recadação do PIS, só re ferente
aos me ses de de zembro e ja neiro.

Levados em conta os in teresses da so ciedade e
das uni dades ad ministrativas com ponentes das de-
mais es feras de Go verno, jul gamos ser de ex trema re -
levância tor nar trans parentes to dos os por quês de
tudo que se nos co bra a tí tulo de tri butação.

Comentarmos so bre to das as virtudes do sis te-
ma ora pro posto cer tamente re sultaria num ver dadei-
ro tra tado, com in finitas pá ginas.

A bi bliografia dis ponível, as sim como a ex ten-
sa ins trução da ma téria contida nos di versos pa re-
ceres, prin cipalmente na quele emi tido no Re lató-
rio do emi nente De putado Car los Eduardo Ca doca
e as nu merosas in formações exis tentes, tan to no
que se pro duziu na Co missão Espe cial já men cio-
nada, quan to em ou tras fon tes e oportunidades,
como au diências pú blicas e even tos es pecíficos,
no trâ mite da PEC ori ginal na Câ mara dos De puta-
dos, nos dis pensa en trarmos nos me andros da
complexa aná lise de in findáveis pla nilhas e da dos
técnicos de mag nitude es tatística, por cujo cri vo ci-
entífico de es pecialistas já se com provou far ta-
mente a va lidade.

Assim, para fi nalizar, ressaltamos que, além
das ca racterísticas aci ma co mentadas, a ado ção do
Imposto Ci dadão traz con sigo, em sín tese, os se-
guintes be nefícios: subs titui mais de uma de zena de 
impostos fe derais; man tém a atu al re ceita anu al na
ordem de R$208 bi lhões; al tera ape nas as fon tes de 
arrecadação, mas não mo difica as trans ferências
para es tados e mu nicípios, nem para as en tidades
privadas do ser viço so cial e de for mação pro fissio-
nal vin culadas ao sis tema sin dical (o cha mado sis te-
ma S) que con tinuam a re ceber normalmente suas
receitas fe derais; propicia e uni versaliza alta pro duti-
vidade com alí quotas mo deradas, dentre ou tras van -
tagens acessórias.

Pela ori ginalidade de ser um im posto ele trôni-
co, au tomático, sim ples, in sonegável e trans parente,
o Impos to Ci dadão pos sibilita um enor me au mento
da base de ar recadação, re tirando o peso ex cessivo
das cos tas do as salariado, das em presas e da clas -
se mé dia em ge ral.

Ante o ex posto e a par tir da con vicção de es tar-
mos pro pondo esta ou sada ma téria tri butária de lato
alcance so cial e re partição de mocrática do cus teio do 
Estado, es peramos contar com o apo io dos ilus tres
pares para sua apro vação.

Sala das Ses sões, 27 de mar ço de 2003. – Pa ulo
Octávio.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 27. (*) O nú mero de De putados à Assem -
bléia Le gislativa cor responderá ao tri plo da re presen-
tação do Esta do na Câ mara dos De putados e, atin gi-
do o nú mero de trin ta e seis, será acres cido de tan tos
quantos fo rem os De putados Fe derais aci ma de doze.

§ 1.º Será de qua tro anos o man dato dos De puta-
dos Esta duais, apli cando-se-lhes as re gras des ta Cons -
tituição so bre sis tema ele itoral, in violabilidade, imu nida-
des, re muneração, per da de man dato, li cença, im pedi-
mentos e in corporação às For ças Arma das.

§ 2.º A re muneração dos De putados Esta duais
será fi xada em cada le gislatura, para a sub seqüente,
pela Assem bléia Le gislativa, ob servado o que dis-
põem os arts. 150, II, 153, III, e 153, § 2.º, I.

§ 3.º Com pete às Assem bléias Le gislativas dis -
por so bre seu re gimento in terno, po lícia e ser viços
administrativos de sua se cretaria, e pro ver os res pec-
tivos car gos.

§ 4.º A lei dis porá so bre a ini ciativa po pular no
processo le gislativo es tadual.

(*) Emen da Cons titucional Nº 1, de 1992
(*) Emen da Cons titucional Nº 19, de 1998
Art. 28. (*) A ele ição do Go vernador e do

Vice-Governador de Esta do, para man dato de qua tro
anos, re alizar-se-á no venta dias an tes do término do
mandato de seus an tecessores, e a pos se ocor rerá
no dia 1.º de ja neiro do ano sub seqüente, ob servado,
quanto ao mais, o dis posto no art. 77.

Parágrafo úni co. Perderá o man dato o Go verna-
dor que as sumir ou tro car go ou fun ção na ad ministra-
ção pú blica di reta ou in direta, ressalvada a pos se em
virtude de con curso pú blico e ob servado o dis posto
no art. 38, I, IV e V.

(*) Emen da Cons titucional Nº 16, de 1997
(*) Emen da Cons titucional Nº 19, de 1998
Art. 29. (*) O mu nicípio re ger-se-á por lei or gâni-

ca, vo tada em dois tur nos, com o in terstício mí nimo
de dez dias, e apro vada por dois ter ços dos mem bros
da Câ mara Mu nicipal, que a pro mulgará, aten didos
os prin cípios es tabelecidos nes ta Cons tituição, na
Constituição do res pectivo Esta do e os se guintes pre -
ceitos:

I –  ele ição do pre feito, do vice-pre feito e dos ve -
readores, para man dato de qua tro anos, me diante
pleito di reto e si multâneo re alizado em todo o País;

II – ele ição do pre feito e do vice-pre feito até no -
venta dias an tes do término do man dato dos que de -

vam su ceder, apli cadas as re gras do art. 77 no caso
de mu nicípios com mais de du zentos mil ele itores;

III – pos se do pre feito e do vice-pre feito no dia 1º
de ja neiro do ano sub seqüente ao da ele ição;

IV – nú mero de Ve readores pro porcional à po pu-
lação do mu nicípio, ob servados os se guintes li mites:

a) mínimo de nove e má ximo de vin te e um nos
municípios de até um mi lhão de ha bitantes;

b) mínimo de trin ta e três e má ximo de qua renta
e um nos mu nicípios de mais de um mi lhão e me nos
de cin co mi lhões de ha bitantes;

c) mínimo de qua renta e dois e má ximo de cin -
qüenta e cin co nos Mu nicípios de mais de cin co mi -
lhões de ha bitantes;

V – re muneração do pre feito, do vice-pre feito e
dos Ve readores fi xada pela Câ mara Mu nicipal em cada
legislatura, para a sub seqüente, ob servado o que dis-
põem os arts. 37, XI, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;

VI – in violabilidade dos Ve readores por suas
opiniões, pa lavras e vo tos no exer cício do mandato e
na cir cunscrição do mu nicípio;

VII – pro ibições e in compatibilidades, no exercí-
cio da ve reança, si milares, no que cou ber, ao dis pos-
to nes ta Cons tituição para os mem bros do Con gresso
Nacional e na Cons tituição do res pectivo es tado para
os mem bros da Assem bléia Le gislativa;

VIII – jul gamento do pre feito pe rante o Tri bunal
de Jus tiça;

IX – or ganização das fun ções le gislativas e fis -
calizadoras da Câ mara Mu nicipal;

X – co operação das as sociações re presentati-
vas no pla nejamento mu nicipal;

XI – ini ciativa po pular de pro jetos de lei de in te-
resse es pecífico do mu nicípio, da ci dade ou de ba ir-
ros, por meio de ma nifestação de, pelo me nos, cin co
por cen to do ele itorado;

XII – per da do man dato do pre feito, nos ter mos
do art. 28, pa rágrafo úni co.

(*) Emen da Cons titucional Nº 1, de 1992
(*) Emen da Cons titucional Nº 16, de 1997 
(*) Emen da Cons titucional Nº 19, de 1998 
(*) Emen da Cons titucional Nº 25, de 2000

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

CAPÍTULO VII
Da Admi nistração Pú blica

SEÇÃO I
Disposições Ge rais

Art. 37. (*) A ad ministração pú blica di reta, in direta
ou fun dacional, de qual quer dos Po deres da União, dos
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estados, do Dis trito Fe deral e dos mu nicípios obe dece-
rá aos prin cípios de le galidade, im pessoalidade, mo rali-
dade, pu blicidade e, tam bém, ao se guinte:

I – os car gos, em pregos e fun ções pú blicas são
acessíveis aos bra sileiros que pre encham os re quisi-
tos es tabelecidos em lei;

II – a in vestidura em car go ou em prego pú blico
depende de apro vação pré via em con curso pú blico
de pro vas ou de pro vas e tí tulos, res salvadas as no -
meações para car go em co missão de clarado em lei
de li vre no meação e exoneração;

III – o pra zo de va lidade do con curso pú blico
será de até dois anos, pror rogável uma vez, por igual
período;

IV – du rante o pra zo im prorrogável pre visto no
edital de con vocação, aque le apro vado em con curso
público de pro vas ou de provas e tí tulos será con voca-
do com pri oridade so bre no vos concursados para as -
sumir car go ou em prego, na car reira;

V – os car gos em co missão e as fun ções de
confiança se rão exer cidos, pre ferencialmente, por
servidores ocu pantes de car go de car reira téc nica ou
profissional, nos ca sos e condi ções pre vistos em lei;

VI – é ga rantido ao ser vidor pú blico ci vil o di reito
à li vre as sociação sin dical;

VII – o di reito de gre ve será exer cido nos ter mos
e nos li mites de finidos em lei com plementar;

VIII – a lei re servará per centual dos car gos e
empregos pú blicos para as pes soas por tadoras de
deficiência e de finirá os cri térios de sua ad missão;

IX – a lei es tabelecerá os ca sos de con tratação
por tem po de terminado para aten der à ne cessidade
temporária de ex cepcional in teresse pú blico;

X – a re visão ge ral da re muneração dos ser vido-
res pú blicos, sem dis tinção de ín dices en tre ser vido-
res pú blicos ci vis e mi litares, far-se-á sem pre na mes -
ma data;

XI – a lei fi xará o li mite má ximo e a re lação de
valores en tre a ma ior e a me nor re muneração dos
servidores pú blicos, ob servados, como li mites má xi-
mos e no âm bito dos res pectivos Po deres, os va lores
percebidos como re muneração, em es pécie, a qual -
quer tí tulo, por membros do Con gresso Na cional, Mi -
nistros de Esta do e Mi nistros do Su premo Tri bunal
Federal e seus cor respondentes nos es tados, no Dis -
trito Fe deral e nos ter ritórios, e, nos mu nicípios, os va -
lores per cebidos como re muneração, em es pécie,
pelo Pre feito;

XII – os ven cimentos dos car gos do Po der Le -
gislativo e do Po der Ju diciário não po derão ser su pe-
riores aos pagos pelo Po der Exe cutivo;

XIII – é ve dada a vin culação ou equi paração de
vencimentos, para o efe ito de re muneração de pes so-
al do ser viço pú blico, res salvado o dis posto no in ciso
anterior e no art. 39, § 1º;

XIV – os acrés cimos pe cuniários per cebidos por
servidor pú blico não se rão com putados nem acu mu-
lados, para fins de con cessão de acrés cimos ul terio-
res, sob o mes mo tí tulo ou idêntico fun damento;

XV – os ven cimentos dos ser vidores pú blicos,
civis e mi litares, são ir redutíveis e a re muneração ob -
servará o que dis põem os arts. 37, XI, XII, 150, II, 153, 
III, e 153, § 2º, I; 

XVI – é ve dada a acu mulação re munerada de
cargos pú blicos, ex ceto, quando hou ver com patibili-
dade de ho rários:

a) a de dois car gos de pro fessor;
b) a de um car go de pro fessor com ou tro téc nico

ou ci entífico;
c) a de dois car gos pri vativos de mé dico;
XVII – a pro ibição de acu mular es tende-se a

empregos e funções e abran ge au tarquias, em presas
públicas, so ciedades de eco nomia mis ta e fun dações
mantidas pelo Po der Pú blico;

XVIII – a ad ministração fa zendária e seus ser vi-
dores fis cais te rão, dentro de suas áre as de com pe-
tência e ju risdição, pre cedência so bre os de mais se -
tores ad ministrativos, na for ma da lei;

XIX – so mente por lei es pecifica po derão ser cri -
adas em presa pú blica, so ciedade de eco nomia mis ta,
autarquia ou fun dação pú blica;

XX – de pende de au torização le gislativa, em
cada caso, a cri ação de sub sidiárias das en tidades
mencionadas no in ciso an terior, as sim como a par tici-
pação de qual quer de las em em presa pri vada;

XXI – res salvados os ca sos es pecificados na le -
gislação, as obras, ser viços, com pras e ali enações
serão con tratados me diante pro cesso de li citação pú -
blica que as segure igual dade de con dições a to dos os 
concorrentes, com cláu sulas que es tabeleçam obri -
gações de pa gamento, man tidas as con dições efeti-
vas da pro posta, nos ter mos da lei, o qual so mente
permitirá as exi gências de qua lificação téc nica e eco -
nômica in dispensáveis à ga rantia do cum primento
das obri gações.

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

Art. 49. (*) É da com petência ex clusiva do Con -
gresso Na cional:

I – re solver de finitivamente so bre tratados, acor -
dos ou atos in ternacionais que acar retem en cargos
ou com promissos gra vosos ao pa trimônio na cional;

Março  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-feira  28 05049    123ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2003     123ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2003     123ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2003 



II – au torizar o Pre sidente da Re pública a de cla-
rar guer ra, a ce lebrar a paz, a per mitir que for ças es -
trangeiras tran sitem pelo ter ritório na cional ou nele
permaneçam tem porariamente, res salvados os ca-
sos pre vistos em lei com plementar;

III – au torizar o Pre sidente e o Vice-Pre sidente
da Re pública a se au sentarem do País, quan do a au -
sência ex ceder a quinze dias;

IV – apro var o es tado de de fesa e a in tervenção
federal, au torizar o es tado de sí tio, ou sus pender
qualquer uma des sas me didas;

V – sus tar os atos nor mativos do Po der Exe cuti-
vo que exor bitem do po der re gulamentar ou dos li mi-
tes de de legação le gislativa;

VI – mu dar tem porariamente sua sede;
VII – fi xar idên tica re muneração para os De puta-

dos Fe derais e os Se nadores, em cada le gislatura,
para a sub seqüente, ob servado o que dis põem os
arts. 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;

VIII – fi xar para cada exer cício fi nanceiro a re -
muneração do Pre sidente e do Vice-Pre sidente da
República e dos Mi nistros de Esta do, ob servado o
que dis põem os arts. 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;

IX – jul gar anu almente as con tas pres tadas pelo
Presidente da Re pública e apre ciar os re latórios so -
bre a exe cução dos pla nos de go verno;

X – fis calizar e con trolar, di retamente, ou por
qualquer de suas Ca sas, os atos do Po der Executivo,
incluídos os da ad ministração in direta;

XI – ze lar pela pre servação de sua com petência
legislativa em face da atri buição nor mativa dos ou tros
Poderes;

XII – apre ciar os atos de con cessão e re novação
de con cessão de emissoras de rá dio e te levisão;

XIII – es colher dois ter ços dos mem bros do Tri-
bunal de Con tas da União;

XIV – apro var ini ciativas do Po der Executivo re -
ferentes a atividades nu cleares;

XV – au torizar re fe rendo e con vocar ple biscito;
XVI – au torizar, em ter ras in dígenas, a ex plora-

ção e o apro veitamento de re cursos hi drícos e a pes -
quisa e la vra de ri quezas mi nerais;

XVII – apro var, previamente, a ali enação ou
concessão de ter ras pú blicas com área su perior a
dois mil e qui nhentos hec tares.

(*) Emen da Cons titucional Nº 19, de 1998

....................................................................................
Art. 95. (*) Os ju izes go zam das se guintes ga -

rantias:

I – vi taliciedade, que, no pri meiro grau, só será
adquirida após dois anos de exer cício, de pendendo a
perda do car go, nes se pe ríodo, de de liberação do tri -
bunal a que o juiz es tiver vinculado e, nos de mais ca -
sos, de sen tença ju dicial tran sitada em jul gado;

II – ina movibilidade, sal vo por mo tivo de in teres-
se pú blico, na forma do art. 93, VIII; 

III – ir redutibilidade de ven cimentos, ob servado,
quanto à re muneração, o que dis põem os arts. 37, XI,
150,II,153, III, e 153, § 2º,I.

Parágrafo úni co. Aos ju izes é ve dado:
I – exer cer, ain da que em dis ponibilidade, ou tro

cargo ou fun ção, salvo uma de ma gistério,
II – re ceber, a qual quer tí tulo ou pre texto, cus tas

ou par ticipação em pro cesso;
III – de dicar-se a ati vidade po lítico-partidária.
(*) Emen da Cons titucional Nº 19, de 1998
Art. 128. (*) O Mi nistério Pú blico abran ge:
I – o Mi nistério Pú blico da União, que com preende:
a) o Mi nistério Pú blico Fe deral;
b) o Mi nistério Pú blico do Tra balho;
c) o Mi nistério Pú blico Mi litar;
d) o Mi nistério Pú blico do Dis trito Fe deral e Ter-

ritórios;
II – os Mi nistérios Pú blicos dos Esta dos.
§ 1º O Mi nistério Pú blico da União tem por che fe

o Pro curador-Geral da Re pública, no meado pelo Pre -
sidente da Re pública den tre in tegrantes da carreira,
maiores de trin ta e cin co anos, após a apro vação de
seu nome pela ma ioria ab soluta dos mem bros do Se -
nado Fe deral, para man dato de dois anos, per mitida a 
recondução.

§ 2º A des tituição do Pro curador-Geral da Re pú-
blica, por ini ciativa do Pre sidente da Re pública, de ve-
rá ser pre cedida de au torização da ma ioria ab soluta
do Se nado Fe deral.

§ 3º Os Mi nistérios Pú blicos dos Esta dos e o do
Distrito Fe deral e Territórios for marão lis ta trí plice
dentre in tegrantes da carreira, na for ma da lei res pec-
tiva, para es colha de seu Pro curador-Geral, que será
nomeado pelo Che fe do Po der Exe cutivo, para man -
dato de dois anos, per mitida uma re condução.

§ 4º Os Pro curadores-Gerais nos Esta dos e no
Distrito Fe deral e Ter ritórios po derão ser des tituídos
por de liberação da ma ioria ab soluta do Po der Le gisla-
tivo, na forma da lei com plementar respectiva.

§ 5º Leis com plementares da União e dos Esta -
dos, cuja ini ciativa é fa cultada aos res pectivos Pro cu-
radores-Gerais, es tabelecerão a or ganização, as atri-
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buições e o es tatuto de cada Mi nistério Pú blico, ob-
servadas, re lativamente a seus mem bros:

I – as se guintes ga rantias:
a) vitaliciedade, após dois anos de exer cício,

não po dendo per der o car go se não por sentença ju di-
cial tran sitada em jul gado;

b) inamovibilidade, sal vo por mo tivo de in teres-
se pú blico, me di ante de cisão do ór gáo co legiado
competente do Mi nistério Pú blico, por voto de dois
terços de seus mem bros, as segurada am pla de fesa;

c) ir redutibilidade de ven cimentos, ob servado,
quanto à re muneração, o que dis põem os arts. 37, XI,
150,II,153, III, 153, § 2º, I;

II – as se guintes ve dações:
a) receber, a qualquer tí tulo e sob qual quer pre tex-

to, ho norários, per centagens ou custas pro cessuais
b) exercer a ad vocacia;
c) par ticipar de so ciedade co mercial, na forma

da lei;
d) exercer, ain da que em dis ponibilidade, qual -

quer ou tra função pú blica, sal vo uma de ma gistério;
e) exer cer ati vidade po lítico-partidária, sal vo ex -

ceções previstas na lei.
(*) Emen da Cons titucional Nº 19, de 1998

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

SEÇÃO II
Das Li mitações do Po der de Tri butar

Art. 150. (*) Sem pre juízo de ou tras ga rantias
asseguradas ao con tribuinte, é ve dado àU nião, aos
Estados, ao Dis trito Fe deral e aos Mu nicípios:

I – exi gir ou au mentar tri buto sem lei que o es ta-
beleça;

II – ins tituir tra tamento de sigual en tre con tribuin-
tes que se en contrem em si tuação equi valente, pro ibi-
da qual quer dis tinção em ra zão de ocu pação pro fissi-
onal ou fun ção por eles exer cida, in dependentemente
da de nominação ju rídica dos ren dimentos, tí tulos ou
direitos;

III – co brar tri butos:
a) em re lação a fa tos ge radores ocor ridos an tes

do iní cio da vi gência da lei que os hou ver ins tituido ou
aumentado;

b) no mes mo exer cício fi nanceiro em que haja
sido pu blicada a lei que os ins tituiu ou au mentou;

IV – uti lizar tri buto com efe ito de con fisco;
V – es tabelecer li mitações ao trá fego de pes so-

as ou bens por meio de tri butos in terestaduais ou in -
termunicipais, res salvada a co brança de pe dágio pela 
utilização de vias conservadas pelo po der pú blico;

VI – ins tituir im postos so bre:
a) pa trimônio, ren da ou ser viços, uns dos ou tros;
b) templos de qual quer culto;
c) patrimônio, ren da ou ser viços dos par tidos

políticos, in clusive suas fun dações, das en tidades
sindicais dos tra balhadores, das ins tituições de edu -
cação e de as sistência so cial, sem fins lu crativos,
atendidos os re quisitos da lei;

d) livros, jor nais, pe riódicos e o pa pel des tinado
a sua im pressão.

§ 1º A ve dação do in ciso II, não se apli ca aos im -
postos previstos nos arts. 153, I, II, IV e V, e 154,II.

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

SEÇÃO III
Dos Impos tos da União

Art. 153. (*) Com pete à União ins tituir im postos
sobre:

I – im portação de produtos es trangeiros;
II – ex portação, para o ex terior, de pro dutos na -

cionais ou na cionalizados; III – ren da e pro ventos de
qualquer na tureza;

IV – pro dutos in dustrializados;
V – ope rações de cré dito, câm bio e se guro, ou

relativas a tí tulos ou va lores mo biliários;
VI – pro priedade ter ritorial ru ral;
VII – gran des for tunas, nos ter mos de lei com -

plementar.
§ 1º É fa cultado ao Po der Executivo, aten didas

as con dições e os li mites es tabelecidos em lei, al terar
as alí quotas dos im postos enu merados nos in cisos I,
II, IV e V.

§ 2º O im posto pre visto no in ciso III:
I – será in formado pe los cri térios da ge neralida-

de, da uni versalidade e da pro gressividade, na for ma
da lei;

II – não in cidirá, nos ter mos e li mites fi xados em
lei, so bre ren dimentos pro venientes de apo sentado-
ria e pen são, pa gos pela pre vidência so cial da União,
dos Esta dos, do Distrito Fe deral e dos Mu nicípios a
pessoa com ida de su perior a ses senta e cin co anos,
cuja ren da to tal seja cons tituída, ex clusivamente, de
rendimentos do tra balho.

§ 3º O im posto pre visto no in ciso IV:
I – será se letivo, em fun ção da es sencialidade

do pro duto;
II – será não cu mulativo, com pensando-se o que

for de vido em cada ope ração com o mon tante co bra-
do nas an teriores;
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III – não in cidirá so bre pro dutos in dustrializados
destinados ao ex terior.

§ 4º O im posto pre visto no in ciso VI terá suas
alíquotas fi xadas de for ma a de sestimular a ma nuten-
ção de pro priedades im produtivas e não in cidirá so -
bre pe quenas gle bas ru rais, de finidas em lei, quan do
as ex plore, só ou com sua fa mília, o pro prietário que
não pos sua ou tro imóvel.

§ 5º O ouro, quan do de finido em lei como ati vo
financeiro ou ins trumento cam bial, su jeita-se ex clusi-
vamente à in cidência do im posto de que tra ta o in ciso
V do caput deste ar tigo, de vido na ope ração de ori-
gem; a alí quota mí nima será de um por cen to, as se-
gurada a trans ferência do mon tante da ar recadação
nos se guintes ter mos:

I – trin ta por cen to para o Esta do, o Distrito Fe -
deral ou o Ter ritório, con forme a ori gem;

II – se tenta por cen to para o Mu nicípio de ori-
gem.

(*) Emen da Cons titucional nº 20, de 1998

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

SEÇÃO VI
Da Re partição das Re ceitas Tri butárias

Art. 157. Per tencem aos Esta dos e ao Dis trito
Federal:

I – o pro duto da ar recadação do im posto da
União so bre ren da e pro ventos de qual quer na tureza,
incidente na fon te so bre ren dimentos pa gos, a qual -
quer tí tulo, por eles, suas au tarquias e pe las fun da-
ções que ins tituírem e man tiverem;

II – vin te por cen to do pro duto da ar recadação
do im posto que a União ins tituir no exer cício da com -
petência que lhe é atri buída pelo art. 154,I.

Art. 158. Per tencem aos Mu nicípios:
I – o pro duto da ar recadação do im posto da

União so bre ren da e pro ventos de qual quer na tureza,
incidente na fon te so bre ren dimentos pa gos, a qual -
quer ti tulo, por eles, suas au tarquias e pe las funda-
ções que ins tituírem e man tiverem;

II – cin qüenta por cen to do pro duto da ar recada-
ção do im posto da União so bre a pro priedade ter ritori-
al ru ral, re lativamente aos imó veis ne les si tuados;

III – cin qüenta por cen to do pro duto da ar reca-
dação do im posto do Esta do so bre a pro priedade de
veículos au tomotores li cenciados em seus ter ritórios;

IV – vin te e cin co por cen to do pro duto da ar re-
cadação do im posto do Esta do so bre ope rações re la-
tivas à circulação de mer cadorias e so bre pres tações
de ser viços de trans porte in terestadual e in termunici-
pal e de co municação.

Parágrafo úni co. As par celas de re ceita per ten-
centes aos Mu nicípios, men cionadas no in ciso IV, se -
rão cre ditadas con forme os se guintes cri térios:

I – três quar tos, no mí nimo, na pro porção do va -
lor adi cionado nas ope rações re lativas à cir culação
de mer cadorias e nas pres tações de ser viços, re aliza-
das em seus ter ritórios;

II – até um quar to, de acordo com o que dis pu-
ser lei es tadual ou, no caso dos Ter ritórios, lei fe deral.

Art. 159. A União en tregará:
I – do pro duto da ar recadação dos im postos so -

bre ren da e pro ventos de qual quer na tureza e so bre
produtos in dustrializados, qua renta e sete por cen to
na se guinte for ma:

a) vin te e um in teiros e cin co dé cimos por cen to
ao Fun do de Par ticipação dos Esta dos e do Dis trito
Federal;

b) vinte e dois in teiros e cin co dé cimos por cen to
ao Fun do de Par ticipação dos Mu nicípios;

c) três por cen to, para apli cação em pro gramas
de fi nanciamento ao se tor pro dutivo das Re giões Nor-
te, Nor deste e Cen tro-Oeste, atra vés de suas ins titui-
ções fi nanceiras de ca ráter re gional, de acor do com
os pla nos re gionais de de senvolvimento, fi cando as -
segurada ao semi-ári do do Nor deste a me tade dos
recursos destinados à re gião, na forma que a lei es ta-
belecer;

II – do pro duto da ar recadação do im posto so bre
produtos in dustrializados, dez por cen to aos Esta dos e
ao Dis trito Fe deral, proporcionalmente ao va lor das res -
pectivas ex portações de produtos in dustrializados.

§ 1º Para efe ito de cál culo da en trega a ser efe -
tuada de acor do com o pre visto no in ciso I, ex clu-
ir-se-á a par cela da ar recadação do im posto de ren da
e pro ventos de qual quer na tureza per tencente aos
Estados, ao Dis trito Fe deral e aos Mu nicípios, nos ter-
mos do dis posto nos arts. 157, I, e 158, I.

§ 2º A ne nhuma uni dade fe derada po derá ser
destinada par cela su perior a vin te por cen to do mon -
tante a que se re fere o in ciso II, de vendo o even tual
excedente ser dis tribuído en tre os de mais par ticipan-
tes, man tido, em re lação a es ses, o critério de par tilha
nele es tabelecido.

§ 3º Os Esta dos en tregarão aos res pectivos Mu -
nicípios vin te e cin co por cen to dos re cursos que re -
ceberem nos ter mos do in ciso II, ob servados os cri té-
rios es tabelecidos no art. 158, pa rágrafo úni co, I e II.
....................................................................................

Art. 195. (*) A se guridade so cial será fi nanciada
por toda a so ciedade, de for ma di reta e in direta, nos
termos da lei, me diante re cursos pro venientes dos or-
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çamentos da União, dos Esta dos, do Dis trito Fe deral e
dos Mu nicípios, e das se guintes con tribuições so ciais:

I – dos em pregadores, in cidente so bre a fo lha
de sa lários, o fa turamento e o lu cro;

II – dos tra balhadores;
III – so bre a re ceita de con cursos de prognósticos.
§ 1º As re ceitas dos Esta dos, do Dis trito Fe deral

e dos Mu nicípios des tinadas à se guridade so cial
constarão dos res pectivos or çamentos, não in tegran-
do o or çamento da União.

§ 2º A pro posta de or çamento da se guridade so -
cial será ela borada de for ma in tegrada pe los ór gãos
responsáveis pela sa úde, pre vidência so cial e as sis-
tência so cial, ten do em vis ta as me tas e prioridades
estabelecidas na lei de di retrizes or çamentárias, as -
segurada a cada área a ges tão de seus re cursos.

§ 3º A pes soa ju rídica em dé bito com o sis tema
da se guridade so cial, como es tabelecido em lei, não
poderá con tratar com o po der pú blico nem dele re ce-
ber be nefícios ou in centivos fis cais ou cre ditícios.

§ 4º A lei po derá ins tituir ou tras fon tes des tina-
das a ga rantir a ma nutenção ou ex pansão da se guri-
dade so cial, obedecido o dis posto no art. 154, I.

§ 5º Ne nhum be nefício ou ser viço da se gurida-
de so cial po derá ser cri ado, ma jorado ou es tendido
sem a cor respondente fon te de cus teio to tal.

§ 6º As con tribuições so ciais de que tra ta este
artigo só po derão ser exi gidas após de corridos no-
venta dias da data da pu blicação da lei que as hou ver
instituído ou mo dificado, não se lhes apli cando o dis -
posto no art. 150, III, b.

§ 7º São isen tas de contribuição para a se guri-
dade so cial as en tidades be neficentes de as sistência
social que aten dam às exi gências es tabelecidas em
lei.

§ 8º O pro dutor, o par ceiro, o me eiro e o ar ren-
datário ru rais, o ga rimpeiro e o pes cador ar tesanal,
bem como os res pectivos côn juges, que exer çam
suas ati vidades em re gime de eco nomia fa miliar, sem
empregados per manentes, con tribuirão para a se gu-
ridade so cial me diante a apli cação de uma alí quota
sobre o re sultado da co mercialização da pro dução e
farão jus aos be nefícios nos ter mos da lei.

(*) Emen da Cons titucional nº 20, de 1998

....................................................................................
Art. 212. (*) A União apli cará, anualmente, nun -

ca me nos de de zoito, e os es tados, o Distrito Fe deral
e os mu nicípios vin te e cin co por cen to, no mí nimo, da
receita re sultante de im postos, com preendida a pro-
veniente de trans ferências, na ma nutenção e de sen-
volvimento do en sino.

§ 1º A par cela da ar recadação de im postos
transferida pela União aos es tados, ao Distrito Fe de-
ral e aos mu nicípios, ou pe los es tados aos res pecti-
vos mu nicípios, não é con siderada, para efe ito do cál -
culo pre visto nes te ar tigo, re ceita do go verno que a
transferir.

§ 2º Para efe ito do cum primento do dis posto no
caput deste ar tigo, se rão considerados os sis temas
de en sino fe deral, es tadual e mu nicipal e os re cursos
aplicados na for ma do art.

213. ....................................................................
§ 3º A dis tribuição dos re cursos pú blicos as se-

gurará pri oridade ao aten dimento das ne cessidades
do en sino obri gatório, nos termos do plano na cional
de edu cação.

§ 4º Os pro gramas su plementares de alimenta-
ção e as sistência à sa úde pre vistos no art. 208, VII,
serão fi nanciados com re cursos pro venientes de con -
tribuições so ciais e ou tros re cursos or çamentários.

§ 5º O en sino fun damental pú blico terá como
fonte adi cional de fi nanciamento a con tribuição so cial
do sa lário-educação, re colhida, na for ma da lei, pe las
empresas, que dela po derão de duzir a aplicação re a-
lizada no en sino fun damental de seus em pregados e
dependentes.

(*) Emen da Cons titucional nº 14, de 1996.

....................................................................................
Art. 240. Fi cam res salvadas do dis posto no art.

195 as atu ais con tribuições compulsórias dos em pre-
gadores so bre a fo lha de sa lários, des tinadas às en ti-
dades pri vadas de ser viço so cial e de for mação pro -
fissional vinculadas ao sis tema sin dical.

....................................................................................
Artigo in cluído pela Emen da Cons titucional nº

12, de 16/08/96:
“Art. 74. A União po derá ins tituir con tribuição

provisória do bre mo vimentação ou trans missão de
valores e de cré ditos e di reitos de na tureza fi nanceira.

§ 1º A alí quota da con tribuição de que tra ta este
artigo não ex cederá a vin te e cin co cen tésimos por
cento, fa cultado ao Po der Exe cutivo re duzi-la ou res -
tabelecê-la, to tal ou par cialmente, nas con dições e li -
mites fi xados em lei.

§ 2º A con tribuição de que tra ta este ar tigo não
se apli ca o dis posto nos arts. 153, § 5º, e 154, I, da
Constituição.

§ 3º O pro duto da ar recadação da con tribuição
de que tra ta este ar tigo será des tinado in tegralmente
ao Fun do Na cional de Sa úde, para fi nanciamento das 
ações e ser viços de sa úde.
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§ 4º A con tribuição de que tra ta este ar tigo terá
sua exi gibilidade su bordinada ao dis posto no art. 195, 
§ 6º, da Cons tituição, e não po derá ser co brada por
prazo su perior a dois anos.”

Artigo in cluído pela Emen da Cons titucional nº
21, de 18-3-1999:

“Art. 75. É pror rogada, por trin ta e seis me ses, a
cobrança da con tribuição pro visória so bre mo vimen-
tação ou trans missão de va lores e de cré ditos e di rei-
tos de na tureza fi nanceira de que tra ta o art. 74, ins ti-
tuída pela Lei nº 9.311, de 24 de ou tubro de 1996, mo -
dificada pela Lei nº 9.539, de 12 de de zembro de
1997, cuja vi gência é tam bém pror rogada por idên tico
prazo.

§ 1º Obser vado o dis posto no § 6º do art. 195 da
Constituição Fe deral, a alí quota da con tribuição será
de trin ta e oito cen tésimos por cen to, nos pri meiros
doze me ses, e de trinta cen tésimos, nos me ses sub -
seqüentes, fa cultado ao Po der Exe cutivo re duzi-la to -
tal ou par cialmente, nos li mites aqui de finidos.

§ 2º O re sultado do au mento da ar recadação,
decorrente da al teração da alí quota, nos exer cícios fi -
nanceiros de 1999, 2000 e 2001, será des tinado ao
custeio da pre vidência so cial.

§ 3º É a União au torizada a emi tir tí tulos da dí vi-
da pú blica in terna, cu jos re cursos se rão des tinados
ao cus teio da sa úde e da pre vidência so cial, em mon -
tante equi valente ao pro duto da ar recadação da con -
tribuição, prevista e não re alizada em 1999.’

Artigo in cluído pela Emen da Cons titucional nº
31, de 14/12/00:

Art. 80. Com põem o Fun do de Com bate e Erra -
dicação da Po breza:

I – a par cela do pro duto da ar recadação cor res-
pondente a um adi cional de oito cen tésimos por cen -
to, apli cável de 18 de ju nho de 2000 a 17 de ju nho de
2002 na alí quota da con tribuição so cial e que tra ta o
art. 75 do Ato das Dis posições Cons titucionais Tran si-
tórias;

II – a par cela do pro duto da ar recadação cor res-
pondente a um adi cional de

cinco pon tos per centuais na alí quota do Impos -
to so bre Pro dutos Indus trializados – IPI, ou do im pos-
to que vier a subs tituí-lo, in cidente so bre pro dutos su -
pérfluos e apli cável até a ex tinção do Fun do;

III – o pro duto da ar recadação do im posto de
que tra ta o art. 153, in ciso VII, da Cons tituição;

IV – do tações or çamentárias;
V – do ações, de qualquer na tureza, de pes soas

físicas ou ju rídicas do País ou do ex terior;

VI – ou tras re ceitas, a se rem de finidas na re gu-
lamentação do re ferido Fun do.

§ 1º Aos re cursos in tegrantes do Fun do de que
trata este ar tigo não se apli ca

o dis posto nos arts. 159 e 167, in ciso IV, da
Constituição, as sim como qual quer des vinculação de
recursos or çamentários.

§ 2º A ar recadação de corrente do dis posto no
inciso I des te ar tigo, no pe ríodo com preendido en tre
18 de ju nho de 2000 e o iní cio da vi gência da lei com -
plementar a que se re fere a art. 79, será in tegralmen-
te re passada ao Fun do, pre servado o seu va lor real,
em tí tulos pú blicos fe derais, progressivamente res ga-
táveis após 18 de ju nho de 2002, na for ma da lei.
....................................................................................

(À Co missão de Cons tituição, Jus tiça e 
Cidadania.)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 9, DE 2003

Adiciona um pa rágrafo ao art. 183 da
Constituição Fe deral, au mentando o ta ma-
nho má ximo do lote ob jeto de usu capião
especial ur bano em ci dades com me nos
de 300.000 (tre zentos mil ha bitantes)

As Me sas da câ mara dos De putados e do Se na-
do Fe deral, nos ter mos do § 3º do art. 60 da Cons titui-
ção Fe deral, pro mulgam a se guinte emen da ao tex to
constitucional:

Art. 1º Acres cente-se um pa rágrafo ao art. 183
da Cons tituição Fe deral, com o se guinte teor:

§ Nas ci dades com me nos de tre zentos mil ha bi-
tantes go zará do mes mo di reito pre visto no ca put, nas
mesmas con dições, aque le que pos suir como sua
área de até qui nhentos me tros qua drados.

Art. 2º Esta Emen da Cons titucional en tra em vi -
gor na data da sua pu blicação.

Justificação

O art. 183 da Cons tituição Fe deral instituiu o cha -
mado usu capião es pecial ur bano, destinado a re gulari-
zar a pos se de lo tes da po pulação de ba ixa ren da em
área ur bana, cri ando re quisitos me nos ri gorosos para a
aquisição da pro priedade. Para be neficiar ape nas a po -
pulação de ba ixa ren da, que vive em pe quenos lo tes,
sem ti tulação, o Cons tituinte fez  bem em li mitar o ta ma-
nho da área ob jeto do usu capião para no má ximo du-
zentos e cinquenta me tros qua drados.

Ocorre que o pa râmetro uti lizado pelo le gislador
levou em consideração o ta manho mé dio do lote ocu -
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pado em gran des ci dades. Nas mé dias e pe quenas
cidades, onde os es paços são ma iores, é co mum a
ocupação de áre as su periores a du zentos e cin quen-
ta me tros qua drados pela po pulação de ba ixa ren da.
A li mitação do art. 183 da Cons tituição, fe ita com base 
nos pa râmetros das ci dades gran des, acaba por pre -
judicar os pos suidores de imóveis ur banos das mé di-
as e pe quenas ci dades. Daí a ra zão para se acres-
centar um pa rágrafo ao art. 183 da Cons tituição Fe de-
ral, de terminando que nas ci dades com me nos de tre -
zentos mil ha bitantes, o ta manho má ximo do lote ob -
jeto de usu capião ur bano seja de qui nhentos me tros

quadrados, o que con tribuirá em mu ito para a re gula-
rização da propriedade de imó veis ocu pados pela po -
pulação de ba ixa ren da, me dida ab solutamente ne-
cessária di ante da atu al cri se ha bitacional das ci da-
des bra sileiras.

Essas as ra zões pe las qua is sub meto à ele vada
consideração do Con gresso Na cional esta pro posta
de Emen da Cons titucional, que te nho cer teza será
aprovada.

Sala das Ses sões, 27 de mar ço de 2003. –
Sérgio Ca bral, Se nador.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA DE ATA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

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

Art. 183. Aque le que pos suir como sua área ur -
bana de até du zentos e cinqüenta me tros qua dra-
dos, por cin co anos, inin terruptamente e sem opo si-
ção, uti lizando-a para sua mo radia ou sua fa mília,
adquirir-lhe-á o do mínio, des de que não seja pro pri-
etário de ou tro imó vel ur bano ou ru ral.

§ 1º O tí tulo de do mínio  e a con cessão de uso
serão conferidos ao ho mem ou à mu lher, ou a am bos,
independentemente do es tado ci vil.

§ 2º Esse di reito não será re conhecido ao mes -
mo pos suidor mais de uma vez.

§ 3º Os imó veis não se rão ad quiridos por usu -
capião.
....................................................................................

(A Co missão de Cons tituição, Justiça e 
Cidadania.)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – As pro-
postas de emen da à Cons tituição que aca bam de ser
lidas es tão su jeitas às dis posições cons tantes do art.
354 e se guintes do Re gi mento Inter no.

As ma térias se rão des pachadas à Co missão de
Constituição, Jus tiça e Ci dadania.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a
mesa, pro jetos que se rão li dos pelo Sr. 1º Se cretário
em exer cício, Se nador Alber to Sil va.

São li dos os se guintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 88 , DE 2003

Dispõe so bre con tribuição das em-
presas con cessionárias de ra diodifusão
de sons e ima gens para a pro dução au di-
ovisual bra sileira in dependente.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º As con cessionárias pú blicas e privadas

de ser viços de ra diodifusão de sons e ima gens apli -
carão dois por cen to da sua re ceita bru ta, ob servada
a se guinte pro porção:

I – cin qüenta por cen to na co-pro dução de obras
cinematográficas bra sileiras de pro dução in depen-
dente;

II – cin qüenta por cen to na com pra de di reitos de 
exibição de obras ci nematográficas de pro dução in-
dependente.

Parágrafo úni co. O va lor do mi nuto de cada obra
será es tabelecido pela emis sora ou ope radora e/ou
programadora, me diante cri térios a se rem di vulgados
publicamente, le vando-se em conta o nú mero de es -
pectadores da obra au diovisual em sa las de exibição
comercial, sua pre miação em fes tivais e o cus to mé -
dio de pro dução de pro gramas de fic ção dra matúrgica
produzidos pela em presa.

Art. 2º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua
publicação.

Justificação

A edi ção da Me dida Pro visória nº 2.228, de
2001, atu almente em vi gor, veio con tribuir para a cor -
reção de dis torções pe renes e as pirações históricas
do ci nema bra sileiro.

A cri ação da Agên cia Na cional de Ci nema
(ANCINE), a atu alização da con tribuição para o de-
senvolvimento da in dústria ci nematográfica e a cons -
tituição de um fun do es pecífico pro movem, a nos so
ver, a in clusão do ci nema na pa uta de pri oridades do
governo.

Entendemos, en tretanto, que, nes se con texto,
uma pro vidência da ma ior re levância de ixou de ser
contemplada: o com prometimento fi nanceiro das
emissoras de ra diodifusão com o in cremento da
nossa pro dução fílmica

No sen tido de su prir essa ca rência, o pre sente
projeto de lei vem pro mover a de finição da obri gatorie-
dade da des tinação de dois por cen to da re ceita bru ta
das re feridas em presas para o ci nema na cional.

A pro posição, ora apresentada, re gula, tam-
bém, a des tinação pa ritária des se re curso para a
co-produção e para a com pra dos di reitos de exi bi-
ção de obras ci nematográficas de pro dução in de-
pendente.

A nos so ver, tal ex pediente pro move a in dis-
pensável ar ticulação en tre ci nema e TV, já ex peri-
mentada, com co nhecido êxi to, por vá rios pa íses,
como os Esta dos Uni dos e a Fran ça.

A edi ção da Me dida Pro visória nº 2.228, de
2001, veio evi denciar que a pre sença do ci nema
brasileiro na te levisão é tão in dispensável quan to o
aporte fi nanceiro que a mí dia de ma ior fa turamento
deve des tinar à in dústria fil mica. O pre sente pro jeto
de lei con corre para a efe tiva con cretização des se
legítimo an seio. Nes se sen tido, es peramos o seu
acolhimento pe los ilustres Pa res.

Sala das Ses sões,27 de mar ço de 2003. –
Senador Roberto Sa turnino
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LEGISLAÇÃO CITADA

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.228-1, 
DE 6 DE SETEMBRO DE 2001

Texto atu alizado com a re dação da
Lei nº 10454, de 13.5.2002 Esta belece prin -
cípios ge rais da Po lítica Na cional do ci ne-
ma, cria o con selho Su perior do ci nema e
a Agên cia Na cional do Ci nema – ANCINE,
institui o Pro grama de Apo io ao De senvol-
vimento do ci nema Na cional –
PRODECINE, au toriza a cri ação de Fun dos
de Fi nanciamento da Indús tria ci nemato-
gráfica Na cional – FUNCINES, al tera a le-
gislação so bre a Con tribuição para o De-
sen volvimento da Indús tria Ci nematográfi-
ca Na cional e dá ou tras providências.

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

(À Co missão de Re dação – de cisão
terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 89, 
DE 2003 – COMPLEMENTAR

Acrescenta § 3º ao art. 35 da Lei Com plemen-
tar nº 101, de 4 de maio de 2000, com vis tas a per -
mitir a re negociação de con tratos, vi gentes no
momento de pro mulgação da quela lei, que ve-
nham a ter seu equi líbrio eco nômico-financeiro
afetados por per turbação ma croeconômica.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º O art. 35 da Lei Com plementar nº 101, de

4 de maio de 2000, pas sa vi gorar acres cido do se-
guinte § 3º:

“Art. 35. .................................................
..............................................................
§ 3º Exce tua-se da ve dação a que se

refere o caput, a re negociação de con tratos
vigentes na data de pro mulgação des ta lei
que ve nham a ter seu equi líbrio eco nômi-
co-financeiro al terado por per turbações no
cenário ma croeconômico, re conhecidas
pelo Se nado Fe deral. (NR)”

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
publicação.

Justificação

Os es tados bra sileiros que re financiaram suas
dívidas com a União no âm bito do Pro grama de Apo io
à Re estruturação e ao Ajus te Fis cal dos Esta dos vi -

vem hoje uma si tuação qua se de in solvência, pro vo-
cadas por al terações ma croeconômicas que le varam
a um ina ceitável de sequilíbrio eco nômico-financeiro
desses contratos.

Os con tratos de re financiamento pre vêem a cor -
reção da dí vida pelo Índi ce Ge ral de Pre ços – Dis po-
nibilidade Inter na (IGP-DI). Mas as re ceitas dos es ta-
dos, cons tituídas principalmente pela in cidência do
Imposto so bre Cir culação de Mer cadorias e Ser viços
(ICMS), so bre bens de con sumo, cres cem no rit mo
dos pre ços ao consumidor.

Entre mar ço de 1998 – mo mento em que vá rios
estados as sinaram con trato com a União – e mar ço
de 2003, o IGP-DI va riou 89,4%, en quanto o IPCA,
que mede os pre ços ao consumidor, ele vou-se em
43,7%. Ou seja, o sal do da dí vida dos es tados para
com a União qua se do brou, en quanto a sua ca paci-
dade de pa gamento des te dé bito su biu me nos de
50%.

Essas dis torções vêm pro vocando gra ves pro-
blemas aos es tados que re negociaram suas dí vidas.
Minas Ge rais, por exem plo, re negociou em mar ço de
1998 um mon tante de 15 bi lhões de Re ais. Na quela
ocasião, ven deu ati vos im portantíssimos para a eco -
nomia mi neira (como Bem ge, Cre direal, Ce asa – MG, 
Casemg). So mado a isso, vem nes ses cin co anos efe -
tuando ele vadíssimos pa gamentos men sais à União,
hoje da or dem de 130 mi lhões de re ais, o que com -
promete 13% da Re ceita Cor rente Lí quida do Esta do.
Apesar de todo esse es forço, o mon tante de sua dí vi-
da, ao in vés de re duzir, já ul trapassa a ci fra de 31 bi -
lhões de re ais.

Torna-se, por tanto, im perioso re ver os pa râme-
tros des ses con tratos de en dividamento. No en tanto,
a Lei de Res ponsabilidade Fis cal (Lei Com plementar
nº 101, de 2000), em seu ar tigo 35, pro íbe a re aliza-
ção de ope rações de cré dito en tre os en tes da fe dera-
ção, in clusive a “no vação, re financiamento ou pos ter-
gação de dí vida con traída an teriormente“.

Este ar tigo é fun damentalmente cor reto. Tra-
ta-se de evi tar o es tímulo ao en dividamento ir respon-
sável dos es tados que, sem essa pro ibição, te riam
sempre a ex pectativa de ter suas dí vidas, no fu turo,
absorvidas pela União. Ocor re que, no mo mento de
promulgação da lei, já vi gia um con trato de re financia-
mento de dí vida en tre União e es tados. E esse con tra-
to era de lon guíssimo pra zo.

Ora, é im possível manter con gelados, por 30
anos, os ter mos de um contrato, sem a pos sibilidade de
revisão; quan do se vive em um país su jeito a su cessivos
terremotos fi nanceiros. A cada cri se ma croeconômica,
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variáveis fun damentais para de finir a ca pacidade de pa -
gamento dos es tados são afe tadas: a ar recadação tri -
butária cai, o in dexador da dí vida dis para.

Tudo isso sem qual quer re lação com o ma ior ou
menor es forço fis cal dos es tados; ou com a ma ior ou
menor disposição dos es tados para pagar seus dé bi-
tos. São per turbações alhe ias ao com portamento fis -
cal dos es tados.

O que es tamos pro pondo é que a lei per mita a
renegociação de con tratos, já vi gentes no mo mento
de pro mulgação da Lei de Res ponsabilidade Fis cal,
que ve nham a ter seu equi líbrio eco nômico-financeiro
afetados por per turbações ma croeconômicas drás ti-
cas. A re abertura das ne gociações de penderia, ob vi-
amente, da von tade das par tes e de au torização pré -
via do Se nado Fe deral, que de veria re conhecer a
ocorrência das perturbações acima ci tadas.

Note-se que o pro jeto ora apre sentado co adu-
na-se per feitamente com o es pírito da Lei de Res ponsa-
bilidade Fis cal que, em ou tro dispositivo, já prevê a fle xi-
bilização de re gras e li mites nos ca sos de per turbação
do ce nário ma croeconômico. Em seu art. 31, a lei fixa
prazo para a re dução dos mon tantes de dí vida que es -
tejam aci ma dos li mites. Po rém, este pra zo pode ser di -
latado, con forme dis põe o § 4º do ar tigo 66:

Art. 66. ..................................................

..............................................................
§ 4º Na hi pótese de se ve rificarem mu danças

drásticas na condução das po líticas mo netária e cam -
bial, re conhecidas pelo Se nado Fe deral, o pra zo re fe-
rido no caput do art. 31 po derá ser am pliado em até
quatro qua drimestres.

É qua se con senso na so ciedade bra sileira que a 
disciplina fis cal deve ser man tida como con dição ne -
cessária para a es tabilidade de pre ços e o cres cimen-
to eco nômico no lon go pra zo. De fato, a pro ibição de
operações de cré dito en tre en tes da fe deração é uma
importante fer ramenta para a con secução des sa dis -
ciplina fis cal, ade quadamente tra tada pelo caput do
artigo 35 da Lei de Res ponsabilidade Fis cal.

É pre ciso, to davia, re gular as re lações fi nancei-
ras já exis tentes en tre os en tes no mo mento da pro -
mulgação da lei. Na quela oca sião, já vi giam con tratos
de lon go pra zo en tre a União e os es tados, cujo equilí-
brio eco nômico-financeiro de pende da evo lução dos
diferentes ín dices de pre ço ao lon go dos pró ximos
trinta anos. Não é pos sível man ter aque las con dições
financeiras con geladas por trin ta anos, a des peito de
qualquer cho que ma croeconômico que ve nha a pre -
judicar uma das par tes contratantes.

Tendo em vis ta a alta re levância da ma téria para 
a so brevivência dos es tados brasileiros no lon go pra -
zo é que apre sento esta pro posição.

Sala das Ses sões, 27 de mar ço de 2003. –
Senador Hélio Cos ta.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

LEI COMPLEMENTAR Nº 101, 
DE 4 DE MAIO DE 2000

Estabelece nor mas de fi nanças pú bli-
cas vol tadas para a res ponsabilidade na
gestão fis cal e dá ou tras pro vidências.

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

Art. 35. É ve dada a re alização de ope ração de
crédito en tre um ente da Fe deração, di retamente ou
por in termédio de fun do, au tarquia, fundação ou em -
presa es tatal de pendente, e ou tro, in clusive suas en -
tidades da ad ministração in direta, ain da que sob a
forma de no vação, re financiamento ou pos tergação
de dí vida con traída an teriormente.

§ 1º Exce tuam-se da ve dação a que se re fere o
caput as ope rações en tre ins tituição fi nanceira es ta-
tal e ou tro ente da Fe deração, in clusive suas en tida-
des de ad ministração in direta, que não se des tinem a:

I – fi nanciar, di reta ou in diretamete, des pesas
correntes;

II – re financiar dí vidas não con traídas jun to à
própria instituição con cedente.

§ 2º O dis posto no caput não im pede Esta dos e
Municípios de com prar tí tulos da dí vida da União
como apli cação de suas dis ponibilidades.
....................................................................................

(À Co missão de Assun tos Eco nômicos.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 90, DE 2003

Dispõe so bre a con fecção das cé du-
las de pa pel-moeda em di mensões di feren-
ciadas, para per mitir sua iden tificação por
pessoas por tadoras de de ficiência vi sual.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º As cé dulas uti lizadas como meio cir culante

terão di mensões cla ramente di ferenciadas, e con terão
marcas ou sig nos, que pos sibilitem sua iden tificação tá -
til por pes soas por tadoras de de ficiência vi sual.

Art. 2º Esta lei com plementar en tra em vi gor no
primeiro dia do exer cício fi nanceiro sub seqüente a
sua apro vação.
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Justificação

O pre sente pro jeto de lei com plementar es tabe-
lece que as cé dulas de pa pel-moeda se rão emi tidas
em ta manhos di ferenciados, e conterão mar cas ou
signos que tor nem pos sível sua iden tificação tá til, pe -
los de ficientes vi suais.

Em pri meiro lu gar, é nosso de ver des tacar que
esta ini ciativa foi ins pirada no PLS nº 104, de 1996,
subscrito pelo ilus tre Se nador Lú cio Alcân tara. Como se 
trata de ma téria afe ta a fi nanças pú blicas, a pro posição
foi apre sentada na for ma de lei com plementar, em con -
formidade com o art. 163 da Cons tituição Fe deral.

No mé rito, a pro posição se jus tifica, por que no
último cen so de mográfico, re alizado em 2000, 24,6
milhões de bra sileiros de claram ser por tadores de al -
gum tipo de de ficiência fí sica ou men tal. Em ter mos
percentuais, este nú mero re presenta 14,5% do uni -
verso po pulacional do País.

Entre os que ates taram ser por tadores de de fi-
ciência, 16,6 mi lhões se disseram in capazes, ou pos -
suidores de al guma di ficuldade per manente para en -
xergar. Isso sig ni fica que, caso seja apro vada, esta
iniciativa le gislativa aten derá, apro ximadamente, a
9,8% da po pulação bra sileira.

No co tidiano, in contáveis são os ne gócios em
que as cé dulas são uti lizadas como meio de pa ga-
mento. Assim, a pos sibilidade da cor reta iden tificação
das no tas, por con siderável par cela da po pulação, é
medida de ine gável al cance so cial e de ci dadania.

Por oca sião do lan çamento do pa drão Real, o
Banco Cen tral re afirmou o com promisso de re alizar
sistemática pes quisa, com o ob jetivo de aper feiçoar
os re cursos dis poníveis para a le itura de cé dulas pe -
los de ficientes vi suais. Nes se sen tido, se gundo o Ba -
cen: au mentaram-se os al garismos, na par te da fren -
te das no tas; fo ram aplicadas co res ní tidas e di feren-
ciadas por va lor; fo ram im pressos tex tos e va lores em
calcografia de ex pressivo re levo; bem como cu i-
dou-se para que as bor das in ferior e pos terior das cé -
dulas de real fos sem do tadas de boa ta teabilidade.

Não há lei que obri gue o Ban co Cen tral a in serir
nas cé dulas qualquer no tação ou ele mento de iden ti-
ficação para os de ficientes vi suais. As me didas su pra-
mencionadas re presentam me ras li beralidades do
Banco, ori undas de de cisões de sua di retoria.

Importante ob servar que to das as no tas re pre-
sentativas do real pos suem as mes mas di mensões
(140 x 65mm). Isso di ficulta so bremaneira a iden tifica-
ção por aque les que não en xergam, ou que pos suem
alguma di ficuldade para en xergar. Caso seja apro va-
da, tal di ficuldade será ame nizada, haja vis ta que a

presente pro posição tor nará obri gatória a in clusão de 
elementos dis tintivos, e de terminará a im pressão de
notas em ta manhos di ferentes.

No lan çamento do euro, em aco lhimento à su -
gestão da União Eu ropéia de Ce gos, a União Eu ro-
péia de cidiu confeccionar as cé dulas da nova mo eda
em ta manhos di ferentes, o que se tem de monstrado
bastante efi caz para os fins que se des tina.

Não po deríamos de ixar de con signar que, no
processo de con fecção da pro posição, ora apre senta-
da, con tamos com in formações a nós trans mitidas
pela pres tigiosa Fun dação Do rina No will para ce gos.

Em face dos ar gumentos ex postos, pug namos o 
apoio dos ilus tres mem bros do Con gresso Na cional,
com o ob jetivo de ver o pre sente pro jeto de lei com -
plementar trans formado em nor ma ju rídica.

Sala das Ses sões, 27 de mar ço de 2003. –
Senador Pa ulo Octá vio, PFL-DF.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

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

CAPÍTULO II
Das Fi nanças Pú blicas

SEÇÃO I
Normas Ge rais

Art. 163. Lei com plementar dis porá so bre:
I – fi nanças pú blicas;
II – dí vida pú blica ex terna e in terna, in cluída a

das au tarquias, fun dações e de mais en tidades con-
troladas pelo Po der Pú blico;

III – con cessão de ga rantias pe las en tidades pú -
blicas;

IV – emis são e res gate de tí tulos da dí vida pú blica;
V – fis calização das ins tituições fi nanceiras;
VI – ope rações de câm bio re alizadas por ór gãos

e en tidades da União, dos Esta dos, do Distrito Fe de-
ral e dos Mu nicípios;

VII – com patibilização das fun ções das ins titui-
ções ofi ciais de cré dito da União, res guardadas as ca -
racterísticas e con dições operacionais ple nas das
voltadas ao de senvolvimento re gional.
....................................................................................

(Às Co missões de Assuntos So ciais e
de Assun tos Eco nômicos.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 91, DE 2003

Dispõe so bre a re gulamentação da
atividade de mo torista e co brador de
transportes co letivos ur banos e dá ou-
tras pro vidências.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º Apli cam-se as dis posições da presente

lei aos in tegrantes da ca tegoria pro fissional de mo to-
rista e co brador de ve ículos co letivos ur banos.

Parágrafo úni co. Pertencem à ca tegoria re ferida
no caput des te ar tigo, os pro fissionais ha bilitados nos 
termos da le gislação em vi gor, de vidamente re gistra-
dos na De legacia Re gional do Trabalho.

I – a du ração normal do tra balho será de 6 (seis)
horas diárias, para aque les que tra balham por tur no
de re vezamento;

II – o tra balho em dias fe riados e dias san tos de
guarda será per mitido em se tra tando de ser viços in -
dispensáveis e de in teresse co letivo, de vendo a re mu-
neração ser efe tuada em do bro, fi cando os pro fissio-
nais su jeitos à es cala de re vezamento men salmente
organizada;

III – as ho ras ex cedentes das do ho rário nor mal
serão pa gas com acrés cimo, no mí nimo, 100% (cem
por cen to) so bre o sa lário-hora nor mal.

Art. 2º A hora de tra balho no turno, as sim com pre-
endido o exe cutado en tre 20 ho ras de um dia e 6 ho ras
do dia se guinte, será com putado como 45 mi nutos e
será re munerada com um acrés cimo de 50% (cin qüen-
ta por cen to), pelo me nos, so bre a hora di urna.

Art. 3º Con sideram-se pe nosas as ati vidades re -
gulamentadas pela pre sente lei, para efe ito:

I – do re cebimento do adi cional cor respondente
no va lor equi valente a, no mí nimo, 30% (trin ta por
cento) do sa lário efe tivamente per cebido;

II – da con cessão de apo sentadoria es pecial
após 25 (vin te e cin co) anos de ser viço, sem exi gên-
cia de ida de, na for ma do art. 9º da Lei nº 5.890, de ju -
nho de 1973.

Parágrafo úni co. O custeio do en cargo pre visto
no item II des te ar tigo cor rerá à con ta de re cursos pre-
vistos no De creto-Lei nº 1.940, de 25 de maio de 1982 
– Fin social.

Art. 4º Fica es tabelecido um se guro obri gatório,
custeado pe las em presas em pregadoras, em be nefí-
cio dos mo toristas e co bradores de trans portes co leti-
vos, para co bertura dos ris cos à vida, de aci dentes,
furtos e roubos ocor ridos no exercício da pro fissão.

Art. 5º Os mo toristas au tônomos não es tão obri -
gados ao cum primento das dis posições cons tantes

nesta lei, ex ceto no que con cerne ao li mite má ximo da 
jornada de tra balho de oito ho ras por tur no inin terrup-
to.

Art. 6º Esta lei en tra em vi gor na data de usa pu -
blicação.

Justificação

Senhores Con gressistas, o pre sente pro jeto de
lei vem no sen tido de fa zermos jus tiça a es tes profis-
sionais que tra balham em ve ículos de trans portes, é
notório o des gaste so frido pe los mes mos de vido a
enorme gama de pro blemas en frentados di ariamente
no trân sito.

A po luição so nora, en garrafamento, su perlota-
ção de ve ículos, ten são, in segurança, tudo isso leva
a um des gaste emo cional e fí sico sur preendente.
Nada mais jus to que es tes pro fissionais te nham ga -
rantidos di reitos que pos sam ame nizar es tes efe itos
nocivos a que são sub metidos di ariamente.

Sala das Ses sões, 27 de mar ço de 2003. –
Senador Paulo Paim.

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 5.890, DE 8 DE JUNHO DE 1973

Altera a le gislação de pre vidência
social e dá ou tras pro vidências.

O Pre sidente da Re pública,
Faço sa ber que o Con gresso Na cional de creta e 

eu san ciono a se guinte lei:
....................................................................................

Art. 9º A apo sentadoria es pecial será con cedi-
da ao se gurado que, con tando no mí nimo 5 (cin co)
anos de con tribuição, te nha trabalhado du rante 15
(quinze), 20 (vin te) ou 25 (vin te e cin co) anos pelo
menos, conforme a ati vidade pro fissional, em ser vi-
ços que, para esse efe ito, fo rem considerados pe no-
sos, in salubres ou pe rigosos, por de creto do Po der
Executivo.

§ 1º A apo sentadoria es pecial con sistirá numa
renda men sal cal culada na for ma do § 1º do ar tigo
6º, des ta lei, apli cando-se-lhe ain da o dis posto no §
3º, do ar tigo 10.

§ 2º Re ger-se-á pela res pectiva le gislação es -
pecial a apo sentadoria dos ae ronautas e a dos jor -
nalistas pro fissionais.
....................................................................................
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DECRETO-LEI Nº 1.940, DE 25 DE MAIO DE 1982

Institui con tribuição so cial, cria o Fun-
do de Inves timento So cial (FINSOCIAL) e
dá ou tras pro vidências.

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

(À Co missão de Assun tos So ciais –
decisão ter minativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 92 ,DE 2003

Concede es tabilidade pro visória no
emprego aos tra balhadores e dá ou tras
providências.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º Os em pregados con tratados pelo re gime

da Con solidação das Leis do Trabalho te rão di reito à es -
tabilidade no em prego se gundo os se guintes cri térios:

a) quan do fal tarem 2 (dois) anos para a apo sen-
tadoria;

b) 6 (seis) me ses de es tabilidade ao em prega-
do afas tado em de corrência de pres tação do serviço
militar obri gatório;

c) 1 (um) ano de es tabilidade para os em pre-
gados que con correrem às ele ições sin dicais;

d) 6 (seis) me ses de es tabilidade após o re tor-
no à ati vidade do em pregado li cenciado em ra zão
do gozo de be nefício da Previdência So cial ou aci-
dente de tra balho;

e) 6 (seis) me ses de es tabilidade ao em prega-
do após o tér mino de gre ve pelo cum primento da lei;

f) re integração e es tabilidade por 6 (seis) me-
ses ao em pregado que ga nhar ação con tra o em pre-
gador, em de fesa de seus di reitos so ciais, as segu-
rando-lhe a per cepção de to dos os vencimentos re-
lativos ao pe ríodo.

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
publicação.

Justificação

Nossa pro posição vem ape nas fa zer jus tiça aos
trabalhadores de mitidos in justamente por es tarem
cumprindo a lei ou re ivindicando os seus di reitos.

O pro jeto que ora apre sentamos visa re gula-
mentar o tra balho do me nor, pro ibindo-se dis torções
indesejáveis e ex ploração de mão de-obra do me nor,
através de ar tifícios pou co lí citos.

Com esse pro jeto pre tende-se dis ciplinar o tra -
balho do me nor apren diz, ga rantindo-lhe di reitos e da

mesma for ma as segurando que a Cons tituição Fe de-
ral não seja vi olada nas suas in tenções.

Sala das Ses sões,   27  de mar ço de  2003. –
Senador Paulo Paim.
....................................................................................

(A Co missão de Assun tos  So ciais –
Decisão Terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 93, DE 2003

Dispõe so bre o tra balho do me nor
aprendiz e dá ou tras providências.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º E pro ibido o tra balho do me nor de 14 (ca-

torze) anos como apren diz.
Art. 2º A jor nada de tra balho do me nor aprendiz,

em ne nhuma hi pótese, ul trapassará 22 ho ras se ma-
nais, proibida qual quer for ma de pror rogação de jor -
nada.

Art. 3º O me nor, para ser con siderado apren diz,
deverá es tar re gularmente ma triculado na es cola e
com fre qüência com provada.

Art. 4º Fica ve dado o tra balho do me nor apren -
diz em ho rário e em lo cais in salubres ou pe rigosos,
ou ain da em ati vidades con sideradas pe nosas.

Art. 5º A em presa que man tiver trabalho do me -
nor apren diz de verá for necer a este ori entação pro fis-
sionalizante, atra vés de professores e ori entadores
capacitados.

Art. 6º O exer cício do apren dizado pro fissionali-
zante do me nor apren diz se ex tingue, em qual quer hi -
pótese, no mo mento em que se com pletar dois anos
na ati vidade pro fissional.

Art. 7º A par tir de 14 (ca torze) anos de ida de
considerar-se-á como me nor aprendiz.

Art. 8º O me nor apren diz terá di reito a to dos os
benefícios e ga rantias as segurados ao tra balhador
normal, in clusive os da Pre vidência So cial.

Art. 9º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
publicação.

Justificação

Os ca sos re lacionados aci ma en volvem nu me-
rosos tra balhadores. Nes se sen tido, procuramos con -
ceder ma iores ga rantias a es tes trabalhadores, com -
patibilizando seus in teresses em de fesa dos seus di -
reitos.

Ficamos na cer teza de que este pro jeto será ana -
lisado com a má xima aten ção, con solidando as sim um
princípio já con sagrado na Cons tituição Fe deral.
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Esta es tabilidade pro visória para es tes ca sos, é
fundamental até con seguirmos apro var a pro ibição de 
demissão imotivada a to dos os tra balhadores.

Sala das Ses sões, 27 de mar ço de 2003. –
Senador Paulo Paim.
....................................................................................

(À Co missão de Assun tos So ciais –
decisão ter minativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 94, DE 2003

Altera dis positivos da Lei nº 8.245,
de 18 de ou tubro de 1991 (Lei do Inqui li-
nato), e da Lei nº 9.099, de 26 de se tem-
bro de 1995, (Lei dos Ju izados Espe cia-
is), para per mitir a re tomada para obras
urgentes e al terar os pro cedimentos ju di-
ciais nos ca sos que es pecifica.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º Os arts. 9º, 47, 59, 60, 61 e 62 da Lei nº

8.245, de 18 de ou tubro de 1991, pas sam a vi ger com
as se guintes re dações:

“Art. 9º ..................................................
IV – para a re alização de obras ur gen-

tes que não pos sam ser re alizadas com a
permanência do lo catário no imó vel ou, po -
dendo, ele se re cuse a con senti-las. (NR)”

“Art. 47. .................................................
..............................................................
§ 3º Fica dis pensada, para a ação de

despejo, a exi gência do tí tulo de pro prieda-
de para os imó veis de va lor igual ou in ferior
a 100 (cem) sa lários mí nimos, sendo su fici-
ente a pro va da lo cação. (NR)”

“Art. 59. As ações de des pejo que, por
opção do au tor, não fo rem sub metidas aos
Juizados Espe ciais, na forma do art. 3º da
Lei nº 9.099, de 26 de se tembro de 1995,
observarão o pro cedimento su mário, nos
termos des te ca pítulo. (NR)”

“Art. 60. .................................................
Parágrafo úni co. Para o aju izamento de 

ação, nas hi póteses do in ciso IV do art. 9º, e 
do in ciso IV do art. 47, fica dis pensada a
exigência da pro va de pro priedade do imó-
vel ou do com promisso re gistrado, se a ou -
torga de po deres permite ao ad ministrador
locar o imó vel em seu pró prio nome. (NR)”

“Art. 61. Nas ações fun dadas no § 2º
do art. 46 e nos in cisos III e IV do art. 47, se 
o lo catário, no pra zo da con testação, ma ni-

festar sua con cordância com a de socupa-
ção do imó vel, o juiz aco lherá o pe dido fi-
xando pra zo de três me ses, prorrogáveis
por mais três, para a de socupação, con ta-
dos da ci tação, im pondo ao ven cido a res-
ponsabilidade pe las custas e ho norários ad -
vocatícios de vin te por cen to so bre o va lor
dado à ca usa.

Parágrafo úni co. Se a de socupação
ocorrer den tro do prazo fi xado, o réu fi cará
isento des sa res ponsabilidade; caso con trário,
será ex pedido man dado de des pejo. (NR)”

“Art. 62. .................................................
..............................................................
Parágrafo úni co. Não se ad mitirá a

emenda da mora se o lo catário já hou ver
utilizado essa fa culdade nos vin te e qua tro
meses ime diatamente an teriores à pro posi-
tura da ação. (NR)”

Art. 2º O art. 3º da Lei nº 9.099, de 26 de se-
tembro de 1995, pas sa a ter a se guinte re dação:

“Art. 3º ..................................................
..............................................................
III – as ações de des pejo:
a) para uso pró prio;
b) de correntes de in fração le gal ou

contratual;
c) de correntes da fal ta de pa gamento

do alu guel ou de en cargos. (NR)”

Art. 3º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua
publicação.

Justificação

A Lei nº 8.245, de 18 de ou tubro de 1991, de no-
minada Lei do Inqui linato, des de a sua edi ção tem
sido con siderada pe los ope radores do Di reito como
de fe liz con cepção por agre gar e disciplinar mais de
uma de zena de te mas correlatos, an teriormente ver -
sados em múl tiplas normas.

Assim é que as lo cações re sidenciais, co merci-
ais, as cha madas leis de lu vas, as questões de al tera-
ção do va lor do pon to de co mércio, as lo cações por
temporada e as su blocações são te mas que pas sa-
ram a ter sede tão-so mente na Lei do Inqui linato, que
demonstrou ser útil à con dição de con tinente de pre -
ceitos tan to de or dem ma terial quan to das de na ture-
za pro cedimental, pois per mite se pro cedam a ocu pa-
ções, re novações contratuais, despejos, imis são na
posse de imó vel e pur ga de mora pela con sulta de um
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único a har mônico com pêndio, seja para a pro positu-
ra da ação, seja para con testá-la.

Ademais, a Lei do Inqui linato di minuiu o con fli to
entre, de um lado, a in dústria da cons trução ci vil, em -
penhada na pro dução de imó veis e de ou tro os propri-
etários de imó veis in teressados nas ocu pações lo ca-
tícias. De fato, as lo cações de imó veis ur banos têm
sido ob jeto de es pecial pre ocupação do le gislador,
tendo em vis ta a sua re lação di reta com o aque cimen-
to do mer cado imo biliário e, em ou tro as pecto, por
proporcionar ao ci dadão a re alização do di reito à mo -
radia, di reito so cial ex pressamente am parado no art.
6º da Cons tituição Fe deral.

A ver dade é que não se deve fa vorecer ex cessi-
vamente o lo cador e ape nar o in quilino, por quanto
esse úl timo não dis põe de imóvel próprio e vê-se for -
çado ao pa gamento de alu gueres; mas tam bém não
se deve fa vorecer de mais os in quilinos em des provei-
to dos lo cadores, con forme a equi vocada ori entação
de leis an teriores, pois a cons trução de imó veis gera
empregos, di minui o va lor dos alu gueres pelo au men-
to da ofer ta e pro picia ren da aos que vi vem de alu gar
o pa trimônio imo biliário.

Desse modo é que a le gislação mais re cente
tem pro curado dis ciplinar as re lações en tre lo cador e
locatário da ma neira mais jus ta pos sível, com es peci-
al aten ção para o lo catário, por ser este, em tese, a
parte eco nomicamente mais vul nerável. Di ante dis so,
passados 12 anos da edi ção da Lei do Inqui linato e
anunciados no vos tempos de pro gressividade eco nô-
mica para o Pais, im pende se jam re vistos e atualiza-
dos al guns dos pre ceitos da re ferida lei para apro xi-
mar ain da mais os in teresses de lo cadores e lo catári-
os, eis que são par tes in tegradas e in terdependentes
de um mes mo sis tema.

Para isso, ofe recemos a pre sente pro posição
que tem por es copo dis pensar proprietários de imó ve-
is no va lor de até cem sa lários mí nimos de apre senta-
rem os res pectivos tí tulos imo biliário nas ações de
despejo, por quanto os ônus fi nanceiros de es critura e
registro não se co adunam com as suas con dições
econômicas e por tal ra zão se omi tem de tais prá ticas.
São pro prietários mas não têm pro va for mal; por isso,
ficam im possibilitados de cum prir a atu al exi gência le -
gal para a re tomada, o que os obri ga a alu gar sob
contrato ver bal.

Propõe-se ain da seja con ferida le gitimidade a
terceiros para a re presentação dos pro prietários nas
ações de des pejo, por que a re presentação não pode
ser pro ibida se ou tra é a von tade for malizada do re -
presentado, eis que, em prin cípio, tudo o que não é
proibido é per mitido.

Propomos tam bém a am pliação da le gitimidade
ativa para as ações de des pejo, quan do obras de ur -
gência se tornam ne cessárias, man tidos os atu ais
prazos e con dições para as obras de na tureza útil ou
voluptuária.

Propõe-se ain da a re dução do pra zo de seis me -
ses, con cedido para a de socupação sem ônus, que
passará a três me ses, pror rogáveis por mais três, a
critério do ma gistrado, ten do em vis ta que os ca sos
variam e as cir cunstâncias hão de ser ana lisadas se -
paradamente.

A pro posição também ob jetiva des locar para o
procedimento su mariíssimo, de que tra ta a Lei nº
9.099, de 26 de se tembro de 1995, mo dalidades de
despejo hoje su jeitas ao de morado e one roso pro ce-
dimento or dinário. Res salte-se que o pro cedimento
sumariíssimo não tem ônus pro cessuais no pri meiro
grau, dis pensados que são as cus tas ini ciais, os ho -
norários de ad vogado e de pe rito, e a lide so mente
será re metida ao se gundo grau, onde se rão co bradas
custas, se hou ver in teresse do pró prio in quilino, ma ni-
festado ao ju ízo de pri meiro grau em dar con tinuidade
à lide.

Por fim, su gere-se a ado ção do rito su mário,
como op ção ao rito da Lei nº 9.099, de 26 de se tem-
bro de 1995 e, ain da, em substituição ao rito or dinário
hoje em vi gor para a ma ioria dos ca sos de des pejo,
por ser um pro cedimento cu jas ca racterísticas são a
sua ma ior sim plicidade e ce leridade, em co tejo com o
rito or dinário. Isto por que os atos pra ticados em seu
bojo são mais con centrados, prestigiando-se enor-
memente o prin cípio da oralidade.

Expostas as ra zões de or dem so cial e eco nômica,
de par com a ma ior ce leridade, con tamos com o apo io
dos ilus tres pa res para a apro vação da pro posição.

Sala das Ses sões, 27 de mar ço de 2003. –
Senador Aelton Fre itas.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

CAPÍTULO II
Das Dis posições Espe ciais

SEÇÃO I
Da Lo cação Re sidencial

Art. 9º A lo cação tam bém po derá ser des feita:
I – por mú tuo acor do;
II – em de corrência da prá tica de in fração le gal

ou con tratual;
III – em de corrência da fal ta de pa gamento do

aluguel e de mais en cargos;
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IV – para a re alização de re parações ur gentes
determinadas pelo Po der Pú blico, que não pos sam
ser nor malmente exe cutadas com a per manência do
locatário no imó vel ou, po dendo, ele se re cuse a con -
senti-las.

Art. 10. Mor rendo o lo cador, a lo cação trans mi-
te-se aos her deiros.

Art. 47. Qu ando ajus tada ver balmente ou por es-
crito e como pra zo in ferior a trin ta me ses, findo o pra -
zo es tabelecido, a lo cação pror roga-se au tomatica-
mente, por pra zo in determinado, so mente po dendo
ser re tomado o imó vel:

I – Nos ca sos do art. 9º;
II – em de corrência de ex tinção do con trato de

trabalho, se a ocu pação do imó vel pelo lo catário re la-
cionada com o seu em prego;

III – se for pe dido para uso pró prio, de seu
cônjuge ou com panheiro, ou para uso re sidencial de 
ascendente ou des cendente que não dis ponha, as-
sim como seu côn juge ou com panheiro, de imó vel
residencial pró prio;

IV – se for pe dido para de molição e edi ficação
licenciada ou para a re alização de obras apro vadas
pelo Po der Pú blico, que aumentem a área cons truí-
da, em, no mí nimo, vin te por cen to ou, se o imó vel
for des tinado a ex ploração de ho tel ou pen são, em
cinqüenta por cen to;

V – se a vi gência inin terrupta da lo cação ul tra-
passar cin co anos.

§ 1º Na hi pótese do in ciso III, a ne cessidade
deverá ser ju dicialmente de monstrada, se:

a) O re tomante, ale gando ne cessidade de usar 
o imó vel, es tiver ocu pando, com a mes ma fi nalida-
de, ou tro de sua pro priedade si tuado nas mes ma lo -
calidade ou, re sidindo ou uti lizando imó vel alhe io, já
tiver re tomado o imó vel an teriormente;

b) o as cendente ou des cendente, be neficiário
da re tomada, re sidir em imóvel pró prio.

§ 2º Nas hi póteses dos in cisos III e IV, o re to-
mante de verá com provar ser pro prietário, pro missá-
rio com prador ou pro missário ces sionário, em ca rá-
ter ir revogável, com imis são na pos se do imó vel e tí -
tulo re gistrado jun to à ma trícula do mes mo, ou firma
individual, tam bém me diante te lex ou fac-símile, ou, 
ainda, sen do ne cessário, pe las de mais for mas pre-
vistas no Có digo de Pro cesso Ci vil;

V – os re cursos in terpostos con tra as sen ten-
ças te rão efe ito so mente de volutivo.

CAPÍTULO II
Das Ações de Des pejo

Art. 59. Com as mo dificações cons tantes des te
capítulo, as ações de des pejo te rão o rito or dinário.

§ 1º Con ceder-se-á li minar para de socupação
em quin ze dias, in dependentemente da au diência da
parte con trária e des de que pres tada a ca ução no va -
lor equi valente a três me ses de alu guel, nas ações
que ti verem por fun damento ex clusivo:

I – o des cumprimento do mú tuo acordo (art. 9º,
inciso I), ce lebrado por es crito e as sinado pe las par -
tes e por duas tes temunhas, no qual te nha sido ajus -
tado o pra zo mí nimo de seis me ses para de socupa-
ção, con tado da as sinatura do ins trumento;

II – o dis posto no in ciso II do art. 47, ha vendo
prova es crita da res cisão do con trato de tra balho ou
sendo ela de monstrada em au diência pré via;

III – o tér mino do pra zo da lo cação para tem po-
rada, tendo sido pro posta a ação de des pejo em até
trinta dias após o ven cimento do con trato;

IV – a mor te do lo catário sem de ixar su cessor
legítimo na lo cação, de acor do com o re ferido no in ci-
so I do art. 11, per manecendo no imó vel pes soas não
autorizadas por lei;

V – a per manência do su blocatário no imó vel,
extinta a lo cação, ce lebrada com o lo catário.

§ 2º Qu alquer que seja o fun damento da ação
dar-se-á ciên cia do pe dido aos su blocatários, que po -
derão in tervir no pro cesso como as sistentes.

Art. 60. Nas ações de des pejo fun dadas no in ci-
so IV do art. 9º, in ciso IV do art. 47 e in ciso II do art.
53, a pe tição ini cial de verá ser ins truída com pro va da
propriedade do imó vel ou do com promisso re gistrado.

Art. 61. Nas ações fun dadas no § 2º do art. 46 e
nos in cisos III e IV do art. 47, se o lo catário, no pra zo
da con testação, ma nifestar sua con cordância com a
desocupação do imó vel, o juiz aco lherá o pe dido fi -
xando pra zo de seis me ses para a de socupação, con -
tados da ci tação, im pondo ao ven cido a res ponsabili-
dade pe las custas e ho norários ad vocatícios de vin te
por cen to so bre o va lor dado à ca usa. Se a de socupa-
ção ocor rer den tro do prazo fi xado, o réu fi cará isen to
dessa res ponsabilidade; caso con trário, será ex pedi-
do man dado de des pejo.

Art. 62. Nas ações de des pejo fun dadas na falta
de pa gamento de alu guel e acessórios da lo cação,
observar-se-á o se guinte:

I – o pe dido de res cisão da lo cação po derá ser
cumulado com o de co brança dos alu guéis e aces só-
rios da lo cação, de vendo ser apre sentado, com a ini -
cial, cálculo dis criminado do va lor do dé bito; II – o lo -
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catário po derá evi tar a res cisão da lo cação re queren-
do, no pra zo da con testação, au torização para o pa -
gamento do dé bito atu alizado, in dependentemente
de cál culo e me diante de pósito ju dicial, in cluídos:

a) os alu guéis e aces sórios da lo cação que ven -
cerem até a sua efe tivação;

b) as mul tas ou pe nalidades con tratuais, quan -
do exi gíveis;

c) os ju ros de mora;
d) as cus tas e os ho norários do ad vogado do lo -

cador, fi xados em dez por cen to so bre o mon tante de-
vido, se do con trato não cons tar disposição di versa.

III – au torizada a emen da da mora e efe tuado o
depósito ju dicial até quin ze dias após a in timação do
deferimento, se o lo cador ale gar que a ofer ta não é in -
tegral, justificando a di ferença, o lo catário po derá
complementar o de pósito no pra zo de dez dias, con -
tados da ciên cia des sa ma nifestação;

IV – não sen do com plementado o de pósito, pe -
dido de res cisão pros seguirá pela di ferença, po dendo
o lo cador le vantar a quantia de positada;

V – os alu guéis que forem ven cendo até a sen -
tença de verão ser de positados à dis posição do ju ízo,
nos res pectivos ven cimentos, po dendo o lo cador le-
vantá-los des de que in controversos;

VI – ha vendo cu mulação dos pe didos de res ci-
são da lo cação e co brança dos alu guéis, a execução
desta pode ter iní cio an tes da de socupação do imó -
vel, caso am bos te nham sido aco lhidos. Pa rágrafo
único. Não se ad mitirá a emen da da mora se o lo catá-
rio já hou ver utilizado essa fa culdade por duas ve zes
nos doze me ses ime diatamente an teriores à pro posi-
tura da ação.

CAPÍTULO II
Dos Ju izados Espe ciais Ci veis

SEÇÃO I
Da Com petência

Art. 3º O Ju izado Espe cial Cí vel tem competência
para con ciliação, pro cesso e jul gamento das ca usas cí -
veis de me nor com plexidade, as sim con sideradas:

I – as ca usas cujo va lor não ex ceda a qua renta
vezes o sa lário mí nimo;

II – as enu meradas no art. 275, in ciso II, do Có -
digo de Pro cesso Ci vil;

III – a ação de des pejo para uso pró prio;
IV – as ações pos sessórias so bre bens imó veis de 

valor não ex cedente ao fi xado no in ciso I des te ar tigo.
§ 1º Com pete ao Ju izado Espe cial pro mover a

execução:

I – dos seus jul gados;
II – dos tí tulos exe cutivos ex trajudiciais, no va lor

de até qua renta ve zes o sa lário mí nimo, ob servado o
disposto no § 1º do art. 8º des ta lei.

§ 2º Fi cam ex cluídas da com petência do Ju iza-
do Espe cial as ca usas de na tureza ali mentar, fa limen-
tar, fis cal e de in teresse da Fa zenda Pú blica, e tam-
bém as re lativas a aci dentes de tra balho, a re síduos e
ao es tado e ca pacidade das pes soas, ainda que de
cunho pa trimonial.

§ 3º A op ção pelo pro cedimento pre visto nes ta
lei im portará em re núncia ao cré dito ex cedente ao li -
mite es tabelecido nes te ar tigo, ex cetuada a hi pótese
de con ciliação.

CAPÍTULO III
Do Pro cedimento Su mário

Art. 275. Obser var-se-á o pro cedimento su mário:
I – nas ca usas, cujo va lor não ex ceder 20 (vin te)

vezes o ma ior sa lário mí nimo vi gente no País;
II – nas ca usas, qual quer que seja o va lor:

a) de ar rendamento ru ral e de par ceria agrí cola;

b) de co brança ao con dômino de qua isquer
quantias de vidas ao condomínio;

c) de res sarcimento por da nos em pré dio ur ba-
no ou rús tico;

d) de res sarcimento por da nos ca usados em
acidente de ve ículo de via ter restre;

e) de co brança de se guro, re lativamente aos
danos ca usados em aci dente de ve ículo res salva-
dos os ca sos de pro cesso de exe cução;

f) de co brança de ho norários dos pro fissionais li -
berais, res salvado o dis posto em le gislação es pecial;

g)  nos de mais ca sos pre vistos em lei.

Parágrafo úni co. Este pro cedimento não será
observado nas ações re lativas ao es tado e à ca paci-
dade das pes soas.
....................................................................................

(À Co missão de Cons tituição, Jus tiça e 
Cidadania – de cisão ter minativa.)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Os pro je-
tos li dos se rão pu blicados e re metidos às Co missões
competentes.

Sobre a mesa, ofí cios do Pri meiro-Secretário da 
Câmara dos De putados que se rão li dos pelo Sr. 1º
Secretário em exer cício, Se nador Alber to Sil va.

São li dos os se guintes:
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PS-GSE/ 229/03 

Brasília, 25 de mar ço de 2003

Senhor Se cretário,
Encaminho a Vos sa Exce lência, a fim de ser

submetido à con sideração do Se nado Fe deral, o in-
cluso Pro jeto de Lei de Con versão nº 1, de 2003, do
Poder Exe cutivo (Me dida Pro visória nº 79/02), que
“Altera dis positivos da Lei nº 9.615, de 24 de mar ço de 
1998, e dá ou tras pro vidências”, con forme o dis posto
no art. 62 da Cons tituição Fe deral, com a re dação
dada pela Emen da Cons titucional nº 32, de 2001.

Atenciosamente, – De putado Geddel Vi eira
Lima, Primeiro Se cretário.

PS-GSE nº 230/3 

Brasília, 25 de mar ço de 2003

Senhor Se cretário,
Encaminho a Vos sa Exce lência, a fim de ser

submetida à con sideração do Se nado Fe deral, a in-
clusa Me dida Pro visória nº 80, de 2002, do Po der
Executivo, que “Alte ra o art. 5º da Lei nº 8.427, de 27
de maio de 1992, que dis põe so bre a concessão de
subvenção eco nômica nas ope rações de cré dito ru-
ral”, con forme o dis posto no art. 62 da Cons tituição
Federal, com a re dação dada pela Emen da Cons titu-
cional nº 32, de 2001.

Atenciosamente, – De putado Geddel Vi eira
Lima, Primeiro Se cretário.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com re fe-
rência à Me dida Pro visória nº 79, de 2002, a Pre si-
dência co munica à Casa que o pra zo de sua vi gência
foi pror rogado pela Mesa do Con gresso Na cional, por
mais ses senta dias, con forme pre vê o § 7º do art. 62
da Cons tituição Fe deral, com a re dação dada pela
Emenda Cons titucional nº 32, de 2001.

Esclarece ain da que o pra zo de 45 dias para
apreciação da ma téria pelo Con gresso Na cional es -
gotou-se no úl timo dia 10 de mar ço e que a pror roga-
ção do pra zo de vi gência não restaura os pra zos de
sua tra mitação.

Em re lação à Me dida Pro visória nº 80, de 2002,
a Pre sidência in forma que o pra zo de 45 dias para
sua apre ciação pelo Con gresso Na cional es gotou-se
no dia 14 pas sado.

Uma vez re cebidas for malmente pelo Se nado Fe -
deral, nes ta data, as me didas pro visórias pas sam a so -
brestar ime diatamente to das as de mais de liberações le -
gislativas da Casa até que se ul timem suas vo tações.
Em vis ta dis so, a Pre sidência, ha vendo con cordância

das Li deranças, in cluirá as ma térias na pa uta da
Ordem do Dia da pró xima ter ça-feira, dia 1º de abril.

São as se guintes as ma térias re cebi-
das da Câ mara dos De putados:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
 Nº 1,  DE  2003

(Proveniente da Me dida Pro visória nº 79, de 2002)

Altera dis positivos da Lei nº 9.615,
de 24 de mar ço de 1998, e dá ou tras pro -
vidências.

ESTE AVULSO CONTÉM OS
SEGUINTES DOCUMENTOS:

– Pro jeto de Lei de Con versão nº 1, de 2003..................
– Me dida Pro visória nº 79/2002.........................................
– Men sagem do Pre sidente da Re pública nº 1.028/02...
– Expo sições de Mo tivo nos 49/2002, do Mi nistro de
Estado do Espor te e Tu rismo e 52/2002, dos Mi nistros
de Esta do do De senvolvimento, Indústria e Co mércio
Exterior, da Jus tiça, e das Co municações.......................
– Avi so nº 1.307/2002, do Mi nistro Che fe da Casa Ci vil
da Pre sidência da Re pública..........................................
– Ofí cio nº 229/2003 da Câ mara dos De putados en ca-
minhando a ma téria ao Se nado........................................
– Ca lendário de tramitação da Me dida Pro visória...........
– Nota Téc nica s/nº, da Con sultoria de Orçamento e
Fiscalização Fi nanceira da Câ mara dos De putados........
– Emen das apresentadas pe rante a Co missão Mis ta.....
– Pa receres so bre a Me dida Pro visória, em subs titu-
ição à Co missão Mis ta, pro feridos no Ple nário da
Câmara dos De putados – Re lator: De putado Ger vá-
sio Sil va (PFL – SC)...................................................
– Fo lha de si nopse de tra mitação da ma téria na Câ -
mara dos De putados..................................................
– Ato do Pre sidente da Mesa do Con gresso Na cional
de pror rogação do pra zo de vi gência da Me dida Pro vi-
sória.....................................................................................
Legislação Ci tada...............................................................

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº 1, DE 2003

(Proveniente da Me dida Pro visória nº 79, de 2002)

Altera dis positivos da Lei nº 9.615,
de 24 de mar ço de 1998, e dá ou tras pro -
vidências.

O Congresso Nacional de creta:
Art. 1º A Lei nº 9.615, de 24 de mar ço de 1998,

passa a vi gorar com as se guintes al terações:

“Art. 2º. ..................................................
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Parágrafo úni co. A ex ploração e a ges -
tão do des porto pro fissional cons tituem
exercício de ati vidade eco nômica su jeitan-
do-se, es pecificamente, à ob servância dos
princípios:

I – da trans parência fi nanceira e
administrativa;
II – da mo ralidade na ges tão des portiva;
III – da res ponsabilidade so cial de

seus di rigentes;
IV – do tra tamento di ferenciado em re -

lação ao des porto não-pro fissional; e
V – da par ticipação na or ganização

desportiva do País.” (NR)

“Art. 4º. .................................................
I – O Mi nistério do Espor te;
II – (re vogado)
III – O Con selho Na cional do Espor te – 

CNE;
§ 2º A or ganização des portiva do País, 

fundada na li berdade de as sociação, in tegra
o pa trimônio cul tural bra sileiro e é con side-
rada de ele vado in teresse so cial, in clusive
para os fins do dis posto nos in cisos 1 e III
do art. 50 da Lei Com plementar nº 75, de 20 
de maio de 1993.” (NR)

“Art. 5º O Mi nistério do Espor te, no
âmbito da sua com petência, in cumbir-se-á,
especialmente:

I – da po lítica na cional de de senvolvi-
mento da prá tica dos es portes;

II – do in tercâmbio com or ganismos
públicos e pri vados, na cionais, in ternaciona-
is e es trangeiros, vol tados à pro moção do
esporte;

III – do es tímulo às ini ciativas pu blicas
e pri vadas de in centivo às ati vidades es por-
tivas; e

IV – do pla nejamento, co ordenação,
supervisão e avaliação dos pla nos e pro gra-
mas de in centivo aos es portes e de ações
de de mocratização da prá tica es portiva e in -
clusão so cial por in termédio do es porte.

§ 1º  (re vogado)
§ 2º  (re vogado)
§ 3º Ca berá ao Mi nistério do Esporte,

ouvido o Con selho Na cional do Espor te –
CNE, pro por o Pla no Na cional de Espor te,
observado o dis posto no art. 217 da Cons ti-
tuição Fe deral.

§ 4º O Mi nistério do Espor te ex pedirá e
desenvolverá ações para o ins truções cum pri-
mento do dis posto no in ciso IV do art. 217 da
Constituição Fe deral e elaborará o pro jeto de
fomento da prá tica des portiva para pes soas
portadoras de de ficiência.” (NR)

“Art. 6º Cons tituem re cursos do Mi nis-
tério do Espor te:

......................................................”(NR)
“Art. 7º Os re cursos do Mi nistério do

Esporte te rão a se guinte des tinação:
......................................................”(NR)
“Art. 8º...................................................
IV –  quin ze por cen to para o Mi nistério

do Espor te.
......................................................”(NR)
“Art. 11. O CNE é ór gão co legiado de

normatização, de liberação e as sessoramen-
to, di retamente vin culado ao Mi nistro de
Estado do Espor te, ca bendo-lhe:

IV –  pro por pri oridades para o pla no
de apli cação de re cursos do Mi nistério do
Esporte;

Parágrafo úni co. O Mi nistério do
Esporte dará apo io téc nico e ad ministrativo
ao CNE.” (NR)

“Art. 12A. O CNE será com posto por
vinte e dois mem bros in dicados pelo Mi nis-
tro do Espor te, que o pre sidirá.

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

“Art. 20. .................................................

..............................................................
§ 6º As li gas formadas por en tidades

de prá tica des portiva en volvidas em com pe-
tições de atle tas profissionais equi param-se,
para fins do cum primento do dis posto nes ta
Lei, às en tidades de ad ministração do des-
porto.

§ 7º As en tidades na cionais de ad mi-
nistração de des porto se rão res ponsáveis
pela or ganização dos ca lendários anu ais de
eventos ofi ciais das res pectivas mo dalida-
des.” (NR)

“Art. 23. .................................................
Parágrafo úni co. Inde pendentemente

de pre visão es tatutária, é obri gatório o afas -
tamento pre ventivo e ime diato dos di rigen-
tes, ele itos ou no meados, caso in corram em 
qualquer das hi póteses do in ciso II, as segu-
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rado o pro cesso re gular e a am pla de fesa
para a des tituição.” (NR)

“Art. 26. .................................................
Parágrafo úni co. Con sidera-se com peti-

ção pro fissional para os efe itos desta Lei aque -
la pro movida para ob ter ren da e dis putada por
atletas profissionais cuja re muneração de corra
de con trato de tra balho des portivo.”

“Art. 27. As en tidades de prá tica des por-
tiva par ticipantes de com petições pro fissionais
e as en tidades de ad ministração de des porto
ou li gas em que se or ganizarem, in dependen-
temente da for ma ju rídica ado tada, su jeitam
os bens par ticulares de seus di rigentes ao
disposto no art. 50 da Lei nº 10.406, de 10 de
janeiro de 2002, além das san ções e res pon-
sabilidades pre vistas no caput do art. 1.017
da Lei nº 10.406, de 10 de ja neiro de 2002,
na hi pótese de apli carem cré ditos ou bens so -
ciais da en tidade des portiva em pro veito pró-
prio ou de ter ceiros.

..............................................................
§ 3º (re vogado)
§ 4º (re vogado)
§ 5º O dis posto no art. 23 apli ca-se, no 

que cou ber, às en tidades a que se re fere o
caput des te ar tigo.

§ 6º Sem pre juízo de ou tros re quisitos
previstos em lei, as en tidades de ad ministra-
ção do des porto, as li gas e as en tidades de
prática des portiva, para ob ter fi nanciamento
com re cursos pú blicos de verão:

I – re alizar to dos os atos ne cessários
para per mitir a identificação exata de sua si -
tuação fi nanceira;

II – apre sentar pla no de res gate e pla-
no de in vestimento;

III – ga rantir a in dependência de seus
conselhos de fiscalização e ad ministração,
quando hou ver;

IV – ado tar mo delo pro fissional e
transparente; e

V – ela borar e pu blicar suas de mons-
trações fi nanceiras na forma de finida pela
Lei nº 6.404, de 15 de de zembro de 1976,
após te rem sido au ditadas por au ditores in-
dependentes.

§ 7º Os re cursos do fi nanciamento vol -
tados à im plementação do pla no de res gate
serão uti lizados:

I – pri oritariamente, para qui tação de
débitos fis cais, pre videnciários e tra balhis-
tas; e

II – sub sidiariamente, para cons trução
ou me lhoria de es tádio pró prio ou de que se 
utilizam para man do de seus jo gos, com a
finalidade de aten der a cri térios de se guran-
ça, sa úde e bem es tar do tor cedor.

§ 8º Na hi pótese do in ciso II do § 7º, a
entidade de prá tica des portiva de verá apre -
sentar à ins tituição fi nanciadora o or çamen-
to das obras pre tendidas.

§ 9º É fa cultado às en tidades des porti-
vas pro fissionais cons tituírem-se re gular-
mente em so ciedade em presária, se gundo
um dos ti pos re gulados nos arts. 1.039 a
1.092 da Lei nº 10.406, de 10 de ja neiro de
2002 – Có digo Ci vil.

§ 10. Con sidera-se en tidade des portiva
profissional, para fins des ta Lei, as en tida-
des de prá tica des portiva en volvidas em
competições de atle tas profissionais, as li-
gas em que se or ganizarem e as en tidades
de ad ministração de des porto pro fissional.

§ 11. Ape nas as en tidades desportivas
profissionais que se cons tituírem re gular-
mente em so ciedade em presária na forma
do § 9º não fi cam su jeitas ao re gime da so -
ciedade em co mum e, em es pecial, ao dis -
posto no art. 990 da Lei nº 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 – Có digo Ci vil.

§ 12. Obser vado o dis posto nos pa rá-
grafos an teriores, as en tidades de prá tica
desportiva pro fissional po derão ser be nefici-
adas por pro grama es pecial de re escalona-
mento re lativo a tri butos e con tribuições fis -
cais e pa rafiscais, ins critos ou não em dí vi-
da ati va, aju izados ou a aju izar, com exi gibi-
lidade sus pensa ou não, in clusive de corren-
tes de fal ta de re colhimento de va lores re ti-
dos, po dendo tais dí vidas ser pa gas, na for-
ma e hi póteses de finidas em re gulamenta-
ção es pecifica, com:

I – a pres tação de ser viços des portivos
sociais em prol de co munidades ca rentes; e

II – a com pensação das des pesas
comprovadas e ex clusivamente efe tivadas
na for mação des portiva e edu cacional de
atletas.

§ 13. Para os fins de fis calização e
controle do dis posto nes ta lei, as ati vidades
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profissionais das en tidades de prá tica des-
portiva, das en tidades de ad ministração de
desporto e das li gas desportivas, in depen-
dentemente da for ma ju rídica como es tas
estejam cons tituídas, equi param-se às das
sociedades em presárias, no tadamente para
efeitos tributários, fis cais, pre videnciários, fi -
nanceiros, con tábeis e ad ministrativos.” (NR)

“Art. 27A. ..............................................
..............................................................
§ 4º A in fringência a este ar tigo im pli-

cará a ina bilitação da en tidade de prá tica
desportiva para per cepção dos be nefícios
de que tra ta o art. 18 des ta lei.

§ 5º As em presas de tentoras de con-
cessão, per missão ou au torização para ex-
ploração de ser viço de ra diodifusão so nora
e de sons e ima gens, bem como de te levi-
são por as sinatura, fi cam im pedidas de pa -
trocinar ou ve icular sua pró pria marca, bem
como a de seus ca nais e dos tí tulos de seus
programas, nos uni formes de com petições
das en tidades des portivas.

§ 6º A vi olação do dis posto no pa rá-
grafo § 5º implicará a eli minação da en tida-
de de prá tica des portiva que lhe deu ca usa
da com petição ou do tor neio em que aque la
se ve rificou, sem pre juízo das pe nalidades
que ve nham a ser apli cadas pela Jus tiça
Desportiva.” (NR)

“Art. 28. .................................................
..............................................................
§ 2º O vín culo des portivo do atle ta

com a en tidade des portiva con tratante tem
natureza aces sória ao res pectivo vin culo
trabalhista, dissolvendo-se, para to dos os
efeitos le gais:

I – com o tér mino da vi gência do con-
trato de tra balho des portivo: ou,

II – com o pa gamento da cláu sula pe-
nal nos ter mos do caput des te ar tigo; ou
ainda,

III – com a res cisão de corrente do ina -
dimplemento sa larial de res ponsabilidade
da en tidade des portiva em pregadora pre vis-
ta nes ta lei.

..............................................................
§ 4º Far-se-á re dução au tomática do

valor da cláu sula pe nal prevista no caput
deste ar tigo, aplicando-se, para cada ano in -
tegralizado do vi gente con trato de tra balho

desportivo, os se guintes per centuais pro-
gressivos e não-cu mulativos:

I – dez por cen to após o pri meiro ano;
II – vin te por cen to após o se gundo ano;
III – qua renta por cen to após o ter ceiro

ano;
IV – oi tenta por cen to após o quar to ano.
§ 6º (re vogado)
§ 7º É ve dada a ou torga de po deres

mediante ins trumento pro curatório pú blico ou 
particular re lacionados a vín culo des portivo e 
uso de ima gem de atletas profissionais em
prazo su perior a um ano.” (NR)

“Art. 29. A en tidade de prá tica es porti-
va for madora do atle ta terá o di reito de as si-
nar com este, a par tir de de zesseis anos de
idade, o pri meiro con trato de tra balho profis-
sional, cujo pra zo não po derá ser su perior a
cinco anos.

..............................................................
§ 3º A en tidade de prá tica des portiva

formadora de tentora do pri meiro con trato de 
trabalho com o atle ta por ela pro fissionaliza-
do terá o di reito de pre ferência para a pri-
meira re novação des te con trato, cujo pra zo
não po derá ser su perior a dois anos.

§ 4º o atle ta não pro fissional em for-
mação, ma ior de qua torze e me nor de vin te
anos de ida de, po derá re ceber au xílio fi nan-
ceiro da en tidade de prá tica des portiva for -
madora, sob a for ma de bol sa de apren diza-
gem li vremente pac tuada me diante con trato
formal, sem que seja ge rado vín culo em pre-
gatício en tre as partes.

§ 5º É as segurado o di reito ao res sar-
cimento dos cus tos de for mação de atle ta
não pro fissional me nor de vin te anos de ida -
de à en tidade de prá tica de des porto for ma-
dora sem pre que, sem a ex pressa anuên cia
desta, aque le par ticipar de com petição des -
portiva re presentando ou tra en tidade de
prática des portiva.

§ 6º Os cus tos de formação se rão res -
sarcidos pela en tidade de prá tica des portiva
usufruidora de atle ta por ela não for mado
pelos se guintes va lores:

I – quin ze ve zes o va lor anu al da bol sa
de apren dizagem com provadamente paga
na hi pótese de o atle ta não pro fissional ser
maior de 16 e me nor de 17 anos de ida de;
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II – vin te ve zes o va lor anu al da bol sa
de apren dizagem com provadamente paga
na hi pótese de o atle ta não pro fissional ser
maior de 17 e me nor de 18 anos de ida de;

III – vin te e cin co ve zes o va lor anu al
da bol sa de apren dizagem com provada-
mente paga na hi pótese de o atle ta não pro -
fissional ser ma ior de 18 e me nor de 19
anos de ida de;

IV – trin ta ve zes o va lor anu al da bol sa
de apren dizagem com provadamente paga
na hi pótese de o atle ta não pro fissional ser
maior de 19 e me nor de 20 anos de ida de.

§ 7º A en tidade de prá tica des portiva
formadora para fa zer jus ao res sarcimento
previsto nes te ar tigo de verá pre encher os
seguintes re quisitos:

I – cum prir a exi gência cons tante do §
2º des te ar tigo;

II – com provar que efe tivamente uti li-
zou o atle ta em for mação em com petições
oficiais não-pro fissionais;

III – pro piciar as sistência mé dica,
odontológica e psi cológica, bem como con-
tratação de se guro de vida e aju da de cus to
para trans porte;

IV – man ter ins talações des portivas
adequadas, so bretudo em ma téria de ali-
mentação, hi giene, se gurança e sa lubrida-
de, além de cor po de pro fissionais es peciali-
zados em formação técnico-desportiva;

V – ajus tar o tem po des tinado à for ma-
ção dos atle tas aos horários do cur rículo es -
colar ou de cur so pro fissionalizante, exi gin-
do o sa tisfatório apro veitamento es colar.”
(NR)

“Art. 31. .................................................

..............................................................
§ 3º Sem pre que a res cisão se operar

pela apli cação do dis posto no caput deste
artigo, a mul ta res cisória a fa vor do atle ta
será co nhecida pela apli cação do dis posto
no art. 479 da CLT.

§ 4º A cons tituição da en tidade de prá -
tica des portiva em mora para fins de res ci-
são do con trato de tra balho des portivo,
ocorrendo qua isquer das hi póteses deste
artigo, de penderá de pré via e ex pressa no ti-
ficação, ju dicial ou ex tra ju dicial, com an te-
cedência mí nima de quin ze dias.” (NR)

“Art. 90A. A en tidade res ponsável pela
organização da com petição apre sentará ao
Ministério Pú blico dos Esta dos e do Distrito
Federal, previamente à sua re alização, os
laudos téc nicos ex pedidos pe los ór gãos e
autoridades com petentes pela vis toria de
condições de se gurança dos es tádios a se -
rem uti lizados na com petição.

§ 1º Os la udos ates tarão a real ca paci-
dade de pú blico dos es tádios, bem como
suas con dições de se gurança.

§ 2º Per derá o man do de jogo por, no
mínimo, seis me ses, sem pre juízo das de-
mais san ções ca bíveis, a en tidade de prá ti-
ca des portiva pro fissional de tentora do man -
do do jogo em que:

I – te nha sido co locado à ven da nú me-
ro de in gressos ma ior do que a ca pacidade
de pú blico do es tádio; ou

II – te nham en trado pes soas em nú-
mero ma ior do que a ca pacidade de pú blico
do es tádio.”

“Art. 90B. Sem pre juízo do dis posto na
Lei nº 8.078, de 11 de se tembro de 1990, a
entidade res ponsável pela or ganização da
competição, bem como seus di rigentes, res-
pondem so lidariamente com a en tidade de-
tentora do man do de jogo e seus di rigentes,
independentemente da exis tência de cul pa,
pelos prejuízos ca usados a es pectadores que 
decorram de fa lha de se gurança no es tádio.

Parágrafo úni co. O de tentor do man do
de jogo será uma das en tidades de prá tica
desportiva en volvidas na par tida, de acordo
com os cri térios de finidos no re gulamento
da com petição.”

Art. 2º Os arts. 40 e 46A da Lei nº 9.615, de 24 
de mar ço de 1998, pas sam a vi gorar com as se guin-
tes al terações, re numerando-se para § 1º os atu ais
parágrafos únicos:

“Art. 40. Na ces são ou transferência de 
atleta para en tidade de prá tica des portiva
estrangeira ob servar-se-ão as nor mas da
respectiva en tidade na cional de ad ministra-
ção do des porto, ve dado a esta con ceder ou 
autorizar trans ferência in ternacional de atle -
tas me nores de de zoito anos.

..............................................................
§ 2º Se a en tidade de prá tica des porti-

va ce dente de atle ta pro fissional para en ti-
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dade de prá tica des portiva es trangeira ti ver
sido ces sionária do atle ta, no prazo in ferior
a doze me ses, em trans ferência de finitiva ou
empréstimo, one roso ou gra tuito, para qual -
quer ou tra en tidade de prá tica des portiva,
será ca racterizada como en tidade re passa-
dora fa zendo jus a vin te e cin co por cen to
do va lor pac tuado para a ces são ou trans fe-
rência in ternacional, fi cando a en tidade for -
madora com di reito de re ceber se tenta e
cinco por cen to do va lor pago pela en tidade
estrangeira, des de que a en tidade for mado-
ra do atle ta não te nha sido pre viamente in-
denizada.” (NR)

“Art. 46A. As li gas des portivas, as en tidades de 
administração de des porto e as de prá tica des porti-
va en volvidas em qual quer com petição de atle tas
profissionais, in dependentemente da for ma ju rídica
adotada, fi cam obri gadas a:

I – ela borar e pu blicar, até o úl timo dia
útil do mês de abril, suas de monstrações fi -
nanceiras na forma de finida pela Lei nº
6.404, de 15 de de zembro de 1976, após te -
rem sido au ditadas por au ditores in depen-
dentes;

II – apre sentar suas con tas jun tamente
com os re latórios da au ditoria de que tra ta o 
inciso I ao Con selho Na cional do Espor te –
CNE, sem pre que forem be neficiárias de re -
cursos pú blicos, na for ma do re gulamento.

§ 1º Sem pre juízo da apli cação das
penalidades pre vistas na le gislação tri butá-
ria, tra balhista, pre videnciária, cam bial, e
das con seqüentes res ponsabilidades ci vil e
penal, a in fringência a este ar tigo im plicará:

I – para as en tidades de ad ministração
do des porto e li gas desportivas, a ine legibili-
dade, por dez anos, de seus di rigentes para
o de sempenho de car gos ou funções ele ti-
vas ou de li vre no meação, em quaisquer
das en tidades ou ór gãos re feridos no pa rá-
grafo úni co do art. 13 des ta lei;

II – para as en tidades de prá tica des-
portiva, a inelegibilidade, por cin co anos, de
seus di rigentes para car gos ou fun ções ele-
tivas ou de li vre no meação em qual quer en -
tidade ou em presa di reta ou in diretamente
vinculada às com petições pro fissionais da
respectiva mo dalidade des portiva.

§ 2º As en tidades que vi olarem o dis-
posto nes te ar tigo fi cam ain da su jeitas:

I – ao afas tamento de seus di rigentes;
e
II – à nu lidade de to dos os atos pra ti-

cados por seus di rigentes em nome da en ti-
dade após a prá tica da in fração.

§ 3º Os di rigentes de que tra ta o § 2º
serão sempre:

I – o pre sidente da en tidade, ou aque le
que lhe faça as ve zes; e

II – o di rigente que pra ticou a in fração
ainda que por omis são.

§ 4º Cons titui ina dimplência na pres ta-
ção de con tas da en tidade para fins de ape -
nação de seus di rigentes o des cumprimento
do dis posto nes te ar tigo.” (NR)

Art. 3º O art. 50 da Lei nº 9.615, de 24 de mar ço
de 1998, pas sa a vi gorar com a seguinte al teração:

 “Art. 50. A or ganização, o fun cionamen-
to e as atri buições da Jus tiça Des portiva, li mi-
tadas ao pro cesso e jul gamento das in frações
disciplinares e às com petições des portivas,
serão de finidas em có digos des portivos, fa cul-
tando-se às li gas cons tituir seus pró prios ór-
gãos ju dicantes des portivos, com atu ação
restrita às suas com petições.

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

 Art. 4º  O art 8º da Lei nº 10.359, de 27 de de -
zembro de 2001, pas sa a vi gorar com a se guinte re -
dação:

“Art. 8º Esta Lei en tra em vi gor em 30
de ju nho de 2004.”(NR)

Art. 5º Re vogam-se o in ciso II do art. 4º, os §§
1º e 2º do art. 5º os §§ 3º e 4º do art. 27 e o § 6º do
art. 28 da Lei nº 9.615, de 24 de mar ço de 1998, e a 
Medida Pro visória nº 2.193-6, de 23 de agos to de
2001.

Art. 6º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
blicação.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 79, DE 2002

Dispõe so bre o di reito ao res sarci-
mento dos cus tos de formação de atle ta
não pro fissional e a ex ploração co merci-
al da ima gem do atle ta pro fissional, im-
põe ve dações ao exercido de car go ou
função exe cutiva em en tidade de ad mi-
nistração de des porto pro fissional, fixa
normas de se gurança nos es tádios,
adapta o tra tamento di ferenciado do des -
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porto pro fissional à Lei nº 10.406, de 10
de ja neiro de 2002 – Có digo Ci vil, es tabe-
lece di retrizes para o cum primento da
obrigação constante do art. 46-A da Lei
nº 9.615, de 24 de mar ço de 1998, al tera o 
art. 8º da Lei nº 10.359, de 27 de de zem-
bro de 2001, e dá ou tras pro vidências.

O Pre sidente da Re pública, no uso da atri buição
que lhe con fere o art. 62 da Cons tituição, ado ta a se -
guinte Me dida Pro visória, com for ça de lei:

Art. 1º A ex ploração e a ges tão do des porto pro -
fissional ob servará, sem pre juízo da le gislação des-
portiva em vi gor, os prin cípios:

I – da trans parência fi nanceira e ad ministrativa;
II – da mo ra lidade na ges tão des portiva;
III – da res ponsabilidade so cial de seus di rigentes;
IV – do tra tamento di ferenciado em re lação ao

desporto não pro fissional; e
V – da par ticipação na or ganização des portiva

do País.
Art. 2º A ex ploração e ges tão do des porto pro fis-

sional cons tituem exer cício pro fissional de atividade
econômica or ganizada para a pro dução ou a cir cula-
ção de bens ou de ser viços, in clusive para efe ito do
disposto no Li vro II da Par te Espe cial da Lei nº
10.406, de 10 de ja neiro de 2002 – Có digo Ci vil.

Art. 3º É as segurado o di reito ao res sarcimento
dos cus tos de formação de atle ta não pro fissional ma -
ior de qua torze e me nor de vin te anos à en tidade de
prática de des porto pro fissional sem pre que, sem a
expressa anuên cia des ta, aque le par ticipar de com -
petição des portiva re presentando ou tra en tidade de
prática des portiva.

§ 1º A en tidade de prá tica des portiva exer cerá o
direito de que tra ta o caput des de que, com provada-
mente:

I – te nha man tido o atle ta por ela re gistrado
como não pro fissional há, pelo me nos, doze me ses;

II – pro mova a ade quação das ati vidades de for -
mação técnica e des portiva ao re gular apro veitamen-
to es colar e edu cacional do atle ta, in clusive em re la-
ção ao cum primenta dos ho rários cur riculares;

III – adote mé todo de for mação téc nica e des -
portiva do atle ta com patível com o de senvolvimento
físico, mo ral e psi cológico;

IV – es timule a va lorização e pre servação dos
vínculos fa miliares, pro piciando, além de pa lestras
sobre o as sunto, ma ior con tato com a fa mília;

V – for neça aos atle tas ali mentação ade quada;

VI – as segure con dições mí nimas de hi giene,
segurança e salubridade de suas ins talações fí sicas,
no caso de ma nutenção do atle ta em re gime de in ter-
nato ou semi-in ternato;

VII – man tenha adequado ser viço de as sistên-
cia mé dica, odontológica e psi cológica; e

VIII – con trate se guro de aci dentes pes soais em
benefício do atle ta.

§ 2º O va lor do res sarcimento cor respondera a
vinte ve zes o va lor da des pesa com provada da en ti-
dade na for mação do atle ta, não pro fissional e não
será:

I – no caso de atle ta ma ior de qua torze e me nor
de de zesseis anos:

a) in ferior a R$80.000,00 (oi tenta mil re ais); e
b) su perior a R$120.000,00 (cen to e vin te mil

mais).
II – no caso de atle ta ma ior de de zesseis e me -

nor de de zoito anos:
a) in ferior a R$200.000,00 (du zentos mil re ais); e
b) su perior a R$300.000,00 (tre zentos mil re ais).
III – no caso de atle ta ma ior de de zoito e me nor

de vin te anos:
a) in ferior a R$350.000,00 (tre zentos e cin quen-

ta mil re ais); e
b) su perior a R$500.000,00 (qui nhentos mil re ais).
§ 3º O res sarcimento de que tra ta este ar tigo

será de vido so lidariamente pelo atle ta e pela ou tra
entidade de prá tica des portiva que re presentou em
competição desportiva.

§ 4º A for mação téc nica e des portiva de que tra -
ta este ar tigo cons titui prá tica de des porto de ren di-
mento de modo não pro fissional, ain da que o atle ta
perceba aju da de cus to.

§ 5º Caso a ou tra en tidade de prá tica des portiva
seja es trangeira, o res sarcimento será au mentado
em:

I – cin co ve zes, no caso de atle ta com ida de ma -
ior de de zoito e me nor de vinte anos;

II – dez ve zes, no caso de atle ta com ida de ma i-
or de qua torze e me nor de de zoito anos.

6º Não será de vido o res sarcimento, caso o atle -
ta não te nha participado de qual quer com petição des-
portiva pelo pra zo de de zoito me ses.

Art.4º É ve dado o exer cício de car go ou fun ção
executiva em en tidade de ad ministração de des porto
profissional:

I – aos ad ministradores em exer cício de en tida-
de de prá tica des portiva; e
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II – aos mem bros de con selho fis cal e dos de -
mais ór gãos in ternos de controle e fis calização de en -
tidade de prá tica des portiva.

Art.5º A en tidade res ponsável pela or ganização
de com petição de atle tas pro fissionais en caminhará
ao Con selho Na cional do Espor te – CNE, até vin te
dias an tes de sua re alização, os la udos técnicos ex -
pedidos pe los ór gãos e au toridades competentes
pela vis toria das con dições de se gurança e hi giene
dos es tádios a se rem uti lizados na com petição.

§ 1º Os la udos ates tarão a real ca pacidade de
público dos es tádios e suas con dições de se gurança
e hi giene.

§ 2º Fica o es tádio ina bilitado para uso na com -
petição, caso:

I – não apre sente con dições de se gurança e hi -
giene, se gundo os la udos en caminhados; ou

III – não te nham sido en caminhados os la udos
de que tra ta o caput.

§ 3º O CNE fará pu blicar lis ta con tendo os es tá-
dios ha bilitados na forma des te ar tigo.

§ 4º O uso de es tádio ina bilitado su jeita a en tida-
de res ponsável pela or ganização da com petição às
penalidades cons tantes do art.11.

§ 5º Perderá o man do de jogo por, no mí nimo,
seis me ses, sem pre juízo das de mais san ções ca bí-
veis, a en tidade de prá tica des portiva de tentora do
mando do jogo em que:

I – te nha sido co locado à ven da nú mero de in -
gressos ma ior do que a ca pacidade de pú blico do es -
tádio; ou

II – te nham en trado pes soas em nú mero ma ior
do que a ca pacidade de pú blico do es tádio.

Art.6º Sem pre juízo do dis posto na Lei nº 8.078,
de 11 de se tembro de 1990, a en tidade res ponsável
pela or ganização da com petição, bem as sim seus di -
rigentes, res pondem so lidariamente com a en tidade
detentora do man do de jogo e seus di rigentes, in de-
pendentemente da exis tência de cul pa, pe los pre juí-
zos ca usados a es pectadores que decorram de fa lha
de se gurança no es tádio.

Parágrafo úni co. O de tentor do man do de jogo
será uma das en tidades de prática des portiva en volvi-
das na par tida, de acor do com os cri térios de finidos
no re gulamento da com petição.

Art. 7º É fa cultado às en tidades des portivas
constituírem-se re gularmente em so ciedade em pre-
sária, se gundo um dos ti pos re gulados nos arts. 1.039 
a 1.092 da Lei nº 10.406, de 2002 – Có digo Ci vil.

Parágrafo úni co. Con sidera-se en tidade des por-
tiva, para os fins des ta me dida pro visória, as en tida-

des de prá tica des portiva en volvidas em com petições
de atle tas pro fissionais, as li gas em que se or ganiza-
rem e as en tidades de ad ministração de des porto pro -
fissional.

Art.8º Não pos sui na tureza sa larial a quan tia
paga pela ex ploração co mercial da ima gem do atleta
profissional por par te de en tidade des portiva, des de
que esta te nha se constituído re gularmente em so cie-
dade em presária, conforme o art. 7º

Art.9º As en tidades des portivas que não se
constituírem re gularmente em so ciedade em presária
segundo o art.7º:

I – fi cam im pedidas de ob ter em préstimos, fi-
nanciamentos ou pa trocínios de en tidades ou ór gãos,
públicos, in clusive em presas pú blicas, so ciedades de
economia mis ta e de mais en tidades con troladas, di -
reta ou in diretamente, pela União;

II – não têm di reito ao res sarcimento de que tra -
ta o art.3º; e

III – su jeitam-se ao re gime da so ciedade em co -
mum, em es pecial ao dis posto no art.990 da Lei nº
10.406, de 2002 – Có digo Ci vil.

Art.10. No cum primento da obri gação pre vista
no art.46-A da Lei nº 9.615, de 1998, as en tidades
desportivas ob servarão as se guintes di retrizes:

I – as de monstrações fi nanceiras a se rem pu bli-
cadas, além de ex primir com cla reza a si tuação pa tri-
monial da en tidade e as mu tações ocor ridas no exer -
cício a que se re fere, de vem conter:

a) o ba lanço pa trimonial;
b) a de monstração do re sultado do exer cício;
c) a de monstração das ori gens e apli cações de

recursos;
d) a de monstração dos lu cros ou pre juízos acu -

mulados;
e) a in dicação dos va lores cor respondentes das

demonstrações do exercício an terior;
g) a in dicação de mo dificação de mé todos ou

critérios con tábeis, res saltando seus efe itos; e
II – as de monstrações fi nanceiras de vem ser pu -

blicadas em ór gão ofi cial da União ou do Esta do ou do 
Distrito Fe deral, con forme a lo calidade em que a en ti-
dade es tiver se diada, bem as sim em ou tro jor nal de
grande cir culação editado na lo calidade da sede da
entidade.

§ 1º O CNE po derá de terminar que as de mons-
trações fi nanceiras se jam pu blicadas em ou tras lo ca-
lidades de modo a as segurar sua am pla di vulgação e
imediato aces so às in formações.
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§ 2º Apli cam-se subsidiariamente ao dis posto
neste ar tigo as nor mas que dis ciplinam a ela boração
e pu blicação de de monstrações fi nanceiras das com -
panhias aber tas.

§ 3º As de monstrações fi nanceiras de um exer -
cício de vem ser pu blicadas até o dé cimo dia útil do
mês de fe vereiro do exer cício subseqüente.

§ 4º As de monstrações fi nanceiras re ferentes ao
exercício de 2001 de vem ser pu blicadas em até trin ta
dias con tados da pu blicação des ta me dida Provi sória.

Art. 11. Sem pre juízo de ou tras san ções, a in fra-
ção do dis posto no art. 10 su jeita a en tidade des portiva:

I – à des tituição com pulsória de seus di rigentes; e
II – à nu lidade de to dos os atos pra ticados por

seus di rigentes em nome da en tidade após a prá tica
da in fração.

* 1º  Na hi pótese de que tra ta o ca put, as en tida-
des des portivas fi cam ain da su jeitas as me didas re fe-
ridas no art.9º e im pedidas de go zar de qualquer be -
nefício fis cal de âm bito fe deral.

§ 2º Os di rigentes de que tra tam os in cisos I e II
do caput des te ar tigo se rão sempre:

I – o pre sidente da en tidade, ou aque le que lhe
faça as ve zes; e

II – o di rigente que pra ticou a in fração, ain da que 
por omis são.

Art.12. Ape nas para os fins do dis posto nes ta
medida pro visória, o Li vro II da Par te Espe cial da Lei
nº 10.406, de 2002 – Có digo Ci vil – en tra em vi gor na
mesma data des ta me dida pro visória.

Parágrafo úni co. Não se apli ca às en tidades des -
portivas de que tra ta esta me dida pro visória o dis posto
no art. 2.031 da Lei nº 10.406, de 2002 – Có digo Ci vil.

Art.13. Apli ca-se sub sidiariamente a esta me di-
da pro visória o dis posto na Lei nº 9.615, de 1998.

Art.14. O art.8º da Lei nº 10.359, de 27 de de -
zembro de 2001, pas sa a vi gorar com a se guinte re -
dação:

“Art. 8º Esta lei en tra em vi gor em 30 de ju nho de 
2004.” (NR)

Art. 15. Esta me dida pro visória en tra em vi gor na 
data de sua pu blicação.

Brasília, 27 de no vembro de 2002; 181º da Inde -
pendência e 114º da Re pública. – Fernando Hen rique
Cardoso.

MCN 273/2002-CN
MENSAGEM Nº 1.028, DE 2002

Senhores Mem bros do Con gresso Na cional,
 Nos ter mos do art. 62 da Cons tituição Fe deral,

submeto à ele vada de liberação de Vos sas Exce lênci-

as o tex to da Me dida Pro visória nº 79 , de 27 de no-
vembro de 2002, que “Dis põe so bre o di reito ao res -
sarcimento dos cus tos de for mação de atle ta não pro -
fissional e a ex ploração co mercial da ima gem do atle -
ta pro fissional, im põe ve dações ao exer cício de car go
ou fun ção exe cutiva em en tidade de ad ministração de 
desporto pro fissional, fixa nor mas de se gurança nos
estádios, adap ta o tra tamento di ferenciado do des-
porto pro fissional à Lei nº 10.406, de 10 de ja neiro de
2002 – Có digo Ci vil, es tabelece di retrizes para o cum -
primento da obri gação cons tante do art. 46-A da Lei
nº 9.615, de 24 de mar ço de 1998, al tera o art. 8º da
Lei nº 10.359, de 27 de de zembro de 2001, e dá ou -
tras pro vidências”.

Brasília, 27 de no vembro de 2002. – Fernando
Henrique Car doso.

E.M.N2 00049/ MET

Em 5 de no vembro de 2002

Excelentíssimo Se nhor Pre sidente da Re pública,
A prá tica do des porto pro fissional tem se tor na-

do cada vez mais co mum no Brasil. Esse fato deve-se
a va riados fa tores, den tre eles, prin cipalmente, a ha -
bilidade dos atle tas na cionais e a am pla di fusão do
esporte por to dos os cantos des se imen so País.

Ocorre, en tretanto, que o es porte pro fissional
não é so mente pa trimônio cul tural de in teresse ge ral,
mas tam bém con figura ati vidade eco nômica. Pa trocí-
nios, transações en volvendo jo gadores, ven da dos di -
reitos de trans missão, en fim, a ati vidade en volve con -
tratos mi lionários e tem, como prin cipal ob jetivo, a ob -
tenção de lu cro.

Desse modo, não há como ne gar a na tureza
econômica da ges tão e ex ploração do des porto pro -
fissional.

Hoje, en tretanto, as en tidades desportivas en-
volvidas em com petições de des porto pro fissional –
entidades de prá tica des portiva, en tidades de ad mi-
nistração do des porto e li gas – têm a na tureza ju rídica
de as sociações ci vis. Esse fato im pede a fis calização,
seja por par te do Go verno, dos eventuais in vestido-
res, seja dos pró pri os as sociados, que não dis põem
de ins trumentos para obri gar seus di rigentes a ado tar
políticas de aus teridade e trans parência den tro das
entidades es portivas.

A si tuação eco nômico-financeira das en tidades
esportivas, principalmente das en tidades de prá tica
desportiva, é crí tica. A eva são de ren das e as enor -
mes dí vidas com a Pre vidência So cial, com a Re ceita
Federal e as de correntes de con denações trabalhis-
tas ge ram uma es pécie de pa ralisação fi nanceira de
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muitos dos ma iores clubes do Bra sil. Além dis so, o
modelo de ges tão ado tado por es sas en tidades é mo -
tivo de des confiança por par te dos po tenciais in vesti-
dores, re duzindo cada vez mais o ca pital in jetado no
setor.

Há, ain da, a questão da falta de re gulamenta-
ção da ati vidade de for mação de atle tas. Assim, após
o fim da cha mada “Lei do Pas se”, os clu bes que pre -
paravam os atle tas para a prá tica pro fissional e que ti -
nham nes sa ati vidade uma fon te de lu cro, pas saram a 
ficar cada vez mais vul neráveis no mo mento da trans -
ferência des ses atletas para ou tros clu bes.

Como ati vidade eco nômica que é, a for mação
de atle tas pe las en tidades des portivas re quer ur gente
regulamentação para pro teger aque les que in vestem
nessa ati vidade.

Mais do que isso, a trans ferência de atle tas me -
nores de de zoito anos para o ex terior au mentou con -
sideravelmente nos úl timos anos. As con sequências
são gra ves, pois esse fato re duz a pos sibilidade de os
melhores atle tas per manecerem no País de modo a
gerar campeonatos mais in teressantes para o pú blico
brasileiro.

Outrossim, é de fun damental im portância o es -
tabelecimento dos va lores de res sarcimento para as
entidades na cionais res ponsáveis pela for mação do
atleta. Assim é pos sível cri ar bar reiras para a sa ída de 
nossos no vos ta lentos, for talecendo o es porte in terno
e im pedindo a ex ploração de jo vens brasileiros que,
pelo que é sa bido, mu itas ve zes são ex cluídos dos ti -
mes para que fo ram en viados e aca bam por ficar em
países es tranhos sem con dições para re tornar ao
Brasil.

Desde a di vulgação das apu rações re alizadas
no Se nado Fe deral, pela Co missão Par lamentar de
Inquérito cri ada para in vestigar o sub mundo do fu te-
bol pro fissional, a so ciedade cla ma pela mo ralização
e pro fissionalização do se tor es portivo. Por ou tro lado,
a ques tão da formação dos atle tas deve ser re solvida
imediatamente.

A pre sente pro posta de me dida pro visória pre -
tende so lucionar es ses as pectos por meio da re gula-
mentação da ges tão e ex ploração do des porto pro fis-
sional.

Os arts. 1º a 3º tra tam da ca racterização da ex -
ploração e ges tão do des porto pro fissional como ati -
vidade eco nômica, in clusive para os fins do dis posto
na Lei nº 10.406, de 10 de ja neiro de 2002, o Novo
Código Ci vil. Para tor nar apli cável esse documento le -
gal que en tra em vi gor no dia 11 de ja neiro de 2003, o
art. 12 da me dida pro visória de terminou que ape nas

para os fins do nela dis postos, o Li vro II da Par te
Especial do Novo Có digo Ci vil en tra em vi gor na data
da pu blicação da me dida pro visória.

As con seqüências da não trans formação das
entidades es portivas em so ciedades em presárias es -
tão dis postas no art. 9º Já os arts. 10 e 11 dis põem so -
bre o de ver da pu blicação das de monstrações fi nan-
ceiras e so bre as san ções para o des cumprimento.

O art. 8º re toma ques tão crucial para o de sen-
volvimento do fu tebol, que é a es pecificação do que
seja o con trato de ima gem, evi tando a in segurança ju -
rídica e os já re correntes ques tionamentos tra balhis-
tas que en volvem a ma téria.

A for mação dos atle tas e o respectivo res sarci-
mento pe los seus cus tos são abor dados no art. 3º,
havendo es pecificação das fa ixas em que po derão
estar es ses custos para cada fa ixa de ida de. É im por-
tante res saltar que ape nas as en tidades de prá tica
desportiva que cum prirem de terminados re quisitos –
adequação das ati vidades ao apro veitamento es co-
lar, for mação téc nica com patível com seu de senvolvi-
mento fí sico, mo ral e psi cológico, re gistro por ao me -
nos 12 me ses, con dições ade quadas de ali mentação
e hi giene, va lorização dos vín culos fa miliares, en tre
outros – es tarão ap tas a re ceber o res sarcimento pela 
formação.

No § 5º do mes mo art. 3º, é es tabelecido o au -
mento do va lor do res sarcimento para a trans ferência
para os clu bes do ex terior. Deve-se ob servar que es -
ses va lores in dependem da exis tência de con trato de
trabalho, con figurando im portante pro teção ao clu be
que in veste na for mação de atle tas.

Por úl timo, a me dida pro visória es tabelece um
mecanismo para ga rantir a se gurança e a hi giene nas
partidas re alizadas, me diante a apre sentação de la u-
dos téc nicos dos estádios para o CNE. Além dis so, a
entidade de ad ministração do des porto ou a liga res -
ponsável pela or ganização da com petição e o clu be
mandante da par tida res pondem so lidariamente pe-
los da nos de correntes de fa lhas de se gurança so fri-
dos pe los es pectadores.

Assim, a re levância e a ur gência que a ma téria
envolve jus tificam a edição de Me dida Pro visória.

Respeitosamente, – Caio Luiz de Car valho,
Ministro de Esta do do Espor te e Tu rismo.

EMI nº 52/DIC/MJ/MC

Brasília, 11 de no vembro de 2002

Excelentíssimo Se nhor Pre sidente da Re pública,
Temos a honra de sub meter à con sideração de

Vossa Exce lência a ane xa pro posta de Ante projeto de 
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Lei que pror roga o pra zo de vi gência da Lei nº 10.359,
de 27 de de zembro de 2001, que “dis põe so bre a obri -
gatoriedade de os no vos aparelhos de te levisão con -
terem dis positivo que pos sibilite o blo queio tem porá-
rio da re cepção de pro gramação ina dequada”, a qual
estabeleceu pra zo de um ano a con tar de sua pu blica-
ção a en trada em vi gor das de terminações nela con ti-
das, bem como fi xou pra zo de cen to oi tenta dias para
sua re gulamentação.

2. Vá rios fa tores im pediram que se pu desse cum -
prir o pra zo de terminado para a re gulamentação da Lei
nº 10.339, não só pela com plexidade da in teração de
vários se tores in teressados, mas tam bém pela mul tipli-
cidade de tec nologias pas síveis de uti lização, prin cipal-
mente num mo mento em que se dis cute a im plantação
da te levisão di gital no Bra sil, que, a de pender da tec no-
logia es colhida po deria se tornar to talmente in compatí-
vel com o sis tema de blo queio im plantado.

3. Em res posta a con sulta for mulada pelo Mi nis-
tério do De senvolvimento, Indús tria e Co mércio Exte -
rior, a Associação Na cional de Fa bricantes de Pro du-
tos Ele troeletrônicos – ELETROS, ques tionou pri mei-
ramente, a obri gatoriedade de im plantação do dis po-
sitivo já que nem todo con sumidor de sejaria pa gar por 
um dis positivo que para ele se ria des necessário ou
não des pertaria in teresse. Ou tro questionamento le-
vantado, é o de que, em bora não ci tado, o sis tema a
ser uti lizado na for ma dis posta na lei se ria o de uma
tecnologia fe chada em uso nos Esta dos Unidos da
América, in titulada V-SHIP, o que acar retaria na trans -
ferência de di visas para pa gamento de royalties em
valor es timado en tre dez e trin ta e dois mi lhões de dó -
lares anu ais a de pender da pa tente uti lizada. Ain da
segundo aque la Asso ciação, a in dústria brasileira
vem uti lizando al guns sis temas de blo queio de si nais
os qua is po deriam ser apri morados e es tendidos a
aparelhos que não os pos suem de for ma me nos one -
rosa e mais efi ciente para o con sumidor.

4. De for ma sim plificada, a Ele tros de monstra
que para a im plantação de qual quer tec nologia em
um apa relho de te levisão, deve-se ob servar, as eta -
pas aba ixo dis criminadas, cuja im plementação, a de -
pender da complexidade do sis tema, da ex clusivida-
de de com ponentes e do fa bricante, du raria cer ca de
um ano a um ano e meio:

1. Espe cificação do sis tema e seu de talhamento;
2. Infor mação a to dos os La boratórios de De-

senvolvimento dos Fa bricantes Bra sileiros;
3. De senvolvimento da so lução para cada tipo

de chas sis em pro dução;
4. De senvolvimento de pro tótipos e apli cação de 

procedimento de tes tes e si mulações;

5. Apro vação pe las nor mas de se gurança;
6. De senvolvimento de for necedores de com po-

nentes ou im plantação da so lução com com ponentes
já dis poníveis;

7. Aqui sição dos com ponentes no mer cado na -
cional ou in ternacional;

8. Re cebimento dos com ponentes;
9. Iní cio da produção e pro cedimento de tes tes

de qua lidade e con formidade; e
10. Li beração da pro dução.
5. Em re união na Casa Ci vil da Pre sidência da

República, re presentantes dos Mi nistérios das Co mu-
nicações, do De senvolvimento, Indústria e Co mércio
Exterior, da Jus tiça, Agên cia Na cional de Te lecomuni-
cações e do se tor ele troeletrônico acor daram com a
necessidade de se pror rogar para 30 de ju nho de
2004 o iní cio da vi gência da Lei nº 10.359, de 2001,
prazo jul gado su ficiente para que se de fina o sis tema
de te levisão di gital que será ado tado pelo Bra sil e que 
o país de senvolva tec nologia de blo queio de si nais de 
televisão, na forma de terminada na lei.

6. Dada a re levância e ur gência da ma téria, ten-
do em vis ta o exí guo prazo para en trada em vi gor da
obrigação, su gerimos seja con siderada a pos sibilida-
de de trans formação de nos sa pro posta em Me dida
Provisória.

7. Essas são as ra zões que jus tificam a ini ciativa
legislativa que ora sub metemos à con sideração de
Vossa Exce lência.

Respeitosamente, – Benjamin Ben zaquen
Sicsú, Ministro de Esta do do De senvolvimento,Indús-
tria e Co mércio Exte rior, Inte rino – Paulo de Tar so
Ramos Ri beiro, Ministro de Estado da Jus tiça – Jua-
rez Qu adros do Nas cimento, Ministro de Esta do das 
Comunicações.

Aviso nº 1.307 – SAP/C Ci vil

Brasília, 27 de no vembro de 2002

A Sua Exce lência o Se nhor
Senador Carlos Wilson
Primeiro Se cretário do Se nado Fe deral
Brasília – DF

Senhor Pri meiro Se cretário,
Encaminho a essa Se cretária Mensagem na qual o 

Excelentíssimo Se nhor Pre sidente da Re pública  sub me-
te à de liberação do Con gresso Na cional o texto da Me di-
da Pro visória nº 79 , de 27 de no vembro de 2002.

Atenciosamente, Silvano Gi anni, Che fe da
Casa Ci vil da Pre sidência da Re pública, Inte rino.
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PS–GSE/ 229 /03

 Bra sília, 25 de mar ço de 2003 

A Sua Exce lência o Se nhor
Senador Romeu Tuma
Primeiro Se cretário do Se nado Fe deral
Nesta

Senhor Se cretário,
Encaminho a Vos sa Exce lência, a fim de ser

submetido à con sideração do Se nado Fe deral, o in-
cluso Pro jeto de Lei de Con versão nº 1, de 2003, do
Poder Exe cutivo (Me dida Pro visória nº 79/02), que
“Altera dis positivos da Lei nº 9.615, de 24 de mar ço de 
1998, e dá ou tras pro vidências.”, con forme o dis posto
no art. 62 da Cons tituição Fe deral, com a re dação
dada pela Emen da Cons titucional nº 32, de 2001.

Atenciosamente, De putado Geddel Vi eira
Lima, Primeiro Se cretário.

NOTA TÉCNICA Nº      , DE 2002

Subsídios à apre ciação da Me dida
Provisória nº 79, de 2002, quan to à ade-
quaçÃo or çamentária e fi nanceira.

Interessada: Co missão Mis ta do Con gresso Na -
cional, in cumbida de emi tir pa recer so bre a Me dida
Provisória nº 79, de 2002.

I – Intro dução

Esta Nota Téc nica tem por ob jetivo for necer
subsídios acer ca da ade quação fi nanceira e or ça-
mentária para a apre ciação da Me dida Pro visória nº
79 (MP nº 79/2002), de 27 de no vembro de 2002.

A MP nº 79/2002 dis põe so bre o “di reito ao res -
sarcimento dos cus tos de for mação de atle ta não pro -
fissional e a ex ploração co mercial da ima gem do atle -
ta pro fissional, im põe ve dações ao exer cício de car go
ou fun ção exe cutiva em en tidade de ad ministração de 
desporto pro fissional, fixa nor mas de se gurança nos
estádios, adap ta o tra tamento di ferenciado do des-
porto pro fissional à Lei nº 10.406. de 10 de ja neiro de
2002 – Có digo Ci vil, es tabelece di retrizes para o cum -
primento da obri gação cons tante do art. 46-A da Lei
nº 9.615, de 24 de mar ço de 1998, al tera o art. 8º da
Lei nº 10.359, de 27 de de zembro de 2001, e dá ou -
tras pro vidências. Impõe ve dações es tabelece nor-
mas ge rais so bre des porto”.

II – Sín tese da Me dida Pro visória
A Re solução nº 1, de 2002 – CN, em seu § 1º,

estabelece o exa me de com patibilidade e ade quação
orçamentária das Me didas Pro visórias, como se gue:

“Art. 5º A Co missão terá o pra to im prorrogável
de 14 (qua torze) dias, con tado da pu blicação da Me -
dida Pro visória no Diá rio Ofi cial da União para emi tir
parecer úni co, ma nifestando-se so bre a ma téria, em
itens se parados, quan to aos as pectos cons titucional,
inclusive so bre os pres supostos de re levância e ur -
gência, de mé rito, de adequação fi nanceira e or ça-
mentária e so bre o cum primento da exi gência pre vis-
ta no § 1º do art” 2.

§ 1º O exa me de com patibilidade e ade quação
orçamentária e fi nanceira das Me didas Provisórias
abrange a aná lise da re percussão so bre a re ceita ou
a des pesa pú blica da União e da im plicação quanto
ao aten dimento das nor mas or çamentárias e fi nance-
iras vi gentes, em es pecial a con formidade com a Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a lei do
plano plu rianual, a lei de di retrizes or çamentárias e a
lei or çamentária da União.”
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A esta Con sultoria com pete pre parar nota téc ni-
ca que con tribua com o exa me da ma téria, conforme
o que es tatui o art. 19, da mes ma Re solução nº 1, de
2002:

“Art. 19. O ór gão de con sultoria e as sessora-
mento or çamentário da Casa a que per tencer o Re la-
tor de Me dida Pro visória en caminhará aos Re latores
e à Co missão, no prato de 5 (cin co) dias de sua pu bli-
cação, nota téc nica com sub sídios acer ca da ade qua-
ção fi nanceira e or çamentária de Me dida Pro visória.”
(g.n.)

Em es sência, a MP nº 79/2002 tem dois ob jeti-
vos prin cipais: o pri meiro diz res peito à bus ca de
transparência à ges tão dos di rigentes res ponsáveis
pelas en tidades des portivas; o se gundo re fere-se à
transformação des sas en tidades em em presas, sem
que isso seja obri gatório. A MP ape nas in troduz ins -
trumentos que pos sam vir a atrair a trans formação
pretendida.

A MP 79 pos sui quin ze ar tigos. Qu atorze de les
se re ferem ao tema prin cipal; já o art. 14 foi ali co loca-
do, pode-se ima ginar, para se apro veitar a oportuni-
dade que a MP pro porcionaria, não ten do re lação al -
guma com des porto: adia a en trada em vi gor de nor-
ma que tra ta da ins talação de con trole em apa relhos
de TV con tra pro gramação ina dequada. Esse ar tigo,

que fere a mais bá sica re gra de téc nica le gislativa,
não será exa minado.

III – Sub sídios Acer ca da Ade quação Fi nanceira
e Orça mentária

A nor ma em exa me não pre vê qual quer tipo de
renúncia fis cal, nem des pesa al guma para a União.
Na MP 39, de 2002, an tecessora da MP sob aná lise,
cujo subs titutivo foi re jeitado re centemente pelo Con -
gresso Na cional, criava-se a pos sibilidade da ocor-
rência de re núncia fis cal. A MP 79 riem isso es tabele-
ce; ape nas de fine va lores de res sarcimento para as
entidades formadoras de atle tas e de veres para as
entidades desportivas, além de de finir prin cípios e
conceitos.

Dentro do con texto or çamentário e fi nanceiro, a
MP 79, de 2002, não con traria nor mas cons tituciona-
is, nem mes mo a lei do pla no plu rianual, a lei de di re-
trizes or çamentárias de 2003, a lei or çamentária de
2002, a Lei de Res ponsabilidade Fis cal, nem a Nor -
ma Inter na da Co missão de Fi nanças Tri butação da
Câmara dos De putados.

Brasília, 3 de de zembro de 2002. – Carlos
Antônio Men des Ri beiro Les sa, Consultor de Orça -
mento e Fis calização Fi nanceira. – Eugênio Greg gi-
anin, Diretor da Con sultoria de men to e Fis calização
Financeira.
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PARECER SOBRE A MEDIDA PROVISÓRIA,
EM SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO MISTA,
PROFERIDO NO PLENÁRIO DA CÂMARA

DOS DEPUTADOS

Relator: De putado Ger vásio Sil va
O SR GERVÁSIO SILVA (PFL – SC. Para emi tir

parecer. Sem re visão do ora dor.) – Sr. Pre sidente,
Sras e Srs. De putados, a Me dida Pro visória nº 79, de
2002, da Men sagem nº 1.028, de 2002, dis põe so bre
o di reito ao res sarcimento dos cus tos de formação de
atleta não pro fissional e a ex ploração co mercial da
imagem do atle ta pro fissional, im põe ve dações ao
exercício de car go ou fun ção executiva em en tidade
de ad ministração do des porto pro fissional, fixa nor -
mas de se gurança nos es tádios, adap ta tra tamento
diferenciado do des porto pro fissional à Lei nº 10.406,
de 10 de ja neiro de 2002

– Có digo Ci vil, es tabelece di retrizes para o cum -
primento da obri gação cons tante do art 46-A da Lei nº 
9.615, de 24 de mar ço de 1998, al tera o art.8º da Lei
nº 10.359, de 27 de de zembro de 2001, e dá ou tras
providências.

Relatório.
A me dida pro visória em ques tão, ex pedida pelo

Exmo Sr. Pre sidente da Re pública, edi tada em 27 de
novembro de 2002, tra ta do des porto pro fissional sob
as di mensões de pa trimônio cul tural de in teresse ge -
ral e tam bém de atividade eco nômica com fins lu crati-
vos, ten do como foco prin cipal o fu tebol.

A me dida pro visória tra ta da ca racterização da
exploração e ges tão do des porto pro fissional como
atividade eco nômica – in clusive para fins do dis posto
na Lei nº 10.406, de 2002, o novo Có digo Ci vil – das
conseqüências da não trans formação das en tidades
esportivas em so ciedades em presariais, dos con tra-
tos de ima gem, da for mação de atle tas, da transferên-
cia e res sarcimento pela trans ferência de atle ta a clu -
be do ex terior, e de me canismos para ga rantir a se gu-
rança e a hi giene nos Esta dos.

É o re latório.

Voto

Da ad missibilidade.

A me dida pro visória em ques tão está de acor -
do com os pres supostos de re levância e ur gência
apresentados pela Cons tituição Fe deral em seu
art.62. Em ver dade, tra ta-se de ma téria que ca rece
de re gulamentação ime diata, haja vis ta a sé rie de
problemas de or dem eco nômica e le gal que vêm
sendo en contrados freqüentemente na ati vidade e
que fa zem par te do co nhecimento de to dos os no-

bres de putados. Não fa zer essa re gulamentação tra-
ria a pena de sé rios pre juízos a re levante ati vidade
econômica bra sileira e, tão ou mais im portante, pre -
judicaria uma das mais re levantes ex pressões da
cultura na cional.

Do mé rito.

A Me dida Pro visória nº 79 apre senta mé ritos
incontestes. Toca em as sunto im portante para o
País e ca rente de re gulamentação ade quada. Num
País que tan to pre za o fu tebol, onde é tão im portan-
te na for mação dos jo vens e na cul tura dos ci dadãos
de to das as idades esse es porte, é ne cessária a
modernização da ati vidade, para per mitir que con ti-
nue a ge rar re sultados fa voráveis para o Bra sil.

Contudo, a me dida pro visória me rece ser re pa-
rada em vá rios pon tos. Para isso, en caminho em ane -
xo jus tificativas e fun damentos para a apre sentação
de um pro jeto de con versão.

Não se pode des lembrar que a com petência atri -
buída à União para le gislar so bre o des porto (art. 24, in -
ciso X, da Cons tituição Fe deral) abran ge nor mas ge ra-
is, o que foi fe ito por in termédio da Lei nº 9.615, de 1998, 
conhecida como a Lei Pelé, e ul teriores al terações, es -
tabelecendo prin cípios e re gras ge rais que tan to pre ser-
vam a uni dade na cional quan to con templam a di versi-
dade de mo dalidades desportivas.

Assim como só há uma úni ca lei de di retrizes e
bases para a edu cação na cional, com ca pítulos es pe-
cíficos para a edu cação bá sica, a educação pro fissio-
nal, a edu cação su perior, edu cação es pecial, a mes -
ma me todologia deve ser usa da na le gislação des-
portiva, al bergando ca pítulos au tônomos e se para-
dos para o des porto pro fissional, o des porto não pro -
fissional, o des porto olím pico, o des porto edu cacio-
nal, etc.

Aliás, a ve dação de duas ou mais leis fe derais
de nor mas ge rais so bre o des por to ex surge do art.7º,
inciso IV, da Lei Com plementar nº 95, de 1998, quan -
do dis põe que “o mes mo as sunto não pode ser dis ci-
plinado por mais de uma lei”.

Induvidosamente, a ma téria tra tada pela Me di-
da Pro visória nº 79 é tí pica de nor mas ge rais so bre o
desporto, e, por isso mes mo, fo ram condensadas
num úni co di ploma le gal to das as nor mas que al teram
a vi gorante Lei nº 9.615, de 1998, re vogando-se a Me -
dida Pro visória nº 2.193-6. E, para evi tar que al guém
cogite de re pristinação, como con seqüência des ta re -
vogação da men cionada me dida pro visória, fi cam ex -
pressas as re vogações do in ciso II do art.4º e dos §§
3º e 4º do art. 27, bem como do  6º do art.28, afas tan-
do qual quer dú vida ju rídica em der redor da ma téria.
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Sr.Presidente, á me dida pro visória fo ram apre -
sentadas vin te emen das, de au toria dos De putados
Dr.Rosinha, Gil mar Ma chado e Mo reira Fer reira. Em
vista da apre sentação do pro jeto de lei de con versão,
votamos pela re jeição em blo co das emen das.

Pelas ra zões aci ma ex postas, vo tamos pela
constitucionalidade, ju ridicidade e téc nica le gislativa
e, no mé rito, pela apro vação da Me dida Pro visória nº
79, de 2002, nos ter mos do pro jeto de lei de con ver-
são em ane xo.

Sr.Presidente, na con dição de Re lator da ma té-
ria, hoje, ás 11h, em exa ustiva re união, procuramos
chegar a um en tendimento com to dos os par tidos
com as sento esta Casa e com o Go verno, uma vez
que a me dida pro visória foi edi tada pelo Go verno an -
terior. Entretanto, ob servamos que ain da exis tem
pontos di vergentes.

Este Re lator in forma ao Ple nário que está aber -
to ao en tendimento. A Re latoria pro curou, como es-
sência do projeto de con versão, tra zer transparência
à ges tão ad ministrativa e fi nanceira do des porto bra -
sileiro. O pro jeto de con versão confere aos ór gãos
responsáveis con dições de fis calizar as as sociações,
clubes e em presas que se or ganizam para a prá tica
do des porto, como tam bém as en tidades que ad mi-
nistram o desporto na cional, se jam fe derações, se-
jam con federações, se jam li gas.

Esperamos que esta Casa che gue a um en ten-
dimento, que os pon tos di vergentes se jam su perados
e esta lei es tabeleça nova fase no des porto na cional.

Era o que ti nha a di zer.

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO À MESA

Autor: Po der Exe cutivo
Relator: Dep. Ger vásio Sil va

Relatório

A me dida pro visória em ques tão, ex pedida pelo
Exmo. Sr. Pre sidente da Re publica, edi tada em 27 de
novembro de 2002, tra ta do des porto pro fissional sob
as di mensôes de pa trimônio cul tural de in teresse ge -
ral e tam bém de atividade eco nômica com fins lu crati-
vos, ten do como foco prin cipal o fu tebol.

A Me dida Pro visória tra ta da ca racteri– za ção
da ex ploração e ges tão do des porto pro fissional
como ati vidade eco nômica – in clusive para fins do
disposto na Lei nº 10.406, de 2002, o Novo Có digo Ci -
vil – das con seqüências da não trans formação das
entidades es portivas em so ciedades em presariais,
dos con tratos de ima gem, da for mação de atle tas, da
transferência e res sarcimento pela trans ferência de

atleta a clu be do ex terior, e de me canismos para ga -
rantir a se gurança e a hi giene nos es tádios.

É o re latório.

Voto

Da Admis sibilidade

A Me dida Pro visória em ques tão está de acor -
do com os con dicionantes de re levância e ur gência
apresentados pela Cons tituição Fe deral em seu art.
62. Em ver dade, tra ta-se de ma téria que ca rece de
regulamentação ime diata, haja vis ta a sé rie de pro-
blemas de or dem econômica e le gal que vem sen do
encontrados fre qüentemente na ati vidade e que fa-
zem par te do co nhecimento de to dos os no bres de -
putados. Não fa zer essa re gulamentação tra ria a
pena de sé rios pre juízos a re levante ati vidade eco-
nômica bra sileira e, tão ou mais im portante, pre judi-
caria uma das mais re levantes ex pressões da cul tu-
ra na cional.

Do Mé rito

A Me dida Pro visória nº 79 apre senta mé ritos
incontestes. Toca em as sunto im portante para o país 
e ca rente de re gulamentação ade quada. Num país
que tan to o pre za o fu tebol, onde é tão im portante
na for mação dos jo vens e cul tura dos ci dadãos de
todas as ida des esse es porte, é ne cessária a mo-
dernização da ati vidade para per mitir que con tinue a 
gerar re sultados fa voráveis para o Bra sil. Con tudo, a 
Medida Pro visória me rece ser re parada em vá rios
pontos. Para isso apre sento aba ixo jus tificativas e
fundamentos para a apre sentação de um pro jeto de
conversão.

Justificativas e fun damentos do PL de Con ver-
são da MP 79

Art. 1º A Lei nº 9.615, de 24 de mar ço de 1998,
passa a vi gorar com as se guintes ate rações:

“Art. 2º § úni co
A re dação proposta acres ce um pa rágrafo úni co

ao art. 20 da Lei nº 9.615/98, in cluindo prin cípios que
devem ser ob servados es pecificamente na ex ploração
e ges tão do desporto pro fissional. A in serção des te pa -
rágrafo úni co no art. 2º aco lhe, com ob jetividade e con -
cisão terminológicas, o pro posto no caput e in cisos do
art. 1º da MP nº 79, “con figurando-se como a ver são ju -
rídico-desportiva dos mu nicípios a que se su jeita a ad -
ministração pú blica nos ter mos do caput do art. 37 da
Constituição Fe deral.

Art. 4º, inc. I, III e § 2º Os in cisos I do art. 4º so freu
apenas ajus te ter minológico e o III man têm a no mencla-
tura uti lizada pelo MP nº 2.193-6 aqui re vogada.
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Já o § 2º do art. 4º pos sibilita, ex plicitamente, a
atuação do Mi nistério Pú blico da União (Lei Com ple-
mentar nº 75/93) na proteção do in teresse so cial do
desporto. Con tudo, im pôe-se acres centar ao di tame a 
garantia da ex tensão em prol dos en tes des portivos
dos be neficios da lei de in centivos fis cais para a cul tu-
ra (Lei nº 8.313/91) por for ça da ca tegorização do
desporto como in tegrante do “pa trimônio cul tural bra -
sileiro”, eli dindo-se, as sim, o tra tamento ine quitativo e 
discriminatório a que sem pre es teve re legado o des -
porto, re metendo sua apli cação à re gulamentação
específica.

Art. 5º, §§ 1º e 2º
A nova re dação dada ao art. 5º re sulta da ex tin-

ção do INDESP, de há mu ito ocor rida, e ade quação
de suas fun ções às competências do no vel Mi nistério
do Espor te, amol dadas aos di tames cons titucionais.

Art. 6º
Trata-se de simples ajuste ter minológico subs ti-

tuindo o ex tinto INDESP por Mi nistério do Espor te.
Art.7º
Trata-se de simples ajus te ter minológico subs ti-

tuindo o ex tinto INDESP por Mi nistério do Espor te.
Art. 8º, inc. IV
Materializa a atu alização re dacional de corrente

da ex tinção do INDESP e trans ferência de suas com pe-
tências para o Mi nistério do Espor te.

Art. 11. caput, inc. IV e § úni co
Repete o tex to da MP nº 2.193-6, ape nas subs ti-

tuindo e re tirando o INDESP, por que ór gão ex tinto.
Art 12-A
Estabelece a com posição do CNE com al gumas

alterações ob jeto de su gestões ob tidas jun to aos di -
versos seg mentos des portivos.

Art. 20. § 6º
O acrés cimo do § 6º ao art. 20 da Lei nº 9.615/98

tem o ob jetivo de equi parar as li gas profissionais às
demais en tidades de ad ministração do des porto pro -
fissional, es pecialmente para que cum pram o art.
46-A, ma terializador e as securatório so bretudo da
transparência fi nanceira tão re clamada.

Art. 23. § úni co
O acrés cimo da ex pressão “as segurado o pro -

cesso re gular e a am pla de fesa” ao fi nal do § úni co do
art. 23 as senta-se, pri macialmente, na ga rantia ex-
pressa no art. 5º, in ciso LV da Cons tituição Fe deral,
sem pre juízo de im por o “afastamento pre ventivo” e
não a des tituição com pulsória e ar bitrária dos di rigen-
tes que se qua drem em qua isquer das seis hi pótese
elencadas no in ciso II do re ferido art. 23, de sestimu-

lando a im punidade na es fera des portiva, so bretudo
em re lação aos en tes de fu tebol pro fissional.

Art. 26, § úni co
É de vi tal im portância o acrés cimo des te pa rá-

grafo úni co ao art. 26 da Lei nº 9.615/98, não só para
preencher esta la cuna con ceitual na le gislação des -
portiva, como tam bém para amol dar a de finição le gal
ao prin cípio de ca tegorização da prá tica des portiva
profissional como ati vidade eco nômica, seja em re la-
ção à ex ploração co mercial do es petáculo des portivo,
seja em fun ção de ser os atle tas participantes de tais
competições sig natários de con trato de tra balho des -
portivo pro fissional.

Art.27, caput e §§ 5º a 10
Tem o caput do art. 27 o animus de pre venir a

“gestão pa trimonial ou fi nanceira ir regular ou te merá-
ria” nos en tes desportivos pro fissionais, in dependen-
temente de ca tegorizar-se como as sociação, ou,
como so ciedade, a par de vin cular ou com prometer
os bens par ticulares dos “maus di rigentes”, com las -
tro no art. 50 da Lei nº 10.406/02. Já a men ção ex plíci-
ta e vin culação dos efe itos pre vistos no caput do art.
1.017 do novo Có digo Ci vil, no âm bito do des porto
profissional, tem a in tenção de liberada de es tender
aos di rigentes des portivos as san ções e res ponsabili-
dades pa trimoniais em caso de des vio de cré ditos ou
bens so ciais em pro veito pró prio ou de ter ceiros (co -
nhecidos como “laranjas” ou “tes tas de ferro”).

O § 5º do art. 27 es tende às en tidades de prá tica
desportivas e li gas as mesmas obri gações e nor mas
apenatórias elen cadas no art. 23 que de vem ser in-
cluídas nos es tatutos das en tidades de ad ministração
do des porto, pois, sem este di tame es tar-se-á ma teri-
alizando um ina ceitável tra tamento de sigualitário.

O § 6º do art. 27 foi tam bém acrescido para es ta-
belecer as con dições e re quisitos mí nimos para que
os en tes de di reção e de prá tica des portiva pro fissio-
nais pos sam ob ter fi nanciamento em ins tituições pú -
blicas, as segurando trans parência, pu blicização e
controle dos re cursos pú blicos re cebidos pe los en tes
desportivos be neficiários.

Os §§ 7º e 8º do art. 27 in dicam e di recionam a
aplicação dos re cursos pú blicos que ve nham a au ferir
sob a for ma de fi nanciamento, co locando em pri meiro
lugar a qui tação de dé bitos fis cais, pre videnciários e
trabalhistas, e, a se guir, in vestimentos na me lhoria de
estádio pró prio ou que uti lizem, har monizando-se
com di retrizes e nor mas cons tantes do Esta tuto de
Defesa do Tor cedor, em tra mitação no Se nado Fe de-
ral e já apro vado pela Câ mara Fe deral.
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O § 9º do art. 27 par te da con cepção de que os
entes desportivos vin culados ao des porto pro fissional
devem ser administrados como em presas, em bora
não se pos sa, por via di reta ou re flexa, co agí-los a
adotar o es tatuto ju rídico de so ciedade em presária,
sobretudo quan do o pas sivo da ma ioria de les prepon-
dera so bre o ati vo, ini bindo e afas tando in vestidores.
Por isso, res peitando a au tonomia desportiva (art.
217, I da CF), in dependentemente da rou pagem ou ti -
pologia ju rídica ado tada, com ou sem fi nalidade lu cra-
tiva, as atividades pro fissionais das en tidades de prá -
tica des portiva são equi paradas às das so ciedades
empresárias, es pecialmente para os efe itos tri butári-
os, pre videnciários, fi nanceiros, con tábeis e ad minis-
trativos, com o pro pósito de es timular a “ra cionaliza-
ção ges tionária do des porto pro fissional” e pro teger
os in teresses pú blicos.

O § 10 do art. 27 ob jetiva res gatar a enor me dí vi-
da so cial do Esta do para com o des porto, por ser este
um de ver cons titucional do po der pú blico na dic ção do 
caput do art. 217 da Lei Ma ior. Para atin gir este de si-
deratum o di tame pre vê um pro grama de re escalona-
mento que pode ser si milar ao REFIS, como pode
permutar as dí vidas tributárias e pre videnciárias por
ações de na tureza só cio-desportivas, re alizadas jun -
to a po pulações de ba ixa ren da, in centivando a in clu-
são so cial, e es timular a for mação des portiva edu ca-
cional de atle tas.

Art. 27-A, §§ 4º, 5º, 6º e 7º
A su pressão da parte fi nal do atual § 4º do art.

27-A ob jetiva, tão ape nas, ex cluir a pe nalidade de
suspensão, por quanto in constitucional, nos ter mos
do art. 5º, in ciso XIX da Cons tituição Fe deral.

As mo dificações pro postas para o § 5º do art.
27-A jus tificam-se por considerar que a sim ples men -
ção da ex pressão “pa trocínio” não im pede que uma
entidade ve icule gra ciosamente a mar ca das em pre-
sas ti pificadas no re ferido dis positivo e pro ibidas de
patrocinar. A in clusão da ex pressão “ve icular” im pede
não ape nas a di vulgação gra ciosa da mar ca, como,
também, de seus ca nais e dos tí tulos de seus pro gra-
mas. Evi ta-se, as sim, por es pírito de emu lação ou ou -
tras ra zões, pos sa a re gra ser fra udada e, daí, a ne -
cessidade de nova re dação para to lher o uso dis torci-
do de pa trocínio e ve iculação por tais es pécies de
empresas de co municação so cial nos uni formes com -
petitivos dos en tes des portivos.

O acrés cimo de um § 6º ao art. 27-A se faz in dis-
pensável, pois a sim ples re ferência ao pre ceito, sem a 
correspondente san ção, torna o dis positivo ab soluta-
mente inó cuo e sem qual quer for ça ju rídica.

O no vel § 7º visa a ga rantir a fa culdade de ne go-
ciação co letiva dos di reitos de transmissão de even -
tos es portivos com as en tidades de prá tica des portiva
participantes de com petições pro fissionais, evi tan-
do-se a pos sível e equivo cada pre sunção de for ma-
ção de car tel.

Art.28, §§ 2º,4º e 7º
O § 2º do art. 28, pro duzindo ju rídicos efe itos

desde 25 de mar ço de 2001, con soante se lê no art.
93, abo liu e de cretou o fim do con trovertido ins tituto
do pas se, até então am parado no art. 11  da Lei nº
6.354/76, e, para mu itos con siderado “a úl tima for ma
de es cravidão existente”.

Ao tor nar o vínculo des portivo como aces sório
do vin culo tra balhista, o dis positivo as segura uma
carta de al forria desportiva ao atle ta pro fissional,
quando do tér mino de seu con trato, po dendo trans fe-
rir-se li vremente para ou tro clu be, in dependentemen-
te do pa gamento de qual quer in denização (pas se) ao
clube de ori gem. Ou seja, aca ba-se com a hi pótese
do vín culo des portivo per durar mes mo após o fi nal da
vigência do con trato de tra balho desportivo.

A nova re dação do § 2º do art. 28 adi tou, além
do tér mino da vi gência con tratual, mais duas hi póte-
ses ge radoras do fim dos vín culos tra balhista (prin ci-
pal) e des portivo (aces sório):

– o pa gamento da cláu sula pe nal desportiva de -
vida, tão so mente, ao lon go da vi gência do con trato
de tra balho des portivo, como re sultante da trans fe-
rência ou ces são de finitiva do atle ta para ou tra en tida-
de de prá tica des portiva, bra sileira ou não, em ra zão
da que bra con tratual;

– a res cisão ope le gis do con trato de tra balho
desportivo, es tabelecida no caput do art. 31, de cor-
rente do ina dimplemento sa larial, por pe ríodo igual ou 
superior a três me ses, pela en tidade des portiva em -
pregadora.”

A al teração no § 4º do art. 28 foi fe ita ape nas
para re tirar a re missão in devida às ine xistentes “hi pó-
teses” pre vistas no § 3º do mes mo art. 28, man tendo
integralmente os re dutores pro gressivos e não-cu mu-
lativos de 10%, 20%, 40% e 80% apli cáveis à cláu sula
penal em ra zão de cada ano do con trato efe tivamente
cumprido, sen do que, ao fi nal do quin to ano o atle ta
estará li vre para trans ferir-se sem ônus para ou tro clu -
be, se for seu de sejo.

De ou tra par te, o § 7º do art. 28 ob jetiva evi tar
que ter ceiros, a pre texto de in termediar con tratos de
trabalho des portivo de atle tas, apro priem-se in devi-
damente dos vín culos des portivos e do uso da ima-
gem de seus cli entes, por for ça da vi gência in determi-
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nada dos ins trumentos pro curatórios. O dis positivo
veda a ou torga de po deres me diante pro curação em
prazo su perior a um ano, fa cultando a re novação por
igual pe ríodo.

Art. 29, caput e §§ 3º a 7º
O caput do art. 29 man tém a mes ma re dação

que lhe foi dada pela aqui re vogada MP. nº 2.193-6,
propiciando à en tidade for madora o di reito, por pra zo
não ex cedente a 05 anos, de fir mar o primeiro con tra-
to de tra balho pro fissional, des de que o atle ta te nha
completado 16 anos de ida de. Esta pri oridade ob jeti-
va es timular o tra balho só cio-educativo-desportivo
dos clu bes for madores tor nando-os ap tos a pactuar o
primeiro con trato de tra balho de atletas for jados nas
suas ca tegorias de base.

O § 3º do art. 29 ou torga à en tidade for madora e
que pro fissionalizou o atle ta o di reito de pre ferência
quando da re novação após o cum primento do pri mei-
ro con trato de tra balho pro fissional des portivo a que
alude o caput do art. 29. Contudo, este pa rágrafo § 3º
delimita em 02 anos o pra zo má ximo de vi gência des -
ta re novação, im pedindo que a so matória dos dois
vínculos tra balhistas des portivos atin ja uma du ração
muitas ve zes ex cessiva e de sumana.

O § 4º do art. 29 pre vê a pos sibilidade, atra vés
do cha mado con trato de apren dizagem des portiva a
ser pac tuado en tre o atle ta não pro fissional e seu clu -
be for mador, como con dição ne cessária para re ceber
o au xílio fi nanceiro sob a for ma de bol sa de apren di-
zagem. E uma op ção dada ao clu be for mador , não só
para es timular os atle tas de ida de ma ior de 14 anos e
menor de 16 anos, sem que tais pa gamentos re sul-
tem em en cargos so ciais e pre videnciários para os
clubes, pois está ex presso na lei que a bol sa de
aprendizagem des portiva não re sulta em vín culo em -
pregatício.

O § 5º do art. 29 ga rante aos clu bes formadores
o res sarcimento ou re embolso dos gas tos na forma-
ção de atle tas quan do es tes, à sor relfa e sem a con -
cordância do clu be for mador, são “se qüestrados” por
outros clubes que nada con tribuíram para a for mação
e pas sam a usá-los, nas dis putas de com petições ofi-
ciais e amis tosas. Re gistre-se que este di reito de res -
sarcimento é apli cável aos atle tas não pro fissionais
com ida de in ferior a 20 anos, mo tivando que os clu -
bes con tinuem a exer citar essa re levante fun ção so ci-
al de for mação.

O § 6º do art. 29 es tabelece pa râmetros em que
se mes clam o va lor da bol sa de apren dizagem des -
portiva e mul tiplicadores que va riam de acor do com a
idade do atle ta não pro fissional para fins de apu ração

dos cus tos de formação a se rem ressarcidos pela en -
tidade de prá tica des portiva be neficiária de atle tas
que não for mou. É a fór mula en contrada para to lher a
contratação “pre datória” e as segurar ao clu be for ma-
dor que in veste na for mação de atletas o re tomo de
parte dos gas tos com a for mação.

Já o § 7º do art. 29 elen ca, ob jetivamente, os
cinco (05) cri térios mí nimos e re quisitos cu mulativos
para ca tegorizar a en tidade des portiva como for ma-
dora, pois, so mente com esta qua lificação terá as se-
gurado, por for ça des ta lei, a com pensação dos cus -
tos de in vestimento na mo delagem e for mação de
atletas nas cha madas “es colinhas”.

Art. 31, §§ 3º e 4º
A al teração re dacional do § 3º do art. 31 foi fe ita

com vis tas à com patibilização com a do caput do art.
28, des fazendo-se a equi vocada in terpretação que
mistura e con funde cláu sula pe nal e mul ta res cisória,
de al cance e no menclatura ab solutamente di versas e
inconfundíveis, além do que é ve dado ao le gislador
fazer uso de si nonímia.

A nova re dação do § 4º do art. 31 trata do ina -
dimplemento da obri gação, po sitiva e lí quida, consti-
tuindo de ple no di reito em mora o de vedor, por quanto
a for ma, mu itas ve zes com plexa, de corrente de con -
trato de tra balho des portivo, ajus tado e im pede, de
plano, a ca racterização da mora. Isso por que a re mu-
neração do atle ta com põe-se, além do sa lário, de ou -
tras par celas, tais como lu vas e gra tificações, que não 
se con figuram como sa lário strictu sen su, o que re -
comenda ca utela na ca racterização au tomática da
mora para fins de res cisão, pois essa com plexidade
dificulta a in duvidosa li quidez, sem a qual a mora não
se ve rifica.

Dificuldade ma ior será ca racterizar essa li qui-
dez para os efe itos de constituição do clu be em mora,
quando se tra tar de ale gado atra so no re colhimento
das con tribuições pre videnciárias e para o FGTS, hi -
póteses con templadas no § 2º do art. 31. Não raro, as
entidades de prá tica des portiva ce lebram acor dos
para o par celamento de re feridos dé bitos, o que tor na
difícil a ca racterização da mora do clu be que au toriza,
automaticamente, ple ito de res cisão do contrato des -
portivo, pelo atle ta pro fissional, que fica li vre para
transferir-se sem ônus para ou tro clu be, na cional ou
estrangeiro.

Por isso mes mo, como a pos sibilidade de pur -
gar-se a mora é am pla no di reito bra sileiro, exi gem a
doutrina e ju risprudência a pré via no tificação para ca -
racterizar a mora, na hi pótese de atra sos an teriores
tolerados pelo credor.
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Evita-se, as sim, si tuações em que o atle ta pro -
fissional, cre dor da obri gação, pre fira que o de vedor
atrase seus com promissos – e as di ficuldades fi nan-
ceiras que a ma ioria dos clu bes bra sileiros profissio-
nais en frenta os faz con viver com es ses atrasos – es-
perando a opor tunidade para, de sur presa, sem qual -
quer me dida pre monitória, co lher o clu be de vedor
desprevenido, sem ofe recer a oportunidade de pur gar
o seu dé bito.

Art. 34, § úni co
A mo dificação pro posta no pa rágrafo úni co do

art. 34 li mita, em harmonia com os prin cípios da pro -
porcionalidade e ra zoabilidade, os va lores pa gos
como con trato de ima gem de modo a não se con figu-
rarem como salário dis farçado ou “ca muflado” como
já tem de cidido a Jus tiça do Tra balho. Ao mesmo tem -
po, res tringe e de limita o exer cício da li cita eli são fis -
cal (hi pótese in confundível com eva são fis cal) atu al-
mente ado tadas pe las gran des en tidades de prá tica
desportiva, onde o con trato de ima gem de atletas pro -
fissionais, às ve zes, su pera em 400% o va lor pac tua-
do como re muneração do con trato de tra balho des-
portivo. Ou seja, clu bes e atletas uti lizam esta “bre cha
legal” para re duzir seus en cargos fis cais/previdenciá-
rios de 51% para 15%, des de que os atle tas cons titu-
am pes soas ju rídicas para ex ploração e ces são de
seus di reitos de ima gem aos clu bes onde atu am. Por
isso, se guindo o exem plo de le gislações des portivas
estrangeiras, este PL de Con versão da MP no 79 es -
tabeleceu duas fa ixas de limitando o va lor do con trato
de ima gem na es fera des portiva pro fissional. São es -
tes os li mites apli cáveis ao con trato de ima gem to-
mando como base o va lor to tal da avenca tra balhista
desportiva ce lebrada en tre atle ta e en tidade de prá ti-
ca des portiva:

a) vin te por cen to (20%) do va lor to tal do contra-
to de tra balho des portivo com pa gamento men sal
pactuado em até trin ta sa lários mí nimos;

b) cin qüenta por cen to (50%) do va lor to tal do
contrato de tra balho desportivo com pa gamento men -
sal pac tuado em mais de trin ta sa lários mí nimos.

Art. 2º Os arts. 40 e 46-A da Lei nº 9.615, de 1998,
passam a vi gorar com as se guintes al terações, re nume-
rando-se como § 1º os atu ais pa rágrafos úni cos:

“Art. 40 caput e § 2º
Altera-se o caput do art. 40 para ve dar a con-

cessão de trans ferência in ternacional pela en tidade
nacional de ad ministração do desporto a atle tas me -
nores de de zoito (18) anos com o in tuito de to lher a
atividade de pse udoempresários que re alizam o alici-
amento in ternacional de atle tas me nores de idade.

Recrutados, re gra ge ral, nos cen tros de tre ina-
mento, por meio de pro postas de em presários e olhe i-
ros, cen tenas de me nores são le va dos do Brasil e ofe re-
cidos como mer cadorias a ti mes es trangeiros. Esta
ação cri minosa, além de ne fasta aos in ves timentos dos
clubes bra sileiros na for mação de atle tas, acaba, mu itas
vezes, de formando o pró prio atleta, que, não raro, se vê
abandonado em país es tranho, sem casa, sem co mida,
sem edu cação e pas sando hu milhações.

Já o acrés cimo do § 2º ao art. 40 ob jetiva pro te-
ger os clu bes brasileiros formadores dos “em presári-
os pre dadores” que uti lizam os cha mados clubes de
aluguel” ou “clu bes la ranjas” para ad quirir, na es fera
nacional e em real, atle tas pro missores pa gando pre -
ços ir risórios. Após isso, em prestam tais atle tas para
clube bra sileiro ou do ex terior, ou até de ixam al gum
tempo em “hi bernação des portiva” ou em “qua rente-
na des portiva” para, após pou co tem po, re vendê-los
para o exterior a pre ço bem in ferior ao que es tava es -
tipulado con tratualmente en tre o atle ta e o seu an tigo
clube for mador. Assim, tem este dis positivo o ob jetivo
de dar unia ga rantia adi cional aos clu bes bra sileiros
formadores con tra os atravessadores (na cionais ou
estrangeiros, clu bes ou “agentes”) que não for mam,
mas de formam atle tas e o pró prio des porto bra sileiro.

Art. 46-A, §§ 1º e 2º
No § 1º do art. 46-A fi cou ads trito a au ditores in -

dependentes, sem necessidade de que se jam – de vi-
damente re gistrados na Co missão de Va lores Mo bi-
liários” – o que é exi gido para as “com panhias aber -
tas”, como su gerido, im plícita e in diretamente, no § 2º
do art. 10 da MP nº 79, jus tifica-se pelo fato dos pe -
quenos clubes pro fissionais não dis porem de re cur-
sos e con dições fi nanceiras para re munerar os servi-
ços das em presas de au ditoria in dependente re gis-
tradas na CVM o que tor naria a re gra, na prá tica, one -
rosa e de mí nima efi cácia.

De ou tra par te, a in clusão da ex pressão “sem-
pre que fo rem be neficiárias de re cursos pú blicos” no
inciso II do § 1º do art. 46-A le vou em con sideração
que as en tidades di rigentes e di rigidas de des porto
profissional de vem ter seus atos de eco nomia do més-
tica pre servados, des de que suas re ceitas te nham
origem ex clusivamente pri vada e a es tas en tidades
não te nham sido con cedidos re cursos pú blicos, hi pó-
tese em que fal taria in teresse pú blico para que suas
contas e re latórios de au ditoria fos sem apre sentados
ao Con selho Na cional de Espor tes.

O ajus te re dacional no § 2º do art. 46-A. sem al -
terar-lhe a es sência, foi fe ito para in dicar, ex plicita-
mente, que os di rigentes ao in fringir este ar tigo po-
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dem ser ape nados com ine legibilidade (art. 46-A, §
1º) ou até des tituição (art. 23, § úni co).

Art. 3º O art. 50 da Lei 9.615, de 1998, pas sa a
vigorar com a se guinte al teração:

Art. 50, caput
Repete-se aqui dis positivo da MP nº 2.193-6

que está sen do re vogado nes ta lei, de modo a per mitir
que as li gas, para o jul gamento de in frações co meti-
das ex clusivamente nas suas com petições, pos sam
constituir seus pró prios ju dicantes des portivos, sem
ficar atreladas em su bordinadas aos po deres ju dican-
tes das en tidades na cionais de ad ministração do des -
porto, sob pena de tor nar inó cua a in dependência das 
Ligas as segurada ex pressamente pelo do art. 20 da
Lei nº 9.615/98.

Art. 4º O art. 8º da Lei nº 10.359, de 27 de de -
zembro de 2001, passa a vi gorar com a re dação:

O Art. 4º (art. 14º da MP nº 79/2002) visa a pror -
rogar o pra zo de vi gência da Lei nº 10.359, de 27 de
dezembro de 2001, que dis põe so bre a obrigatorieda-
de de os no vos apa relhos de te levisão conterem dis -
positivo que pos sibilite o blo queio tem porário da re-
cepção de programação ina dequada”, a qual es tabe-
leceu pra zo de uni ano a con tar de sua pu blicação a
entrada em vi gor das de terminações nela con tidas,
bem como fi xou prazo de cen to oi tenta dias para sua
regulamentação, que com a edi ção – da MP nº
79/2002 en trará em vi gor so mente a par tir de ju lho de
2004 e não em ja neiro de ja neiro de 2003.

Vários fa tores im pediram que se pu desse cum -
prir o pra zo de terminado para a re gulamentação da
Lei nº 10.339, não só pela com plexidade da in teração
de vá rios se tores in teressados, mas tam bém pela
multiplicidade de tec nologias pas síveis de uti lização,
principalmente num mo mento em que se dis cute a
implantação da te levisão di gital no Bra sil, que, a de -
pender da tecnologia es colhida po deria se tor nar to -
talmente in compatível com o sis tema de blo queio im -
plantado.

Em res posta a con sulta for mulada pelo Mi nisté-
rio do De senvolvimento, indústria e Co mércio Exte ri-
or, a Asso ciação Na cional de Fa bricantes de Pro du-
tos Ele troeletrônicos – ELETROS, ques tionou pri mei-
ramente, a obri gatoriedade de im plantação do dis po-
sitivo já que nem todo con sumidor de sejaria pa gar por 
um dis positivo que para ele se ria des necessário ou
não des pertaria in teresse. Ou tro questionamento le-
vantado, é o de que, em bora não ci tado, o sis tema a
ser uti lizado na for ma dis posta na lei se ria o de uma
tecnologia fe chada em uso nos Esta dos Unidos da
América in titulada V-SHIP,o que acar retaria na trans -

ferência de di visas para pa gamento de ro yalties em
valor es timado en tre dez e trin ta e dois mi lhões de dó -
lares anu ais a de pender da pa tente uti lizada. Ain da
segundo al guns sis temas de blo queio de si nais os
quais po deriam ser apri morados e es tendidos a apa -
relhos que não os pos suem de tor na me nos onerosa
e mais efi ciente para o con sumidor.

De for ma sim plificada, a Ele tros de monstra que
para a im plantação de qual quer tec nologia em um
aparelho de te levisão deve-se ob servar as eta pas
abaixo dis criminadas cuja im plementação, a de pen-
der da com plexidade do sis tema da ex clusividade de
componentes e do fa bricante, du raria cer ca de um
ano e meio. São elas:

1. Espe cificação do sis tema e seu de talhamento;
2. Infor mação a to dos os la boratórios de de sen-

volvimento dos fa bricantes bra sileiros;
3. De senvolvimento da so lução para cada tipo

de chas sis em pro dução;
4. De senvolvimento de pro tótipos e apli cação de 

procedimento de tes tes e si mulações;
5. Apro vação pe las normas de se gurança;
6. De senvolvimento de for necedores de com po-

nentes ou im plantação da so lução com com ponentes
já dis poníveis;

7. Aqui sição dos com ponentes no mer cado na -
cional e in ternacional;

8. Re cebimento de com ponentes;
9. Iní cio da produção e pro cedimentos de tes tes

de qua lidade e con formidade;
10. Li beração da Pro dução.
Em re união na Casa Ci vil da Pre sidência da Re -

pública, re presentantes dos Mi nistérios das Co muni-
cações, do De senvolvimento. Indústria e Co mércio
Exterior, da Jus tiça, Agên cia Na cional de Te lecomuni-
cações e do se tor ele troeletrônico acor daram com a
necessidade de se pror rogar para 30 de ju nho de
2004 o ini cio da vi gência da Lei nº 10.359, de 2001,
prazo jul gado su ficiente para que se de fina o sis tema
de te levisão di gital que será ado tado pelo Bra sil e que 
o pais de senvolva tec nologia de blo queio de si nais de
televisão, na forma de terminada na Lei.

Em no vembro de 2002 o Mi nistério do De sen-
volvimento, Indústria e Co mércio Exte rior en viou ao
Ministério da Jus tiça, con forme acor dado na re união
acima men cionada, Expo sição de Mo tivos en cami-
nhando Pro jeto de Lei. Em fun ção da exigüidade de
tempo a Casa Ci vil de cidiu in cor porar esta al teração
de pra zo à Me dida Pro visória nº 79/2002 no seu art.
14, ten do em vis ta que não se jus tificava à épo ca a
edição de uma MP com posta de so mente um ar tigo.
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ARTIGO REVOGATÓRIO (ART. 5º)
Não se pode des lembrar que a com petência atri -

buída à União para le gislar so bre des portos (art. 24, IX
da CF.) abran ge Nor mas Ge rais, o que foi fe ito atra vés
da Lei nº 9.615/98 e ul teriores al terações, es tabelecen-
do prin cípios e re gras ge rais que tan to pre servam a uni -
dade na cional, quan to con templam a di versidade de
modalidades des portivas. Assim como só há uma úni ca
lei de di retrizes e ba ses para a edu cação na cional
(LDB), com ca pítulos es pecíficos para a edu cação bá si-
ca, edu cação pro fissional, educação su perior, edu ca-
ção es pecial, a mes ma me todologia deve ser uti lizada
na le gislação desportiva al bergando ca pítulos au tôno-
mos e se parados para o des porto pro fissional,. o des-
porto não-pro fissional, o desporto olím pico, o desporto
educacional, etc. Aliás, a ve dação de duas ou mais leis
federais de nor mas ge rais so bre des porto ex surge do
art. 7º, in ciso IV da Lei Com plementar nº 95/98 quan do
dispõe que “o mes mo as sunto não pode ser dis ciplina-
do por mais de uma lei”. Indu vidosamente a ma téria tra -
tada pela MP. nº 79 é tí pica de nor mas ge rais so bre des -
porto, e, por isso mes mo, fo ram con densadas num úni -
co di ploma le gal to das as nor mas que al teram a vi go-
rante Lei nº 9.615/98, re vogando-se a MP. nº 2.193-6. E,
para evi tar que al guém co gite de re pristinação, como
conseqüência des ta re vogação da men cionada MP, fi -
caram ex pressas as re vogações do in ciso II do art. 4º e
dos §§ 3º e 4º do art. 27, bem como do § 6º do art. 28,
afastando qual quer dú vida ju rídica em der redor da ma -
téria.

À Me dida Pro visória fo ram apre sentadas 20
emendas, de au toria dos de putados Dr. Ro sinha, Gil -
mar Ma chado e Mo reira Fer reira. Em vista da apre-
sentação do Pro jeto de Lei de Con versão, vo tamos
pela re jeição em blo co das emen das.

Pelas ra zões aci ma ex postas, vo tamos pela
constitucionalidade, ju ridicidade e téc nica le gislativa
e, no mé rito, pela apro vação da Me dida Pro visória nº
79 de 2002, nos ter mos do Projeto de Lei de Con ver-
são em ane xo.

Sala das Ses sões, em  de   de 2003. – De putado
Gervásio Sil va, Re lator.

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº 1, DE 2003

Altera dis positivos da Lei nº 9.615,
de 24 de mar ço de 1998, e dá ou tras pro -
vidências.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º A Lei nº 9.615, de 24 de mar ço de 1998,

passa a vi gorar com as se guintes al trações:

“Art. 2º. .................................................
..............................................................
Parágrafo úni co. A ex ploração e a ges-

tão do des porto pro fissional cons titui exer cício
de ati vidade eco nômica su jeitando-se, es peci-
ficamente, à ob servância dos prin cípios:

I – da trans parência fi nanceira e ad mi-
nistrativa;

II – da mo ralidade na ges tão des porti-
va;

III – da res ponsabilidade so cial de
seus di rigentes;

IV – do tra tamento di ferenciado em re -
lação ao des porto não pro fissional; e

V – da par ticipação na or ganização
desportiva do País.” (AC)

“Art. 4º. .................................................
I – O Mi nistério do Espor te;
..............................................................
III – Con selho Na cional do Espor te –

CNE;
..............................................................
§ 2º A or ganização des portiva do País, 

fundada na li berdade de as sociação, in tegra
o pa trimônio cul tural bra sileiro e é con side-
rada de ele vado in teresse so cial, in clusive
para os fins do dis posto nos in cisos I e III do 
art. 5º da Lei Com plementar nº 75, de 20 de
maio de 1993.” (NR)

“Art 5º O Mi nistério do Esporte, no âm bito da
sua com petência, in cumbir-se-á, es pecialmente”:

I – da po lítica na cional de de senvolvi-
mento da prá tica dos es portes;

II – do in tercâmbio com or ganismos
públicos e pri vados, na cionais, in ternaciona-
is e es trangeiros, vol tados à pro moção do
esporte;

III – do es tímulo às ini ciativas pú blicas
e pri vadas de in centivo às ati vidades es por-
tivas; e

IV – do pla nejamento, co ordenação,
supervisão e avaliação dos pla nos e pro gra-
mas de in centivo aos es portes e de ações
de de mocratização da prá tica es portiva e in -
clusão so cial por in termédio do es porte.

§ 1º Ca berá ao Mi nistério do Espor te,
ouvido o Con selho Na cional do Espor te –
CNE, pro por o Pla no Na cional de Espor te,
observado o dis posto no art. 217 da Cons ti-
tuição Fe deral.
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§ 2º O Mi nistério do Espor te ex pedirá
instruções e de senvolverá ações para o
cumprimento do dis posto no in ciso IV do art.
217 da Cons tituição Fe deral e elaborará o
projeto de fo mento da prá tica des portiva
para pes soas por tadoras de de ficiên-
cia.”(NR)”.

“Art. 6º Cons tituem re cursos do Mi nistério do
Esporte”:

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

“Art. 7º Os re cursos do Mi nistério do Esporte
terão a se guinte des tinação”:

 ................................................ “(NR)”.
“Art. 8º ...............................................”.
..............................................................
IV – quin ze por cen to para o Mi nistério

do Espor te.
 .................................................... (NR)

“Art. 11. O CNE é ór gão co legiado de nor mati-
zação, de liberação e as sessoramento, diretamente
vinculado ao Mi nistro de Esta do do Espor te, ca ben-
do-lhe”:

..............................................................
IV – pro por pri oridades para o pla no

de apli cação de re cursos do Mi nistério do
Esporte;

..............................................................
Parágrafo úni co. O Mi nistério do

Esporte dará apo io téc nico e ad ministrativo
ao CNE. ”  (NR)

“Art. 12-A. O CNE será com posto por
vinte e dois (22) mem bros in dicados pelo
Ministro do Espor te, que o presidirá.

................................................”. (NR)”.
“ Art. 20. ...............................................
..............................................................
§ 6º As li gas for madas por en tidades

de prá tica des portiva en volvidas em com pe-
tições de atle tas profissionais equi param-se,
para fins do cum primento do dis posto nes ta
Lei, às en tidades de ad ministração do des-
porto.

§ 7º As en tidades na cionais de ad mi-
nistração de des porto se rão res ponsáveis
pela or ganização dos ca lendários anu ais de
eventos ofi ciais das res pectivas mo dalida-
des”. (AC)

“ Art. 23. ................................................

..............................................................
Parágrafo úni co. Inde pendentemente

de pre visão es tatutária é obri gatório o afas -
tamento pre ventivo e ime diatos dos di rigen-
tes, ele itos ou no meados, caso in corram em 
qualquer das hi póteses do in ciso II, as segu-
rado o pro cesso re gular e a am pla de fesa
para a des tituição.” (AC)

“ Art. 26 ................................................
Parágrafo úni co. Con sidera-se com peti-

ção pro fissional para os efe itos des ta Lei aque -
la pro movida para ob ter ren da e dis putada por
atletas pro fissionais cuja re muneração de corra
de con trato de tra balho des portivo”. (AC)

“Art. 27. As en tidades de prá tica des-
portiva par ticipantes de com petições pro fis-
sionais e as en tidades de ad ministração de
desporto ou li gas em que se or ganizarem,
independentemente da for ma ju rídica ado ta-
da, su jeitam os bens par ticulares de seus
dirigentes ao dis posto no art. 50 da Lei nº
10.406, de 10 de ja neiro de 2002, além das
sanções e res ponsabilidades pre vistas no
caput do art. 1.017 da re ferida Lei, na hi pó-
tese de apli carem cré ditos ou bens so ciais
da en tidade des portiva em pro veito pró prio
ou de ter ceiros. (NR)

..............................................................
§ 5º O dis posto no art. 23 apli ca-se,

no que cou ber, às en tidades a que se re fere
o caput deste ar tigo.

§ 6º Sem pre juízo de ou tros re quisitos
previstos em lei, as en tidades de ad ministra-
ção do des porto, as li gas e as en tidades de
prática des portiva, para ob ter fi nanciamento
com re cursos pú blicos de verão:

I – re alizar to dos os atos ne cessários
para per mitir a identificação exata de sua si -
tuação fi nanceira;

II – apre sentar pla no de res gate e pla -
no de in vestimento;

III – ga rantir a in dependência de seus
conselhos de fis calização e ad ministração,
quando hou ver;

IV – ado tar mo delo pro fissional e
transparente; e

V – ela borar e pu blicar suas de mons-
trações fi nanceiras na forma de finida pela
Lei nº 6.404, de 15 de de zembro de 1976,
após te rem sido au ditadas por au ditores in -
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dependentes de vidamente re gistrados na
Comissão de Va lores Mo biliários.

§ 7º  Os re cursos do fi nanciamento
voltados à im plementação do pla no de res-
gate se rão uti lizados:

I – pri oritaiamente, para qui tação de
débitos fis cais, pre videnciários e tra balhis-
tas; e

II – sub sidiariamente, para cons trução
ou me lhoria de es tádio pró prio ou de que se 
utilizam para mando de seus jo gos, com a
finalidade de aten der a cri térios de se guran-
ça, sa úde e bem es tar do torcedor.

§ 8º Na hi pótese do in ciso II do § 7º, a
entidade de prá tica des portiva de verá apre -
sentar à ins tituição fi nanciadora o or çamen-
to das obras pre tendidas.

§ 9º Para os fins de fis calização e con -
trole do dis posto nes ta Lei, as ati vidades
profissionais das en tidades de prá tica des-
portiva, das en tidades de ad ministração de
desporto e das li gas desportivas, in depen-
dentemente da for ma ju rídica como es tas
estejam cons tituídas, equi param-se às das
sociedades em presárias, no tadamente para
efeitos tributários, fis cais, pre videnciários, fi -
nanceiros, con tábeis e ad ministrativos.

§ 10. Obser vado o dis posto nos pa rá-
grafos an teriores, as en tidades de prá tica
desportiva pro fissional po derão ser be nefici-
adas por pro grama es pecial de re escalona-
mento re lativo a tri butos e con tribuições fis -
cais e pa rafiscais, ins critos ou não em di vida
ativa, aju izados ou a aju izar, com exi gibilida-
de sus pensa ou não, in clusive de correntes
de fal ta de re colhimento de va lores re tidos,
podendo tais di vidas ser pa gas, na for ma e
hipóteses de finidas em re gulamentação es -
pecifica, com:

a) a pres tação de ser viços des portivos
sociais em prol de co munidades ca rentes; e

b) a com pensação das des pesas com -
provada e ex clusivamente efe tivada na for-
mação des portiva e edu cacional de atle ta

“ Art .27– A............................................

..............................................................
§ 4º A in fringência a este ar tigo im pli-

cará a ina bilitação da en tidade de prá tica
desportiva para per cepção dos be nefícios
de que tra ta o art. 18 des ta Lei.

§ 5º As em presas de tentoras de con-
cessão, per missão ou au torização para ex-
ploração de serviço de ra diodifusão so nora
e de sons e ima gens, bem como de te levi-
são por as sinatura, fi cam im pedidas de pa-
trocinar ou ve icular sua própria mar ca, bem
como a de seus ca nais e dos tí tulos de seus 
programas, nos uni formes de com petições
das en tidades des portivas. (NR)

§ 6º A vi olação do dis posto no pa rá-
grafo an terior im plicará  eli minação da en ti-
dade de prá tica des portiva que lhe deu ca u-
sa da com petição ou do tor neio em que a
mesma se ve rificou, sem pre juízo das pe na-
lidades que ve nham a ser apli cadas pela
Justiça Des portiva.”  (AC)

“ Art. 28. ................................................

..............................................................
§ 2º O vín culo des portivo do atle ta

com a en tidade des portiva con tratante tem
natureza aces sória ao res pectivo vín culo
trabalhista, dis solvendo-se, para to dos os
efeitos le gais:

a) com o tér mino da vi gência do con-
trato de tra balho des portivo; ou,

b) com o pa gamento da cláu sula pe nal
nos ter mos do ca put des te ar tigo; ou ain da,

c) com a res cisão de corrente do ina-
dimplemento sa larial de res ponsabilidade
da en tidade des portiva em pregadora pre vis-
ta nes te lei.

..............................................................
§ 4º Par-se-á re dução au tomática do

valor da cláu sula pe nal pre vista no caput
deste ar tigo, aplicando-se, para cada ano in -
tegralizado do vi gente con trato de tra balho
desportivo, os se guintes per centuais pro-
gressivos e não-cumulativos:

a) dez por cen to após o pri meiro ano;
b) vin te por con to após o se gundo ano;
c) qua renta por cen to após o ter ceiro

ano;
d) oi tenta por cen to após o quar to

ano.(NR)

..............................................................
§ 7º É ve dada a ou torga de po deres

mediante ins trumento pro curatório pú blico
ou par ticular re lacionados a vín culo des por-
tivo e uso de ima gem de atletas pro fissiona-
is em pra zo su perior a um ano.”(AC)
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“Art. 29. A en tidade de prá tica des por-
tiva for madora do atle ta terá o di reito de as -
sinar com este, a par tir de de zesseis anos
de ida de, o pri meiro con trato de tra balho
profissional, cujo pra zo não po derá ser su-
perior a cin co anos.

..............................................................
§ 3º A en tidade de prá tica des portiva

formadora de tentora do pri meiro con trato de
trabalho com o atle ta por ela pro fissionaliza-
do terá o di reito de pre ferência para a pri-
meira re novação des te con trato, cujo pra zo
não po derá ser su perior a dois anos.(NR)

§ 4º O atle ta não pro fissional em for-
mação, ma ior de qua torze e me nor de vin te
anos de ida de, po derá re ceber au xílio fi nan-
ceiro da en tidade de prá tica des portiva for -
madora, sob a for ma de bol sa de apren diza-
gem li vremente pac tuada me diante con trato
formal, sem que seja ge rado vín culo em pre-
gatício en tre as partes.

§ 5º É as segurado o di reito ao res sar-
cimento dos cus tos de for mação de atle ta
não pro fissional me nor de vin te anos de ida -
de á en tidade de prá tica de des porto for ma-
dora sem pre que, sem a ex pressa anuên cia
desta, aque le par ticipar de com petição des -
portiva re presentando ou tra en tidade de
prática des portiva.

§ 6º Os cus tos de for mação se rão res-
sarcidos pela en tidade de prá tica des portiva
usufruidora de atle ta por ela não for mado
pelos se guintes va lores:

a) quin ze (15) ve zes o va lor anu al da
bolsa de apren dizagem com provadamente
paga na hi pótese do atle ta não pro fissional
ser ma ior de 16 e me nor de 17 anos de ida -
de;

b) vin te (20) ve zes o va lor anu al da
bolsa de apren dizagem com provadamente
paga na hi pótese do atle ta não pro fissional
ser ma ior de 17 e me nor de 18 anos de ida -
de;

c) vin te e cin co (25) ve zes o va lor anu -
al da bol sa de apren dizagem com provada-
mente paga na hi pótese do atle ta não pro-
fissional ser ma ior de 18 e me nor de 19
anos de ida de;

d) trin ta (30) ve zes o va lor anu al da
bolsa de apren dizagem com provadamente
paga na hi pótese do atle ta não pro fissional

ser ma ior de 19 e me nor de 20 anos de ida -
de;

§ 7º A en tidade de prá tica des portiva
formadora para fa zer jus ao res sarcimento
previsto nes te ar tigo, de verá pre encher os
seguintes re quisitos:

a) cum prir a exi gência cons tante do §
2º des te ar tigo;

b) com provar que efe tivamente uti lizou
o atle ta em for mação em com petições ofi ci-
ais não pro fissionais;

c) pro piciar as sistência mé dica, odon-
tológica e psi cológica, bem como con trata-
ção de se guro de vida e aju da de cus to para 
transporte;

d) man ter instalações desportivas ade -
quadas, so bretudo em ma téria de ali menta-
ção, hi giene, se gurança e salubridade, além 
de cor po de pro fissionais es pecializados em 
formação téc nico-desportiva;

e) ajus tar o tempo des tinado à for ma-
ção dos atle tas aos ho rários do cur rículo es -
colar ou de cur so pro fissionalizante, exi gin-
do o sa tisfatório apro veitamento es co-
lar.”(AC)

“Art. 31. .................................................
..............................................................
§ 3º Sem pre que a res cisão se ope rar

pela apli cação do dis posto no caput deste
artigo, a mul ta res cisória a fa vor do atle ta
será co nhecida pela apli cação do dis posto
no art. 479 da CLT.(NR)

§ 4º A cons tituição da en tidade de prá -
tica des portiva em mora para fins de res ci-
são do con trato de tra balho des portivo,
ocorrendo qua isquer das hi póteses des te
artigo, de penderá de pré via e ex pressa no ti-
ficação, ju dicial ou ex tra ju dicial, com an te-
cedência mí nima de quin ze dias.”(AC)

Art. 2º Os arts. 40 e 46-A da Lei nº 9.615, de
1998, pas sam a vi gorar com as se guintes al tera-
ções, re munerando-se para § 1º os atu ais pa rágra-
fos úni cos:

“Art. 40. Na ces são ou trans ferência de 
atleta para en tidade de prá tica des portiva
estrangeira ob servar-se-ão as nor mas da
respectiva en tidade na cional de ad ministra-
ção do des porto, ve dado a esta con ceder ou 
autorizar trans ferência in ternacional de atle -
tas me nores de de zoito anos.(NR)
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..............................................................
§ 2º Se a en tidade de prá tica des porti-

va ce dente de atle ta pro fissional para en ti-
dade de prá tica des portiva es trangeira ti ver
sido ces sionária do atle ta, no prazo in ferior
a doze (12) me ses, em transferência de finiti-
va ou em préstimo, one roso ou gra tuito, para 
qualquer ou tra en tidade de prá tica des porti-
va, será ca racterizada como en tidade re pas-
sadora fa zendo jus a 25% (vinte e cin co por
cento) do va lor pac tuado para a ces são ou
transferência in ternacional, fi cando a en tida-
de for madora com di reito de re ceber 75%
(setenta e cin co por cen to) do va lor pago
pela en tidade es trangeira.”(AC)

“Art. 46-A. As li gas des portivas, as en tidades
de ad ministração de des porto e as de prá tica des-
portiva en volvidas em qual quer competição de atle-
tas pro fissionais, in dependentemente da for ma ju rí-
dica ado tada, fi cam obri gadas a:

I – ela borar e pu blicar suas de monstra-
ções fi nanceiras na for ma de finida pela Lei
nº 6.404, de 15 de de zembro de 1976, após
terem sido au ditadas por au ditores in depen-
dentes, cre denciados pela CVM;

II – apre sentar suas con tas jun tamente
com os re latórios da au ditoria de que tra ta o
inciso I ao Con selho Na cional de Espor te,
sempre que fo rem be neficiárias de re cursos
públicos, na for ma do re gulamento.

§ 1º Sem pre juízo da apli cação das pe -
nalidades pre vistas na le gislação tri butária,
trabalhista, pre videnciária, cam bial, e das
conseqüentes responsabilidades ci vil e pe-
nal, a in frigência a este ar tigo im plicará:

I – para as en tidades de ad ministração
do des porto e li gas desportivas, a ine legibili-
dade, por dez anos, de seus di rigentes para
o de sempenho de car gos ou funções ele ti-
vas ou de li vre no meação, em quaisquer
das en tidades ou ór gãos re feridos no pa rá-
grafo úni co do art. 13 des ta lei;

II – para as en tidades de prá tica des-
portiva, a inelegibilidade, por cin co anos, de
seus di rigentes para car gos ou fun ções ele -
tivas ou de li vre no meação em qual quer en -
tidade ou em presa di reta ou in diretamente
vinculada às com petições pro fissionais da
respectiva mo dalidade des portiva.(NR)

§ 2º Cons titui ina dimplência na pres ta-
ção de con tas da en tidade para fins de ape -

nação de seus di rigentes o des cumprimento
do dis posto nes te ar tigo.” (AC)

Art. 3º O art. 50 da Lei nº 9.615, de 1998, pas -
sa a vi gorar com a se guinte al teração:

“Art. 50. A or ganização, o fun ciona-
mento e as atri buições da Jus tiça Des porti-
va, li mitadas ao pro cesso e jul gamento das
infrações dis ciplinares e às com petições
desportivas, se rão de finidas em có digos
desportivos, fa cultando-se às li gas cons tituir
seus pró prios ór gãos ju dicantes des porti-
vos, com atu ação restrita às suas com peti-
ções.

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

Art. 4º O art. 8º da Lei nº 10.359. de 27 de de -
zembro de 2001, pas sa a vi gorar com a se guinte re -
dação:

“Art. 8º Esta lei en tra em vi gorem 30
de ju nho de 2004.”(NR)

Art.5º Re vogam-se o in ciso II do art. 4º, os §§ 3º
e 4º do art. 27 e o 6º do art. 28 da Lei nº 9.615, de 24
de mar ço de 1998 e a Me dida Pro visória nº 2.193-6,
de 23 de agos to de 2001.

Art. 6º Fi cam convalidados os atos pra ticados
com base nas Me didas Pro visórias nº 2.193-6, de 23
de agos to de 2001 e na de nº 79, de 27 de no vembro
de 2.002.

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

JUSTIFICATIVAS E FUNDAMENTOS
DO PL DE CONVERSÃO DA MP 79

Art. 1º A Lei nº 9.615, de 24 de mar ço de 1998,
passa a vi gorar com as se guintes al terações:

“Art. 2º. § úni co
A re dação pro posta acres ce um pa rágrafo úni co

ao art. 2º da Lei nº 9.615/98, in cluindo prin cípios que
devem ser ob servados es pecificamente na ex plora-
ção e ges tão do desporto pro fissional. A in serção
deste pa rágrafo úni co no art. 2º aco lhe, com ob jetivi-
dade e con cisão ter minológicas, o pro posto no caput
e in cisos do art. 1º da MP nº 79, con figurando-se
como a ver são ju rídico-desportiva dos prin cípios a
que se su jeita a ad ministração pú blica nos ter mos do
caput do art. 37 da Cons tituição Fe deral.

Art. 4º inc. I, III e § 2º
O in ciso I do art. 4º so freu ape nas ajus te ter mi-

nológico e o III man tém a no menclatura uti lizada pela
MP nº 2.193-6 aqui re vogada.

05110 Sex ta-feira  28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Mar ço de 2003MARÇO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL184 MARÇO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL184     MARÇO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL184     



Já o § 2º do art. 4º pos sibilita, ex plicitamente, a
atuação do Mi nistério Pú blico da União (Lei Com ple-
mentar nº 75/93) na pro teção do in teresse so cial do
desporto.

Art. 5º, §§ 1º e 2º
A nova re dação dada ao art. 5º re sulta da ex tin-

ção do Indesp, de há mu ito ocor rida, e adequação de
suas fun ções às com petências do no vel Mi nistério do
Esporte, amol dadas aos di tames cons titucionais.

Art. 6º
Trata-se de simples ajus te ter minológico subs ti-

tuindo o ex tinto Indesp por Mi nistério do Espor te.
Art. 7º
Trata-se de simples ajus te ter minológico subs ti-

tuindo o ex tinto INDESP por Mi nistério do Espor te.
Art. 8º Inciso IV.
Materializa a atu alização re dacional de corrente

da ex tinção do Indesp e trans ferência de suas com pe-
tências para o Mi nistério do Esporte.

Art. 11. caput, inciso IV e parágrafo úni co.
Repete o tex to da MP nº 2.193-6, ape nas subs ti-

tuindo e re tirando o INDESP, por que ór gão ex tinto.
Art. 12-A
Estabelece a com posição do CNE.
Art. 20. § 6º
O acrés cimo do § 6º ao art. 20 da Lei nº 9.615/98 

tem o ob jetivo de equi parar as li gas profissionais às
demais en tidades de ad ministração do des porto pro -
fissional, para fins do cum primento do dis posto na
Lei.

O acrés cimo do § 7º visa a evi tar a su perposição
de ca lendários de even tos es portivos, re metendo à
entidade na cional de ad ministração de des porto de
cada mo dalidade a res ponsabilidade da or ganização
do res pectivo ca lendário anu al.

Art. 23. § úni co
O acrés cimo da ex pressão “as segurado o pro -

cesso re gular e a am pla de fesa” ao fi nal do § úni co do
art. 23 as senta-se, pri macialmente, na ga rantia ex-
pressa no art. 5º, inciso LV da Cons tituição Fe deral,
sem pre juízo de im por o “afastamento pre ventivo” e
não a des tituição com pulsória e ar bitrária dos di rigen-
tes que se qua drem em qua isquer das seis hi pótese
elencadas no in ciso II do re ferido art. 23, de sestimu-
lando a im punidade na es fera des portiva, so bretudo
em re lação aos en tes de fu tebol pro fissional.

Art. 26. § úni co
É de vi tal im portância o acrés cimo des te pa rá-

grafo úni co ao art. 26 da Lei nº 9.615/98, não só para
preencher esta la cuna con ceitual na le gislação des -

portiva, como tam bém para amol dar a de finição le gal
ao prin cípio de ca tegorização da prá tica des portiva
profissional como ati vidade eco nômica, seja em re la-
ção à ex ploração co mercial do es petáculo des portivo,
seja em fun ção de ser os atle tas participantes de tais
competições sig natários de con trato de tra balho des -
portivo pro fissional.

Art. 27, caput e §§ 5º a 10
Tem o caput do art. 27 o animus de pre venir a

“gestão pa trimonial ou fi nanceira ir regular ou te merá-
ria” nos en tes desportivos pro fissionais, in dependen-
temente de ca tegorizar-se como as sociação, ou,
como so ciedade, a par de vin cular ou com prometer
os bens par ticulares dos “maus di rigentes”, com las -
tro no art. 50 da Lei nº 10.406/02. Já a men ção ex plíci-
ta e vin culação dos efe itos pre vistos no caput do art.
1.017 do novo Có digo Ci vil, no âm bito do des porto
profissional, tem a in tenção de liberada de es tender
aos di rigentes des portivos as san ções e res ponsabili-
dades pa trimoniais em caso de des vio de cré ditos ou
bens so ciais em pro veito pró prio ou de ter ceiros (co -
nhecidos como “laranjas” ou “tes tas de ferro”).

O § 5º do art. 27 es tende às en tidades de prá tica
desportivas e li gas as mesmas obri gações e nor mas
apenatórias elen cadas no art. 23 que de vem ser in-
cluídas nos es tatutos das en tidades de ad ministração
do des porto, pois, sem este di tame es tar-se-á ma teri-
alizando um ina ceitável tra tamento de sigualitário.

O § 6º do art. 27 foi tam bém acres cido para es ta-
belecer as con dições e re quisitos mí nimos para que
os en tes de di reção e de prá tica des portiva pro fissio-
nais pos sam ob ter fi nanciamento em ins tituições pú -
blicas, as segurando trans parência, pu blicização e
controle dos re cursos pú blicos re cebidos pe los en tes
desportivos be neficiários.

Os §§ 7º e 8º do art. 27 in dicam e di recionam a
aplicação dos re cursos pú blicos que ve nham a au ferir
sob a for ma de fi nanciamento, co locando em pri meiro
lugar a qui tação de dé bitos fis cais, pre videnciários e
trabalhistas, e, a se guir, in vestimentos na me lhoria de
estádio pró prio ou que uti lizem, har monizando-se
com di retrizes e nor mas cons tantes do Esta tuto de
Defesa do Tor cedor, em tra mitação no Se nado Fe de-
ral e já apro vado pela Câ mara Fe deral.

O § 9º do art. 27 par te da con cepção de que os
entes des por tivos vin culados ao des porto pro fissional
devem ser administrados como em presas, em bora
não se pos sa, por via di reta ou re flexa, co agi-los a
adotar o es tatuto ju rídico de so ciedade em presária,
sobretudo quan do o pas sivo da ma ioria de les pre pon-
dera so bre o ativo, ini bindo e afas tando in vestidores.

Março  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-feira  28 05111    185ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2003     185ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2003     185ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2003 



Por isso, res peitando a au tonomia desportiva (art.
217, I da CF), in dependentemente da rou pagem ou ti -
pologia ju rídica ado tada, com ou sem fi nalidade lu cra-
tiva, as atividades pro fissionais das en tidades de prá -
tica des portiva são equi paradas às das so ciedades
empresárias, es pecialmente para os efe itos tri butári-
os, pre videnciários, fi nanceiros, con tábeis c ad minis-
trativos, com o pro pósito de es timular a “ra cionaliza-
ção ges tionária do des porto pro fissional” e pro teger
os in teresses pú blicos.

O § 10 do art. 27 ob jetiva res gatar a enorme dí vi-
da so cial do Esta do para com o des porto, por ser este
um de ver cons titucional do po der pú blico na dic ção do 
caput do art. 217 da Lei Ma ior. Para atin gir este de si-
deratum o di tame pre vê um programa de re escalona-
mento que pode ser si milar ao Re fis, como pode per -
mutar as di vidas tri butárias e pre videnciárias por
ações de na tureza so ciodesportivas, re alizadas jun to
a po pulações de ba ixa ren da, in centivando a in clusão
social, e es timular a for mação desportiva edu cacional
de atle tas.

Art. 27-A. §§ 4º, 5º, 6º e 7º
A su pressão da parte fi nal do atual § 4º do art.

27-A ob jetiva, tão ape nas, ex cluir a pe nalidade de
suspensão, por quanto in constitucional, nos ter mos
do art. 5º, in ciso XIX da Cons tituição Fe deral.

–  para o § 5º do art. 27-A jus tificam-se por con -
siderar que a sim ples men ção da ex pressão “pa trocí-
nio” não impede que uma en tidade ve icule gra ciosa-
mente a mar ca das em presas ti pificadas no re ferido
dispositivo e pro ibidas de pa trocinar. A in clusão da ex -
pressão “veicular” im pede não ape nas a di vulgação
graciosa da mar ca, como, tam bém, de seus ca nais e
dos tí tulos de seus pro gramas. Evita-se, as sim, por
espírito de emu lação ou ou tras ra zões, possa a re gra
ser fra udada e, daí, a ne cessidade de nova re dação
para to lher o uso dis torcido de pa trocínio e ve iculação
por tais es pécies de em presas de co municação so cial
nos uni formes com petitivos dos en tes des portivos.

O acrés cimo de um § 6º ao art. 27-A se faz in dis-
pensável, pois a sim ples re ferência ao pre ceito, sem a 
correspondente san ção, torna o dis positivo ab soluta-
mente inó cuo e sem qual quer for ça ju rídica.

Art. 28, §§ 2º, 4º e 7º
O § 2º do art. 28, pro duzindo ju rídicos efe itos

desde 25 de mar ço de 2001, con soante se lê no art.
93, abo liu e de cretou o fim do con trovertido ins tituto
do pas se, até en tão am parado no art. 11 da Lei nº
6.354/76, e, para mu itos con siderado “a úl tima for ma
de es cravidão exis tente”.

Ao to mar o vin culo des portivo como aces sório
do vin culo tra balhista, o dis positivo as segura uma
carta de al forria desportiva ao atle ta pro fissional,
quando do tér mino de seu con trato, po dendo trans fe-
rir-se li vremente para ou tro clu be, in dependentemen-
te do pa gamento de qual quer in denização (pas se) ao
clube de ori gem. Ou seja, aca ba-se com a hi pótese
do vín culo des portivo per durar mes mo após o fi nal da
vigência do con trato de tra balho desportivo.

A nova re dação do § 2º do art. 28 adi tou, além
do tér mino da vi gência con tratual, mais duas hi póte-
ses ge radoras do fim dos vín culos tra balhista (prin ci-
pal) e des portivo (aces sório):

– o pa gamento da cláu sula pe nal desportiva de -
vida, tão so mente, ao lon go da vi gência do con trato
de tra balho des portivo, como re sultante da trans fe-
rência ou ces são de finitiva do atle ta para ou tra en tida-
de de prá tica des portiva, bra sileira ou não, em ra zão
da que bra con tratual;

– a res cisão ope le gis do con trato de tra balho
desportivo, es tabelecida no caput do art. 31, de cor-
rente do ina dimplemento sa larial, por pe ríodo igual ou 
superior a três me ses, pela en tidade des portiva em -
pregadora.”

A al teração no § 4º do art. 28 foi fe ita ape nas
para re tirar a re missão in devida às ine xistentes “hi pó-
teses” pre vistas no § 3º do mes mo art. 28, man tendo
integralmente os re dutores pro gressivos e não-cu mu-
lativos de 10%, 20%, 40% e 80% apli cáveis à cláu sula
penal em ra zão de cada ano do con trato efe tivamente
cumprido, sen do que, ao fi nal do quin to ano o atle ta
estará li vre para trans ferir-se sem ônus para ou tro clu-
be, se for seu de sejo.

De ou tra par te, o § 7º do art. 28 ob jetiva evi tar
que ter ceiros, a pre texto de in termediar con tratos de
trabalho des portivo de atle tas, apro priem-se in devi-
damente dos vín culos des portivos e do uso da ima-
gem de seus cli entes, por for ça da vi gência in determi-
nada dos ins trumentos pro curatórios. O dis positivo
veda a ou torga de po deres me diante pro curação em
prazo su perior a um ano.

Art. 29. caput e §§ 3º a 7º
O caput do art. 29 man tém a mes ma re dação

que lhe foi dada pela aqui re vogada MP nº 2.193-6,
propiciando à en tidade for madora o di reito, por pra zo
não ex cedente a 5 anos, de fir mar o pri meiro con trato
de tra balho profissional, desde que o atle ta te nha
completado 16 anos de ida de. Esta pri oridade ob jeti-
va es timular o tra balho só cio-educativo-desportivo
dos clu bes for madores to mando-os ap tos a pactuar o
primeiro con trato de tra balho de atle tas for jados nas
suas ca tegorias de base.
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O § 3º do art. 29 ou torga à en tidade for madora e
que pro fissionalizou o atle ta o di reito de pre ferência
quando da re novação após o cum primento do pri mei-
ro con trato de tra balho pro fissional des portivo a que
alude o ca put do art. 29. Con tudo, este pa rágrafo § 3º
delimita em 2 anos o pra zo má ximo de vi gência desta
renovação, im pedindo que a so matória dos dois vín -
culos tra balhistas des portivos atin ja uma du ração mu -
itas ve zes ex cessiva e de sumana.

O § 4º do art. 29 pre vê a pos sibilidade, atra vés
do cha mado con trato de apren dizagem des portiva a 
ser pac tuado en tre o atleta não pro fissional e seu
clube for mador, como con dição ne cessária para re-
ceber o au xilio fi nanceiro sob a for ma de bol sa de
aprendizagem. E uma op ção dada ao clu be for ma-
dor, não só para es timular os atle tas de ida de ma ior
de 14 anos e me nor de 16 anos, sem que tais pa ga-
mentos re sultem em en cargos so ciais e pre videnciá-
rios para os clu bes, pois está ex presso na lei que a
bolsa de apren dizagem des portiva não re sulta em
vínculo em pregatício.

O § 5º do art. 29 ga rante aos clu bes formado-
res o res sarcimento ou re embolso dos gas tos na for -
mação de atletas quando es tes, à sor relfa e sem a
concordância do clube for mador, são “se qüestrados”
por ou tros clu bes que nada con tribuíram para a for -
mação e pas sam a usá-los nas dis putas de com peti-
ções ofi ciais e amis tosas. Re gistre-se que este di rei-
to de res sarcimento é apli cável aos atle tas não pro -
fissionais com ida de in ferior a 20 anos, mo tivando
que os clu bes con tinuem a exer citar essa re levante
função so cial de for mação.

O § 6º do art. 29 es tabelece pa râmetros em
que se mes clam o va lor da bol sa de apren dizagem
desportiva e mul tiplicadores que va riam de acor do
com a ida de do atle ta não pro fissional para fins de 
apuração dos cus tos de for mação a se rem res sar-
cidos pela en tidade de prá tica des portiva be nefi-
ciária de atle tas que não for mou. E a fór mula en-
contrada para to lher a con tratação “pre datória” e
assegurar ao clu be for mador que in veste na for-
mação de atle tas o re torno de par te dos gas tos
com a for mação.

Já o § 7º do art. 29 elen ca, ob jetivamente, os
cinco (5) critérios mí nimos e re quisitos cu mulativos
para ca tegorizar a en tidade des portiva como for ma-
dora, pois, so mente com esta qua lificação terá as se-
gurado, por for ça des ta lei, a com pensação dos cus -
tos de in vestimento na mo delagem e for mação de
atletas nas cha madas “es colinhas”.

Art. 31, §§ 3º e 4º
A al teração re dacional do § 3º do art. 31 foi feita

com vis tas à compatibilização com a do caputdo art.
28, des fazendo-se a equi vocada in terpretação que
mistura e con funde cláu sula pe nal e mul ta res cisória,
de al cance e no menclatura ab solutamente di versas e
inconfundíveis, além do que é ve dado ao le gislador
fazer uso de si nonímia.

A nova re dação do § 4º do art. 31 tra ta do ina dim-
plemento da obri gação, po sitiva e li quida, cons tituindo
de ple no di reito em mora o de vedor, por quanto a for ma,
muitas ve zes com plexa, de corrente de con trato de tra-
balho des portivo, ajus tado e im pede, de pla no, a ca rac-
terização da mora. Isso por que a re muneração do atle ta
compõe-se, além do sa lário, de ou tras par celas, tais
como lu vas e gra tificações, que não se con figuram
como sa láriostrictu sen su   ,o que re comenda ca utela na 
caracterização au tomática da mora para fins de res ci-
são, pois essa com plexidade di ficulta a in duvidosa li qui-
dez, sem a qual a mora não se ve rifica.

Dificuldade ma ior será ca racterizar essa li qui-
dez para os efe itos de constituição do clu be em mora,
quando se tra tar de ale gado atra so no re colhimento
das con tribuições pre videnciárias e para o FGTS, hi -
póteses con templadas no § 2º do art. 31. Não raro, as
entidades de prá tica des portiva ce lebram acor dos
para o par celamento de re feridos dé bitos, o que tor na
difícil a ca racterização da mora do clu be que au toriza,
automaticamente, ple ito de res cisão do contrato des -
portivo, pelo atle ta pro fissional, que fica li vre para
transferir-se sem ânus para ou tro clu be, na cional ou
estrangeiro.

Por isso mes mo, como a pos sibilidade de pur -
gar-se a mora é am pla no di reito bra sileiro, exi gem a
doutrina e ju risprudência a pré via no tificação para ca -
racterizar a mora, na hi pótese de atra sos an teriores
tolerados pelo credor.

Evita-se, as sim, si tuações em que o atle ta pro -
fissional, cre dor da obri gação, prefira que o de vedor
atrase seus com promissos – e as di ficuldades fi nan-
ceiras que a ma ioria dos clu bes bra sileiros pro fissio-
nais en frenta os faz con viver com es ses atra sos – es -
perando a opor tunidade para, de sur presa, sem qual -
quer me dida pre monitória, co lher o clu be de vedor
desprevenido, sem ofe recer a oportunidade de pur gar
o seu dé bito.

Art. 2º Os arts. 40 e 46-A da Lei nº 9.615, de 1998,
passam a vi gorar com as se guintes al terações, re nume-
rando-se como § 1º os atu ais pa rágrafos úni cos:

“Art. 40. caput e § 2º

Altera-se o caput do art. 40 para ve dar a con-
cessão de trans ferência in ternacional pela en tidade
nacional de ad ministração do des porto a atle tas me -
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nores de de zoito (18) anos com o in tuito de to lher a
atividade de pse udoempresários que re alizam o alici-
amento in ternacional de atle tas me nores de idade.

Recrutados, re gra ge ral, nos cen tros de tre ina-
mento, atra vés de pro postas de em presários e olhe iros,
centenas de me nores são le vados do Bra sil e ofe reci-
dos como mer cadorias a ti mes es trangeiros. Esta ação
criminosa, além de ne fasta aos in vestimentos dos clu-
bes bra sileiros na for mação de atletas, aca ba, mu itas
vezes, de formando o pró prio atle ta, que, não raro, se vê
abandonado em país es tranho, sem casa, sem co mida,
sem edu cação e pas sando hu milhações.

Já o acrés cimo do § 2º ao art. 40 ob jetiva pro te-
ger os clu bes bra sileiros for madores dos “em presári-
os pre dadores” que uti lizam os cha mados “clu bes de
aluguel” ou “clu bes la ranjas” para ad quirir, na es fera
nacional e em real, atle tas promissores pa gando pre -
ços ir risórios. Após isso, em prestam tais atle tas para
clube bra sileiro ou do ex terior, ou até de ixam al gum
tempo em “hi bernação des portiva” ou em qua rentena
desportiva” para, após pou co tem po, re vende-los
para o ex terior a pre ço bem in ferior ao que es tava es -
tipulado con tratualmente en tre o atle ta e o seu an tigo
clube for mador. Assim, tem este dis positivo o ob jetivo
de dar uma ga rantia adi cional aos clu bes brasileiros
formadores con tra os “atra vessadores (na cionais ou
estrangeiros, clu bes ou “agentes”) que não for mam,
mas de formam atle tas e o pró prio des porto bra sileiro.

Art.  46-A, §§ 1º e 2º
A in clusão da ex pressão “sempre que fo rem be -

neficiárias de re cursos pú blicos” no in ciso II do § 1º do 
art. 46-A le vou em con sideração que as en tidades di -
rigentes e di rigidas de des porto pro fissional de vem
ter seus atos de eco nomia do méstica pre servados,
desde que suas re ceitas te nham ori gem ex clusiva-
mente pri vada e a es tas en tidades não te nham sido
concedidos re cursos pú blicos, hi pótese em que fal ta-
ria in teresse pú blico para que suas con tas e re latórios
de au ditoria fos sem apre sentados ao Con selho Na ci-
onal de Esportes.

O ajus te re dacional no § 2º do art. 46-A, sem al -
terar-lhe a es sência, foi fe ito para in dicar, ex plicita-
mente, que os di rigentes ao in fringir este ar tigo po-
dem ser ape nados com ine legibilidade (art. 46-A, §
1º) ou até des tituição (art. 23, § úni co).

Art. 3º O art. 50 da Lei nº 9.615, de 1998, pas sa
a vi gorar com a se guinte al teração:

Art. 5º caput
Repete-se aqui dis positivo da MP nº 2193-6 que 

está sen do re vogada nes ta Lei, de modo a per mitir
que as li gas, para o jul gamento de in frações co meti-
das ex clusivamente nas suas com petições, pos sam
constituir seus pró prios ór gãos ju dicantes desporti-
vos, sem fi car atre ladas nem su bordinadas aos po de-

res ju dicantes das en tidades na cionais de ad ministra-
ção do des porto, sob pena de to mar inó cua a in de-
pendência das li gas as segurada ex pressamente pelo
§ 50 do art. 20 da Lei nº 9.615198.

Art. 4º O art. 8 da Lei nº 10.359, de 27 de de -
zembro de 2001, pas sa a vi gorar com a se guinte re -
daçção:

O Art. 4º (art. 140 da MP nº 79/2002) visa a pror -
rogar o pra zo de vi gência da Lei nº 10.359, de 27 de
dezembro de 2001, que “dis põe so bre a obrigatorie-
dade de os no vos aparelhos de te levisão con terem
dispositivo que pos sibilite o blo queio tem porário da
recepção de pro gramação ina dequada”, a qual es ta-
beleceu pra zo de um ano a con tar de sua pu blicação
a en trada em vi gor das de terminações nela con tidas,
bem como fi xou prazo de cen to oi tenta dias para sua
regulamentação, que com a edi ção da MP 79/2002
entrará em vi gor so mente a par tir de ju lho de 2004 e
não em ja neiro de 2003.

Vários fa tores im pediram que se pu desse cum -
prir o pra zo de terminado para a re gulamentação da
Lei nº 10.339, não só pela com plexidade da in teração
de vá rios se tores in teressados, mas tam bém pela
multiplicidade de tec nologias pas siveis de uti lização,
principalmente num mo mento em que se dis cute a
implantação da te levisão di gital no Bra sil, que, a de -
pender da tec nologia es colhida po deria se tor nar to -
talmente in compatível com o sis tema de blo queio im -
plantado.

Em res posta a con sulta for mulada pelo Mi nisté-
rio do De senvolvimento, Indústria e Co mércio Exte ri-
or, a Asso ciação Na cional de Fa bricantes de Pro du-
tos Ele troeletrônicos – ELETROS, ques tionou pri mei-
ramente, a obri gatoriedade de im plantação do dis po-
sitivo já que nem todo con sumidor de sejaria pa gar por
um dis positivo que para ele se ria desnecessário ou
não des pertaria in teresse. Ou tro ques tionamento le-
vantado, é o de que, em bora não ci tado, o sis tema a
ser uti lizado na for ma dis posta na lei se ria o de urna
tecnologia fe chada em uso nos Esta dos Unidos da
América, in titulada V SHIP, o que acar retaria na trans -
ferência de di visas para pa gamento de ro yalties em
valor es timado en tre dez e trin ta e dois mi lhões de dó -
lares anu ais a de pender da pa tente uti lizada. Ain da
segundo aque la Asso ciação, a in dústria bra sileira
vem uti lizando al guns sis temas de blo queio de si nais
os qua is po deriam ser apri morados e es tendidos a
aparelhos que não os pos suem de for ma me nos one-
rosa e mais efi ciente para o con sumidor.

De for ma sim plificada, a Ele tros de monstra que
para a im plantação de qual quer tec nologia em um
aparelho de te levisão deve-se ob servar as eta pas
abaixo dis criminadas, cuja im plementação, a de pen-
der da com plexidade do sis tema da ex clusividade de
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componentes e do fa bricante, du raria cer ca de um
ano e meio. São elas:

1. Espe cificação do sis tema e seu de talhamento;
2. Infor mação a to dos os la boratórios de de sen-

volvimento dos fa bricantes bra sileiros;
3. De senvolvimento da so lução para cada tipo

de chas sis em pro dução;
4. De senvolvimento de pro tótipos e apli cação de 

procedimento de tes tes e si mulações;
5. Apro vação pe las normas de se gurança;
6. De senvolvimento de for necedores de com po-

nentes ou im plantação da so lução com componentes
já dis poníveis;

7. Aqui sição dos componentes no mer cado na -
cional e in ternacional;

8. Re cebimento de com ponentes;
9. Iní cio da produção e pro cedimentos de tes tes

de qua lidade e con formidade;
10. Li beração da Pro dução.
Em re união na Casa Ci vil da Pre sidência da Re -

pública, re presentantes dos Mi nistérios das Co muni-
cações, do De senvolvimento, Indústria e Co mércio
Exterior, da Jus tiça, Agên cia Na cional de Te lecomuni-
cações e do se tor ele troeletrônico acor daram com a
necessidade de se pror rogar para 30 de ju nho de
2004 o iní cio da vi gência da Lei nº 10.359, de 2001,
prazo jul gado su ficiente para que se de fina o sis tema
de te levisão di gital que será ado tado pelo Bra sil e que 
o pais de senvolva tec nologia de blo queio de si nais de
televisão, na for ma de terminada na lei.

Em no vembro de 2002 o Mi nistério do De sen-
volvimento, Indús tria e Co mércio Exte rior en viou ao
Ministério da Jus tiça, con forme acor dado na re união
acima men cionada, Expo sição de Mo tivos en cami-
nhando Pro jeto de Lei. Em fun ção da exi güidade de
tempo a Casa Ci vil de cidiu in corporar esta al teração
de pra zo à Me dida Pro visória 79/2002 no seu art. 14,
tendo em vis ta que não se jus tificava à épo ca a edi -
ção de uma MP com posta de so mente um ar tigo.

Artigo Re vogatório (art. 5º)
Não se pode des lembrar que a com petência

atribuída à União para le gislar so bre desportos (art.
24, IX da CF) abran ge nor mas ge rais, o que foi fe ito
através da Lei nº 9.615/98 e ul teriores al terações, es -
tabelecendo prin cípios e re gras ge rais que tan to pre -
servam a uni dade na cional, quan to con templam a di -
versidade de mo dalidades des portivas. Assim como
só há uma úni ca lei de di retrizes e ba ses para a edu -
cação na cional (LDB), com ca pítulos es pecíficos para 
a edu cação bá sica, educação pro fissional, edu cação
superior, edu cação es pecial, a mes ma me todologia
deve ser uti lizada na le gislação des portiva al bergan-
do ca pítulos au tônomos e se parados para o des porto
profissional, o des porto não-pro fissional, o desporto
olímpico, o des porto edu cacional, etc. Aliás, a ve da-

ção de duas ou mais leis fe derais de nor mas ge rais
sobre des porto ex surge do art. 7º, in ciso IV da Lei
Complementar nº 95/98 quan do dis põe que “o mes -
mo as sunto não pode ser dis ciplinado por mais de
uma lei”. in duvidosamente a ma téria tra tada pela MP
nº 79 é tí pica de nor mas ge rias so bre des porto, e, por
isso mes mo, fo ram condensadas num úni co di ploma
legal to das as nor mas que al teram a vi gorante Lei nº
9.615/98, revogando-se a MP nº 2.193-6. E, para evi -
tar que al guém co gite de re pristinação, como con se-
qüência des ta re vogação da mencionada MP, fi caram
expressas as re vogações do in ciso II do art. 4º e dos
§§ 3º e 4º do art. 27, bem como do § 6º do art. 28,
afastando qual quer dú vida ju rídica em der redor da
matéria.

PARECER DO RELATOR DESIGNADO PELA
MESA, EM SUBSTITUIÇÃO COMISSÃO MISTÀ

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 79, DE 2002-A

O SR. GERVÁSIO SILVA (PFL-SC. Para emi tir
parecer. Sem revisão do ora dor.) – Sr. Presidente,
Sras. e Srs. De putados, de pois de ofe recida a ver são
inicial do pro jeto de lei de con versão, vá rios com pa-
nheiros des ta Casa nos apre sentaram ponderações
que de cidimos aco lher em par te, por con siderá-las
oportunas e pro cedentes.

As al terações aceitas constam ba sicamente do
art. 1º do pro jeto de lei de con versão e con sistem na
introdução de no vos dis positivos na Lei nº 9.615, de
1998.

Todas elas – que apa recem ne gritadas no tex to
agora apre sentado à Mesa –têm por fi nalidade tan to
oferecer ma ior ri gidez na fis calização das en tidades
desportivas quan to per mitir que, uma vez aten didas
as exi gências le gais, pos sam elas usu fruir dos be nefí-
cios da Lei Rou anet. Essa dis posição já cons tava da
versão pri mitiva do PLV; foi su primida, mas en tende-
mos jus ta sua re inserção. Se o des porto é con sidera-
do pa trimônio cul tural, nada mais jus to que tam bém
possa be neficiar-se dos in centivos que o Esta do ofe -
rece à cul tura.

Sr. Pre sidente, jun to com o novo PLV que en cami-
nhamos à Mesa, pe dimos seja man tido o § 9º do art. 27
do pro jeto de lei de con versão on tem apre sentado.

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº    , DE 2003

Altera dis positivos da Lei nº 9.615,
de 24 de mar ço de 1998, e dá ou tras pro -
vidências.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º A Lei nº 9.615, de 24 de mar ço de 1998.

passa a vi gorar com as se guintes al terações:
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Art 2º ....................................................
..............................................................
Parágrafo úni co. A ex ploração e a ges tão

do des porto pro fissional constitui exer cício de
atividade eco nômica su jeitando-se, es pecificar-
nente, à ob servância dos prin cípios:

I – da trans parência fi nanceira e ad mi-
nistrativa;

II – da mo ralidade na ges tão des portiva;
III – da res ponsabilidade so cial de

seus di rigentes;
IV – do tra tamento di ferenciado em re -

lação ao des porto não pro fissional; e
V – da par ticipação na or ganização

desportiva do País.” (AC)
“Art. 4º ...................................................
I – O Mi nistério do Espor te;
..............................................................
III – O Con selho Na cional do Espor te – 

CNE;
..............................................................
§ 2º A or ganização des portiva do País, 

fundada na li berdade de as sociação, in tegra
o pa trimônio cul tural bra sileiro e é con side-
rada de ele vado in teresse so cial, in clusive
para os fins do dis posto nos in cisos I e III do 
art. 5º da Lei Com plementar nº 75, de 20 de
maio de 1993.” (NR)

“Art. 5º O Mi nistério do Espor te, no âm bito da
sua com petência. in cumbir-se-a, es pecialmente:

I – da po lítica na cional de de senvolvi-
mento da prá tica dos es portes;

II – do in tercâmbio com or ganismos
públicos e privados, na cionais. in ternaciona-
is e es trangeiros, vol tados à pro moçao do
esporte;

III – do es tímulo às ini ciativas pú blicas
e pri vadas de in centivo às ati vidades es por-
tivas; e

IV – do pla nejamento, co ordenação,
supervisão e avaliação dos pla nos e pro gra-
mas de in centivo aos es portes e de ações
de de mocratização da prá tica es portiva e in -
clusão so cial por in termédio do es porte.

§ 1º Ca berá ao Mi nistério do Esporte,
ouvido o Con selho Na cional do Espor te –
CNE, pro por o Pla no Na cional de Espor te,
observado o dis posto no art. 217 da Cons ti-
tuição Fe deral.

§ 2º O Mi nistério do Espor te ex pedirá
instruções e de senvolverá ações para o cum-
primento do dis posto no in ciso IV do art. 217
da Cons tituição Fe deral e ela borará o pro jeto
de fo mento da prá tica des portiva para pes soas
portadoras de de ficiência.”(NR)

‘Art. 6º Constituem re cursos do Mi nistério do
Esporte:

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

“Art. 7º Os re cursos do Mi nistério do Esporte
terão a se guinte des tinação:

..................................................... “(NR)
“Art. 8º ..................................................
..............................................................
IV – quin ze por cen to para o Mi nistério

do Espor te.
...................................................... (NR)

“Art. 11. O CNE é ór gão co legiado de nor mati-
zação, de liberação e as sessoramento, di retamente
vinculado ao Mi nistro de Esta do do Espor te, ca ben-
do-lhe:

..............................................................
IV – pro por pri oridades para o pla no

de apli cação de re cursos do Mi nistério do
Esporte;

..............................................................
Parágrafo úni co. O Mi nistério do

Esporte dará apo io téc nico e ad ministrativo
ao CNE.”(NR)

“Art. 12-A. O CNE será com posto por
vinte e dois (22) mem bros in dicados pelo
Ministro do Espor te, que o pre sidirá.

......................................................”(NR)
“Art. 20. .................................................
..............................................................
§ 6º As li gas for madas por en tidades de

prática des portiva en volvidas em com petições
de atle tas pro fissionais equi param-se, para fins
do cum primento do dis posto nes ta lei, às en ti-
dades de ad ministração do des porto.

§ 7º As en tidades na cionais de ad mi-
nistração de des porto se rão res ponsáveis
pela or ganização dos ca lendários anu ais de
eventos ofi ciais das res pectivas mo dalida-
des”. (AC)

“Art. 23. .................................................
..............................................................
Parágrafo úni co. Inde pendentemente

de pre visão es tatutária é obri gatório o afas-
tamento pre ventivo e ime diato dos di rigen-
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tes, ele itos ou no meados, caso in corram em 
qualquer das hi póteses do in ciso II, as segu-
rado o pro cesso re gular e a am pla de fesa
para a des tituição.” (AC)

“Art. 26. .................................................
Parágrafo úni co. Con sidera-se com pe-

tição profissional para os efe itos desta lei
aquela pro movida para ob ter renda e dis pu-
tada por atle tas profissionais cuja re munera-
ção de corra de con trato de tra balho des por-
tivo”. (AC)

“Art. 27. As en tidades de prá tica des-
portiva par ticipantes de com petições profis-
sionais e as en tidades de ad ministração de
desporto ou li gas em que se or ganizarem,
independentemente da for ma ju rídica ado ta-
da, su jeitam os bens par ticulares de seus
dirigentes ao dis posto no art. 50 da Lei nº
10.406, de 10 de ja neiro de 2.002, além das 
sanções e res ponsabilidades pre vistas no
caput do art. 1.017 da re ferida Lei, na hi pó-
tese de apli carem créditos ou bens so ciais
da en tidade des portiva em pro veito pró prio
ou de ter ceiros.(NR)

..............................................................
§ 5º O dis posto no art. 23 apli ca-se, no 

que cou ber, às en tidades a que se re fere o
caput deste ar tigo.

§ 6º Sem pre juízo de ou tros re quisitos
previstos em lei, as en tidades de ad ministra-
ção do des porto, as li gas e as en tidades de
prática des portiva, para ob ter fi nanciamento
com re cursos pú blicos de verão:

I – re alizar to dos os atos ne cessários
para per mitir a identificação exata de sua si -
tuação fi nanceira;

II – apre sentar pla no de res gate e pla-
no de in vestimento;

III – ga rantir a in dependência de seus
conselhos de fiscalização e ad ministração,
quando hou ver;

IV – ado tar mo delo pro fissional e
transparente; e

V – ela borar e pu blicar suas de mons-
trações fi nanceiras na forma de finida pela
Lei nº 6.404, de 15 de de zembro de 1976,
após te rem sido au ditadas por au ditores in-
dependentes de vidamente re gistrados na
Comissão de Va lores Mo biliários.

§ 7º Os re cursos do fi nanciamento vol -
tados à im plementação do pla no de res gate
serão uti lizados:

I – pri oritariamente, para qui tação de
débitos fis cais, pre videnciários e tra balhis-
tas; e

II – sub sidiariamente, para cons trução
ou me lhoria de es tádio pró prio ou de que se 
utilizam para man do de seus jo gos, com a
finalidade de aten der a cri térios de se guran-
ça, sa úde e bem es tar do tor cedor.

§ 8º Na hi pótese do in ciso II do § 7º, a
entidade de prá tica des portiva de verá apre -
sentar à ins tituição fi nanciadora o or çamen-
to das obras pre tendidas.

§ 9º É fa cultado às en tidades des porti-
vas cons tituírem-se re gularmente em so cie-
dade em presária, se gundo um dos ti pos re -
gulados nos arts. 1.039 a 1.092 da Lei nº
10.406, de 2002 – Có digo Ci vil.

§ 10. Con sidera-se en tidade des porti-
va, para fins des ta lei, as en tidades de prá ti-
ca des portiva en volvidas em com petições
de atle tas pro fissionais, as li gas em que se
organizarem e as en tidades de ad ministra-
ção de des porto pro fissional.

§ 11. As en tidades des portivas que se
constituírem re gularmente em so ciedade
empresária na for ma do § 9º:

I – Po derão ob ter, ob servados os de-
mais re quisitos pre vistos em lei, em présti-
mos, fi nanciamentos ou pa trocínios de en ti-
dades ou ór gãos pú blicos, in clusive em pre-
sas pú blicas, so ciedades de eco nomia mis ta
e de mais en tidades con troladas, di reta ou
indiretamente pela União;

II – Não ti cam su jeitas ao re gime da
sociedade em co mum, e es pecial ao dis pos-
to no art. 990 da Lei nº 10.406, de 2002 –
Código Ci vil.

§ 12. Obser vado o dis posto nos pa rágrafos an -
teriores, as en tidades de prá tica des portiva pro fissi-
onal po derão ser be neficiadas por pro grama es peci-
al de re escalonamento re lativo a tri butos e con tribui-
ções fis cais e pa rafiscais, inscritos ou não em dí vida
ativa, aju izados ou a aju izar, com exigibilidade sus-
pensa ou não, in clusive de correntes de fal ta de re-
colhimento de va lores re tidos, po dendo tais dí vidas
ser pa gas, na forma e hi póteses de finidas em re gu-
lamentação es pecífica, com:

Março  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-feira  28 05117    191ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2003     191ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2003     191ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2003 



a) a pres tação de ser viços des portivos
sociais em prol de co munidades ca rentes; e

b) a com pensação das des pesas com -
provada e ex clusivamente efe tivadas na for-
mação des portiva e edu cacional de atle tas.
(AC)

§ 13. Para os fins de fis calização e
controle do dis posto nes ta lei, as ati vidades
profissionais das en tidades de prá tica des-
portiva, das en tidades de ad ministração de
desporto e das li gas desportivas, in depen-
dentemente da for ma ju rídica como es tas
estejam cons tituídas, equi param-se às das
sociedades em presárias, no tadamente para
efeitos tributários, fis cais, pre videnciários, fi -
nanceiros, con tábeis e ad ministrativos.”

“Art 27-A................................................
..............................................................
§ 4º A in fringência a este ar tigo im pli-

cará a ina bilitação da en tidade de prá tica
desportiva para per cepção dos be nefícios
de que tra ta o art. 18 des ta lei.

§ 5º As em presas de tentoras de con-
cessão, per missão ou au torização para ex-
ploração de ser viço de ra diodifusão so nora
e de sons e ima gens, bem como de te levi-
são por as sinatura, fi cam im pedidas de pa -
trocinar ou ve icular sua pró pria marca, bem
como a de seus ca nais e dos tí tulos de seus
programas, nos uni formes de com petições
das en tidades des portivas. (NR)

§ 6º A vi olação do disposto no pa rá-
grafo an terior im plicará a eli minação da en ti-
dade de prá tica des portiva que lhe deu ca u-
sa da com petição ou do tor neio em que a
mesma se ve rificou, sem pre juízo das pe na-
lidades que ve nham a ser apli cadas pela
Justiça Des portiva.” (AC)

“Art. 28. .................................................
..............................................................
§ 2º O vín culo des portivo do atle ta

com a en tidade des portiva con tratante tem
natureza aces sória ao res pectivo vín culo
trabalhista, dissolvendo-se, para to dos os
efeitos le gais:

a) com o tér mino da vi gência do con-
trato de tra balho des portivo; ou,

b) com o pa gamento da cláu sula pe nal
nos ter mos do caput deste ar tigo; ou ainda,

c) com a res cisão de corrente do ina-
dimplemento sa larial de res ponsabilidade
da en tidade des portiva em pregadora pre vis-
ta nes ta lei.

§ 4º Far-se-á re dução au tomática do
valor da cláu sula pe nal prevista no caput

deste ar tigo, aplicando-se, para cada ano in -
tegralizado do vi gente con trato de tra balho
desportivo, os se guintes per centuais pro-
gressivos e não-cu mulativos:

a) dez por cen to após o pri meiro ano;
b) vin te por cen to após o se gundo ano;
c) qua renta por cen to após o ter ceiro

ano;
d) oitenta por cen to após o quar to ano.

(NR)
..............................................................
§ 7º É ve dada a ou torga de po deres

mediante ins trumento pro curatório pú blico
ou par ticular re lacionados a vín culo des por-
tivo e uso de ima gem de atletas pro fissiona-
is em pra zo su perior a um ano.”(AC)

“Art. 29. A en tidade de prá tica des por-
tiva for madora do atle ta terá o di reito de as -
sinar com este, a par tir de de zesseis anos
de ida de, o pri meiro con trato de tra balho
profissional, cujo pra zo não po derá ser su-
perior a cin co anos.

..............................................................
§ 3º A en tidade de prá tica des portiva

formadora de tentora do pri meiro con trato de 
trabalho com o atle ta por ela pro fissionaliza-
do terá o di reito de pre ferência para a pri-
meira re novação des te con trato, cujo pra zo
não po derá ser su perior a dois anos.(NR)

§ 4º O atle ta não pro fissional em for-
mação, ma ior de qua torze e me nor de vin te
anos de ida de, po derá re ceber au xílio fi nan-
ceiro da en tidade de prá tica des portiva for -
madora, sob a for ma de bol sa de apren diza-
gem li vremente pac tuada me diante con trato
formal, sem que seja ge rado vín culo em pre-
gatício en tre as partes.

§ 5º É as segurado o di reito ao res sar-
cimento dos cus tos de for mação de atle ta
não pro fissional me nor de vin te anos de ida -
de à en tidade de prá tica de des porto for ma-
dora sem pre que, sem a ex pressa anuên cia
desta, aque le par ticipar de com petição des -
portiva re presentando ou tra en tidade de
prática des portiva.

§ 6º – Os cus tos de formação se rão res -
sarcidos pela en tidade de prá tica des portiva
usufruidora de atle ta por ela não for mado pe -
los se guintes va lores:

a) quin ze (15) ve zes o va lor anu al da bol -
sa de apren dizagem com provadamente paga
na hi pótese do atle ta não pro fissional ser ma ior
de 16 e me nor de 17 anos de ida de;

b) vin te (20) ve zes o va lor anu al da bol -
sa de apren dizagem com provadamente paga
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na hi pótese do atle ta não pro fissional ser ma i-
or de 17 e me nor de 18 anos de ida de;

c) vinte e cin co (25) ve zes o va lor anu -
al da bol sa de apren dizagem com provada-
mente paga na hi pótese do atle ta não pro-
fissional ser ma ior de 18 e me nor de 19
anos de ida de;

d) trin ta (30) ve zes o va lor anu al da bol -
sa de apren dizagem com provadamente paga
na hi pótese do atle ta não pro fissional ser ma i-
or de 19 e me nor de 20 anos de ida de;

§ 7º A en tidade de prá tica des portiva
formadora para fa zer jus ao res sarcimento
previsto nes te ar tigo, de verá pre encher os
seguintes re quisitos:

a) cum prir a exigência constante do §
2º des te ar tigo;

b) com provar que efe tivamente uti lizou
o atle ta em for mação em com petições ofi ci-
ais não pro fissionais;

c) propiciar as sistência mé dica, odon-
tológica e psi cológica, bem como con trata-
ção de se guro de vida e aju da de cus to para 
transporte;

d) man ter ins talações desportivas ade -
quadas, so bretudo em ma téria de ali menta-
ção, hi giene, se gurança e sa lubridade, além 
de cor po de pro fissionais es pecializados em 
formação téc nico-desportiva;

e) ajus tar o tem po des tinado à for ma-
ção dos atle tas aos horários do cur rículo es -
colar ou de cur so pro fissionalizante, exi gin-
do o sa tisfatório apro veitamento es colar.”
(AC)

“Art. 31. .................................................
..............................................................
§ 3º Sem pre que a res cisão se operar

pela apli cação do dis posto no caput deste
artigo, a mul ta res cisória a fa vor do atle ta
será co nhecida pela apli cação do dis posto
no art. 479 da CLT.(NR)

§ 4º A cons tituição da en tidade de prá -
tica des portiva em mora para fins de res ci-
são do con trato de tra balho des portivo,
ocorrendo qua isquer das hi póteses deste
artigo, de penderá de pré via e ex pressa no ti-
ficação, ju dicial ou ex tra ju dicial, com an te-
cedência mí nima de quin ze dias.” (AC)

“Art. 57-A. A União fa cultará às pes soas
físicas ou ju rídicas a op ção pela apli cação de
parcelas do Imposto de Ren da, a tí tulo de do -

ações ou pa trocínios, no apoio e exe cução de 
projetos so ciais des portivos em be nefício de
crianças e ado lescentes ca rentes apre senta-
dos por en tidade de prá tica des portiva que,
na for ma do re gulamento:

I – de senvolvam atividades só cio-re-
creativas, de la zer, ini ciação des portiva ou
treinamento du rante ao me nos 4 (qua tro)
horas por dia;

II – pro movam a ma nutenção de seus
beneficiários em es cola, com ava liação re-
gular de fre qüência e ren dimento es colar; e

III – ofe reçam ati vidades de acom pa-
nhamento es colar para os par ticipantes do
projeto, bem como ade quado aten dimento
médico e odon tológico.

§ 1º Os con tribuintes po derão de duzir
do im posto de ren da de vido as quan tias efe -
tivamente des pendidas nos pro jetos de que
trata este ar tigo, pre viamente apro vados
pelo Po der Exe cutivo, nos limites e nas con -
dições es tabelecidos na le gislação do im-
posto de ren da, na for ma de do ações e pa -
trocínios.

§ 2º É fa cultado ao con tribuinte que
prestar o apo io fi nanceiro de que tra ta o ca-
put o uso e a ex ploração das de nomina-
ções, mar cas e sím bolos da en tidade pro po-
sitora do pro jeto.

§ 3º O exer cício da fa culdade de que
trata o § 2º im porta na des tinação, a tí tulo
de con trapartida, de até 20% do va lor a ser
deduzido à en tidade de prá tica des portiva
para que seja uti lizado ex clusivamente no
pagamento de seus dé bitos tri butários e
previdenciários.

§ 4º Re gulamento dis porá so bre as
condições e o pro cesso de apro vação e
acompanhamento dos pro jetos, os li mites
de de dução de im posto, o modo de uti liza-
ção dos re cursos, bem como so bre ou tros
requisitos a se rem ob servados pe los pro je-
tos en caminhados e a de dução de ou tros
tributos fe derais de va lores efe tivamente
empregados na sua exe cução.

§ 5º As in frações ao disposto nes te ar-
tigo e à sua re gulamentação, sem pre juízo
das de mais san ções ca bíveis, su jeitarão o
doador ou pa trocinador ao pa gamento atu a-
lizado do Impos to so bre a Ren da de vido em 
relação a cada exer cício fi nanceiro, além
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das pe nalidades e de mais acrés cimos pre-
vistos na le gislação que rege a es pécie.

§ 6º São so lidariamente res ponsáveis
pelos dé bitos de que tra ta o § 5º as en tida-
des de prá tica des portiva pro positoras do
projeto e seus di rigentes.

§ 7º Fi cam im pedidas de apre sentar
projetos e de go zar dos be nefícios de que
trata este ar tigo as en tidades que não ob-
servarem o dis posto no art. 46-A.

Art. 90-A  A en tidade res ponsável pela or ganiza-
ção de com petição de atle tas pro fissionais en caminha-
rá ao Con selho Na cional do Esporte – CNE, até vin te
dias an tes de sua re alização, os la udos técnicos ex pedi-
dos pe los ór gãos e au toridades com petentes pela vis to-
ria das con dições de se gurança e hi giene dos es tádios
a se rem uti lizados na com petição.

§ 1º Os la udos ates tarão a real ca pacidade de
público dos es tádios e suas con dições de se gurança
e hi giene.

§ 2º Fica o es tádio ina bilitado para uso na com -
petição, caso:

I – não apre sente con dições de se gurança e hi -
giene, se gundo os la udos en caminhados; ou

II – não te nham sido en caminhados os la udos
de que tra ta o caput.

§ 3º O CNE fará pu blicar lis ta con tendo os es tá-
dios ha bilitados na forma des te ar tigo.

§ 4º O uso de es tádio ina bilitado su jeita a en tida-
de res ponsável pela or ganização da com petição às
penalidades cons tantes do art. 46-A.

§ 5º Per derá o man do de jogo por, no mí nimo,
seis me ses, sem pre juízo das de mais san ções ca bí-
veis, a en tidade de prá tica des portiva de tentora do
mando do jogo em que:

I – te nha sido co locado à ven da nú mero de in -
gressos ma ior do que a ca pacidade de pú blico do es -
tádio; ou

II – te nham en trado pes soas em nú mero ma ior
do que a ca pacidade de pú blico do es tádio.

Art. 90-B. Sem pre juízo do dis posto na Lei nº
8.078, de 11 de se tembro de 1990, a en tidade res-
ponsável pela or ganização da competição, bem as-
sim seus di rigentes, res pondem so lidariamente com
a en tidade de tentora do man do de jogo e seus di ri-
gentes, in dependentemente da exis tência de cul pa,
pelos pre juízos ca usados a es pectadores que de cor-
ram de fa lha de se gurança no es tádio.

Parágrafo úni co. O de tentor do man do de jogo
será uma das en tidades de prática des portiva en volvi-
das na par tida, de acor do com os cri térios de finidos
no re gulamento da com petição.

Art. 2º Os arts. 40 e 46-A da Lei nº 9.615, de 1998,
passam a vi gorar com as se guintes al terações, re nume-
rando-se para § 1º os atu ais pa rágrafos únicos:

“Art. 40. Na ces são ou transferência de 
atleta para en tidade de prá tica des portiva
estrangeira ob servar-se-ão as nor mas da
respectiva en tidade na cional de ad ministra-
ção do des porto, ve dado a esta con ceder ou 
autorizar trans ferência in ternacional de atle -
tas me nores de de zoito anos.(NR)”.

§ 2º Se a en tidade de prá tica des porti-
va ce dente de atle ta pro fissional para en ti-
dade de prá tica des portiva es trangeira ti ver
sido ces sionária do atle ta, no pra zo in ferior
a doze (12) me ses, em transferência de finiti-
va ou em préstimo, one roso ou gra tuito, para 
qualquer ou tra en tidade de prá tica des porti-
va, será ca racterizada como en tidade re pas-
sadora fa zendo jus a 25% (vin te e cin co por
cento) do va lor pac tuado para a ces são ou
transferência in ternacional, fi cando a en tida-
de for madora com di reito de re ceber 75%
(setenta e cin co por cen to) do va lor pago
pela en tidade es trangeira.”(AC)

“Art. 46-A. As li gas des portivas, as en tidades
de ad ministração de des porto e as de prá tica des-
portiva en vol vidas em qual quer com petição de atle-
tas pro fissionais, in dependentemente da for ma ju rí-
dica ado tada, fi cam obri gadas a”:

I – ela borar e pu blicar, até o úl timo dia
útil do mês de abril, suas de monstrações fi -
nanceiras na forma de finida pela Lei nº
6.404, de 15 de de zembro de 1976, após te -
rem sido au ditadas por au ditores in depen-
dentes, cre denciados pela CVM;

II – apre sentar suas con tas juntamente
com os re latórios da au ditoria de que tra ta o 
inciso I ao Con selho Na cional de Espor te,
sempre que fo rem be neficiárias de re cursos
públicos, na for ma do re gulamento.

§ 1º Sem pre juízo da apli cação das
penalidades pre vistas na le gislação tri butá-
ria, tra balhista, pre videnciária, cambial, e
das con seqüentes res ponsabilidades ci vil e
penal, a in fringência a este ar tigo im plicará:

I – para as en tidades de ad ministração
do des porto e li gas des portivas, a ine legibili-
dade, por dez anos, de seus di rigentes para
o de sempenho de car gos ou funções ele ti-
vas ou de li vre no meação, em qua isquer
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das en tidades ou ór gãos re feridos no pa rá-
grafo úni co do art. 13 des ta lei;

II – para as en tidades de prá tica des-
portiva, a inelegibilidade, por cin co anos, de
seus di rigentes para car gos ou fun ções ele -
tivas ou de li vre no meação em qual quer en -
tidade ou em presa di reta ou in diretamente
vinculada às com petições pro fissionais da
respectiva mo dalidade des portiva.(NR)

§ 2º As en tidades que vi olarem o dis-
posto nes te ar tigo fi cam ain da su jeitas:

I – ao afas tamento de seus di rigentes;
e

II – à nu lidade de to dos os atos pra ti-
cados por seus di rigentes em nome da en ti-
dade após a prá tica da in fração.

§ 3º Os di rigentes de que tra ta o § 2º
serão sem pre:

I – O Pre sidente da en tidade, ou aque -
le que lhe faça as ve zes; e

II – O di rigente que pra ticou a in fração
ainda que por omis são.

§ 4º Cons titui ina dimplência na pres ta-
ção de con tas da en tidade para fins de ape -
nação de seus di rigentes o des cumprimento
do dis posto nes te ar tigo” (AC)

Art. 3º O art. 50 da Lei nº 9.615. de 1998. pas -
sa a vi gorar com a se guinte al teração:

“Art. 50. A or ganização, o fun ciona-
mento e as atri buições da Jus tiça Des porti-
va. li mitadas ao pro cesso e jul gamento das
infrações dis ciplinares e às com petições
desportivas, se rão de finidas em có digos
desportivos, fa cultando-se às li gas constituir
seus pró prios ór gãos ju dicantes des porti-
vos, com atu ação restrita às suas com peti-
ções”. (NR)

Art. 4º O art. 8º da Lei nº 10.359, de 27 de de -
zembro de 2001, pas sa a vi gorar com a se guinte re -
dação:

“Art. 8º Esta lei en tra em vi gor em 30
de ju nho de 2004.”(NR)

Art. 5º Re vogam-se o in ciso II do art. 4º, os §§ 3º
e 4º do art. 27 e o § 6º do art. 28 da Lei nº 9.615, de 24
de mar ço de 1998 e a Me dida Pro visória nº 2.193-6,
de 23 de agos to de 2001.

Art. 6º Fi cam con validados os atos pra ticados
com base nas Me didas Pro visórias nº 2.193-6, de 23

de agos to de 2001 e na de nº 79, de 27 de no vembro
de 2.002.

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

Sala das Ses sões, 13 de mar ço de 2003. –
Deputado Gervásio Silva, Relator.

REFORMULAÇÃO DO PARECER SOBRE A
MEDIDA PROVISÓRIA, EM SUBSTITUIÇÃO À

COMISSÃO MISTA, PROFERIDO NO
PLENÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS,
RELATOR: DEPUTADO GERVÁSIO SILVA

O SR. GERVÁSIO SILVA (PFL – SC. Para emi tir
parecer. Sem revisão do ora dor.)

 –  Sr. Pre sidente, Sras. e Srs. De putados, como
afirmei na ses são da úl tima quin ta-feira, con tinuo à
disposição do Ple nário e das Li deranças para que o
texto do pro jeto de lei de con versão seja apri morado
de for ma que pos sibilite, em gran de en tendimento, a
aprovação des ta ma téria tão ne cessária para nor ma-
tizar o desporto bra sileiro e a con ferir aos ór gãos fis -
calizadores a ins trumentação ne cessária para o de-
sempenho da sua fun ção.

Recebi dos Srs. Lí deres da Opo sição e do Go -
verno as se guintes su gestões, que aca tei, para que o
aprimoramento do tex to:

1 – su primir do tex to do art. 27, § 6º, in ciso V, a
expressão “de vidamente re gistrados na Co missão de
Valores Mo biliários”

2 – in serir no § 9º a ex pressão “en tidades des -
portivas pro fissionais”.

3 – in serir no § 10º a ex pressão “en tidade des -
portiva pro fissional”;

4 – dar nova re dação ao § 11º, que fi caria as sim:
“As en tidades desportivas pro fissionais que se

constituírem re gularmente em so ciedade em presária
na for ma do § 9º não fi cam su jeitas ao re gime da so ci-
edade em co mum e, em es pecial, ao dis posto no art
99 da Lei nº 10.406, de 2002 – Có digo Ci vil.

Os in cisos I e II se rão su primidos.
5 – su primir, na ín tegra, o § 13º;
6 – dar nova re dação ao art. 90-A, que tra ta da

segurança nos es tádios, o qual fi caria como a se guir:
“Art. 90-A. A en tidade res ponsável pela or gani-

zação da com petição apre sentará ao Mi nistério Pú bli-
co dos Esta dos e do Distrito Fe deral, pre viamente à
sua re alização, os la udos técnicos ex pedidos pe los
órgãos e au toridades com petentes pela vis toria de
condições de se gurança dos es tádios a se rem utiliza-
dos na com petição”.

§ 1º Os la udos ates tarão a real ca pacidade de
público dos es tádios, bem como suas con dições de
segurança.
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§ 2º Per derá o man do do jogo por, no mí nimo,
seis me ses, sem pre juízo das de mais san ções ca bí-
veis, a en tidade de prá tica des portiva de tentora do
mando do jogo em que:

I – te nha sido co locado à ven da nú mero de in -
gressos ma ior do que a ca pacidade do pú blico do es -
tádio;

II – te nham en trado pes soas em nú mero ma ior
do que a ca pacidade de pú blico do es tádio”.

E ain da, Sr. Pre sidente: o Re lator foi aler tado
pela Asses soria Le gislativa des ta Casa so bre a ne -
cessidade de su primir o art. 6º des te pro jeto de lei de 
conversão: que a con validação dos atos e efe itos da
medidas provisória será fe ita atra vés de de creto le -
gislativo.

Houve tam bém so licitação das Li deranças no
sentido de su pressão do ar tigo de re ferente ao in cen-
tivo ao es porte, mas o Re lator en tendeu que de veria
ser man tido. Se o es porte é cul tura, nada mais jus to
do que o des porto bra sileiro pos sa se be neficiar de lei 
de in centivo à cul tura.

O Re lator con tinua à dis posição das Li deranças.
Eram es tas as al terações, Sr. Presidente.
EMENDA APRESENTADA E APROVADA

QUANDO DA APRECIAÇÃO DA REDAÇÃO FINAL
DA MEDIDA PROVISÓRIA

Emenda de re dação
Inclua-se a pa lavra “ape nas”, no § 11 do art. 27,

constante do art. 1º do PLV à MP nº 79-B/2002.
Para que o re ferido pa rágrafo pas se a ter a se -

guinte re dação:
“Art. 1º ...
Art. 27. ...
§ 11. Ape nas as en tidades des portivas pro fissi-

onais que se cons tituírem re gularmente em so cieda-
de em presária na for ma do § 9º não fi cam su jeitas ao
regime da so ciedade em co mum e, em es pecial, ao
disposto no art. 990 da Lei nº 10.406, de 2002 – Có di-
go Ci vil.”
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ATO DO PRESIDENTE DA MESA DO
CONGRESSO NACIONAL

O Pre sidente da Mesa do Con gresso Na cional,
cumprindo o que dis põe o § 1º do art. 10 da Re solu-
ção nº 1, de 2002-CN, faz sa ber que, nos ter mos do §
7º do art. 62 da Cons tituição Fe deral, com a re dação
dada pela Emen da Cons titucional nº 32, de 2001, a
Medida Pro visória nº 79, de 27 de no vembro de
2002, que “Dis põe so bre o di reito ao res sarcimento
dos cus tos de formação de atle ta não pro fissional e a
exploração co mercial da ima gem do atle ta pro fissio-
nal, im põe ve dações ao exer cício de car go ou fun ção
executiva em en tidade de ad ministração de des porto
profissional, fixa nor mas de se gurança nos es tádios,
adapta o tra tamento di ferenciado do des porto pro fis-
sional à Lei nº 10.406, de 10 de ja neiro de 2002 – Có -
digo Ci vil, es tabelece di retrizes para o cum primento
da obri gação cons tante do art. 46-A da Lei nº 9.615,
de 24 de mar ço de 1998, al tera o art. 8º da Lei nº
10.359, de 27 de de zembro de 2001, e dá ou tras pro -
vidências”, terá sua vi gência pror rogada pelo pe ríodo
de ses senta dias, a par tir de 26 de mar ço de 2003,
tendo em vis ta que sua vo tação não foi en cerrada nas 
duas Ca sas do Con gresso Na cional.

Congresso Na cional, 18 de mar ço de 2003. –
Senador José Sar ney, Pre sidente da Mesa do Con -
gresso Na cional.

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

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

TITULO IV
Da Orga nização dos Po deres

CAPÍTULO I
Do Po der Le gislativo

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

SEÇÃO VIII
Do Pro cesso Le gislativo

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

SUBSEÇÃO III
Das Leis

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

Art. 62. Em caso de re levância e ur gência, o
Presidente da Re pública po derá a ado tar me didas
provisórias, com força de lei, de vendo sub metê-las
de ime diato ao Con gresso Na cional.

* Arti go, caput com re dação dada pela Emen da
Constitucional nº 32, de 11-9-2001.

§ 1º É ve dada a edi ção de me didas provisórias
sobre ma téria:

* § 1º caput, acres cido pela Emen da Cons tituci-
onal nº 32, de 11-9-2001.

I – re lativa a:
* Inci so I, caput acres cido pela Emen da Cons ti-

tucional nº 32, de 11-9-2001.
a) na cionalidade, ci dadania, di reitos po líticos,

partidos po líticos e di reito ele itoral;
* A lí nea a acres cida pela Emen da Cons titucio-

nal nº 32, de 11-9-2001.
b) di reito pe nal, pro cessual pe nal e pro cessual

civil;
* Alí nea b acres cida pela Emen da Cons titucio-

nal nº 32, de 11-9-2001.
c) or ganização do Po der Ju diciário e do Mi nisté-

rio Pú blico, a car reira e a ga rantia de seus mem bros;
* Alí nea c acres cida pela Emen da Cons titucio-

nal nº 32, de 11-9-2001.
d) pla nos plu rianuais, di retrizes or çamentárias,

orçamento e cré ditos adi cionais  e su plementares,
ressalvado o pre visto no art. 167, § 3º;

* Alí nea d acres cida pela Enten da Cons titucio-
nal nº 32, de 11-9-2001.

II – que vise a de tenção ou se qüestro de bens,
de pou pança po pular ou qual quer ou tro ativo) fi nan-
ceiro;

* Inci so II acres cido pela Emen da Cons titucional
nº 32, de 11-9-2001.

III – re servada a lei com plementar;
* Inci so III acres cido pela Emen da Cons titucio-

nal nº 32, de 11-9-2001.
IV – já dis ciplinada em pro jeto de lei apro vado

pelo Con gresso Na cional e pen dente de san ção ou
veto do Pre sidente da Re pública.

* Inci so IV acres cido pela Emen da Cons titucio-
nal nº 32, de 11-9-2001.

§ 2º Me dida pro visória que im plique ins tituição
ou ma joração de im postos, exe cuto os pre vistos fls
arts. 153, I, II, IV, V, e 154, II, só pro duzirá efe itos no
exercício fi nanceiro se guinte se hou ver sido con verti-
da em lei até o úl timo dia da quele em que foi edi tada.

§ 3º As me didas provisórias, res salvado o dis -
posto nos §§ 11 e 12 per derão eficácia,

desde a edi ção, se não fo rem con vertidas em lei
no pra zo de ses senta dias, pror rogável, nos termos
do § 7º, uma vez por igual pe ríodo, de vendo o Con -
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gresso Na cional dis ciplinar, por de creto le gislativo, as
relações ju rídicas de las de correntes.

* § 3º acres cido pela Emen da Cons titucional nº
32, de 11-9-2001.

§ 4º O pra zo a que se re fere o § 3º con tar-se-á
da pu blicação da me dida pro visória, sus pendendo-se
durante os pe ríodos de re cesso do Con gresso Na cio-
nal.

* § 4º acres cido pela Emen da Cons titucional nº
32, de 11-9-2001.

§ 5º A de liberação de cada uma das Ca sas do
Congresso Na cional so bre o mé rito das me didas pro -
visórias de penderá de ju ízo pré vio so bre o aten di-
mento de seus pres supostos cons titucionais.

* § 5º acres cido pela Emen da Cons titucional nº
32, de 11-9-2001.

§ 6º Se a me dida pro visória não for apreciada
em até qua renta e cin co dias con tados de sua pu bli-
cação, en trará em re gime de ur gência, sub seqüente-
mente, em cada uma das Ca sas do Con gresso Na cio-
nal, fi cando so brestadas, até que se ul time a vo tação,
todas as de mais de liberações le gislativas da Casa
em que es tiver tra mitando.

* § 6º acres cido pela Emen da Cons titucional nº
32, de 11-9-2001.

§ 7º Pror rogar-se-á uma úni ca vez por igual pe -
ríodo a vi gência de me dida pro visória

que, no pra zo de ses senta dias, con tado de sua
publicação, não ti ver a sua vo tação en cerrada nas
duas Ca sas do Con gresso Na cional.

* 7º acres cido pela Emen da Cons titucional nº
32, de 11-9-2001.

§ 8º As me didas pro visórias te rão sua vo tação
iniciada na Câ mara dos De putados.

* § 8º acres cido pela Emen da Cons titucional nº
32, de 11-9-2001.

§ 9º Ca berá à co missão mis ta de De putados e
Senadores exa minar as me didas

provisórias e so bre elas emi tir pa recer, an tes de
serem apre ciadas, em ses são se parada, pelo ple ná-
rio de cada uma das Ca sas do Con gresso Na cional.

* § 9º acrescido pela Emen da Cons titucional nº
32, de 11-9-2001.

§ 10. É ve dada a re edição, na mes ma ses são le -
gislativa, de me di da pro visória que ti nha sido re jeita-
da ou que te nha perdido sua efi cácia por de curso de
prazo.

* § 10º acres cido pela Emen da Cons titucional nº 
32, de 11-9-2001.

§ 11. Não edi tado o de creto le gislativo a que se
refere o § 3º até ses senta dias após a re jeição ou per -
da de efi cácia de me dida pro visória, as re lações ju rí-
dicas cons tituídas e de correntes de atos pra ticados
durante sua vi gência con servar-se-ão por ela re gidas.

* § 11 acres cido pela Emen da Cons titucional nº
32, de 11-9-2001.

§ 12. Apro vado pro jeto de lei de con versão al te-
rando o tex to ori ginal da me dida pro visória, esta man -
ter-se-á in tegralmente em vi gor até que seja san cio-
nado ou ve tado o pro jete.

* § 12 acres cida pela Emen da Cons titucional nº
32, de 11-9-2001.

Art. 63. Não será ad mitido au mento da des pesa
prevista:

I – nos pro jetos de ini ciativa ex clusiva do Pre si-
dente da Re pública, res salvado o dis posto no art.
166, pa rágrafos 3º e 4º

II – nos pro jetos so bre or ganização dos ser viços
administrativos da Câ mara dos De putados, do Se na-
do Fe deral, dos Tribunais Fe derais e do Mi nistério Pú -
blico.

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

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

LEI Nº 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002

Institui o Có digo Ci vil.

O Pre sidente Da Re pública, Faço sa ber que o
Congresso Na cional de creto e eu san ciono a se guin-
te Lei:
....................................................................................

PARTE ESPECIAL

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

LIVRO II
Do Di reito de Empre sa

TITULO I
Do Empre sário

CAPÍTULO I
Da Ca racterização e da Inscri ção

Art. 966. Con sidera-se em presário quem exer ce
profissionalmente ati vidade eco nômica or ganizada
para a pro dução ou a cir culação de bens ou de ser vi-
ços.

Parágrafo úni co. Não se con sidera em presário
quem exer ce pro fissão in telectual, de na tureza ci entí-
fica, li terária ou ar tística, ain da com o con curso de au -
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xiliares ou co laboradores, salvo se o exer cício da pro -
fissão cons tituir ele mento de em presa.

Art. 967. É obri gatória a ins crição do em presário
no Re gistro Pú blico de Empre sas Mer cantis da res-
pectiva sede, an tes do iní cio de sua ati vidade.

Art. 968. A ins crição do em presário far-se-á me -
diante re querimento que con tenha:

I  – o seu nome, na cionalidade, do micílio, es tado
civil e, se ca sado, o re gime de bens:

II  – a fir ma, com a res pectiva as sinatura au tó-
grafa;

III  – o ca pital;
IV  – o ob jeto e a sede da em presa.
§ 1º Com as in dicações es tabelecidas neste ar-

tigo, a inscrição será to mada por ter mo no li vro pró -
prio do Re gistro Pú blico de Empre sas Mercantis, e
obedecerá a nú mero de or dem con tinuo para to dos
os em presários ins critos.

§ 2º À mar gem da ins crição, e com as mes mas
formalidades, se rão aver badas qua isquer mo difica-
ções nela ocor rentes.

Art. 969. O em presário que ins tituir su cursal, fi li-
al ou agên cia, em lu gar su jeito à ju risdição de ou tro
Registro Pú blico de Empre sas Mercantis, nes te de ve-
rá tam bém ins crevê-la, com a pro va da ins crição ori gi-
nária.

Parágrafo úni co. Em qualquer caso, a cons titui-
ção do es tabelecimento se cundário de verá ser aver -
bada no Re gistro Pú blico de Empre sas Mer cantis da
respectiva sede.

Art. 970. A lei as segurará tra tamento fa vorecido,
diferenciado e sim plificado  ao em presário ru ral e ao
pequeno em presário, quan to à ins crição e aos efe itos
daí de correntes.

Art. 971. O em presário, cuja ati vidade ru ral
constitua sua prin cipal pro fissão, pode, ob servadas
as for malidades de que tra tam o art. 968 e seus pa rá-
grafos, re querer ins crição no Re gistro Pú blico de
Empresas Mer cantis da res pectiva sede, caso em
que, de pois de ins crito, fi cará equi parado, para to dos
os efe itos, ao em presário su jeito a re gistro.

CAPÍTULO II
Da Ca pacidade

Art. 972. Po dem exer cer a ati vidade de em pre-
sário os que es tiverem em ple no gozo da ca pacidade
civil e não fo rem le galmente im pedidos.

Art. 973. A pes soa le galmente im pedida de exer -
cer ati vidade pró pria de em presário, se a exer cer, res -
ponderá pe las obri gações con traídas.

Art. 974. Po derá o in capaz, por meio de re pre-
sentante ou de vidamente as sistido, con tinuar a em-
presa an tes exercida por ele en quanto ca paz, por
seus pais ou pelo au tor de he rança.

§ 1º Nos ca sos deste ar tigo, pre cederá au toriza-
ção ju dicial, após exa me das cir cunstâncias e dos ris -
cos da em presa, bem como da con veniência em con -
tinuá-la, po dendo a au torização ser re vogada pelo
juiz, ou vidos os pais, tu tores ou re presentantes le gais
do me nor u do in terdito, sem pre juízo dos di reitos ad -
quiridos por ter ceiros.

§ 2º Não fi cam su jeitos ao re sultado da em presa
os bens que o in capaz já pos suí, ao tem po da su ces-
são ou da in terdição, des de que es tranhos ao acer vo
daquela, de vendo tais atos cons tar do al vará que con -
ceder a au torização.

Art. 975. Se o re presentante ou as sistente do in -
capaz for pes soa que, por dis posição de lei, não pu -
der exer cer ati vidade de em presário, no meará, com a
aprovação do juiz, um ou mais ge rentes.

§ 1º Do mes mo modo será no meado ge rente em
todos os ca sos em que o juiz en tender ser con veniente.

§ 2º A apro vação do juiz não exi me o re presen-
tante ou as sistente do me nor ou do in terdito da res -
ponsabilidade pe los atos dos ge rentes no meados.

Art. 976. A pro va da eman cipação e da au toriza-
ção do in capaz, nos ca sos do art. 974. e a de even tual
revogação des ta, se rão ins critas ou aver badas no Re -
gistro Pú blico de Empre sas Mer cantis.

Parágrafo úni co. O uso da nova fir ma ca berá,
conforme o caso, ao ge rente; ou ao re presentante do
incapaz; ou a este, quan do pu der ser au torizado.

Art. 977. Fa culta-se aos côn juges contratar so ci-
edade, en tre si ou com ter ceiros, desde que não te-
nham ca sado no re gime da co munhão uni versal de
bens, ou no da se paração obri gatória.

Art. 978. O em presário ca sado pode, sem ne-
cessidade de ou torga con jugal, qual quer que seja o
regime de bens, ali enar os imó veis que in tegrem o pa -
trimônio da em presa ou gra vá-los de ônus real.

Art. 979. Além de no Re gistro Ci vil, se rão ar qui-
vados e aver bados, no Re gistro Pu blico de Empre sas
Mercantis, os pac tos e de clarações an tenupciais do
empresário, o tí tulo de do ação, he rança, ou le gado,
de bens cla usulados de in comunicabilidade ou ina lie-
nabilidade.

Art. 980. A sen tença que de cretar ou ho mologar
a se paração ju dicial do em presário e o ato de re conci-
liação não po dem ser opos tos a ter ceiros, an tes de
arquivados e aver bados no Re gistro Pú blico de
Empresas Mer cantis.
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TÍTULO II
Da So ciedade

CAPÍTULO ÚNICO
Disposições Ge rais

Art. 981. Ce lebram con trato de so ciedade as
pessoas que re ciprocamente se obri gam a con tribuir,
com bens ou ser viços, para o exer cício de ati vidade
econômica e a par tilha, en tre si, dos re sultados.

Parágrafo úni co. A ati vidade pode res tringir-se à
realização de um ou mais ne gócios de terminados.

Art. 982. Sal vo as ex ceções ex pressas, con side-
ra-se em presária a so ciedade que tem por ob jeto o
exercício de ati vidade pró pria de em presário su jeito a
registro (art. 967); e, sim ples, as de mais.

Parágrafo úni co. Independentemente de seu ob -
jeto, considera-se em presária a so ciedade por ações;
e, sim ples, a co operativa.

Art. 983. A so ciedade em presária deve cons titu-
ir-se se gundo um dos ti pos re gular) nos arts. 1.039 a
1.092; a so ciedade sim ples pode cons tituir-se de con -
formidade com um des ses ti pos, e, não o fa zendo, su -
bordina-se às nor mas que lhe são pró prias.

Parágrafo úni co. Res salvam-se as dis posições
concernentes à so ciedade em cita de par ticipação e à 
cooperativa, bem como as cons tantes de leis es peci-
ais que, para o exer cicio de cer tas atividades, im po-
nham a cons tituição da so ciedade se gundo de termi-
nado tipo.

Art. 984. A so ciedade que te nha por ob jeto o
exercício de ati vidade pró pria de em presário ru ral e
seja cons tituída, ou trans formada, de acor do com
um dos ti pos de so ciedade em presária, pode, com
as for malidades do art. 968, re querer ins crição no
Registro Pú blico de Empre sas Mer cantis da sua
sede, caso em que, de pois de ins crita, fi cará equi -
parada, para to dos os efe itos, à so ciedade em pre-
sária.

Parágrafo úni co. Embora já cons tituída a so cie-
dade se gundo um da queles ti pos, o pe dido de ins cri-
ção se su bordinará, no que for apli cável, às nor mas
que re gem a trans formação.

Art. 985. A so ciedade ad quire per sonalidade ju -
rídica com a ins crição, no re gistro pró prio e na forma
da lei, dos seus atos cons titutivos (arts. 45 e 1.150).

SUBTÍTULO I
Da So ciedade não Per sonificada

CAPÍTULO I
Da So ciedade em Co mum

Art. 986. Enquan to não ins critos os atos cons ti-
tutivos, re ger-se-á a so ciedade, ex ceto por ações em
organização, pelo dis posto nes te Ca pítulo, ob serva-
das, sub sidiariamente e no que com ele fo rem com -
patíveis, as normas da so ciedade sim ples.

Art. 987. Os só cios, nas re lações en tre si ou com
terceiros, so mente por es crito po dem pro var a exis-
tência da so ciedade, mas os ter ceiros po dem pro vá-la
de qual quer modo.

Art. 988. Os bens e dí vidas so ciais cons tituem
patrimônio es pecial, do qual os só cios são ti tulares
em co mum.

Art. 989. Os bens so ciais res pondem pe los atos
de ges tão pra ticados por qual quer dos só cios, sal vo
pacto ex presso li mitativo de po deres, que so mente
terá efi cácia contra o ter ceiro que o co nheça ou deva
conhecer.

Art. 990. To dos os só cios res pondem so lidária e
ilimitadamente pe las obri gações so ciais, ex cluído do
benefício de or dem, pre visto no art. 1.024, aque le que 
contratou pela so ciedade.

CAPÍTULO II
Da So ciedade em Con ta de Par ticipação

Art. 991. Na so ciedade em con ta de par ticipa-
ção, a ati vidade cons titutiva do ob jeto so cial é exer ci-
da uni camente pelo só cio os tensivo, em seu nome in -
dividual e sob sua pró pria e ex clusiva res ponsabilida-
de, par ticipando os de mais dos re sultados correspon-
dentes.

Parágrafo úni co. Obri ga-se pe rante ter ceiro
tão-somente o só cio os tensivo; e, ex clusivamente pe -
rante este, o só cio participante, nos ter mos do con tra-
to so cial.

Art. 992. A cons tituição da so ciedade em con ta
de par ticipação in depende de qual quer formalidade e
pode pro var-se por to dos os me ios de di reito.

Art. 993. O con trato so cial pro duz efeito so men-
te en tre os só cios, e a even tual ins crição de seu ins -
trumento em qual quer re gistro não con fere per sonali-
dade ju rídica à so ciedade.

Parágrafo úni co. Sem pre juízo do di reito de fis -
calizar a ges tão dos ne gócios so ciais, o só cio par tici-
pante não pode to mar parte nas re lações do só cio os -
tensivo com ter ceiros, sob pena de res ponder so lida-
riamente com este pe las obri gações em que in tervier.

05130 Sex ta-feira  28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Mar ço de 2003MARÇO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL204 MARÇO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL204     MARÇO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL204     



Art, 994. A con tribuição do só cio par ticipante
constitui, com a do só cio os tensivo, pa trimônio es pe-
cial, ob jeto da con ta de par ticipação re lativa aos ne -
gócios so ciais.

§ 1º A es pecialização pa trimonial so mente pro -
duz efe itos em re lação aos só cios.

§ 2º A fa lência do só cio os tensivo acar reta a dis -
solução da so ciedade e a li quidação da res pectiva
conta, cujo sal do cons tituirá cré dito qui rografário.

§ 3º Fa lindo o só cio participante, o con trato so ci-
al fica su jeito às nor mas que re gulam os efeitos da fa -
lência nos con tratos bi laterais do fa lido.

Art. 995. Sal vo es tipulação em con trário, o só cio
ostensivo não pode ad mitir novo só cio sem o con sen-
timento ex presso dos de mais.

Art. 996. Apli ca-se à so ciedade em con ta de par-
ticipação, sub sidiariamente e no que com ela for com -
patível, o disposto para a so ciedade sim ples, e a sua
liquidação rege-se pe las normas re lativas à pres ta-
ção de con tas, na for ma da lei pro cessual.

Parágrafo úni co. Ha vendo mais de um só cio os -
tensivo, as res pectivas con tas se rão pres tadas e jul -
gadas no mes mo pro cesso.

SUBTÍTULO II
Da So ciedade Per sonificada

CAPÍTULO I
Da So ciedade Sim ples

SEÇÃO I
Do Con trato So cial

Art. 997. A so ciedade cons titui-se me diante con -
trato es crito, particular ou pú blico, que, além de cláu -
sulas es tipuladas pe las par tes, mencionará:

I –  nome, na cionalidade, es tado ci vil, pro fissão
e re sidência dos só cios, se pes soas na turais, e a fir -
ma ou a de nominação, na cionalidade e sede dos só -
cios, se ju rídicas;

II –  de nominação, ob jeto, sede e pra zo da so ci-
edade;

III –  ca pital da so ciedade, ex presso em mo eda
corrente, po dendo com preender qual quer es pécie de
bens, sus cetíveis de ava liação pe cuniária;

IV –  a quo ta de cada só cio no ca pital so cial, e o
modo de re alizá-la;

V –  as pres tações a que se obri ga o só cio, cuja
contribuição con sista em ser viços;

VI –  as pes soas na turais in cumbidas da ad mi-
nistração da so ciedade, e seus po deres e atri buições;

VII –  a par ticipação de cada só cio nos lucros e
nas per das;

VIII –  se os só cios res pondem, ou não, subsidi-
ariamente, pe las obri gações so ciais.

Parágrafo úni co. É ine ficaz em re lação a ter cei-
ros qual quer pac to se parado, con trário ao dis posto no 
instrumento do con trato.

Art. 998. Nos trin ta dias sub seqüentes à sua
constituição, a so ciedade de verá re querer a ins crição
do con trato so cial no Re gistro Ci vil das Pes soas Ju rí-
dicas do lo cal de sua sede.

§ 1º O pe dido de ins crição será acom panhado
do ins trumento au tenticado do con trato, e, se al gum
sócio nele hou ver sido re presentado por pro curador, o 
da res pectiva pro curação, bem como, se for o caso,
da pro va de au torização da au toridade com petente.

§ 2º Com to das as in dicações enu meradas no
artigo an tecedente, será a ins crição to mada por ter -
mo no li vro de re gistro próprio, e obe decerá a nú mero
de or dem con tínua para to das as so ciedades inscri-
tas.

Art. 999. As mo dificações do con trato so cial,
que te nham por ob jeto ma téria in dicada no art. 997,
dependem do con sentimento de to dos os só cios; as
demais po dem ser de cididas por ma ioria ab soluta de
votos, se o con trato não de terminar a ne cessidade de
deliberação unâ nime.

Parágrafo úni co. Qu alquer mo dificação do con -
trato so cial será aver bada, cumprindo-se as for mali-
dades pre vistas no ar tigo an tecedente.

Art. 1.000. A so ciedade sim ples que ins tituir su -
cursal, fi lial ou agên cia na cir cunscrição de ou tro Re -
gistro Ci vil das Pes soas Ju rídicas, nes te de verá tam -
bém ins crevê-la, com a pro va da ins crição ori ginária.

Parágrafo úni co. Em qualquer caso, a cons titui-
ção da su cursal, fi lial ou agên cia de verá ser aver bada
no Re gistro Ci vil da res pectiva sede.

SEÇÃOII
Dos Di reitos e Obri gações dos Só cios

Art. 1.001. As obri gações dos só cios co meçam
imediatamente com o con trato, se este não fi xar ou tra
data, e ter minam quan do, li quidada a so ciedade, se
extinguirem as res ponsabilidades so ciais.

Art. 1.002. O só cio não pode ser subs tituído no
exercício das suas fun ções, sem o con sentimento dos 
demais só cios, ex presso em mo dificação do con trato
social.

Art. 1.003. A cessão to tal ou par cial de quo ta,
sem a cor respondente mo dificação do con trato so cial
com o con sentimento dos de mais só cios, não terá efi -
cácia quan to a es tes e à so ciedade.
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Parágrafo úni co. Até dois anos de pois de aver ba-
da a mo dificação do con trato, res ponde o ce dente so li-
dariamente com o ces sionário, pe rante a so ciedade e
terceiros, pe las obri gações que ti nha como só cio.

Art. 1.004. Os só cios são obri gados, na for ma e
prazo pre vistos, às con tribuições es tabelecidas no
contrato so cial, e aque le que de ixar de fazê-lo, nos
trinta dias se guintes ao da no tificação pela so cieda-
de, res ponderá pe rante esta pelo dano emer gente da
mora.

Parágrafo úni co. Ve rificada a mora, po derá a
maioria dos demais só cios pre ferir, à in denização, a
exclusão do só cio re misso, ou re duzir-lhe a quo ta ao
montante já re alizado, apli cando-se, em am bos os ca -
sos, o dis posto no § 1º do art. 1.031.

Art. 1.005. O só cio que, a tí tulo de quo ta so cial,
transmitir do mínio, pos se ou uso, res ponde pela evic -
ção; e pela sol vência do de vedor, aque le que trans fe-
rir cré dito.

Art. 1.006. O só cio, cuja con tribuição con sista em 
serviços, não pode, sal vo con venção em con trário, em -
pregar-se em ati vidade es tranha à so ciedade, sob
pena de ser pri vado de seus lu cros e dela ex cluído.

Art. 1.007. Sal vo es tipulação em con trário, o só -
cio par ticipa dos lu cros e das per das, na pro porção
das res pectivas quo tas, mas aque le, cuja con tribui-
ção con siste em ser viços, so mente par ticipa dos lu-
cros na pro porção da mé dia do va lor das quo tas.

Art. 1.008. É nula a es tipulação con tratual que
exclua qual quer só cio de par ticipar dos lu cros e das
perdas.

Art.1.009. A dis tribuição de lu cros ilí citos ou fic tí-
cios acar reta res ponsabilidade so lidária dos ad minis-
tradores que a re alizarem e dos só cios que os re ce-
berem, co nhecendo ou de vendo co nhecer-lhes a ile -
gitimidade.

SEÇÃO III 
Da Admi nistração

Art. 1.010. Qu ando, por lei ou pelo con trato so ci-
al, com petir aos só cios de cidir so bre os ne gócios da
sociedade, as de liberações se rão to madas por ma io-
ria de vo tos, con tados se gundo o va lor das quo tas de
cada um.

§ 1º Para for mação da ma ioria ab soluta são ne -
cessários vo tos correspondentes a mais de me tade
do ca pital.

§ 2º Pre valece a de cisão su fragada por ma ior
número de só cios no caso de em pate, e, se este per -
sistir, de cidirá o juiz.

§ 3º Res ponde por per das e da nos o só cio que,
tendo em al guma ope ração in teresse con trário ao da
sociedade, participar da de liberação que a apro ve
graças a seu voto.

Art. 1.011. O ad ministrador da so ciedade de verá
ter, no exer cício de suas fun ções, o cu idado e a di li-
gência que todo ho mem ati vo e pro bo cos tuma em -
pregar na ad ministração de seus pró prios ne gócios.

§ 1º Não po dem ser ad ministradores, além das
pessoas im pedidas por lei es pecial, os con denados a
pena que vede, ain da que tem porariamente, o aces so
a car gos pú blicos; ou por cri me fa limentar, de pre vari-
cação, pe ita ou su borno, con cussão, pe culato; ou
contra a eco nomia po pular, con tra o sistema fi nancei-
ro na cional, con tra as normas de de fesa da con cor-
rência, con tra as re lações de con sumo, a fé pú blica
ou a pro priedade, en quanto per durarem os efeitos da
condenação.

§ 2º Apli cam-se à ati vidade dos ad ministrado-
res, no que cou ber, as dis posições con cernentes ao
mandato.

Art. 1.012. O ad ministrador, no meado por ins tru-
mento em se parado, deve aver bá-lo à mar gem da ins -
crição da so ciedade, e, pe los atos que pra ticar, an tes
de re querer a aver bação, responde pes soal e so lidari-
amente com a so ciedade.

Art. 1.013. A ad ministração da so ciedade, nada
dispondo o con trato so cial, com pete se paradamente
a cada um dos só cios.

§ 1º Se a ad ministração com petir se paradamen-
te a vá rios ad ministradores, cada um pode im pugnar
operação pre tendida por ou tro, ca bendo a de cisão
aos só cios, por ma ioria de vo tos.

§ 2º Res ponde por per das e da nos pe rante a so -
ciedade o ad ministrador que re alizar ope rações, sa -
bendo ou de vendo sa ber que es tava agin do em de sa-
cordo com a ma ioria.

Art. 1.014. Nos atos de com petência con junta de 
vários ad ministradores, torna-se ne cessário o con-
curso de to dos, salvo nos ca sos ur gentes, em que a
omissão ou re tardo das pro vidências pos sa oca sionar
dano ir reparável ou grave.

Art. 1.015. No si lêncio do con trato, os ad minis-
tradores po dem pra ticar to dos os atos per tinentes à
gestão da so ciedade; não constituindo ob jeto so cial, a 
oneração ou a ven da de bens imó veis de pendendo do 
que a ma ioria dos só cios de cidir.

Parágrafo úni co. O ex cesso por par te dos ad mi-
nistradores so mente pode ser opos to a ter ceiros se
ocorrer pelo me nos uma das se guintes hi póteses:
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I – se a li mitação de po deres es tiver ins crita ou
averbada no re gistro pró prio da so ciedade;

II – pro vando-se que era co nhecida do ter ceiro;
III – tra tando-se de ope ração evidentemente es -

tranha aos ne gócios da so ciedade.
Art. 1.016. Os ad ministradores res pondem so li-

dariamente pe rante a so ciedade e os ter ceiros pre ju-
dicados, por cul pa no de sempenho de suas fun ções.

Art. 1.017. O ad ministrador que, sem con senti-
mento es crito dos só cios, aplicar cré ditos ou bens so -
ciais em pro veito pró prio ou de ter ceiros, terá de res ti-
tuí-los à so ciedade, ou pa gar o equi valente, com to-
dos os lu cros re sultantes, e, se hou ver pre juízo, por
ele tam bém res ponderá.

Parágrafo úni co. Fica su jeito às san ções o ad mi-
nistrador que, ten do em qual quer ope ração in teresse
contrário ao da so ciedade, tome parte na cor respon-
dente de liberação.

Art. 1.018. Ao ad ministrador é ve dado fa zer-se
substituir no exer cício de suas fun ções, sendo-lhe fa -
cultado, nos li mites de seus po deres, cons tituir man -
datários da so ciedade, es pecificados no ins trumento
os atos e ope rações que po derão pra ticar.

Art. 1.019. São ir revogáveis os po deres do só cio
investido na ad ministração por cláu sula ex pressa do
contrato so cial, sal vo jus ta ca usa, re conhecida ju dici-
almente, a pe dido de qual quer dos só cios.

Parágrafo úni co. São re vogáveis, a qual quer
tempo, os po deres con feridos a só cio por ato se para-
do. ou a quem não seja só cio.

Art. 1.020. Os ad ministradores são obri gados a
prestar aos só cios con tas justificadas de sua ad minis-
tração, e apre sentar-lhes o in ventário anu almente,
bem como o ba lanço pa trimonial e o de re sultado eco -
nômico.

Art. 1.021. Sal vo es tipulação que de termine
época pró pria, o só cio pode, a qual quer tem po, exa -
minar os li vros e do cumentos, e o es tado da ca ixa e
da car teira da so ciedade.

SEÇÃO IV
Das Re lações com Ter ceiros

Art. 1.022. A so ciedade ad quire di reitos, as sume
obrigações e pro cede ju dicialmente, por meio de ad -
ministradores com po deres es peciais, ou, não os ha -
vendo, por in termédio de qual quer ad ministrador.

Art. 1.023. Se os bens da so ciedade não lhe co -
brirem as dí vidas, res pondem os só cios pelo sal do,
na pro porção em que par ticipem das per das so ciais,
salvo cláu sula de res ponsabilidade so lidária.

Art. 1.024. Os bens par ticulares dos só cios não
podem ser exe cutados por dí vidas da so ciedade, se -
não de pois de exe cutados os bens so ciais.

Art. 1.025. O só cio, ad mitido em so ciedade já
constituída, não se exi me das dí vidas so ciais an terio-
res à ad missão.

Art. 1.026. O cre dor particular de só cio pode, na
insuficiência de ou tros bons do de vedor, fa zer re cair a
execução so bre o que a este cou ber nos lu cros da so -
ciedade, ou na par te que lhe to car em li quidação.

Parágrafo úni co. Se a so ciedade não es tiver dis-
solvida, pode o cre dor re querer a li quidação da quo ta
do de vedor, cujo va lor, apurado na for ma do art.
1.031, será de positado em di nheiro, no ju ízo da exe -
cução, até no venta dias após aque la li quidação.

Art. 1.027. Os her deiros do côn juge de só cio, ou
o côn juge do que se se parou ju dicialmente, não po -
dem exi gir des de logo a par te que lhes cou ber na
quota so cial, mas con correr à di visão pe riódica dos
lucros, até que se li quide a so ciedade.

SEÇÃO V
Da Re solução da So ciedade em

Relação a um Só cio

Art. 1.028. No caso de mor te de só cio, li qui-
dar-se-á sua quo ta, sal vo:

I – se o con trato dis puser di ferentemente;
II – se os só cios re manescentes op tarem pela

dissolução da so ciedade;
III – se, por acor do com os her deiros, re gular-se

a subs tituição do só cio fa lecido.
Art. 1.029. Além dos ca sos pre vistos na lei ou no 

contrato, qual quer só cio pode re tirar-se da so ciedade;
se de pra zo in determinado, me diante no tificação aos
demais só cios, com an tecedência mí nima de ses sen-
ta dias; se de pra zo de terminado, provando ju dicial-
mente jus ta ca usa.

Parágrafo úni co. Nos trin ta dias sub seqüentes à
notificação, po dem os de mais só cios op tar pela dis so-
lução da so ciedade.

Art. 1.030. Res salvado o dis posto no art. 1.004 e 
seu pa rágrafo úni co, pode o só cio ser ex cluído ju dici-
almente, me diante ini ciativa da ma ioria dos de mais
sócios, por fal ta gra ve no cum primento de suas obri -
gações, ou, ain da, por in capacidade su perveniente.

Parágrafo úni co. Será de ple no di reito ex cluído
da so ciedade o só cio de clarado fa lido, ou aque le cuja
quota te nha sido li quidada nos ter mos do pa rágrafo
único do art. 1.026.

Art. 1.031. Nos ca sos em que a so ciedade se re -
solver em re lação a um só cio, o va lor da sua quo ta,
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considerada pelo mon tante efe tivamente re alizado, li -
quidar-se-á, sal vo dis posição con tratual em con trário,
com base na si tuação pa trimonial da so ciedade, à
data da re solução, ve rificada em ba lanço es pecial-
mente le vantado.

§ 1º O ca pital so cial so frerá a cor respondente
redução, sal vo se os de mais só cios su prirem o va lor
da quo ta.

§ 2º A quo ta li quidada será paga em di nheiro, no 
prazo de no venta dias, a par tir da li quidação, salvo
acordo, ou es tipulação con tratual em con trário.

Art. 1.032. A re tirada. ex clusão ou mor te do só -
cio, não o exi me, ou a seus her deiros, da responsabili-
dade pe las obri gações so ciais an teriores, até dois
anos após aver bada a re solução da so ciedade; nem
nos dois pri meiros ca sos, pe las posteriores e em
igual pra zo, en quanto não se re querer a averbação.

SEÇÃO VI
Da Dis solução

Art. 1.033. Dis solve-se a so ciedade quan do
ocorrer:

I1º o ven cimento do pra zo de du ração, salvo se,
vencido este e sem opo sição de só cio, não en trar a
.sociedade em li quidação, caso em que se pror rogará
por tem po in determinado;

II1º o con senso unâ nime dos só cios;
III1º a de liberação dos só cios, por ma ioria ab so-

luta, na so ciedade de pra zo in determinado;
IV1º a fal ta de plu ralidade de só cios, não re-

constituída no pra zo de cen to e oi tenta lias;
V1º a ex tinção, na for ma da lei, de au torização

para fun cionar.
Art. 1.034. A so ciedade pode ser dis solvida ju di-

cialmente, a re querimento de qual quer dos só cios,
quando:

I1º anu lada a sua cons tituição;
II1º exa urido o fim so cial, ou ve rificada a sua ine -

xeqüibilidade.
Art. 1.035. O con trato pode pre ver ou tras ca usas

de dis solução, a se rem ve ri ficadas ju dicialmente
quando con testadas.

Art. 1.036. Ocorrida a dis solução, cum pre aos
administradores providenciar ime diatamente a in ves-
tidura do li quidante, e res tringir a ges tão pró pria aos
negócios ina diáveis, ve dadas no vas ope rações, pe las
quais res ponderão so lidária e ili mitadamente.

Parágrafo úni co. Dissolvida de ple no di reito a
sociedade, pode o só cio re querer. des de logo, a li qui-
dação ju dicial.

Art. 1.037. Ocor rendo a hi pótese pre vista no in -
ciso V do art. 1.033, o Mi nistério Pú blico, tão logo lhe
comunique a au toridade com petente, pro moverá a li -
quidação ju dicial da so ciedade, se os ad ministrado-
res não o ti ver fe ito nos trin ta dias se guintes à per da
da au torização, ou se o só cio não hou ver exercido a
faculdade as segurada no pa rágrafo úni co do ar tigo
antecedente.

Parágrafo úni co. Caso o Mi nistério Pú blico não
promova a li quidação ju dicial da so ciedade nos quin -
ze dias sub seqüentes ao re cebimento da co munica-
ção, a au toridade com petente para con ceder a au tori-
zação no meará in terventor com po deres para re que-
rer a me dida e ad ministrar a so ciedade até que seja
nomeado o li quidante.

Art. 1.038. Se não es tiver de signado no con trato
social, o li quidante será ele ito por de liberação dos só-
cios, po dendo a es colha re cair em pes soa es tranha à
sociedade.

§ 1º O li quidante pode ser des tituído, a todo tem -
po:

I 1º se ele ito pela for ma pre vista nes te ar tigo,
mediante de liberação dos só cios;

II1º em qual quer caso, por via ju dicial, a re queri-
mento de um ou mais só cios, ocor rendo jus ta ca usa.

§ 2º A li quidação da so ciedade se pro cessa de
conformidade com o dis posto no Ca pítulo IX, des te
Subtítulo.

CAPÍTULO II
Da So ciedade em nome Co letivo

Art. 1.039. So mente pes soas fí sicas po dem to -
mar par te na so ciedade em nome co letivo, respon-
dendo to dos os só cios, so lidária e ilimitadamente, pe -
las obri gações so ciais.

Parágrafo úni co. Sem pre juízo da res ponsabili-
dade pe rante ter ceiros, po dem os só cios, no ato
constitutivo, ou por unâ nime con venção pos terior, li -
mitar en tre si a res ponsabilidade de cada um.

Art. 1.040. A so ciedade em nome co letivo se
rege pe las normas des te Ca pítulo e, no que seja
omisso, pe las do Ca pítulo an tecedente.

Art. 1.041. O con trato deve men cionar, além das
indicações re feridas no art. 997, fir ma so cial.

Art. 1.042. A ad ministração da so ciedade com -
pete ex clusivamente a só cios, sen do o uso da fir ma,
nos li mites do con trato, pri vativo dos que te nham os
necessários po deres.

Art. 1.043. O credor par ticular de só cio não
pode, an tes de dissolver-se a so ciedade, pretender a
liquidação da quo ta do de vedor.

05134 Sex ta-feira  28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Mar ço de 2003MARÇO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL208 MARÇO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL208     MARÇO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL208     



Parágrafo úni co. Po derá fazê-lo quan do:
I1º a so ciedade hou ver sido pror rogada ta cita-

mente;
II1º ten do ocor rido pror rogação con tratual, for

acolhida ju dicialmente opo sição do cre dor, le vantada
no pra zo de no venta dias, con tado da pu blicação do
ato di latório.

Art. 1.044. A so ciedade se dis solve de ple no di -
reito por qual quer das ca usas enu meradas no art.
1.033 e, se em presária, tam bém pela de claração da
falência.

CAPITULO III
Da So ciedade em Co mandita Sim ples

Art. 1.045. Na so ciedade em co mandita sim ples
tomam par te só cia de duas ca tegorias: os co mandita-
dos, pes soas fí sicas, res ponsáveis so lidária e ilimita-
damente pe las obri gações so ciais; e os co manditári-
os, obri gados so mente pelo va lor de sua quo ta.

Parágrafo úni co. O contrato deve dis criminar os
comanditados e os co manditários.

Art. 1.046. Apli cam-se à so ciedade em co mandi-
ta sim ples as nor mas da so cie&ide em nome co letivo,
no que fo rem com patíveis com as des te Ca pítulo.

Parágrafo úni co. Aos co manditados ca bem os
mesmos di reitos e obri gações dos só cios da so cieda-
de em nome co letivo.

Art. 1.047. Sem pre juízo da fa culdade de par ti ci-
par das de liberações da so ciedade e de lhe fis calizar
as ope rações, não pode o co manditário pra ticar qual -
quer ato de ges tão, nem ter o nome na fir ma so cial,
sob pena de fi car su jeito às res ponsabilidades de só -
cio co manditado.

Parágrafo úni co. Pode o co manditário ser cons ti-
tuído pro curador da so ciedade, para ne gócio de termi-
nado e com po deres es peciais.

Art. 1.048. So mente após aver bada a mo difica-
ção do con trato, pro duz efe ito, quan to a ter ceiros, a di -
minuição da quo ta do co manditário, em con seqüên-
cia de ter sido re duzido o ca pital so cial, sem pre sem
prejuízo dos cre dores pre existentes.

Art. 1.049. O só cio co manditário não é obri gado
à re posição de lu cros re cebidos de boa-fé e de acor -
do com o ba lanço.

Parágrafo úni co. Di minuído o ca pital so cial por
perdas su pervenientes, não pode o co manditário re -
ceber quaisquer lu cros, an tes de re integrado aque le.

Art. 1.050. No caso de mor te de só cio co mandi-
tário, a so ciedade, salvo dis posição do con trato, con ti-
nuará com os seus su cessores, que de signarão quem 
os re presente.

Art. 1.051. Dis solve-se de ple no di reito a so cie-
dade:

I1º por qual quer das ca usas pre vistas no art.
1.044;

II1º quan do por mais de cen to e oi tenta dias per -
durar a fal ta de uma das ca tegorias de só cio.

Parágrafo úni co. Na falta de só cio co manditado,
os co manditários no mearão ad ministrador pro visório
para pra ticar, du rante o pe ríodo re ferido no in ciso II e
sem as sumir a con dição de só cio, os atos de ad minis-
tração.

CAPÍTULO IV
Da So ciedade Li mitada

SEÇÃO I
Disposições Pre liminares

Art. 1.052. Na so ciedade li mitada, a res ponsabi-
lidade de cada só cio é res trita ao va lor de suas quo -
tas, mas to dos respondem so lidariamente pela in te-
gralização do ca pital so cial.

Art. 1.053. A so ciedade li mitada rege-se, nas
omissões deste Ca pítulo, pe las normas da so ciedade
simples.

Parágrafo úni co. O contrato so cial po derá pre ver
a re gência su pletiva da so ciedade li mitada pe las nor -
mas da so ciedade anô nima.

Art. 1.054. O con trato men cionará, no que cou -
ber, as in dicações do art. 997, e, se for o caso, a firma
social.

SEÇÃO II
Das Qu otas

Art. 1.055. O ca pital so cial di vide-se em quo tas,
iguais ou de siguais, ca bendo uma ou di versas a cada
sócio.

§ 1º Pela exa ta es timação de bens con feridos ao 
capital so cial res pondem so lidariamente to dos os só -
cios, até o pra zo de cin co anos da data do re gistro da
sociedade.

§ 2º É ve dada con tribuição que con sista em
prestação de serviços.

Art. 1.056. A quo ta é in divisível em re lação à so -
ciedade, salvo para efe ito de trans ferência, caso em
que se ob servará o dis posto no ar tigo se guinte.

§ 1º No caso de con domínio de quo ta, os di rei-
tos a ela ine rentes so mente po dem ser exercidos pelo
condômino re presentante, ou pelo in ventariante do
espólio de só cio fa lecido.

§ 2º Sem pre juízo do dis posto no art. 1.052, os
condôminos de quota in divisa res pondem so lidaria-
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mente pe las pres tações ne cessárias à sua in tegrali-
zação.

Art. 1.057. Na omis são do con trato, o só cio pode 
ceder sua quo ta, to tal ou par cialmente, a quem seja
sócio, in dependentemente de au diência dos ou tros,
ou a es tranho, se não hou ver opo sição de ti tulares de
mais de um quar to do ca pital so cial.

Parágrafo úni co. A ces são terá efi cácia quan to à
sociedade e ter ceiros, in clusive para os fins do pa rá-
grafo úni co do art.1.003, a par tir da aver bação do res -
pectivo ins trumento, subs crito pe los só cios anu entes.

Art. 1.058. Não in tegralizada a quo ta de só cio
remisso, os ou tros só cios po dem, sem pre juízo do
disposto no art. 1.004 e seu pa rágrafo úni co, tomá-la
para si ou trans feri-la a terceiros, ex cluindo o pri mitivo
titular e de volvendo-lhe o que hou ver pago, de duzidos
os ju ros da mora, as pres tações es tabelecidas no
contrato mais as des pesas.

Art. 1.059. Os só cios se rão obri gados à re posi-
ção dos lu cros e das quan tias re tiradas, a qualquer tí -
tulo, ainda que au torizados pelo con trato, quan do tais
lucros ou quan tia se dis tribuírem com pre juízo do ca -
pital.

SEÇÃO III
Da Admi nistração

Art. 1.060. A so ciedade li mitada é ad ministrada
por uma ou mais pes soas de signadas no con trato so -
cial ou em ato se parado.

Parágrafo úni co. A ad ministração atri buída no
contrato a to dos os só cios não se es tende de ple no di -
reito aos que pos teriormente ad quiram essa qua lida-
de.

Art. 1.061. Se o con trato per mitir ad ministrado-
res não só cios, a de signação de les de penderá de
aprovação da una nimidade dos só cios, en quanto o
capital não es tiver in tegralizado, e de dois ter ços, no
mínimo, após a in tegralização.

Art. 1.062. O ad ministrador de signado em ato
separado in vestir-se-á no car go me diante ter mo de
posse no li vro de atas da ad ministração.

§ 1º Se o ter mo não for as sinado nos trin ta dias
seguintes à de signação, esta se tor nará sem efe ito.

§ 2º Nos dez dias se guintes ao da in vestidura,
deve o ad ministrador re querer seja aver bada sua no -
meação no re gistro com petente, men cionando o seu
nome, na cionalidade, es tado ci vil, re sidência, com
exibição de do cumento de iden tidade, o ato e a data
da no meação e o pra zo de ges tão.

Art. 1.063. O exer cício do cargo de ad ministra-
dor ces sa pela des tituição, em qualquer tem po, do ti -

tular, ou pelo tér mino do pra zo se, fi xado no con trato
ou em ato se parado, não houver re condução.

§ 1º Tra tando-se de só cio no meado ad ministra-
dor no con trato, sua des tituição so mente se ope ra
pela apro vação de ti tulares de quo tas corresponden-
tes, no mí nimo, a dois ter ços de ca pital so cial, sal vo
disposição con tratual di ver sa.

§ 2º A ces sação do exer cício do car go de ad mi-
nistrador deve ser aver bada no re gistro com petente,
mediante re querimento apre sentado nos dez dias se -
guintes ao da ocor rência.

§ 3º A re núncia de ad ministrador torna-se efi-
caz, em re lação à so ciedade, des de o mo mento em
que esta toma co nhecimento da co municação es crita
do re nunciante; e, em re lação a ter ceiros, após a
averbação e pu blicação.

Art. 1.064. O uso da fir ma ou de nominação so ci-
al é pri vativo dos ad ministradores que te nham os ne -
cessários po deres.

Art. 1.065. Ao tér mino de cada exer cício so cial,
proceder-se-á à ela boração do in ventário, do ba lanço
patrimonial e do ba lanço de re sultado eco nômico.

SEÇÃO IV
Do Con selho Fis cal

Art. 1.066. Sem pre juízo dos po deres da as sem-
bléia dos só cios, pode o con trato ins tituir con selho fis -
cal com posto de três ou mais mem bros e res pectivos
suplentes, só cios ou não, re sidentes no País, ele itos
na as sembléia anual pre vista no art. 1.078.

§ 1º Não po dem fa zer parte do con selho fis cal,
além dos ine legíveis enu merados no § 1º do art.
1.011, os mem bros dos de mais ór gãos da so ciedade
ou de ou tra por ela con trolada, os em pregados de
quaisquer de las ou dos res pectivos ad ministradores,
o côn juge ou pa rente des de até o ter ceiro grau.

§ 2º E as segurado aos só cios mi noritários, que
representarem pelo me nos um quin to do ca pital so ci-
al, o di reito de ele ger, se paradamente, um dos mem -
bros do con selho fis cal e o res pectivo su plente.

Art. 1.067. O membro ou su plente ele ito, as si-
nando ter mo de pos se la vrado no li vro de atas e pa re-
ceres do con selho fis cal, em que se men cione o seu
nome, na cionalidade, es tado ci vil, re sidência e a data
da es colha, fi cará in vestido nas suas fun ções, que
exercerá, sal vo ces sação an terior, até a sub seqüente
assembléia anual.

Parágrafo úni co. Se o termo não for as sinado
nos trin ta dias se guintes ao da ele ição, esta se tor na-
rá sem efe ito.
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Art. 1.068. A re muneração dos mem bros do con -
selho fis cal será fi xada, anualmente, pela as sembléia
dos só cios que os ele ger.

Art. 1.069. Além de ou tras atri buições de termi-
nadas na lei ou no con trato so cial, aos mem bros do
conselho fis cal in cumbem, in dividual ou con junta-
mente, os de veres se guintes:

I  – exa minar, pelo me nos trimestralmente, os li -
vros e pa péis da so ciedade e o es tado da ca ixa e da
carteira, de vendo os ad ministradores ou li quidantes
prestar-lhes as in formações so licitadas;

II  – la vrar no li vro de atas e pa receres do con se-
lho fis cal o re sultado dos exa mes re feridos no in ciso I
deste ar tigo;

III  – exa rar no mes mo li vro e apre sentar à as -
sembléia anual dos só cios pa recer so bre os ne gócios
e as ope rações so ciais do exer cício em que ser virem,
tomando por base o ba lanço pa trimonial e o de re sul-
tado eco nômico;

IV  – de nunciar os er ros, fra udes ou cri mes que
descobrirem, su gerindo pro vidências úte is à so cieda-
de;

V  – con vocar a as sembléia dos só cios se a di re-
toria re tardar por mais de trin ta dias a sua con voca-
ção anu al, ou sem pre que ocor ram mo tivos graves e
urgentes;

VI  – pra ticar, du rante o pe ríodo da li quidação da 
sociedade, os atos a que se re fere este ar tigo, ten do
em vis ta as dis posições es peciais re guladoras da li -
quidação.

Art. 1.070. As atri buições e po deres con feridos
pela lei ao con selho fis cal não po dem ser ou torgados
a ou tro ór gão da so ciedade, e a res ponsabilidade de
seus mem bros obe dece à re gra que de fine a dos ad -
ministradores (art. 1.016).

Parágrafo úni co. O conselho fis cal po derá es co-
lher para as sisti-lo no exame dos li vros, dos ba lanços
e das con tas, con tabilista le galmente ha bilitado, me -
diante re muneração apro vada pela as sembléia dos
sócios.

SEÇÃO V
Das De liberações dos Só cios

Art. 1.071. De pendem da de liberação dos só ci-
os, além de ou tras ma térias in dicadas na lei ou no
contrato:

I  – a apro vação das con tas da ad ministração;
II  – a de signação dos ad ministradores, quan do

feita em ato se parado;
III  – a des tituição dos ad ministradores;

IV  – o modo de sua re muneração, quan do não
estabelecido no con trato;

V  – a mo dificação do con trato so cial;
VI  – a in corporação, a fu são e a dis solução da

sociedade, ou a ces sação do es tado de li quidação;
VII  – a no meação e des tituição dos li quidantes

e o jul gamento das suas con tas;
VIII  – o pe dido de con cordata.
Art. 1.072. As de liberações dos sócios, obe deci-

do o dis posto no art. 1.010, se rão to madas em re u-
nião ou em as sembléia, conforme pre visto no con tra-
to so cial, de vendo ser con vocadas pe los ad ministra-
dores nos ca sos previstos em lei ou no con trato.

§ 1º A de liberação em as sembléia será obri ga-
tória se o nú mero dos só cios for su perior a dez.

§ 2º Dis pensam-se as for malidades de con voca-
ção pre vistas no § 3º do art. 1.152, quando to dos os
sócios com parecerem ou se de clararem, por es crito,
cientes do lo cal, data, hora e or dem do dia.

§ 3º A re união ou a as sembléia tor nam-se dis -
pensáveis quan do to dos os só cios de cidirem, por es -
crito, so bre a ma téria que se ria ob jeto de las.

§ 4º No caso do in ciso VIII do ar tigo an teceden-
te, os ad ministradores, se hou ver ur gência e com au -
torização de ti tulares de mais da me tade do ca pital
social, po dem re querer con cordata pre ventiva.

§ 5º As de liberações to madas de con formidade
com a lei e o con trato vin culam to dos os só cios, ain da
que au sentes ou dissidentes.

§ 6º Apli ca-se às re uniões dos só cios, nos ca sos
omissos no con trato, o dis posto na pre sente Se ção
sobre a as sembléia.

Art. 1.073. A re união ou a as sembléia po dem
também ser con vocadas:

I – por só cio, quando os ad ministradores re tar-
darem a con vocação, por mais de ses senta dias, nos
casos pre vistos em lei ou no con trato, ou por ti tulares
de mais de um quin to do ca pital, quando não aten di-
do, no pra zo de oito dias, pe dido de con vocação fun -
damentado, com in dicação das ma térias a se rem tra-
tadas;

II – pelo con selho fis cal, se houver, nos ca sos a
que se re fere o in ciso V do art. 1.069.

Art. 1.074. A as sembléia dos sócios ins tala-se
com a pre sença, em pri meira con vocação, de ti tulares
de no mí nimo três quar tos do ca pital so cial, e, em se -
gunda, com qual quer nú mero.

§ 1º O só cio pode ser re presentado na as sem-
bléia por ou tro só cio, ou por ad vogado, me diante ou -
torga de man dato com es pecificação dos atos au tori-

Março  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-feira  28 05137    211ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2003     211ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2003     211ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2003 



zados, de vendo o ins trumento ser le vado a re gistro,
juntamente com a ata.

§ 2º Ne nhum só cio, por si ou na con dição de
mandatário, pode vo tar ma téria que lhe diga res peito
diretamente.

Art. 1.075. A as sembléia será pre sidida e se cre-
tariada por só cios es colhidos en tre os pre sentes.

§ 1º Dos tra balhos e de liberações será la vrada,
no li vro de atas da as sembléia, ata as sinada pe los
membros da mesa e por só cios par ticipantes da re u-
nião, quan tos bas tem à va lidade das de liberações,
mas sem pre juízo dos que que iram as siná-la.

§ 2º Có pia da ata au tenticada pe los ad ministra-
dores, ou pela mesa, será, nos vin te dias sub seqüen-
tes à re união, apre sentada ao Re gistro Pú blico de
Empresas Mer cantis para ar quivamento e aver bação.

§ 3º Ao só cio, que a so licitar, será en tregue có -
pia au tenticada da ata.

Art. 1.076. Res salvado o dis posto no art. 1.061 e 
no § 1º do art. 1.063, as de liberações dos só cios se -
rão to madas:

I – pe los vo tos cor respondentes, no mí nimo, a
três quar tos do ca pital so cial, nos ca sos previstos nos 
incisos V e VI do art. 1.071;

II – pe los vo tos cor respondentes a mais de me -
tade do ca pital so cial, nos ca sos pre vistos nos in cisos
II, III, IV e VIII do art. 1.071;

III – pela ma ioria de vo tos dos presentes, nos
demais ca sos pre vistos na lei ou no con trato, se este
não exi gir ma ioria mais ele vada.

Art. 1.077. Qu ando hou ver mo dificação do con -
trato, fu são da so ciedade, in corporação de ou tra, ou
dela por ou tra, terá o só cio que dis sentiu o di reito de
retirar-se da so ciedade, nos trin ta dias sub seqüentes
à re união, apli cando-se, no si lêncio do con trato so cial
antes vi gente, o dis posto no art. 1.031.

Art. 1.078. A as sembléia dos só cios deve re ali-
zar-se ao me nos uma vez por ano, nos qua tro me ses
seguintes à ao término do exer cício so cial, com o ob -
jetivo de:

I – to mar as con tas dos ad ministradores e de li-
berar so bre o ba lanço pa trimonial e o de re sultado
econômico;

II – de signar ad ministradores, quan do for o
caso;

III – tra tar de qual quer ou tro as sunto cons tante
da ordem do dia.

§ 1º Até trin ta dias an tes da data mar cada para a 
assembléia, os do cumentos re feridos no in ciso I des -
te ar tigo de vem ser pos tos, por es crito, e com a pro va

do res pectivo re cebimento, à dis posição dos só cios
que não exer çam a ad ministração.

§ 2º Insta lada a as sembléia, pro ceder-se-á à le i-
tura dos do cumentos re feridos no pa rágrafo an tece-
dente, os qua is se rão sub metidos, pelo pre sidente, a
discussão e vo tação, nes ta não po dendo to mar parte
os mem bros da ad ministração e, se hou ver, os do
conselho fis cal.

§ 3º A apro vação, sem re serva, do ba lanço pa tri-
monial e do de re sultado eco nômico, salvo erro, dolo
ou si mulação, exonera de res ponsabilidade os mem -
bros da ad ministração e, se hou ver, os do con selho
fiscal.

§ 4º Extin gue-se em dois anos o di reito de anu -
lar a apro vação a que se re fere o pa rágrafo an tece-
dente.

Art. 1.079. Apli ca-se às re uniões dos só cios, nos
casos omis sos no contrato, o es tabelecido nes ta Se -
ção so bre a as sembléia, obe decido o dis posto no § 1º 
do art. 1.072.

Art. 1.080. As de liberações in fringentes do con -
trato ou da lei tor nam ilimitada a res ponsabilidade dos 
que ex pressamente as apro varam.

SEÇÃO VI
Do Au mento e da Re dução do Ca pital

Art. 1.081. Res salvado o dis posto em lei es peci-
al, in tegralizadas as quo tas, pode ser o ca pital au-
mentado, com a cor respondente mo dificação do con -
trato.

§ 1º Até trin ta dias após a de liberação, te rão os
sócios pre ferência para par ticipar do au mento, na
proporção das quo tas de que se jam ti tulares.

§ 2º À ces são do di reito de pre ferência, apli-
ca-se o dis posto no caput do art. 1.057.

§ 3º De corrido o pra zo da pre ferência, e as sumi-
da pe los só cios, ou por ter ceiros, a to talidade do au -
mento, ha verá re união ou as sembléia dos só cios,
para que seja apro vada a mo dificação do con trato.

Art. 1.082. Pode a so ciedade re duzir o ca pital,
mediante a cor respondente mo dificação do con trato:

I – de pois de in tegralizado, se hou ver perdas ir -
reparáveis;

II – se ex cessivo em re lação ao ob jeto da so cie-
dade.

Art. 1.083. No caso do in ciso I do ar tigo an tece-
dente, a re dução do ca pital será re alizada com a di mi-
nuição pro porcional do va lor no minal das quo tas, tor-
nando-se efetiva a par tir da aver bação, no Re gistro
Público de Empre sas Mer cantis, da ata da as sem-
bléia que a te nha apro vado.
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Art. 1.084. No caso do in ciso II do art. 1.082, a
redução do ca pital será fe ita res tituindo-se par te do
valor das quo tas aos só cios, ou dispensando-se as
prestações ain da de vidas, com di minuição pro porcio-
nal, em am bos os ca sos, do va lor no minal das quo tas.

§ 1º No pra zo de no venta dias, con tado da data
da pu blicação da ata da as sembléia que aprovar a re -
dução, o cre dor qui rografário, por tí tulo lí quido an teri-
or a essa data, po derá opor-se ao de liberado.

§ 2º A re dução so mente se tor nará efi caz se, no
prazo es tabelecido no pa rágrafo an tecedente, não for
impugnada, ou se pro vado o pa gamento da dí vida ou
o de pósito ju dicial do res pectivo va lor.

§ 3º Sa tisfeitas as con dições es tabelecidas no
parágrafo an tecedente, pro ceder-se-á à averbação,
no Re gistro Pú blico de Empre sas Mer cantis, da ata
que te nha apro vado a re dução.

SEÇÃO VII
Da Re solução da So ciedade em
Relação a Só cios Mi noritários

Art. 1.085. Res salvado o dis posto no art. 1.030,
quando a ma ioria dos só cios, re presentativa de mais
da me tade do ca pital so cial, en tender que um ou mais 
sócios es tão pondo em ris co a con tinuidade da em -
presa, em virtude de atos de ine gável gra vidade, po -
derá ex cluí-los da so ciedade, me diante al teração do
contrato so cial, des de que pre vista nes te a ex clusão
por jus ta ca usa.

Parágrafo úni co. A ex clusão so mente po derá ser 
determinada em re união ou as sembléia es pecialmen-
te con vocada para esse fim, ci ente o acu sado em
tempo há bil para per mitir seu comparecimento e o
exercício do di reito de de fesa.

Art. 1.086. Efe tuado o re gistro da al teração con -
tratual, apli car-se-á o dis posto nos arts. 1.031 e
1.032.

SEÇÃO VIII
Da Dis solução

Art. 1.087. A so ciedade dis solve-se, de ple no di -
reito, por qual quer das ca usas previstas no art. 1.044.

CAPÍTULO V
Da So ciedade Anô nima

SEÇÃO ÚNICA
Da Ca racterização

Art. 1.088. Na so ciedade anô nima ou com pa-
nhia, o ca pital di vide-se em ações, obri gando-se cada 
sócio ou aci onista so mente pelo pre ço de emis são
das ações que subs crever ou ad quirir.

Art. 1.089. A so ciedade anô nima rege-se por lei
especial, apli cando-se-lhe, nos ca sos omis sos, as
disposições deste Có digo.

CAPÍTULO VI
Da So ciedade em Co mandita por Ações

Art. 1.090. A so ciedade em co mandita por ações 
tem o ca pital di vidido em ações, re gendo-se pe las
normas re lativas à so ciedade anô nima, sem pre juízo
das mo dificações constantes des te ca pítulo, e ope ra
sob fir ma ou de nominação.

Art. 1.091. So mente o aci onista tem qua lidade
para ad ministrar a so ciedade e, como di retor, respon-
de sub sidiária e ilimitadamente pe las obri gações da
sociedade.

§ 1º Se hou ver mais de um di retor, se rão so lida-
riamente res ponsáveis, de pois de es gotados os bens
sociais.

§ 2º Os di retores se rão no meados no ato cons ti-
tutivo da so ciedade, sem li mitação de tem po, e so-
mente po derão ser des tituídos por de liberação de aci -
onistas que re presentem no mí nimo dois ter ços do
capital so cial.

§ 3º O di retor des tituído ou exo nerado con tinua,
durante dois anos, res ponsável pe las obrigações so -
ciais con traídas sob sua ad ministração.

Art. 1.092. A as sembléia ge ral não pode, sem o
consentimento dos di retores, mu dar o ob jeto es senci-
al da so ciedade, pror rogar-lhe o pra zo de du ração,
aumentar ou di minuir o ca pital so cial, criar de bêntu-
res, ou par tes be neficiárias.

CAPÍTULO VII
Da So ciedade Co operativa

Art. 1.093. A so ciedade co operativa re ger-se-á
pelo dis posto no pre sente ca pítulo, res salvada a le-
gislação es pecial.

Art. 1.094. São ca racterísticas da so ciedade co -
operativa:

I – va riabilidade, ou dis pensa do ca pital so cial;
II – con curso de só cios em nú mero mí nimo ne -

cessário a com por a ad ministração da so ciedade,
sem li mitação de nú mero má ximo;

III – li mitação do va lor da soma de quo tas do ca -
pital so cial que cada só cio po derá to mar;

IV – in transferibilidade das quo tas do ca pital a
terceiros es tranhos à so ciedade, ain da que por he ran-
ça;

V – quorum, para a as sembléia ge ral fun cionar e 
deliberar, fun dado no nú mero de só cios pre sentes à
reunião, e não no ca pital so cial re presentado;
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VI – di reito de cada só cio a um só voto nas de li-
berações, te nha ou não ca pital a so ciedade, e qual -
quer que seja o va lor de sua par ticipação;

VII – dis tribuição dos re sultados, pro porcional-
mente ao va lor das ope rações efe tuadas pelo só cio
com a so ciedade, po dendo ser atri buído juro fixo ao
capital re alizado;

VIII – in divisibilidade do fun do de re serva en tre os
sócios, ainda que em caso de dis solução da so ciedade.

Art. 1.095. Na so ciedade co operativa, a res pon-
sabilidade dos só cios pode ser li mitada ou ili mitada.

§ 1º É li mitada a res ponsabilidade na co operati-
va em que o só cio responde so mente pelo va lor de
suas quo tas e pelo pre juízo ve rificado nas ope rações
sociais, guar dada a pro porção de sua par ticipação
nas mes mas ope rações.

§ 2º É ili mitada a res ponsabilidade na co operati-
va em que o só cio responde so lidária e ili mitadamen-
te pe las obri gações so ciais.

Art. 1.096. No que a lei for omis sa, apli cam-se as
disposições re ferentes às so ciedades sim ples, res guar-
dadas as ca racterísticas es tabelecidas no art. 1.094.

CAPÍTULO VIII
Das So ciedades Co ligadas

Art. 1.097. Consideram-se co ligadas as so cie-
dades que, em suas re lações de ca pital, são con trola-
das, fi liadas, ou de sim ples par ticipação, na forma dos 
artigos se guintes.

Art. 1.098. É con trolada:
I – a so ciedade de cujo ca pital ou tra so ciedade

possua a ma ioria dos vo tos nas de liberações dos
quotistas ou da as sembléia ge ral e o po der de ele ger
a ma ioria dos administradores;

II – a so ciedade cujo con trole, re ferido no in ciso
antecedente, es teja em po der de ou tra, me diante
ações ou quo tas pos suídas por so ciedades ou so cie-
dades por esta já con troladas.

Art. 1.099. Diz-se co ligada ou fi liada a so cieda-
de de cujo ca pital ou tra so ciedade par ticipa com dez
por cen to ou mais, do ca pital da ou tra, sem con tro-
lá-la.

Art. 1.100. É de sim ples participação a so cieda-
de de cujo ca pital ou tra so ciedade pos sua me nos de
dez por cen to do ca pital com di reito de voto.

Art. 1.101. Sal vo dis posição es pecial de lei, a
sociedade não pode par ticipar de ou tra, que seja sua
sócia, por mon tante su perior, se gundo o ba lanço, ao
das pró prias re servas, ex cluída a re serva le gal.

Parágrafo úni co. Aprovado o ba lanço em que se
verifique ter sido ex cedido esse li mite, a so ciedade

não po derá exer cer o di reito de voto cor respondente
às ações ou quo tas em ex cesso, as qua is de vem ser
alienadas nos cen to e oi tenta dias se guintes àque la
aprovação.

CAPÍTULO IX
Da Li quidação da So ciedade

Art. 1.102. Dis solvida a so ciedade e no meado o
liquidante na for ma do dis posto nes te li vro, pro ce-
de-se à sua li quidação, de con formidade com os pre -
ceitos des te ca pítulo, res salvado o dis posto no ato
constitutivo ou no ins trumento da dis solução.

Parágrafo úni co. O li quidante, que não seja ad -
ministrador da so ciedade, in vestir-se-á nas fun ções,
averbada a sua no meação no re gistro pró prio.

Art. 1.103. Cons tituem de veres do li quidante:
I – aver bar e pu blicar a ata, sen tença ou ins tru-

mento de dis solução da so ciedade;
II – ar recadar os bens, li vros e do cumentos da

sociedade, onde quer que es tejam;
III – pro ceder, nos quin ze dias se guintes ao da

sua in vestidura e com a as sistência, sem pre que pos -
sível, dos ad ministradores, à ela boração do in ventário
e do ba lanço ge ral do ati vo e do pas sivo;

IV – ul timar os ne gócios da so ciedade, re alizar o 
ativo, pa gar o pas sivo e par tilhar o re manescente en -
tre os só cios ou aci onistas;

V – exi gir dos quo tistas, quando in suficiente o
ativo à so lução do passivo, a ime gralização de suas
quotas e, se for o caso, as quan tias ne cessárias, nos
limites da res ponsabilidade de cada um e pro porcio-
nalmente à res pectiva par ticipação nas per das, re-
partindo-se, en tre os só cios sol ventes e na mes ma
proporção, o de vido pelo in solvente;

VI – con vocar as sembléia dos quo tistas, cada
seis me ses, para apre sentar re latório e ba lanço do
estado da li quidação, pres tando con ta dos atos pra -
ticados du rante o se mestre, ou sem pre que ne ces-
sário;

VII – con fessar a fa lência da so ciedade e pe dir
concordata, de acor do e com as for malidades pres cri-
tas para o tipo de so ciedade li quidanda;

VIII – fin da a li quidação, apre sentar aos só cios o 
relatório da li quidação e as suas con tas fi nais;

IX – aver bar a ata da re união ou da as sembléia,
ou o ins trumento fir mado pe los só cios, que con side-
rar en cerrada a li quidação.

Parágrafo úni co. Em to dos os atos, do cumentos
ou pu blicações, o li quidante em pregará a fir ma ou de -
nominação so cial sem pre se guida da cláu sula “em li -
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quidação” e de sua as sinatura in dividual, com a de-
claração de sua qua lidade.

Art. 1.104. As obri gações e a res ponsabilidade
do li quidante re gem-se pe los pre ceitos pe culiares às
dos ad ministradores da so ciedade li quidanda.

Art. 1.105. Com pete ao li quidante re presentar a
sociedade e pra ticar to dos os atos ne cessários à sua
liquidação, in clusive ali enar bens mó veis ou imó veis,
transigir, re ceber e dar qui tação.

Parágrafo úni co. Sem es tar ex pressamente au -
torizado pelo con trato so cial, ou pelo voto da ma ioria
dos só cios, não pode o li quidante gra var de ônus re ais
os mó veis e imó veis, con trair em préstimos, sal vo
quando in dispensáveis ao pa gamento de obri gações
inadiáveis, nem pros seguir, em bora para fa cilitar a li -
quidação, na ati vidade so cial.

Art. 1.106. Res peitados os di reitos dos cre dores
prefe renciais, pa gará o li quidante as dí vidas so ciais
proporcionalmente, sem dis tinção en tre vencidas e
vincendas, mas, em re lação a es tas, com des conto.

Parágrafo úni co. Se o ativo for su perior ao pas si-
vo, pode o li quidante, sob sua res ponsabilidade pes -
soal, pa gar in tegralmente as dí vidas vencidas.

Art. 1.107. Os só cios po dem re solver, por ma io-
ria de vo tos, an tes de ul timada a li quidação, mas de -
pois de pa gos os cre dores, que o li quidante faça ra tei-
os por an tecipação da partilha, à me dida em que se
apurem os ha veres so ciais.

Art. 1.108. Pago o pas sivo e par tilhado o re ma-
nescente, convocará o li quidante as sembléia dos só -
cios para a pres tação fi nal de con tas.

Art. 1.109. Apro vadas as con tas, en cerra-se a li -
quidação, e a so ciedade se ex tingue, ao ser aver bada
no re gistro pró prio a ata da as sembléia.

Parágrafo úni co. O dissidente tem o pra zo de
trinta dias, a con tar da pu blicação da ata, de vidamen-
te aver bada, para pro mover a ação que cou ber.

Art. 1.110. Encer ra da a li quidação, o cre dor não
satisfeito só terá di reito a exi gir dos só cios, in dividual-
mente, o pa gamento do seu cré dito, até o li mite da
soma por eles re cebia em partilha, e a pro por contra o 
liquidante ação de per das e da nos.

Art. 1.111. No caso de li quidação ju dicial, será
observado o dis posto na lei pro cessual.

Art. 1.112. No cur so de li quidação ju dicial, o juiz
convocará, se ne cessário, re união ou as sembléia
para de liberar so bre os in teresses da li quidação, e as
presidirá, re solvendo su mariamente as ques tões sus -
citadas.

Parágrafo úni co. As atas das as sembléias se rão,
em có pia au têntica, apen sadas ao pro cesso ju dicial.

CAPÍTULO X
Da Trans formação, da Incorporação,
da Fu são e da Ci são das Sociedades

Art. 1.113. O ato de trans formação in depende
de dis solução ou li quidação da so ciedade, e obe de-
cerá aos pre ceitos re guladores da cons tituição e ins-
crição pró prios do tipo em que vai con verter-se.

Art. 1.114. A transformação de pende do con-
sentimento de to dos os só cios, salve se pre vista no
ato cons titutivo, caso em que o dis sidente po derá re ti-
rar-se da so ciedade, aplicando-se, no si lêncio do es -
tatuto ou do con trato so cial, o dis posto no art. 1.031.

Art. 1.115. A trans formação não mo dificará nem
prejudicará, em qual quer caso, os di reitos dos cre dores.

Parágrafo úni co. A fa lência da so ciedade trans -
formada so mente pro duzirá efe itos em re lação aos
sócios que, no tipo an terior, a eles es tariam su jeitos,
se o pe direm os ti tulares de cré ditos an teriores à
transformação, e so mente a es tes be neficiará.

Art. 1.116. Na in corporação, uma ou vá rias so cie-
dades são absorvidas por ou tra, que lhes su cede em
todos os di reitos e obri gações, de vendo to das apro-
vá-la, na for ma es tabelecida para os res pectivos ti pos.

Art. 1.117. A de liberação dos só cios da so cieda-
de in corporada de verá apro var as ba ses da ope ração
e o pro jeto de re forma do ato cons titutivo.

§ 1º A so ciedade que hou ver de ser in corporada
tomará co nhecimento des se ato, e, se o apro var, au to-
rizará os ad ministradores a pra ticar o ne cessário à in -
corporação, in clusive a subs crição em bens pelo va lor
da di ferença que se ve rificar en tre o ativo e o pas sivo.

§ 2º A de liberação dos só cios da so ciedade in -
corporadora com preenderá a no meação dos pe ritos
para a ava liação do pa trimônio lí quido da so ciedade,
que te nha de ser in corporada.

Art. 1.118. Apro vados os atos da in corporação, a
incorporadora de clarará ex tinta a in corporada, e pro-
moverá a res pectiva aver bação no re gistro pró prio.

Art. 1.119. A fu são de termina a ex tinção das so -
ciedades que se unem, para for mar so ciedade nova,
que a elas su cederá nos di reitos e obri gações.

Art. 1.120. A fu são será de cidida, na for ma es ta-
belecida para os res pectivos ti pos, pe las so ciedades
que pre tendam unir-se.

§ 1º Em re união ou as sembléia dos só cios de
cada so ciedade, de liberada a fu são e aprovado o pro -
jeto do ato cons titutivo da nova so ciedade, bem como
o pla no de dis tribuição do ca pital so cial, se rão no me-
ados os pe ritos para a ava liação do pa trimônio da so -
ciedade.
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§ 2º Apre sentados os la udos, os ad ministrado-
res con vocarão re união ou as sembléia dos só cios
para to mar co nhecimento de les, de cidindo so bre a
constituição de finitiva da nova so ciedade.

§ 3º É ve dado aos só cios vo tar o la udo de ava li-
ação do pa trimônio da so ciedade de que fa çam par te.

Art. 1.121. Constituída a nova so ciedade, aos
administradores in cumbe fa zer inscrever, no re gistro
próprio da sede, os atos re lativos à fu são.

Art. 1.122. Até no venta dias após pu blicados os
atos re lativos à in corporação, fu são ou ci são, o cre dor
anterior, por ela pre judicado, po derá pro mover ju dici-
almente a anu lação de les.

§ 1º A con signação em pa gamento pre judicará
a anu lação ple iteada.

§ 2º Sen do ilí quida a dí vida, a so ciedade po derá
garantir-lhe a execução, sus pendendo-se o pro cesso
de anu lação.

§ 3º Ocor rendo, no pra zo des te ar tigo, a fa lência
da so ciedade in corporadora, da so ciedade nova ou da
cindida, qual quer cre dor an terior terá di reito a pe dir a
separação dos pa trimônios, para o fim de se rem os cré -
ditos pa gos pe los bens das res pectivas massas.

CAPÍTULO XI
Da So ciedade De pendente de Au torização

SEÇÃO I
Disposições Ge rais

Art. 1.123. A so ciedade que de penda de au toriza-
ção do Po der Exe cutivo para fun cionar re ger-se-á por
este tí tulo, sem pre juízo do dis posto em lei es pecial.

Parágrafo úni co. A competência para a au toriza-
ção será sem pre do Po der Exe cutivo fe deral.

Art. 1.124. Na fal ta de pra zo es tipulado em lei ou
em ato do po der pú blico, será con siderada ca duca a
autorização se a so ciedade não en trar em fun ciona-
mento nos doze me ses se guintes à res pectiva pu bli-
cação.

Art. 1.125. Ao Po der Executivo é fa cultado, a
qualquer tempo, cas sar a au torização concedida a
sociedade na cional ou es trangeira que in fringir dis po-
sição de or dem pú blica ou pra ticar atos con trários aos 
fins de clarados no seu es tatuto.

SEÇÃO II
Da So ciedade Na cional

Art. 1.126. É na cional a so ciedade or ganizada
de con formidade com a lei bra sileira e que te nha no
País a sede de sua ad ministração.

Parágrafo úni co. Qu ando a lei exi gir que to dos
ou al guns só cios se jam bra sileiros, as ações da so ci-
edade anô nima re vestirão, no si lêncio da lei, a for ma
nominativa. Qu alquer que seja o tipo da so ciedade,
na sua sede fi cará ar quivada có pia au têntica do do cu-
mento com probatório da na cionalidade dos só cios.

Art. 1.127. Não ha verá mu dança de na cionalida-
de de so ciedade bra sileira sem o con sentimento unâ -
nime dos só cios ou aci onistas.

Art. 1.128. O re querimento de au torização de
sociedade na cional deve ser acom panhado de có pia
do con trato, as sinada por to dos os só cios, ou, tra tan-
do-se de so ciedade anô nima, de có pia, au tenticada
pelos fun dadores, dos do cumentos exi gidos pela lei
especial.

Parágrafo úni co. Se a so ciedade ti ver sido cons -
tituída por es critura pú blica, bas tará jun tar-se ao re-
querimento a res pectiva cer tidão.

Art. 1.129. Ao Po der Exe cutivo é fa cultado exi gir
que se pro cedam a al terações ou adi tamento no con -
trato ou no es tatuto, de vendo os só cios, ou, tra tan-
do-se de so ciedade anô nima, os fun dadores, cum prir
as for malidades le gais para re visão dos atos cons titu-
tivos, e jun tar ao processo pro va re gular.

Art. 1.130. Ao Po der Exe cutivo é fa cultado re cu-
sar a au torização, se a so ciedade não aten der às con-
dições eco nômicas, fi nanceiras ou ju rídicas es pecifi-
cadas em lei.

Art. 1.131. Expe dido o de creto de au torização,
cumprirá à so ciedade pu blicar os atos re feridos nos
arts. 1.128 e 1.129, em trin ta dias, no ór gão ofi cial da
União, cujo exem plar re presentará pro va para ins cri-
ção, no re gistro pró prio, dos atos cons titutivos da so -
ciedade.

Parágrafo úni co. A so ciedade pro moverá, tam -
bém no ór gão ofi cial da União e no pra zo de trin ta
dias, a pu blicação do termo de ins crição.

Art. 1.132. As so ciedades anô nimas na cionais,
que de pendam de au torização do Po der Executivo
para fun cionar, não se cons tituirão sem obtê-la, quan -
do seus fun dadores pre tenderem re correr a subs cri-
ção pú blica para a for mação do ca pital.

§ 1º Os fun dadores de verão jun tar ao re queri-
mento có pias au tênticas do pro jeto do es tatuto e do
prospecto.

§ 2º Obti da a au torização e cons tituída a so cie-
dade, pro ceder-se-á à ins crição dos seus atos cons ti-
tutivos.

Art. 1.133. De pendem de apro vação as mo difi-
cações do contrato ou do es tatuto de so ciedade su jei-
ta a au torização do Po der Exe cutivo, sal vo se de cor-
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rerem de au mento do ca pital so cial, em vir tude de uti -
lizacão de re servas ou re avaliação do ati vo.

SEÇÃO III
Da So ciedade Estran geira

Art. 1.134. A so ciedade es trangeira, qual quer
que seja o seu ob jeto, não pode, sem au torização do
Poder Executivo, fun cionar no País, ain da que por es -
tabelecimentos su bordinados, po dendo, to davia, res -
salvados os ca sos ex pressos em lei, ser aci onista de
sociedade anô nima bra sileira.

§ 1º Ao re querimento de au torização de vem jun -
tar-se:

I – pro va de se achar a so ciedade cons tituída
conforme a lei de seu país;

II – in teiro teor do con trato ou do es tatuto;
III – re lação dos mem bros de to dos os ór gãos da 

administração da so ciedade, com nome, na cionalida-
de, pro fissão, do micílio e, sal vo quan to a ações ao
portador, o va lor da par ticipação de cada um no ca pi-
tal da so ciedade;

IV – có pia do ato que au torizou o fun cionamento
no Bra sil e fi xou o ca pital des tinado às ope rações no
território na cional;

V – pro va de no meação do re presentante no
Brasil, com po deres ex pressos para ace itar as con di-
ções exi gidas para a au torização;

VI – úl timo ba lanço.
§ 2º Os do cumentos se rão au tenticados, de

conformidade com a lei na cional da so ciedade re que-
rente, le galizados no con sulado bra sileiro da res pecti-
va sede e acom panhados de tra dução em vernáculo.

Art. 1.135. É fa cultado ao Po der Exe cutivo, para
conceder a au torização, es tabelecer con dições con-
venientes à de fesa dos in teresses na cionais.

Parágrafo úni co. Aceitas as con dições, ex pedirá
o Po der Exe cutivo de creto de au torização, do qual
constará o mon tante de ca pital des tinado as ope ra-
ções no País, ca bendo à so ciedade pro mover a pu bli-
cação dos atos re feridos no art. 1.131 e no § 1º do art.
1.134.

Art. 1.136. A so ciedade au torizada não pode ini -
ciar sua ati vidade an tes de inscrita no re gistro pró prio
do lu gar em que se deva es tabelecer.

§ 1º O re querimento de ins crição será ins truído
com exem plar da pu blicação exigida no pa rágrafo úni -
co do ar tigo an tecedente, acom panhado de do cu-
mento do de pósito em di nheiro, em es tabelecimento
bancário oficial, do ca pital ali men cionado.

§ 2º Arqui vados es ses do cumentos, a ins crição
será fe ita por ter mo em li vro es pecial para as so cieda-

des es trangeiras, com nú mero de or dem con tínuo
para to das as so ciedades ins critas; no ter mo cons ta-
rão:

I – nome, ob jeto, du ração e sede da so ciedade
no es trangeiro;

II – lu gar da su cursal, fi lial ou agên cia, no País;
III – data e nú mero do de creto de au torização;
IV – ca pital des tinado às ope rações no País;
V – in dividuação do seu re presentante per ma-

nente.
§ 3º Inscri ta a so ciedade, pro mover-se-á a pu bli-

cação de terminada no pa rágrafo úni co do art. 1.131.
Art. 1.137 A so ciedade es trangeira au torizada a

funcionar fi cará su jeita às leis e aos tri bunais bra silei-
ros, quan to aos atos ou ope rações praticados no Bra -
sil.

Parágrafo úni co. A so ciedade es trangeira fun ci-
onará no ter ritório na cional com o nome que ti verem
seu país de ori gem, po dendo acres centar as pa lavras
“do Bra sil” ou “para o Bra sil”.

Art. 1.138. A so ciedade es trangeira au torizada a 
funcionar é obri gada a ter, per manentemente, re pre-
sentante no Bra sil, com po deres para re solver quais-
quer ques tões e re ceber ci tação ju dicial pela so cieda-
de.

Parágrafo úni co. O re presentante so mente pode 
agir pe rante ter ceiros de pois de ar quivado e aver bado
o ins trumento de sua no meação.

Art. 1.139. Qu alquer mo dificação no con trato ou
no es tatuto de penderá da apro vação do Po der Execu-
tivo, para pro duzir efe itos no ter ritório na cional.

Art. 1.140. A so ciedade es trangeira deve, sob
pena de lhe ser cas sada a au torização, re produzir no
órgão oficial da União, e do Esta do, se for o caso, as
publicações que, se gundo a sua lei na cional, seja
obrigada a fa zer re lativamente ao ba lanço pa trimonial
e ao de re sultado eco nômico, bem como aos atos de
sua ad ministração.

Parágrafo úni co. Sob pena, tam bém, de lhe ser
cassada a au torização, a so ciedade es trangeira de-
verá pu blicar o ba lanço pa trimonial e o de re sultado
econômico das su cursais, fi liais ou agên cias exis ten-
tes no País.

Art. 1.141. Me diante au torização do Po der Exe -
cutivo, a so ciedade es trangeira ad mitida a fun cionar
no País pode na cionalizar-se, transferindo sua sede
para o Bra sil.

§ 1º Para o fim pre visto nes te ar tigo, de verá a
sociedade, por seus re presentantes, oferecer, com o
requerimento, os do cumentos exi gidos no art. 1.134,
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e ain da a pro va da re alização do ca pital, pela forma
declarada no con trato, ou no es tatuto, e do ato em
que foi de liberada a na cionalização.

§ 2º O Po der Exe cutivo po derá im por as con di-
ções que jul gar con venientes à de fesa dos in teresses
nacionais.

§ 3º Ace itas as condições pelo re presentante,
proceder-se-á, após a ex pedição do de creto de au to-
rização, à ins crição da so ciedade e pu blicação do res-
pectivo ter mo.

TÍTULO III
Do Esta belecimento

CAPÍTULO ÚNICO
Disposições Ge rais

Art. 1.142. Considera-se es tabelecimento todo
complexo de bens or ganizado, para exer cício da em -
presa, por empresário, ou por so ciedade em presária.

Art. 1.143. Pode o es tabelecimento ser ob jeto
unitário de di reitos e de ne gócios ju rídicos, translati-
vos ou cons titutivos, que se jam com patíveis com a
sua na tureza.

Art. 1.144. O con trato que te nha por ob jeto a ali -
enação, o usufruto ou ar rendamento do es tabeleci-
mento, só produzirá efe itos quan to a ter ceiros de pois
de aver bado à mar gem da ins crição do em presário,
ou da so ciedade em presária, no Re gistro Pú blico de
Empresas Mer cantis, e de pu blicado na im prensa ofi-
cial.

Art. 1.145. Se ao ali enante não res tarem bens
suficientes para sol ver o seu pas sivo, a efi cácia da ali -
enação do es tabelecimento de pende do pa gamento
de to dos os credores, ou do con sentimento des tes, de 
modo ex presso ou tá cito, em trinta dias a par tir de sua 
notificação.

Art. 1.146. O ad quirente do es tabelecimento
responde pelo pa gamento dos dé bitos an teriores à
transferência, des de que re gularmente con tabiliza-
dos, con tinuando o de vedor primitivo so lidariamente
obrigado pelo pra zo de um ano, a par tir, quan to aos
créditos ven cidos, da pu blicação, e, quan to aos ou-
tros, da data do ven cimento.

Art. 1.147. Não ha vendo au torização ex pressa,
o ali enante do es tabelecimento não pode fa zer con -
corrência ao ad quirente, nos cin co anos sub seqüen-
tes à trans ferência.

Parágrafo úni co. No caso de ar rendamento ou
usufruto do es tabelecimento, a pro ibição prevista
neste ar tigo per sistirá du rante o pra zo do con trato.

Art. 1.148. Sal vo dis posição em con trário, a
transferência im porta a sub-ro gação do ad quirente

nos con tratos es tipulados para ex ploração do es tabe-
lecimento, se não tiverem ca ráter pessoal, po dendo
os ter ceiros res cindir o contrato em no venta dias a
contar da pu blicação da trans ferência, se ocor rer jus-
ta ca usa, res salvada, nes te caso, a res ponsabilidade
do ali enante.

Art. 1.149. A ces são dos cré ditos re ferentes ao
estabelecimento trans ferido pro duzirá efe ito em re la-
ção aos res pectivos de vedores, desde o mo mento da
publicação da trans ferência, mas o de vedor fi cará
exonerado se de boa-fé pa gar ao ce dente.

TÍTULO IV
Dos Insti tutos Complementares

CAPÍTULO I
Do Re gistro

Art. 1.150. O em presário e a so ciedade em pre-
sária vin culam-se ao Re gistro Pú blico de Empre sas
Mercantis a car go das Jun tas Co merciais, e a so cie-
dade sim ples ao Re gistro Ci vil das Pes soas Ju rídicas,
o qual de verá obe decer às nor mas fi xadas para aque -
le re gistro, se a so ciedade sim ples adotar um dos ti -
pos de so ciedade em presária.

Art. 1.151. O re gistro dos atos su jeitos à for mali-
dade exi gida no ar tigo an tecedente será re querido
pela pes soa obri gada em lei, e, no caso de omis são
ou de mora, pelo sócio ou qualquer in teressado.

§ 1º Os do cumentos ne cessários ao re gistro de -
verão ser apre sentados no pra zo de trin ta dias, con ta-
do da la vratura dos atos res pectivos.

§ 2º Re querido além do pra zo pre visto nes te ar-
tigo, o re gistro so mente pro duzirá ele ito a par tir da
data de sua con cessão.

§ 3º As pes soas obri gadas a re querer o re gistro
responderão por per das e da nos, em caso de omis-
são ou de mora.

Art. 1.152. Cabe ao ór gão in cumbido do re gistro
verificar a re gularidade das pu blicações de termina-
das em lei, de acor do com o dis posto nos pa rágrafos
deste ar tigo.

§ 1º Sal vo ex ceção ex pressa, as pu blicações or-
denadas nes te Li vro se rão fe itas no ór gão oficial da
União ou do Esta do, con forme o lo cal da sede do em -
presário ou da so ciedade, e em jor nal de gran de cir -
culação.

§ 2º As pu blicações das so ciedades es trangei-
ras se rão fe itas nos órgãos ofi ciais da União e do
Estado onde ti verem su cursais, fi liais ou agên cias.

§ 3º O anún cio de con vocação da as sembléia de 
sócios será pu blicado por três ve zes, ao me nos, de-
vendo me diar, en tre a data da pri meira in serção e a
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da re alização da as sembléia, o pra zo mí nimo de oito
dias, para a pri meira con vocação, e de cin co dias,
para as pos teriores.

Art. 1.153. Cum pre à au toridade com petente,
antes de efe tivar o re gistro, ve ri ficar a au tenticidade e
a le gitimidade do sig natário do re querimento, bem
como fis calizar a ob servância das prescrições le gais
concernentes ao ato ou aos do cumentos apre senta-
dos.

Parágrafo úni co. Das ir regularidades en contra-
das deve ser no tificado o re querente, que, se for o
caso, po derá saná-las, obe decendo às for malidades
da lei.

Art. 1.154. O ato su jeito a re gistro, res salvadas
disposições es peciais da lei, não pode, an tes do cum-
primento das res pectivas for malidades, ser opos to a
terceiro, sal vo pro va de que este o co nhecia.

Parágrafo úni co. O terceiro não pode ale gar ig -
norância, des de que cum pridas as re feridas for mali-
dades.

CAPÍTULO II
Do Nome Empre sarial

Art. 1.155. Con sidera-se nome em presarial a fir-
ma ou a de nominação ado tada, de con formidade com 
este Ca pítulo, para o exer cício de em presa.

Parágrafo úni co. Equipara-se ao nome em pre-
sarial, para os efe itos da pro teção da lei, a de nomina-
ção das so ciedades sim ples, as sociações e fun da-
ções.

Art. 1.156. O em presário ope ra sob fir ma cons ti-
tuída por seu nome, com pleto ou abre viado, aditan-
do-lhe, se qui ser, de signação mais pre cisa da sua
pessoa ou do gê nero de ati vidade.

Art. 1.157. A so ciedade em que hou ver só cios
de res ponsabilidade ili mitada ope rará sob fir ma, na
qual so mente os no mes da queles po derão fi gurar,
bastando para for má-la aditar ao nome de um de les a
expressão “e com panhia” ou sua abre viatura.

Parágrafo úni co. Fi cam so lidária e ili mitadamen-
te res ponsáveis pe las obri gações contraídas sob a fir-
ma so cial aque les que, por seus no mes, fi gurarem na
firma da so ciedade de que tra ta este ar tigo.

Art. 1.158. Pode a so ciedade li mitada ado tar fir -
ma ou de nominação, in tegradas pela pa lavra fi nal “li-
mitada” ou a sua abre viatura.

§ 1º A fir ma será com posta com o nome de um
ou mais só cios, desde que pes soas fí sicas, de modo
indicativo da re lação so cial.

§ 2º A de nominação deve de signar o ob jeto da
sociedade, sendo per mitido nela fi gurar o nome de
um ou mais só cios.

§ 3º A omis são da pa lavra “li mitada” de termina a 
responsabilidade so lidária e ilimitada dos ad ministra-
dores que as sim em pregarem a fir ma ou a de nomina-
ção da so ciedade.

Art. 1.159. A so ciedade co operativa fun ciona
sob de nominação in tegrada pelo vo cábulo “co operati-
va”.

Art. 1.160. A so ciedade anô nima ope ra sob de -
nominação de signativa do obje. so cial, in tegrada pe -
las ex pressões “sociedade anô nima” ou “com panhia”,
por ex tenso ou abre viadamente.

Parágrafo úni co. Pode cons tar da de nominação
o nome do fun dador, aci onista, ou pes soa que haja
concorrido para o bom êxi to da for mação da em presa.

Art. 1.161. A so ciedade em co mandita por ações 
pode, em lu gar de fir ma, adotar de nominação de sig-
nativa do ob jeto so cial, aditada da ex pressão “co man-
dita por ações”.

Art. 1.162. A so ciedade em con ta de par ticipa-
ção não pode ter fir ma ou de nominação.

Art. 1.163. O nome de em presário deve dis tin-
guir-se de qual quer ou tro já inscrito no mes mo re gistro.

Parágrafo úni co. Se o em presário ti ver nome
idêntico ao de ou tros já ins critos, de verá acres centar
designação que o dis tinga.

Art. 1.164. O nome em presarial não pode ser
objeto de ali enação.

Parágrafo úni co. O ad quirente de es tabeleci-
mento, por ato en tre vi vos, podo, se o con trato o per -
mitir, usar o nome do ali enante, pre cedido do seu pró -
prio, com a qua lificação de su cessor.

Art. 1.165. O nome de só cio que vier a fa lecer,
for ex cluído ou se re tirar, não pode ser con servado na
firma so cial.

Art. 1.166. A inscrição do em presário, ou dos
atos cons titutivos das pes soas ju rídicas, ou as res-
pectivas aver bações, no re gistro pró prio, as seguram
o uso ex clusivo do nome nos li mites do res pectivo
Estado.

Parágrafo úni co. O uso pre visto nes te ar tigo es -
tender-se-á a todo o ter ritório na cional, se re gistrado
na for ma da lei es pecial.

Art. 1.167. Cabe ao pre judicado, a qual quer tem -
po, ação para anu lar a ins crição do nome em presarial
feita com vi olação da lei ou do con trato.

Art. 1.168. A ins crição do nome em presarial
será can celada, a re querimento de qual quer in teres-
sado, quan do ces sar o exercício da ati vidade para
que foi ado tado, ou quan do ul timar-se a li quidação da
sociedade que o ins creveu.
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CAPÍTULO III
Dos Pre postos

SEÇÃO I
Disposições Ge rais

Art. 1.169. O pre posto não pode, sem au toriza-
ção es crita, fa zer-se subs tituir no de sempenho da
preposição, sob pena de res ponder pes soalmente
pelos atos do subs tituto e pe las obri gações por ele
contraídas.

Art. 1.170. O preposto, sal vo au torização ex-
pressa, não pode ne gociar por con ta pró pria ou de
terceiro, nem par ticipar, em bora in diretamente, de
operação do mesmo gê nero da que me foi co metida,
sob pena de res ponder por per das e da nos e de se -
rem re tidos pelo pre ponente os lu cros da ope ração.

Art. 1.171. Considera-se per feita a en trega de
papéis, bens ou va lores ao pre posto, en carregado
pelo pre ponente, se os re cebeu sem pro testo, sal vo
nos ca sos em que haja pra zo para re clamação.

SEÇÃO II
Do Ge rente

Art. 1.172. Con sidera-se ge rente o pre posto
permanente no exer cício da em presa, na sede des ta,
ou em su cursal, fi lial ou agên cia.

Art. 1.173. Qu ando a lei não exi gir po deres es -
peciais, con sidera-se o ge rente au torizado a pra ticar
todos os atos ne cessários ao exer cício dos po deres
que lhe fo ram ou torgados.

Parágrafo úni co. Na falta de es tipulação di ver-
sa, con sideram-se so lidários os po deres con feridos
a dois ou mais ge rentes.

Art. 1.174. As li mitações con ti das na ou torga
de po deres, para se rem opostas a ter ceiros, de pen-
dem do ar quivamento e aver bação do ins trumento
no Re gistro Pú blico de Empre sas Mer cantis, sal vo
se pro vado se rem co nhecidas da pes soa que tra tou
com o ge rente.

Parágrafo úni co. Para o mes mo efe ito e com
idêntica res salva, deve a mo dificação ou re vogação
do man dato ser ar quivada e aver bada no Re gistro
Público de Empre sas Mer cantis.

Art. 1.175. O preponente res ponde com o ge-
rente pe los atos que este pra tique em seu pró prio
nome, mas à con ta da quele.

Art. 1.176. O ge rente pode es tar em ju ízo em
nome do pre ponente, pe las obri gações re sultantes
do exer cício da sua fun ção.

SEÇÃO III
Do Con tabilista e ou tros Au xiliares

Art. 1.177. Os as sentos lan çados nos li vros ou fi -
chas do pre ponente, por qual quer dos pre postos en -
carregados de sua es crituração, pro duzem, salvo se
houver procedido de má fé, os mes mos efe itos como
se o fos sem por aque le.

Parágrafo úni co. No exer cício de suas fun ções,
os pre postos são pessoalmente res ponsáveis, pe ran-
te os pre ponentes, pe los atos cul posos; e, pe rante
terceiros, so lidariamente com o pre ponente, pe los
atos do losos.

Art. 1.178. Os preponentes são res ponsáveis
pelos atos de qua isquer pre postos, praticados nos
seus es tabelecimentos e re lativos à ati vidade da em -
presa, ain da que não au torizados por es crito.

Parágrafo úni co. Qu ando tais atos fo rem pra tica-
dos fora do es tabelecimento, so mente obri garão o
preponente nos li mites dos po deres con feridos por
escrito, cujo ins trumento pode ser su prido pela cer ti-
dão ou có pia au têntica do seu teor.

CAPÍTULO IV
Da Escri turação

Art. 1.179. O em presário e a so ciedade em pre-
sária são obri gados a se guir um sis tema de con tabili-
dade, me canizado ou não, com base na es crituração
uniforme de seus li vros, em correspondência com a
documentação respectiva, e a le vantar anualmente o
balanço pa trimonial e o de re sultado eco nômico.

§ 1º Sal vo o dis posto no art. 1.180, o nú mero e a
espécie de li vros fi cam a cri tério dos in teressados.

§ 2º É dis pensado das exi gências des te ar tigo o
pequeno em presário a que se re fere o art. 970.

Art. 1.180. Além dos de mais li vros exi gidos por
lei, é in dispensável o Diá rio, que pode ser subs tituído
por fi chas no caso de es crituração me canizada ou
eletrônica.

Parágrafo úni co. A ado ção de fi chas não dis pen-
sa o uso de li vro apro priado para o lan çamento do ba -
lanço pa trimonial e do de re sultado eco nômico.

Art. 1.181. Sal vo dis posição es pecial de lei, os li -
vros obri gatórios e, se for o caso, as fi chas, an tes de
postos em uso, de vem ser au tenticados no Re gistro
Público de Empre sas Mer cantis.

Parágrafo úni co. A au tenticação não se fará sem 
que es teja ins crito o em presário, ou a so ciedade em -
presária, que po derá fa zer au tenticar li vros não obri -
gatórios.

Art. 1.182. Sem pre juízo do dis posto no art.
1.174, a es crituração fi cará sob a res ponsabilidade

05146 Sex ta-feira  28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Mar ço de 2003MARÇO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL220 MARÇO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL220     MARÇO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL220     



de con tabilista le galmente ha bilitado, sal vo se ne-
nhum hou ver na lo calidade

Art. 1.183. A es crituração será fe ita em idi oma e
moeda cor rente na cionais e em for ma con tábil, por or -
dem cro nológica de dia, mês e ano, sem in tervalos
em bran co, nem en trelinhas, bor rões, ra suras, emen -
das ou trans portes para as mar gens.

Parágrafo úni co. É permitido o uso de có digo de
números ou de abre viatura, que cons tem de li vro pró -
prio, re gularmente au tenticado.

Art. 1.184. No Diá rio se rão lan çadas, com in divi-
duação, cla reza e ca racterização do do cumento res -
pectivo, dia a dia, por es crita di reta ou re produção, to -
das as ope rações re lativas ao exercício da em presa.

§ 1º Admi te-se a es crituração re sumida do Diá -
rio, com to tais que não ex cedam o pe ríodo de trin ta
dias, re lativamente a con tas cu jas ope rações se jam
numerosas ou re alizadas fora da sede do es tabeleci-
mento, des de que uti lizados li vros au xiliares re gular-
mente au tenticados, para re gistro in dividualizado, e
conservados os do cumentos que per mitam a sua per -
feita ve rificação.

§ 2º Se rão lan çados no Diá rio o ba lanço pa tri-
monial e o de re sultado eco nômico, de vendo am bos
ser as sinados por téc nico em Ciên cias Con tábeis le -
galmente ha bilitado e pelo em presário ou so ciedade
empresária.

Art. 1.185. O em presário ou so ciedade em pre-
sária que ado tar o sistema de fi chas de lançamentos
poderá subs tituir o li vro Diá rio pelo li vro Ba lancetes
Diários e Ba lanços, ob servadas as mes mas for mali-
dades ex trínsecas exi gidas para aque le.

Art. 1.186. O li vro Ba lancetes Diá rios e Ba lanços
será es criturado de modo que re gistre:

I – a po sição diá ria de cada uma das con tas ou
títulos con tábeis, pelo res pectivo sal do, em forma de
balancetes diá rios;

II – o ba lanço pa trimonial e o de re sultado eco -
nômico, no en cerramento do exer cício.

Art. 1.187. Na co leta dos ele mentos para o in -
ventário se rão ob servados os cri térios de ava liação a
seguir de terminados:

I - os bens des tinados à ex ploração da atividade
serão ava liados pelo cus to de aqui sição, de vendo, na
avaliação dos que se des gastam ou de preciam com o
uso, pela ação do tem po ou ou tros fa tores, aten der-se
à des valorização res pectiva, cri ando-se fun dos de
amortização para as segurar-lhes a subs tituição ou a
conservação do va lor;

II - os va lores mo biliários, ma téria-prima, bens
destinados à ali enação, ou que cons tituem pro dutos

ou ar tigos da in dústria ou co mércio da em presa, po -
dem ser es timados pelo cus to de aqui sição ou de fa -
bricação, ou pelo pre ço cor rente, sem pre que este for
inferior ao pre ço de cus to, e quando o pre ço cor rente
ou ve nal es tiver aci ma do va lor do cus to de aqui sição,
ou fa bricação, e os bens fo rem ava liados pelo pre ço
corrente, a di ferença en tre este e o pre ço d~ cus to
não será le vada em con ta para a dis tribuição de lu-
cros, nem para as per centagens re ferentes a fun dos
de re serva;

III - o va lor das ações e dos tí tulos de ren da fixa
pode ser de terminado com base na res pectiva co ta-
ção da Bol sa de Va lores; os não co tados e as par tici-
pações não aci onárias se rão con siderados pelo seu
valor de aqui sição;

IV - os cré ditos se rão considerados de con formi-
dade com o pre sumível va lor de re alização, não se le -
vando em con ta os pres critos ou de di fícil li quidação,
salvo se hou ver, quan to aos úl timos, previsão equiva-
lente.

Parágrafo úni co. Entre os va lores do ati vo po-
dem fi gurar, desde que se pre ceda, anu almente, à
sua amor tização:

I - as des pesas de ins talação da so ciedade, até
o li mite cor respondente a dez por cen to do ca pital so -
cial;

II - os ju ros pa gos aos aci onistas da so ciedade
anônima, no pe ríodo an tecedente ao iní cio das ope-
rações so ciais, à taxa não su perior a doze por cen to
ao ano, fi xada no es tatuto;

III - a quan tia efe tivamente paga a tí tulo de avi a-
mento de es tabelecimento ad quirido pelo em presário
ou so ciedade.

Art. 1.188. O ba lanço pa trimonial de verá ex pri-
mir, com fi delidade e cla reza, a si tuação real da em -
presa e, aten didas as pe culiaridades desta, bem
como as dis posições das leis es peciais, in dicará, dis -
tintamente, o ati vo e o pas sivo.

Parágrafo úni co. Lei es pecial dis porá so bre as
informações que acom panharão o ba lanço pa trimoni-
al, em caso de so ciedades co ligadas.

Art. 1.189. O ba lanço de re sultado eco nômico,
ou de monstração da con ta de lu cros e per das, acom -
panhará o ba lanço pa trimonial e dele cons tarão cré di-
to e dé bito, na forma da lei es pecial.

Art. 1.190. Res salvados os ca sos previstos em
lei, ne nhuma au toridade, juiz ou tri bunal, sob qual-
quer pre texto, po derá fa zer ou or denar di ligência para
verificar se o em presário ou a so ciedade em presária
observa, ou não, em seus li vros e fi chas, as for malida-
des pres critas em lei.
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Art. 1.191. O juiz só po derá au torizar a exi bição
integral dos li vros e pa péis de es crituração quan do
necessária para re solver questões re lativas a su ces-
são, co munhão ou so ciedade, ad ministração ou ges -
tão à con ta de ou trem, ou em caso de fa lência.

§ 1º O juiz ou tri bu nal que co nhecer de me dida
cautelar ou de ação pode, a re querimento ou de ofí -
cio, or denar que os li vros de qual quer das partes, ou
de am bas, se jam exa minados na pre sença do em pre-
sário ou da so ciedade em presária a que per tence-
rem, ou de pes soas por es tes no meadas, para de les
se ex trair o que in teressar à ques tão.

§ 2º Achan do-se os li vros em ou tra ju risdição,
nela se fará o exa me, pe rante o res pectivo juiz.

Art. 1.192. Re cusada a apre sentação dos li vros,
nos ca sos do ar tigo an tecedente, se rão apre endidos
judicialmente e, no do seu § 1º, ter-se-á como ver da-
deiro o ale gado pela par te con trária para se pro var
pelos li vros.

Parágrafo úni co. A con fissão re sultante da re cu-
sa pode ser eli dida por pro va do cumental em con trá-
rio.

Art. 1.193. As res trições es tabelecidas nes te ca -
pítulo ao exa me da es crituração, em parte ou por in te-
iro, não se apli cam às au toridades fa zendárias, no
exercício da fis calização do pa gamento de im postos,
nos ter mos es tritos das res pectivas leis es peciais.

Art. 1.194. O em presário e a so ciedade em pre-
sária são obri gados a con servar em boa guar da toda
a es crituração, cor respondência e mais pa péis con-
cernentes à sua ati vidade, en quanto não ocor rer
prescrição ou de cadência no to cante aos atos ne les
consignados.

Art. 1.195. As dis posições des te ca pítulo apli-
cam-se às su cursais, fi liais ou agên cias, no Bra sil, do
empresário ou so ciedade com sede em país es tran-
geiro.

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

LIVRO COMPLEMENTAR
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

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

Art. 2.031. As as sociações, so ciedades e fun da-
ções, cons tituídas na for ma das leis an teriores, te rão
o pra zo de um ano para se adap tarem às disposições
deste Có digo, a par tir de sua vi gência; igual pra zo é
concedido aos em presários.

Art. 2.032. As fun dações, ins tituídas se gundo a
legislação an terior, in clusive as de fins di versos dos
previstos no pa rágrafo úni co do art. 62, su bordi-

nam-se, quan to ao seu fun cionamento, ao dis posto
neste Có digo.
....................................................................................
.................... ................................................................

LEI Nº 9.615, DE 24 DE MARÇO DE 1998

Institui Nor mas Ge rais so bre Des-
porto, e da ou tras pro vidências.

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

CAPÍTULO V
Da prá tica des portiva pro fissional

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

....................................................................................
Art. 46. A pre sença de atle ta de na cionalidade

estrangeira, com vis to tem porário de tra balho pre visto
no in ciso V do art. 13 da Lei nº 6.815, de 19 de agos to
de 1980, como in tegrante da equi pe de com petição
da en tidade de prá tica des portiva, ca racteriza para os 
termos des ta Lei, a prá tica des portiva pro fissional,
tornando obri gatório o en quadramento pre visto no
caput do art. 27.

§ 1º É ve dada a par ticipação de atle ta de na cio-
nalidade es trangeira como in tegrante de equi pe de
competição de en tidade de prá tica des portiva na cio-
nal nos cam peonatos oficiais, quan do o vis to de tra -
balho tem porário ex pedido pelo Mi nistério do Tra ba-
lho re cair no in ciso III do art.l3 da Lei nº 6.815, de 19
de agos to de 1980.

§ 2º A en tidade de ad ministração do des porto
será obri gada a exi gir da en tidade de prá tica des porti-
va o com provante do vis to de tra balho do atle ta de na -
cionalidade es trangeira for necido pelo Mi nistério do
Trabalho, sob pena de can celamento da ins crição
desportiva.

CAPÍTULO VI
Da or dem des portiva

Art. 47. No âm bito de suas atri buições, os Co mi-
tês Olím pico e Pa raolímpico bra sileiros e as en tida-
des na cionais de ad ministração do des porto têm
competência para de cidir, de ofí cio ou quan do lhes fo -
rem sub metidas pe los seus fi liados, as ques tões re la-
tivas ao cumprimento das nor mas e re gras de prá tica
desportiva.

*Vide Me dida Pro visória nº 2.193-6, de 23 de agos to de 2001.

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

.................... ................................................................
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.193-6,
 DE 23 DE AGOSTO DE 2001

Altera a Lei nº 9.615, de 24 de mar ço
de 1998, que ins titui normas ge rais so bre
Desporto e dá ou tras providências.

O Pre sidente da Re pública, no uso da atri buição
que lhe con fere o art.62 da Cons tituição, ado ta a se -
guinte me dida pro visória, com força de lei:

Art. 1º A Lei nº 9.615, de 24 de mar ço de 1998,
passa a vi gorar com as se guintes al terações:

“Art.4º..................................................
.............................................................
III – O Con selho Na cional do Espor te – 

CNE;
...................................................“ (NR)
“Art. 11. O CNE é ór gão co legiado de

normatização, de liberação e as sessoramen-
to, di retamente vin culado ao Mi nistro de
Estado do Espor te e Tu rismo, ca bendo-lhe:

 ...................................................“(NR)
“Art. 12-A. O CNE terá a se guinte com -

posição:
I – Mi nistro de Esta do do Espor te e Tu-

rismo, que o pre sidirá;
II – Se cretário Na cional de Espor te do

Ministério do Espor te e Tu rismo;
III – Se cretário-Executivo do Mi nistério

da Edu cação;
IV – Se cretário-Geral das Re lações

Exteriores do Mi nistério das Re lações Exte -
riores;

V – Se cretário-Executivo do Mi nistério
da Jus tiça;

VI – Se cretário-Executivo do Mi nistério
do Tra balho e Empre go;

VII – Pre sidente do Co mitê Olím pico
Brasileiro;

VIII – Pre sidente do Co mitê Pa raolím-
pico Bra sileiro;

IX – Pre sidente da Con federação Bra-
sileira de Fu tebol;

X – Pre sidente do Con selho Fe deral
de Edu cação Fí sica;

XI – Pre sidente da Co missão Na cional
de Atle tas;

XII – Pre sidente do Fó rum Na cional de 
Dirigentes Esta duais de Espor te;

XIII – três re presentantes do des porto
nacional, in dicados pelo Pre sidente da Re-
pública;

XIV – três re presentantes in dicados
pelo Con gresso Na cional, sen do um Se na-
dor e dois De putados; e

XV – um re presentante dos clu bes de
futebol.

...................................................“(NR)
Art.28.................................................
...........................................................
§ 2º O vín culo des portivo do atle ta

com a en tidade con tratante tem na tureza
acessória ao res pectivo vín culo em pregatí-
cio, dis solvendo-se, para to dos os efe itos le -
gais, com o tér mino da vi gência do con trato
de tra balho, salvo na hi pótese pre vista no §
3º, in ciso II, do art. 29 des ta lei.

 ...................................................“(NR)
“Art. 29. A en tidade de prá tica des por-

tiva for madora do atle ta terá o di reito de as -
sinar com este, a par tir de de zesseis anos
de ida de, o pri meiro con trato de tra balho
profissional, cujo pra zo não po derá ser su-
perior a cin co anos.

............................................................
§ 3º Ape nas a en tidade de prá tica des -

portiva for madora que, com provadamente,
firmar o pri meiro con trato de tra balho com o
atleta por ela pro fissionalizado, terá di reito
de exi gir, do novo em pregador, in denização
de:

I – for mação, quan do da ces são do
atleta du rante a vi gência do pri meiro con tra-
to, que não po derá ex ceder a du zentas ve -
zes o mon tante da re muneração anu al, ve-
dada a co brança cu mulativa de cláu sula pe -
nal;

II – pro moção, quan do de nova con tra-
tação do atle ta, no prazo de seis me ses
após o tér mino do pri meiro con trato, que
não po derá ex ceder a cen to e cin qüenta ve -
zes o mon tante da re muneração anu al, des -
de que a en tidade for madora per maneça
pagando sa lários ao atle ta en quanto não fir -
mado o novo vín culo con tratual.

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

Art. 46-A. As en tidades de ad ministra-
ção do des porto e as de prá tica des portiva
envolvidas em qua isquer com petições de
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atletas pro fissionais, in dependentemente da
forma ju rídica ado tada, com ou sem fi nalida-
de lu crativa, são obri gadas a ela borar e pu -
blicar as de monstrações contábeis e ba lan-
ços pa trimoniais, de cada exer cício, de vida-
mente au ditados por au ditoria in dependen-
te.

Parágrafo úni co. Sem pre juízo da apli -
cação das pe nalidades previstas na le gisla-
ção tri butária, trabalhista, pre videnciária,
cambial, e das con seqüentes res ponsabili-
dades ci vil e pe nal, a in fringência a este ar ti-
go im plicará:

I – para as en tidades de ad ministração
do des porto, a ine legibilidade, por dez anos, 
de seus di rigentes para o de sempenho de
cargos ou fun ções eletivas ou de li vre no-
meação, em qua isquer das en tidades ou ór -
gãos re feridos no pa rágrafo úni co do art. 13
desta lei;

II – para as en tidades de prá tica des-
portiva, a ine legibilidade, por cin co , de seus 
dirigentes para car gos ou funções ele tivas
ou de li vre no meação em qualquer en tidade
ou em presa di reta ou in diretamente vin cula-
da às com petições profissionais da res pecti-
va mo dalidade des portiva.” (NR)

”Art.50. A or ganização, o fun cionamen-
to e as atri buições da Jus tiça Des portiva, li -
mitadas ao pro cesso e jul gamento das in fra-
ções dis ciplinares e às com petições despor-
tivas, se rão de finidas em có digos des porti-
vos, fa cultando-se às li gas constituir seus
próprios ór gãos ju dicantes des portivos, com 
atuação res trita às suas com petições.

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

Art. 2º Fi cam con validados os atos pra -
ticados com base na Me dida Pro visória nº
2.193-5, de 26 de ju lho de 2001.

Art. 3º Esta me dida pro visória en tra em 
vigor na data de sua pu blicação.

Art. 4º Re vogam-se os §§ 3º e 4º do
art. 27, e o § 6º do art.28 da Lei nº 9.615, de 
24 de mar ço de 1998.

Brasília, 23 de agos to de 2001; 180º da Inde-
pendência e 1l3º da Re pública. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO, Carlos Mel les.

LEI Nº 10.359, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2001

Dispõe so bre a obri gatoriedade de
os no vos apa relhos de te levisão con te-
rem dis positivo que pos sibilite o blo que-
io tem porário da re cepção de pro grama-
ção ina dequada.

O Pre sidente da Re pública,
 Faço sa ber que o Con gresso Na cional de creta

e eu san ciono a se guinte lei:
........................................ ............................................

Art. 7º O Po der Exe cutivo re gulamentará esta lei 
no pra zo de 180 (cen to e oi tenta) dias, con tado da sua 
publicação.

Art. 8º Esta lei en tra em vi gor um ano após a sua 
publicação.

Brasília, 27 de de zembro de 2001; 180º da Inde -
pendência e 113º da Re pública. – Fernando Hen ri-
que Car doso – Aloysio Nu nes Fer reira Fi lho.

LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990

Dispõe so bre a pro teção do con su-
midor e dá ou tras pro vidências.

O Pre sidente da Re pública,
Faço sa ber que o Con gresso Na cional de creta e 

eu san ciono a se guinte lei:

TÍTULO I
Dos Di reitos do Con sumidor

CAPÍTULO I
Disposições Ge rais

Art. 1º O pre sente Có digo es tabelece nor mas de 
proteção e de fesa do con sumidor, de or dem pú blica e
interesse so cial, nos ter mos dos art. 5º, in ciso XXXII,
170, in ciso V, da Cons tituição Fe deral e art. 48 de
suas Dis posições Transitórias.

Art. 2º Con sumidor é toda pes soa fí sica ou ju rí-
dica que ad quire ou uti liza pro duto ou ser viço como
destinatário fi nal.

Parágrafo úni co. Equi para-se a con sumidor a
coletividade de pes soas, ain da que in determináveis,
que haja in tervindo nas re lações de con sumo.
....................................................................................

LEI Nº 10.339, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2001

Abre ao Orça mento Fis cal da União,
em fa vor do Mi nistério da Inte gração Na ci-
onal, cré dito su plementar no va lor de
R$900.000,00, para os fins que es pecifica.

O Pre sidente da Re pública,
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Faço sa ber que o Con gresso Na cional de creta
e eu san ciono a se guinte lei:

Art. 1º Fica aber to ao Orça mento Fis cal da
União (Lei nº 10.171, de 5 de ja neiro de 2001), em fa -
vor do Mi nistério da Inte gração Na cional, cré dito su -
plementar no va lor de R$900.000,00 (no vecentos mil
reais), para aten der à pro gramação constante do
Anexo I des ta lei.

Art. 2º Os re cursos ne cessários à exe cução do
disposto no art. 1º de correrão de anu lação de do ta-
ções or çamentárias, na forma do Ane xo II des ta lei.

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
blicação.

Brasília, 20 de de zembro de 2001; l80º da Inde -
pendência e 113º da Re pública. – Fernando Hen ri-
que Car doso – Martus Ta vares.

Faço sa ber que o Con gresso Na cional apro vou,
e eu, Ra mez Te bet, Pre sidente do Se nado Fe deral,
nos ter mos do pa rágrafo úni co do art. 52 do Re gimen-
to Co mum, pro mulgo a se guinte:

RESOLUÇÃO Nº 1, DE 2002-CN

Dispõe so bre a apre ciação, pelo
Congresso Na cional, das me didas pro vi-
sórias a que re fere o art. 62 da Cons titui-
ção Fe deral, e dá ou tras pro vidências.

O Con gresso Na cional re solve:
Art. 1º Esta re solução é par te in tegrante do Re -

gimento Co mum e dis põe so bre a apreciação, pelo
Congresso Na cional, de me didas provisórias ado ta-
das pelo Pre sidente da Re pública, com for ça de lei,
nos ter mos do art. 62 da Cons tituição Fe deral.

Art. 2º Nas 48 (qua renta e oito) ho ras que se se -
guirem à pu blicação, no Diário Ofi cial da União, de
medida pro visória adotada pelo Pre sidente da Re pú-
blica, a Pre sidência da Mesa do Con gresso Na cional
fará pu blicar e dis tribuir avul sos da ma téria e de signa-
rá Co missão Mis ta para emi tir pa recer so bre ela.

§ 1º No dia da pu blicação da me dida pro visória
no Diário Ofi cial da União, o sei tex to será en viado
ao Con gresso Na cional, acom panhado da res pectiva
Mensagem e de do cumento ex pondo a mo tivação do
ato.

§ 2º A Co missão Mis ta será in tegrada por 12
(doze) Se nadores e 12 (doze) De putados e igual nú -
mero de su plentes, in dicados pe los res pectivos lí de-
res, obe decida, tan to quan to pos sível, a pro porciona-
lidade dos par tidos ou blo cos par lamentares em cada
Casa.

§ 3º O nú mero de mem bros da Co missão Mis ta
estabelecido no § 2º é acres cido de mais uma vaga
na com posição des tinada a cada uma das Ca sas do
Congresso Na cional, que será pre enchida em ro dízio,
exclusivamente, pe las ban cadas mi noritárias que não 
alcancem, no cál culo da pro porcionalidade par tidária,
número su ficiente para par ticipar da co missão (Res.
nº 2, de 2000-CN).

§ 4º A in dicação pe los lí deres de verá ser en ca-
minhada à Pre sidência da Musa do Con gresso Na cio-
nal até as 12 (doze) ho ras do dia se guinte ao da pu bli-
cação da me dida pro visória no Diário Ofi cial da
União.

§ 5º Esgo tado o pra zo es tabelecido no § 4, sem
a in dicação, o Pre sidente da Mesa do Con gresso Na -
cional fará a de signação dos in tegrantes do res pecti-
vo par tido ou blo co, re caindo essa so bre o lí der e, se
for o caso, os Vice-Lí deres.

§ 6º Qu ando se tra tar de me dida pro visória que
abra cré dito ex traordinária à lei or çamentária anu al,
conforme os arts. 62 e 167, § 3, da Cons tituição Fe de-
ral, o exa me e o pa recer se rão re alizados pela Co mis-
são Mis ta pre vista no art. 166, § lº, da Cons tituição,
observando-se os pra zos e o rito es tabelecidos nes ta
resolução.

§ 7º A cons tituição da Co missão Mis ta e a fi xa-
ção do ca lendário de tra mitarão da ma téria po derão
ser co municadas em ses são do Se nado Fe deral ou
conjunta do Con gresso Na cional, sen do, no pri meiro
caso, dado co nhecimento à Câ mara dos De putados,
por ofí cio, ao seu Pre sidente.

Art. 3º Uma vez de signada, a co missão terá o
prazo de 24 (vin te e qua tro) ho ras para sua ins tala-
ção, quan do se rão ele itos o seu Pre sidente e o
Vice-Presidente, bem como de signados os re latores
para a ma téria.

§ 1º Obser var-se-á o cri tério de al ternância en -
tre as Ca sas para a Pre sidência das Co missões Mis -
tas cons tituídas para apre ciar me didas provisórias,
devendo, em cada caso, o re lator ser designado pelo
Presidente den tre os mem bros da co missão per ten-
centes à Casa di versa da sua.

§ 2º O Pre sidente e o Vice-Pre sidente de verão
pertencer a Ca sas di ferentes.

§ 3º O Pre sidente de signará tam bém um Re la-
tor Re visor, per tencente à Casa di versa da do re lator
e in tegrante, pre ferencialmente, do mes mo par tido
deste.

§ 4º Com pete ao Re lator Re visor exer cer as fun-
ções de re latoria na Casa di versa da do re lator da me -
dida pro visória.
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§ 5º O Pre sidente de signará ou tro mem bro da
Comissão Mis ta para exer cer a re latoria na hi pótese
de o re lator não ofe recer o re latório no pra zo es tabe-
lecido ou se ele não es tiver pre sente à re união pro-
gramada para a dis cussão e vo tação do pa recer, de-
vendo a es colha re cair so bre Par lamentar per tencen-
te à mes ma Casa do re lator e tam bém ao mes mo par-
tido des te, se houver pre sente na re união da co mis-
são ou tro in tegrante da mes ma ban cada par tidária.

§ 6º Qu ando a me dida pro visória es tiver tra mi-
tando na Câ mara dos De putados ou no Se nado Fe -
deral, a subs tituição de Re lator ou Re lator Re visor, na 
hipótese de au sência, ou a de signação des ses, no
caso de a Co missão Mis ta não ha ver exer cido a prer -
rogativa de fazê-lo, será efe tuada de acor do com as
normas re gimentais de cada Casa.

Art. 4º Nos 6 (seis) pri meiros dias que se se gui-
rem à pu blicação da me dida pro visória no Diário Ofi -
cial da União, po derão a ela ser ofe recidas emen das,
que de verão ser pro tocolizadas na Se cretaria-Geral
da Mesa do Se nado Fe deral.

§ 1º So mente po derão ser oferecidas emen das
às me didas pro visórias pe rante a Co missão Mis ta, na
forma des te ar tigo.

§ 2º No pra zo de ofe recimento de emen das, o
autor de pro jeto sob exa me de qual quer das Ca sas do 
Congresso Na cional po derá so licitar à co missão que
ele tra mite, sob a for ma de emen da, em con junto com
a me dida pro visória.

§ 3º O pro jeto que, nos ter mos do § 2º, tra mitar
na for ma de emen da à me dida pro visória, ao fi nal da
apreciação des ta, será de clarado pre judicado e ar qui-
vado, ex ceto se a me dida pro visória for re jeitada por
ser in constitucional, hi pótese em que o pro jeto re tor-
nará ao seu cur so nor mal.

§ 4º É ve dada a apre sentação de emen das que
versem so bre ma téria es tranha aque la tra tada na me -
dida pro visória, ca bendo ao Pre sidente da co missão
o seu in deferimento li minar

§ 5º O au tor da emenda não ace ita po derá re -
correr, com o apo io de 3 (três) mem bros da co missão,
da de cisão da Pre sidência para o Ple nário des ta, que
decidirá, de finitivamente, por ma ioria sim ples, sem
discussão ou en caminhamento de vo tação.

§ 6º Os tra balhos da Co missão Mis ta se rão ini ci-
ados com a pre sença, no mí ni mo, de 1/3 (um ter ço)
dos mem bros de cada uma das Ca sas, afe rida me di-
ante as sinatura no li vro de pre senças, e as de libera-
ções se rão to madas por ma ioria de vo tos, pre sente a
maioria ab soluta dos mem bros de cada uma das Ca -
sas.

Art. 5º A co missão terá o pra zo im prorrogável de 
14 (qua torze) dias, con tado da pu blicação da me dida
provisória no Diário Ofi cial da União para emi tir pa re-
cer úni co, ma nifestando-se so bre a ma téria, em itens
separados, quanto aos as pectos cons titucional, in clu-
sive so bre os pres supostos de re levância e ur gência,
de mé rito, de ade quação fi nanceira e or çamentária e
sobre o cum primento da exi gência prevista no § 1º do
art. 2º.

§ 1º O exa me de com patibilidade e ade quação
orçamentária e fi nanceira das me didas pro visórias
abrange a aná lise da re percussão so bre a re ceita ou
a des pesa pú blica da União e da im plicação quanto
ao aten dimento das nor mas or çamentárias e fi nance-
iras vi gentes, em es pecial a con formidade com a Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a lei do
plano plu rianual, a lei de di retrizes or çamentárias e a
lei or çamentária da União.

§ 2º Ain da que se ma nifeste pelo não aten di-
mento dos re quisitos cons titucionais ou pela ina de-
quação fi nanceira ou or çamentária, a co missão de ve-
rá pro nunciar-se so bre o mé rito da me dida pro visória.

§ 3º Ha vendo emen da sa neadora da in constitu-
cionalidade ou in juridicidade e da ina dequação ou in -
compatibilidade or çamentária ou fi nanceira, a vo ta-
ção far-se-á pri meiro so bre ela.

§ 4º Qu anto ao mé rito, a co missão po derá emi tir
parecer pela apro vação to tal ou par cial ou al teração
da me dida pro visória ou pela sua re jeição; e, ain da,
pela apro vação ou re jeição de emen da a ela, apre-
sentada, de vendo con cluir, quan do re solver por qual -
quer al teração de seu tex to:

I – pela apre sentação de pro jeto de lei de con -
versão re lativo à ma téria; e

II – pela apre sentação de pro jeto de de creto le -
gislativo, dis ciplinando as re lações ju rídicas de cor-
rentes da vi gência dos tex tos su primidos ou al tera-
dos, o qual terá sua tra mitação ini ciada pela Câ mara
dos De putados.

§ 5º Apro vado o pa recer, será este en caminha-
do à Câ mara dos De putados, acom panhado do pro -
cesso e, se for o caso, do pro jeto de lei de con versão e 
do pro jeto de de creto le gislativo men cionados no § 4º.

Art. 6º A Câ mara dos De putados fará pu blicar
em avul sos e no Diário da Câ mara dos De putados o
parecer da Co missão Mis ta e, a se guir, dispensado o
interstício de pu blicado, a me dida pro visória será exa -
minada por aque la Casa, que, para con cluir os seus
trabalhos, terá até o 280 (vi gésimo oi tavo) dia de vi -
gência da me dida pro visória, con tado da sua pu blica-
ção no Diário Ofi cial da União.
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§ 1º Esgo tado o pra zo pre visto no caput do art.
5º o pro cesso será en caminhado à Câ mara dos De -
putados, que pas sará a exa minar a me dida pro visó-
ria.

§ 2º Na hi pótese do § lº, a Co missão Mis ta, se
for o caso, pro ferirá, pelo Re latório ou Re lator Re visor
designados, o pa recer no Ple nário da Câ mara dos
Deputados, po dendo es tes, se ne cessário, so licitar
para isso pra zo até a ses são or dinária se guinte.

§ 3º Na hi pótese do § 2º, se o pa recer de Ple ná-
rio con cluir pela apre sentação de pro jeto de lei de
conversão, po derá, me diante re querimento de lí der e
independentemente de de liberação do Ple nário, ser
concedido pra zo até a ses são or dinária se guinte para
a vo tação da ma téria.

Art. 7º Apro vada na Câ mara dos De putados, a
matéria será en caminhada ao Se nado Fe deral, que,
para apre ciá-la, terá até o 42º (qua dragésimo se gun-
do) dia de vi gência da me dida pro visória, con tado da
sua pu blicação no Diário Ofi cial da União.

§ 1º O tex to apro vado pela Câ mara dos De puta-
dos será en caminhado ao Se nado Fe deral em au tó-
grafos, acompanhado do res pectivo pro cesso, que in -
cluirá ma téria eventualmente re jeitada na quela Casa.

§ 2º Esgo tado o pra zo pre visto no caput do art.
60, sem que a Câ mara dos De putados haja con cluída
a vo tação da ma téria, o Se nado Fe deral po derá ini ci-
ar a dis cussão des sa, de vendo votá-la so mente após
finalizada a sua de liberação na quela Casa (CF. art.
62, § 8º).

§ 3º Ha vendo mo dificação no Se nado Fe deral,
ainda que de corrente de res tabelecimento de ma téria
ou emen da re jeitada na Câ mara dos De putados, ou
de des taque su pressivo, será esta en caminhada para 
exame na Casa ini ciadora, sob a for ma de emen da, a
ser apre ciada em tur no úni co, ve dadas qua isquer no -
vas al terações.

§ 4º O pra zo para que a Câ mara dos De putados
aprecie as mo dificações do Se nado Fe deral é de 3
(três) dias.

§ 5º Apro vada pelo Se nado Fe deral me dida pro -
visória, em de corrência de pre ferência so bre pro jeto
de lei de con versão apro vado pela Câ mara dos De pu-
tados, o pro cesso re tornará à esta Casa, que de libe-
rará, ex clusivamente, so bre a me dida pro visória ou o
projeto de lei de con versão ofe recido a esta pelo Se -
nado Fe deral.

§ 6º Apro vado pelo Se nado Fe deral, com emen -
das, pro jeto de lei de con versão ofe recido pela Câ ma-
ra dos De putados, o pro cesso re tornará à Câ mara
dos De putados, que de liberará so bre as emen das,

vedada, nes te caso, a apre sentação, pelo Se nado Fe -
deral, de pro jeto de lei de con versão.

§ 7º Apli cam-se, no que cou ber, os de mais pro -
cedimentos de vo tação pre vistos nos Re gimentos
Internos de cada Casa.

Art. 8º O Ple nário de cada uma das Ca sas do
Congresso Na cional de cidirá, em apre ciação pre limi-
nar, o aten dimento ou não dos pres supostos cons titu-
cionais de re levância e ur gência de me dida pro visória
ou de sua ina dequação fi nanceira ou or çamentária,
antes do exa me de mé rito, sem a ne cessidade de in -
terposição de re curso, para, ato con tínuo, se for o
caso, de liberar so bre o mé rito.

Parágrafo úni co. Se o Ple nário da Câ mara dos
Deputados ou do Se nado Fe deral de cidir no sen tido
do não aten dimento dos pres supostos cons titucionais
ou da ina dequação fi nanceira ou or çamentária da
medida pro visória, esta será ar quivada.

Art. 9º Se a me dida pro visória não for apre ciada
em até 45 (qua renta e cin co) dias con tados de sua
publicação no Diário Ofi cial da União, en trará em re -
gime de ur gência, subseqüentemente, em cada uma
das Ca sas do Congresso Na cional, fi cando so bresta-
das, até que se ul time a vo tação, to das as de mais de -
liberações le gislativas do Ple nário da Casa em que
estiver tra mitando.

Art. 10. Se a me dida pro visória não ti ver sua vo -
tação en cerrada nas 2 (duas) Ca sas do Congresso
Nacional, no pra zo de 60 (ses senta) dias de sua pu bli-
cação no Diário Ofi cial da União, es tará au tomatica-
mente pror rogada uma úni ca vez a sua vi gência por
igual pe ríodo.

§ 1º A pror rogação do pra zo de vi gência de me -
dida pro visória será co municada em Ato do Pre siden-
te da Mesa do Con gresso Na cional pu blicado no Diá-
rio Ofi cial da União.

§ 2º A pror rogação do pra zo de vi gência de me -
dida pro visória não res taura os pra zos da Casa do
Congresso Na cional que es tiver em atra so, prevale-
cendo a se qüência e os pra zos es tabelecidos nos
arts. 5º, 6º e 7º.

Art. 11. Fi nalizado o pra zo de vi gência da me di-
da pro visória, in clusive o seu praz de pror rogação,
sem a con clusão da vo tação pe las 2 (duas) Ca sas do
Congresso Na cional, ou apro vado pro jeto de lei de
conversão com re dação di ferente da pro posta pela
Comissão Mis ta em seu pa recer, ou ain da se a me di-
da pro visória for re jeitada, a Co missão Mis ta re u-
nir-se-á para ela borar pro jeto de de creto le gislativo
que dis cipline as re lações ju rídicas de correntes da vi -
gência de me dida pro visória.
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§ 1º Caso a Co missão Mis ta ou o re lator de sig-
nado não apre sente pro jeto de de creto le gislativo re -
gulando as re lações ju rídicas de correntes de me dida
provisória não apre ciada, mo dificada ou re jeitada no
prazo de 15 (quin ze) dias, con tado da de cisão ou per -
da de sua vi gência, po derá qual quer De putado ou Se -
nador ofe recê-lo pe rante sua Casa res pectiva, que o
submetera a Co missão Mis ta, para que esta apre sen-
te o pa recer cor respondente.

§ 2º Não edi tado o de creto le gislativo até 60
(sessenta) dias após a re jeição ou a per da de efi cácia
de me dida pro visória, as re lações ju rídicas cons tituí-
das e de correntes de atos pra ticados du rante sua vi -
gência con servar-se-ão por ela re gidas.

§ 3º A Co missão Mis ta so mente será ex tinta
após a pu blicação do de creto le gislativo ou do trans -
curso do pra zo de que tra ta o § 2º.

Art. 12. Apro vada me dida pro visória, sem al tera-
ção de mé rito, será o seu tex to pro mulgado pelo Pre -
sidente da Mesa do Con gresso Na cional para pu bli-
cação, como lei, no Diário Ofi cial da União.

Art. 13. Apro vado pro jeto de lei de con versão
será ele en viado, pela Casa onde hou ver sido con cluí-
da a vo tação, à sanção do Pre sidente da Re pública.

Art. 14. Re jeitada me dida pro visória por qual-
quer das Ca sas, o Presidente da Casa que as sim se
pronunciar co municará o fato ime diatamente ao Pre -
sidente da Re pública, fa zendo pu blicar no Diário Ofi -
cial da União ato de claratório de re jeição de me dida
provisória.

Parágrafo úni co. Qu ando ex pirar o pra zo in tegral
de vi gência de me dida pro visória, in cluída a pror roga-
ção de que tra tam os §§ 3º e 7º do art. 62 da Cons titui-
ção Fe deral, com a re dação dada pela Emen da Cons -
titucional nº 32, de 2001, o Pre sidente da Mesa do
Congresso Na cional co municará o fato ao Pre sidente
da Re pública, fa zendo pu blicar no Diário Ofi cial da
União ato de claratório de en cerramento do pra zo de
vigência de me dida pro visória.

Art. 15. A al ternância prevista no § 1º do art. 3º
terá iní cio, na primeira co missão a ser cons tituída,
após a pu blicação des ta re solução, com a Pre sidên-
cia de Se nador e Re latoria de De putado.

Art. 16. A Câ mara dos De putados e o Se nado
Federal adap tarão os seus Re gimentos Internos com
vistas à apre ciação de me didas pro visórias pe los res -
pectivos Ple nários de acor do com as dis posições e os 
prazos pre vistos nesta re solução.

Art. 17. Nor ma es pecífica dis porá so bre o fun ci-
onamento das Co missões Mis tas de que tratam os
arts. 2º a 5º des ta re solução.

Art. 18. Os pra zos previstos nesta re solução se -
rão sus pensos du rante o re cesso do Con gresso Na ci-
onal, sem pre juízo da ple na efi cácia de me dida pro vi-
sória.

Parágrafo úni co. Se for edi tada me dida pro visó-
ria du rante o pe ríodo de re cesso do Con gresso Na ci-
onal, a con tagem dos pra zos fi cará sus pensa, ini cian-
do-se no pri meiro dia de ses são le gislativa or dinária
ou ex traordinária que se se guir à pu blicação de me di-
da pro visória.

Art. 19. O ór gão de consultoria e as sessoramen-
to or çamentário da Casa a que per tencer o re lator de
medida pro visória en caminhará aos Re latores e à co -
missão, no pra zo de 5 (cin co) dias de sua pu blicação,
nota téc nica com sub sídios acer ca da ade quação fi -
nanceira e or çamentária de me dida pro visória.

Art. 20. As me didas pro visórias em vi gor na data
da pu blicação da Emenda Cons titucional nº 32, de
2001, apli car-se-ão os procedimentos pre vistos na
Resolução nº 11, de 1989-CN.

§ 1º São man tidas em ple no fun cionamento as
Comissões Mis tas já constituídas, pre servados os
seus res pectivos Pre sidentes, Vice-Pre sidentes e Re -
latores, e de signados Re latores Re visores, resguar-
dada aos Lí deres a prer rogativa pre vista no art. 5º do
Regimento Co mum.

§ 2º São con validadas to das as emen das apre -
sentadas às edi ções an teriores de me dida pro visória.

§ 3º São con validados os pa receres já apro va-
dos por Co missão Mis ta.

Art. 21. Ao dis posto nes ta re solução não se apli -
ca o art. 142 do Re gimento Co mum.

Art. 22. Re voga-se a Re solução nº 1, de
1989-CN, pror rogando-se a sua vi gência ape nas para 
os efe itos de que tra ta o art. 20.

Art. 23. Esta re solução en tra em vi gor na data de 
sua pu blicação.

Congresso Na cional, 8 de maio de 2002. – Se -
nador Ramez Te bet, Pre sidente do Se nado Fe deral.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 80, DE 2002

Altera o art. 5º da Lei nº 8.427, de 27
de maio de 1992, que dis põe so bre a con -
cessão de sub venção eco nômica nas
operações de cré dito ru ral.

ESTE AVULSO CONTÉM
 OS SEGUINTES DOCUMENTOS:

_ Me dida Pro visória ori ginal nº 80/02.
_ Men sagem do Pre sidente da Re pública
_ nº 1.035/02.
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- Expo sição de Mo tivo nº 293/2002, dos Mi nis-
tros de Esta do da Fa zenda, e da Agri cultura, Pe cuária
e Abas tecimento.

- Avi so nº 1.323/02, do Mi nistro Che fe da Casa
Civil da Pre sidência da Re pública.

- Ofí cio nº 230/03 da Câ mara dos De putados
encaminhando a ma téria ao Se nado.

- Ca lendário de tra mitação da Me dida Pro visória
- Nota Téc nica nº 143/02, da Con sultoria de

Orçamento, Fis calização e Con trole do Se nado Fe de-
ral.

– Pa recer so bre a Me dida Pro visória, em subs ti-
tuição à Co missão Mis ta, pro ferido no Ple nário da Câ -
mara dos De putados – Re lator: De putado Anto nio
Carlos Men des Thame (PSDB-SP).

- Fo lha de si nopse de tra mitação da ma téria na
Câmara dos De putados.

- Le gislação Ci tada.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 80, DE 2002

Altera o art. 5º da Lei nº 8.427, de 27
de maio de 1992, que dis põe so bre a con -
cessão de sub venção eco nômica nas
operações de cré dito ru ral.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º O art. 5º da Lei nº 8.427, de 27 de maio de 

1992, pas sa a vi gorar com a se guinte re dação:
“Art. 5º A con cessão da sub venção de equa liza-

ção de ju ros obedecerá aos cri térios, li mites e nor mas
operacionais es tabelecidos pelo Mi nistério da Fa zen-
da, es pecialmente no que diz res peito a cus tos de
captação e de apli cação dos re cursos, po dendo a
equalização, se ca bível na do tação or çamentária re -
servada à fi nalidade, ser re alizada de uma só vez, a
valor presente do mon tante de vido ao lon go das res -
pectivas ope rações de cré dito.” (NR)

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
blicação.

MEDIDA PROVISÓRIA ORIGINAL
 Nº 80-A, DE 2002

Altera o art. 5º da Lei nº 8.427, de 27
de maio de 1992, que dis põe so bre a con -
cessão de sub venção eco nômica nas
operações de cré dito ru ral.

O Pre sidente da Re pública, no uso da atri buição
que lhe con fere o art. 62 da Cons tituição, ado ta a se -
guinte Me dida Pro visória, com for ça de lei:

Art. 1º O art. 5º da Lei nº 8.427, de 27 de maio de 
1992, pas sa a vi gorar com a se guinte re dação:

“Art. 5º A con cessão da sub venção de equa li-
zação de ju ros obedecerá aos cri térios, li mites e
normas ope racionais es tabelecidos pelo Mi nistério
da Fa zenda, es pecialmente no que diz res peito a
custos de cap tação e de apli cação dos re cursos, po -
dendo a equa lização, se ca bível na do tação or ça-
mentária re servada à fi nalidade, ser realizada de
uma só vez, a va lor pre sente do mon tante de vido ao 
longo das res pectivas ope rações de cré dito.” (NR)

Art. 2º Esta Me dida Pro visória en tra em vi gor
na data de sua pu blicação.

Brasília, 29 de no vembro de 2002; – 81º da
Independência e 114º da Re pública. – Fernando
Henrique Car doso.

MENSAGEM Nº 1.035

Senhores Mem bros do Con gresso Na cional,
Nos ter mos do art. 62 da Cons tituição Fe deral,

submeto à ele vada de liberação de Vos sas Exce lênci-
as o tex to da Me dida Pro visória nº 80, de 29 de no-
vembro de 2002, que “Alte ra o art. 5º da Lei nº 8.427,
de 27 de maio de 1992, que dis põe so bre a con ces-
são de sub venção eco nômica nas ope rações de cré-
dito ru ral”.

Brasília, 29 de no vembro de 2002. - Fernando
Henrique Car doso.

MF 293 EMI MPV MAPA CRÉDITO RURAL

Brasília, 27 de no vembro de 2002

Excelentíssimo Se nhor Pre sidente da Re pública,

Submetemos à con sideração de Vossa Exce lên-
cia pro posta de al teração do art. 5º da Lei nº 8.427, de 
27 de maio de 2002, que dis põe so bre a con cessão
de sub venção eco nômica nas ope rações de cré dito
rural, com vis tas a permitir o pa gamento da eqüa liza-
ção de ju ros de uma só vez, se ca bível na do tação or -
çamentária re servada à fi nalidade, a va lor pre sente do 
montante de vido ao lon go das ope rações de cré dito.

2. O pro pósito da me dida é efe tuar, ain da nes -
te exer cício de 2002, o pa gamento in tegral da equa -
lização de vida até o fi nal dos fi nanciamentos ao
abrigo do Pro grama de Mo dernização da Frota de
Tratores Agrícolas e Imple mentos Asso ciados e Co-
lheitadeiras - Mo derfrota, a va lor pre sente, va len-
do-se de dis ponibilidades da cor respondente uni da-
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de or çamentária, de modo a não im pactar as me tas
fiscais dos exer cícios se guintes.

3. Para esse efe ito, afigura-se ne cessário ajus -
tar os ter mos do art. 5º da men cionada Lei nº 8.427,
atribuindo-lhe a re dação a se guir, me diante edi ção de 
medida pro visória na for ma ane xa:

“Art. 5º A con cessão da sub venção de
equalização de ju ros obedece, aos critérios,
limites e nor mas ope racionais es tabelecidos
pelo Mi nistério da Fa zenda, es pecialmente
no que diz res peito a cus tos de captação e
de apli cação dos re cursos, po dendo a equa -
lização, se ca bível na do tação or çamentária
reservada à fi nalidade, ser re alizada de uma 
só vez, a va lor pre sente do mon tante de vido
ao lon go das res pectivas operações de cré-
dito. (NR)

Respeitosamente, _ Pedro Sam paio Ma lan,
Ministro de Esta do da Fa zenda _ Marcus V. Pratini
de Mo raes, Ministro de Estado da Agri cultura, Pe-
cuária e Abas tecimento.

Aviso nº 1.323 – SAP./C. Ci vil

Brasília, em 29 de no vembro de 2002

Senhor Pri meiro Se cretário,
Encaminho a essa Se cretaria Men sagem na

qual o Exce lentíssimo Se nhor Pre sidente da Re públi-
ca sub mete à de liberação do Con gresso Na cional o
texto da Me dida Pro visória nº 80, de 29 de no vembro
de 2002.

Atenciosamente, _ Sil vano Gi anni, Che fe da
Casa Ci vil da Presidência da Re pública, Inte rino.

PS-GSE. nº 230/03

Brasília, 25 de mar ço de 2003

Senhor Se cretário,
Encaminho a Vos sa Exce lência, a fim de ser

submetida à con sideração do Se nado Fe deral, a in-
clusa Me dida Pro visória nº 80, de 2002, do Po der
Executivo, que “Alte ra o art. 5º da Lei nº 8.427, de 27
de maio de 1992, que dis põe so bre a concessão de
subvenção eco nômica nas ope rações de cré dito ru-
ral.”, con forme o dis posto no art. 62 da Cons tituição
Federal, com a re dação dada pela Emen da Cons titu-
cional nº 32, de 2001.

Atenciosamente, _ De putado Geddel Vi eira
Lima, Pri meiro-Secretário.

Consultoria de Orça mentos,
Fiscalização e Con trole

NOTA TÉCNICA Nº 143 / 2002

Em 04/12/2002

Assunto: Sub sídios à apre ciação da Me dida
Provisória nº 80, de 2002, quan to à ade quação or ça-
mentária e fi nanceira.

Interessada:Comissão Mis ta do Con gresso Na -
cional, in cumbida de emi tir pa recer so bre a Me dida
Provisória nº 80, de 2002.

I - Intro dução

Esta Nota Téc nica tem por fi nalidade for necer
subsídios para a apre ciação da Me dida Pro visória nº
80, de 29 de no vembro de 2002, no que con cerne à
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adequação or çamentária e fi nanceira. Essa Me dida
Provisória “al tera o art. 5ºda Lei nº 8.424, de 27 de
maio de 1992, que dis põe so bre a con cessão de sub -
venção eco nômica nas ope rações de crédito ru ral.”

O exa me da com patibilidade e ade quação or ça-
mentária das Me didas Pro visórias, con soante o dis-
posto no art. 50, § 1º, da Re solução nº 1, de 2002 —
CN, “abran ge a aná lise da re percussão so bre a re cei-
ta ou a des pesa pú blica da União e da im plicação
quanto ao aten dimento das nor mas or çamentárias e
financeiras vi gentes, em es pecial a con formidade
com a Lei Com plementar nº 101, de 4 de maio de
2000, a lei do pla no plu rianual, a lei de di retrizes or ça-
mentárias e a lei or çamentária da União”.

II – Sintese da Medida Provisória

A Me dida Pro visória, em exame, al tera o art. 50
da Lei nº 8.427, de 27 de maio de 1992, acres centan-
do, à re dação ori ginal, o se guinte tex to gri fado:

“Art. 5º A con cessão da sub venção de
equalização de ju ros obedecerá aos cri téri-
os, li mites e nor mas ope racionais es tabele-
cidos pelo Mi nistério da Fa zenda, es pecial-
mente no que diz res peito a cus tos de cap-
tação e de apli cação dos re cursos, po dendo
a equa lização. se ca bível na do tação or ça-
mentária re servada à fi nalidade, ser re aliza-
da de uma só vez, a va lor pre sente do mon -
tante de vido ao lon go das res pectivas ope-
rações de cré dito.”

A Men sagem nº 1.035, De 29 de no vem bro de
2002, que en caminha a Me dida Pro visória, in forma
que a al teração per mitirá o pa gamento da equa liza-
ção de ju ros de uma só vez, se ca bível na do tação
orçamentária re servada á fi nalidade, a va lor pre sen-
te do mon tante de vido ao lon go das ope rações de
crédito.

O pro pósito da me dida é efe tuar, ain da no exer -
cício de 2002, o pa gamento in tegral da equa lização
devida até o fi nal dos fi nanciamentos ao abri go do
Programa de Mo dernização da Fro ta de Tra tores
Agrícolas e Imple mentos Asso ciados e Co lheitadei-
ras — Mo derfrota, a va lor pre sente, va lendo-se de
disponibilidades da cor respondente uni dade or ça-
mentária, de modo a não im pactar as me tas fis cais
dos exer cícios se guintes.

A Men sagem não apre senta ne nhum dado
quantitativo so bre o va lor dos con tratos que se rão
atingidos pela Me dida Pro visória.

O Pro grama Mo derfrota, instituído pela Re solu-
ção nº 2.699/2000, do Ban co Cen tral, fi nancia in vesti-
mentos agrí colas ao am paro de re cursos do Banco
Nacional de De senvolvimento Eco nômico e So cial —
BNDES e da Agen cia Espe cial de Fi nanciamento
Industrial (FINAME). A do tação or çamentária para
cumprir as des pesas de equa lização de ju ros en con-
tra-se na Uni dade Orça mentária “Ope rações Oficiais
de Cré dito — Re cursos sob Su pervisão do Mi nistério
da Fa zenda”, com saldo or çamentário, nesta data, no
valor de R$ 100,0 mi lhões.

III – Sub sidios Acer ca da 
Adequação Fi nanceira e Orça mentária

No caso do Pro grama Mo derfrota, a Me dida
Provisória não ca usa im pacto or çamentário, uma
vez que a pró pria re dação res salta que a an tecipa-
ção do pa gamento será efe tuada se ca bível na do ta-
ção or çamentária. Con tudo, deve ser ob servado que 
a al teração pro posta não se res tringe a esse pro gra-
ma, apli cando-se a qual quer caso de con cessão da
subvenção de equa lização de ju ros, no âm bito do
crédito ru ral, ca bendo ve rificar se é con veniente
para a União, em ter mos fi nanceiros, a an tecipação
do pa gamento.

Pelo ex posto, con clui-se que a Me dida Pro visó-
ria nº 80, de 2002, não ofen de qua isquer das dis po-
sições cons titucionais e le gais apli cáveis ao seu en -
quadramento nes te exa me de ade quação or çamen-
tária e fi nanceira.

Oádia Rossy,
Consultora Ge ral Adjunta de Orça mentos.

PARECER SOBE A MEDIDA PROVISÓRIA
 EM SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO MISTA,

 PROFERIDO NO PLENÁRIO DA
 CÂMARA DOS DEPUTADOS.

O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME
(PSDB-SP. Para emi tir Pa recer. Sem re visão do ora-
dor.) — Per mitam-me, Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. De -
putados, an tes de ini ciar a le itura do pa recer, para que 
haja ab soluta trans parência, fa zer rá pida des crição
do que acon teceu.

A me dida pro visória em apre ciação diz res pei-
to à cha mada Mo derfrota, con cebida no Go verno
anterior em vir tude de re ivindicações de De putados,
muitos dos qua is es tão aqui pre sentes. Em de termi-
nado mo mento, hou ve in teresse em au mentar os li -
mites. Por que têm de co locar esse di nheiro a juro
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subsidiado e re cebem a di ferença do sub sídio a
posteriori, as ins tituições ban cárias ne gociaram com 
o Go verno re ceber an tecipadamente o di ferencial
que co bre o sub sídio a pre ços atu alizados, des de
que hou vesse do tação or çamentária. Por essa ra zão
foi edi tada essa me dida pro visória: para que os pa-
gamentos pu dessem ser fe itos le galmente.

O pa recer do De putado Pro fessor Lu izinho le -
galiza o que foi fe ito. Ocor re, po rém, que mu ito não
foi fe ito — fi cou em res tos a pa gar. Se a me dida for
aprovada da for ma apre sentada pelo Pro fessor Lu i-
zinho, não ha verá como pa gar o que está pre visto
em res tos a pa gar. O que se ima gina em pri meiro lu -
gar? O agri cultor não será pre judicado; quem vai ser 
prejudicado são os ban cos. Con versa, por que os
bancos não vão mais que rer em prestar ou fa zer no-
vos fi nanciamentos sob essa sis temática.

Por isso nos so pa recer, da for ma mais sim plifi-
cada pos sível, ace ita o que sito da cons titucionalida-
de, em re lação ao que nada te mos a ob jetar, as sim
como o do mé rito, eis que, não há a me nor dú vida, a 
medida pro duziu efe itos ex traordinários, pois per mi-
tiu a re novação da fro ta. Fo ram re alizadas, no to tal,
mais de 100 mil ope rações, in vestidos 5,6 bi lhões de 
reais. Por tanto, foi um su cesso.

Do pon to de vis ta da ade quação or çamentária
e fi nanceira, a ma téria pro cede à aná lise e re per-
cussão da re ceita e des pesa da União e sua im pli-
cação quan to ao aten dimento das nor mas or çamen-
tárias, em es pecial da Lei Orça mentária nº 101, de 4 
de maio de 2000, do Pla no Plu rianual, da Lei de Di -
retrizes Orça mentárias e da lei or çamentária.

Dessa for ma, a me dida pro visória, além do ob -
jetivo es pecífico de aten dimento da Mo derfrota, tam -
bém au toriza o Mi nistério da Fa zenda a pro mover o
adiantamento de des pesas re lacionadas a sub ven-
ções, equa lizações e ta xas de for ma ge nérica – e
não só no caso da Mo derfrota –, abrin do as sim no-
tável instrumento para o Go verno, se qui ser aju dar a 
agricultura. Nes se caso, no en tanto, ela res tringe a
discricionariedade que este Par lamento está en tre-
gando para o Exe cutivo à exis tência de do tação or -
çamentária su ficiente, sub metendo as des pesas em
referência aos cré ditos apro vados no âm bito da lei
orçamentária anu al.

Diante do ex posto, voto pela cons titucionalida-
de, com patibilidade e ade quação or çamentária e fi-
nanceira; no mé rito, pela apro vação da Me dida Pro-
visória nº 80, nos ter mos do pro jeto de lei de con ver-
são ane xo.

 PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº , DE 2003

Altera o art. 52 da Lei nº 8.427. de 27 
maio de 1992, que dis põe so bre a con-
cessão de sub venção eco nômica nas
operações de cré dito ru ral.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º O art. 5º da Lei nº 8.427, de 27 de maio de 

1992, pas sa a vi gorar com a se guinte re dação:
“Art. 5º A con cessão da sub venção de equa liza-

ção de ju ros obedecerá aos cri térios, li mites e nor mas
operacionais es tabelecidos pelo Mi nistério da Fa zen-
da, es pecialmente no que diz res peito a cus tos de
captação e de apli cação dos re cursos, po dendo a
equalização, se ca bível na do tação or çamentária re -
servada à fi nalidade, ser re alizada de uma só vez, a
valor pre sente do mon tante de vido ao lon go das res -
pectivas ope rações de cré dito.”

Sala das Ses sões, 26 de ja neiro de 2003. – De -
putado Mendes Tha me, Re lator.

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO
À MESA.

COMISSÃO MISTA DESTINADA A 
EXAMINAR E EMITIR PARECER SOBRE A

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 80, 
DE 29 DE NOVEMBRO DE 2002

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 80, DE 29 DE
NOVEMBRO DE 2002

(Mensagem nº 1.035, de 2002)

Altera o art. 5º da Lei nº 8.427, de 27
de maio de 1992, que dis põe so bre a con-
cessão de sub venção eco nômica na ope -
ração de cré dito ru ral.

Autor: Po der Exe cutivo
Relator: De putado Mendes Tha me

I – Re latório

A Me dida Pro visória nº 80, de 2002, ex pedida
pelo Exmº Sr. Pre sidente da Re pública, nos ter mos do 
art. 62 da Cons tituição Fe deral, e en caminhada ao
Congresso Na cional por in termédio da Men sagem nº
1.035, de 29 de no vembro de 2002, al tera o art. 5º da
Lei nº 8.427, de 27 de maio de 1992, como se se gue:

“Art. 5º A con cessão da sub venção de
equalização de ju ros obe decerá aos cri téri-
os, li mites e nor mas ope racionais es tabele-
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cidos pelo Mi nistério da Fa zenda, es pecial-
mente no que diz res peito a cus tos de cap -
tação e de apli cação dos re cursos, po dendo
a equa lização, se ca bível na do tação or ça-
mentária re servada à fi nalidade, ser re aliza-
da de urna só vez a va lor pre sente do mon -
tante de vido ao lon go das res pectivas ope-
rações de cré dito.”

A Men sagem nº 1.035, de 29 de no vembro de
2002, que en caminha a Me dida Pro visória, in forma
que a al teração per mitirá o pa gamento da equa liza-
ção de ju ros de uma só vez, se ca bível na do tação
orçamentária re servada à fi nalidade, a va lor pre sen-
te do mon tante de vido ao lon go das ope rações de
crédito ru ral.

II – Voto do Re lator

Consoante o dis posto no art 62, §§ 5º, 8º e 9º da
Constituição Fe deral e nos arts. 5º e 6º da Re solução
nº 1, de 2002 do Con gresso Na cional, cabe ao Ple ná-
rio da Câ mara dos De putados de liberar so bre o mé ri-
to e so bre o atendimento dos pres supostos cons tituci-
onais e le gais.

Admissibilidade e ur gência

O ju ízo de ad missibilidade ver sa so bre os re-
quisitos de re levância e urgência.

Relevantes são as ma térias que re percutem
sobre o in teresse e a pre ocupação da gran de ma io-
ria do povo bra sileiro. A proposta tem por fi nalidade
efetuar, ain da no exer cício de 2002, o pa gamento in -
tegral da equa lização de vida até o fi nal dos fi nancia-
mentos ao abrigo do Pro grama de Mo dernização da 
Frota de Tra tores Agrí colas e Imple mentos Asso cia-
dos e Co lheitadeiras – Mo derfrota, a va lor pre sente,
valendo-se de disponibilidades da correspondente
unidade or çamentária, de modo a não im pactar as
metas fis cais dos exer cícios se guintes.

Por essa ra zão, pro nunciamo-nos pela ad mis-
sibilidade da ma téria, com o aten dimento aos pres -
supostos de ur gência e re levância.

Constitucionalidade, Ju ridicidade e Téc nica
Legislativa

O aten dimento dos pres supostos de ad missibi-
lidade da Me dida Pro visória em apre ciação im plica a 

avaliação pre liminar fa vorável à cons titucionalidade
do ato com o re conhecimento dos pres supostos de
urgência e re levância, im perativos ins critos no art.
62 da Cons tituição Fe deral.

Quanto ao con teúdo nor mativo, não vis lumbra-
mos vi cias de ini ciativa ou de com petência, nem
obstáculo al gum de or dem cons titucional ou de lei
de hi erarquia com plementar ca paz de obstar à va li-
dade ju rídica da nor ma.

Em re lação à téc nica le gislativa, a Me dida Pro -
visória respeita as nor mas da Lei Com plementar nº
95, de 1998.

Pelos mo tivos ex postos, so mos pela cons tituci-
onalidade, ju ridicidade e boa téc nica le gislativa da
Medida Pro visória nº 80, de 2002.

Adequação Fi nanceira e Orça mentária

O exa me da com patibilidade e ade quação or ça-
mentária das Me didas Pro visórias, con soante o dis-
posto no art. 5º, § 1º, da Re solução nº 1, de 2002 —
CN, “abran ge a aná lise da re percussão so bre a re cei-
ta ou a des pesa pú blica da União e da im plicação
quanto ao aten dimento das nor mas or çamentárias e
financeiras vi gentes, em es pecial a con formidade
com a Lei Com plementar nº 101, de 04 de maio de
2000, a lei do pla no plu rianual, a lei de di retrizes or ça-
mentárias e a lei or çamentária da União”.

No caso do Pro grama Mo derfrota, a Me dida
Provisória não ca usa im pacto or çamentário, uma vez
que a pró pria re dação res salta que a an tecipação do
pagamento será efe tuada se ca bível na do tação or ça-
mentária.

Apreciação do Mé rito
Pelo ex posto, con clui-se que a Me dida Pro visó-

ria nº 80, de 2002, aten de às dis posições cons titucio-
nais e le gais apli cáveis à ma téria, não apre sentando
vícios que im peçam a sua aprovação.

Conclusão

Em ra zão do ex posto, voto pela apro vação do
texto da Me dida Pro visória nº 80, de 2002, por con si-
derá-la conforme com a or dem ju rídico-constitucio-
nal, na for ma ori ginal pro posta pelo Po der Exe cutivo.

Sala das Ses sões,  de fe vereiro de 2002. – De -
putado Mendes Tha me, Re lator.
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LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.427, DE 27  DE MAIO DE 1992

Dispões so bre a con cessão de sub-
venção eco nômica nas ope rações de cré -
dito ru ral.

Art. 5º con cessão da sub venção de equa lização
de ju ros obe decerá aos li mites e nor mas ope racionais
estabelecidos pelo Mi nistério da Eco nomia, Fa zenda

e Pla nejamento, es pecialmente no que diz res peito a
custos de cap tação e de apli cação dos re cursos.
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Nada
mais ha vendo a tra tar, a Pre sidência vai en cerrar os
trabalhos.

– Está en cerrada a Ses são.

(Levanta-se a ses são às 19 ho ras e 56 
minutos.)
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Ata 28ª Ses são Não De liberativa,
 em 28 de mar ço de 2003

1ª Ses são Le gislativa Ordi nária da 52ª Le gislatura

Presidência dos Srs. João Ri beiro e Le omar Qu intanilha

(Inicia-se a sessão às 9 ho ras.)

O SR. PRESIDENTE (João Ri beiro) – Ha vendo
número re gimental, de claro aber ta a ses são.

Sob a pro teção de Deus, ini ciamos os nos sos
trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (João Ri beiro) – Há ora do-
res ins critos.

Passamos à lista de ora dores.
Com a pa lavra a no bre Se nadora Serys Slhes -

sarenko, que dis põe de até 20 mi nutos.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Blo co/PT –

MT. Pro nuncia o se guinte dis curso. Sem re visão da
oradora.) – Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores, an -
tes de ini ciar o meu pro nunciamento, gos taria de re -
gistrar a ses são es pecial pro movida pelo Con selho do 
Diploma da Mu lher-Cidadã Bert ha Lutz, acon tecida
no dia de on tem, nes te ple nário.

Foram pre miadas, na quela ses são, cin co mu-
lheres das mais va riadas re giões do nos so País e mu -
lheres de destaque por suas ações em en tidades.
Estiveram pre sentes uma Mi nis tra, a nossa Mi nistra
da Se cretaria Espe cial de Po líticas para as Mu lheres,
uma que bradeira de coco, uma pro fessora, uma lí der
das tra balhadoras do mésticas, uma de fensora dos di -
reitos hu manos, en fim, o Con selho do Di ploma da
Mulher-Cidadã Bert ha Lutz, do qual sou Pre sidente,
homenageou es sas cinco mu lheres que re presentam
todas as mu lheres do Bra sil: as mu lheres da ca mada
popular que, no dia-a-dia, car regam o peso das di fi-
culdades de ten tar su prir as ne cessidades mí nimas
da cri ação de seus fi lhos, as mu lhe res de to dos os pa -
tamares so cioeconômicos, mu lheres que tra balham
no meio ru ral, na área ur bana, en fim, mu lheres que
participam des ta so ciedade no in tuito de me lhorá-la e
transformá-la, con tribuindo para a cons trução de uma 
sociedade me lhor.

O Con selho do Di ploma da Mu lher-Cidadã Bert -
ha Lutz foi cri ado com o pro pósito fun damental de ho -
menagear cin co mu lheres por ano e, em nome de las,
homenagear as mu lheres bra sileiras. Mas já es tamos
buscando mo dificar a es trutura le gal des se Con selho,

porque acre ditamos que o Se nado da Re pública do
nosso País tem uma fun ção ma ior nes se sen tido.
Estamos, portanto, en caminhando uma pro posta
para dis cussão, na pró xima se mana, em re lação aos
objetivos do Con selho.

O Con selho do Di ploma da Mu lher-Cidadã
Bertha Lutz é com posto de nove mem bros: sen do
quatro Se nadores e cinco Se nadoras. E os Srs. Se na-
dores não de vem fi car pre ocupados, pois não es tão
sendo dis criminados, uma vez que o Vice-Pre sidente
do Con selho é o Se nador Ge raldo Mes quita. Sa ibam
todos que ire mos tra tar questões de gê nero com a
grande e de cisiva par ticipação dos ho mens, porque
acreditamos que tra tando essa ques tão em con junto,
conseguiremos su perar a dis criminação que exis te.

Dito isso, vou me pro nunciar so bre a vi sita do Sr. 
Ministro dos Transportes, Sr. Ander son Ada uto, que
esteve no meu Esta do de Mato Gros so, no dia 24, se -
gunda-feira, percorrendo to das as re giões do Esta do.
Estivemos em Bar ra do Gar ças, Alto Ara guaia, Ron -
donópolis, Sa pezal e Si nope, por onde pas sam as
principais es tradas fe derais do nos so Esta do. E não
foi uma vi sita, pois o ter mo vi sita dá im pressão de
passeio, foi uma an dança de mu ito tra balho, e to dos
nós que acom panhávamos o Mi nistro, em es pecial a
população de Mato Gros so, fi camos com uma ex pec-
tativa mu ito po sitiva da sua vi sita.

O Esta do do Mato Gros so é re conhecido, hoje,
não só no Bra sil, mas tam bém no ex terior, por es tar
em pri meiro lu gar na pro dução de soja do mun do. É o
Estado que mais pro duz soja no mun do. E é um dos
maiores Esta dos – não gos taria de di zer o ma ior, pa -
rece pre potência – em ter mos de po tencial. Ou seja,
já pro duzimos mu ito, pro dutos va riados, mas te mos
um po tencial gi gantesco de pro duzir mu ito mais, e
não só soja, al godão, mas tam bém uma ex trema e
promissora pers pectiva na agri cultura fa miliar, que
tem que ser es timulada por in termédio de uma po líti-
ca agrí cola cla ramente de finida, e isso para qual quer
Estado, mas em es pecial o nos so, por que ain da exis -
te es paço para um avan ço mu ito ma ior, e mais a nos -
sa cri ação de gado.

Março  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado  29 05179MARÇO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL238 MARÇO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL238     MARÇO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL238     



A agri cultura fa miliar do nos so Esta do pode se
organizar para par ticipar, com al guns pro dutos, da
disputa do mer cado. A agricultura fa miliar já é uma re -
alidade em Mato Gros so, mas ain da pode al cançar
um po tencial ma ior. E, nes se sen tido, o Mi nistro fi cou
bastante em polgado.

Acreditamos nas definições, nas dis cussões e
nas pro postas e en caminhamentos fe itos com re la-
ção às es tradas, às for mas de es coamento, pois são
necessárias de cisões emer genciais em cur to pra zo.
No en tanto, também pre cisamos de pers pectivas a
médio e lon go pra zos, ou seja, pelo me nos o tér mino
das es tradas da BR – 364, da BR – 163 e da BR –
158, pois são es tradas que es tão ina cabadas e, além
disso, apre sentam tre chos em es tado de emer gência.
São ne cessários, por tanto, mu itos re cursos para que
se pos sa vi abilizar o de senvolvimento de nos sa pro -
dução.

Precisamos, ain da, da Fer ronorte. Essa ques-
tão, in clusive, foi tra tada lá e abran ge ou tra dis cussão
extremamente im portante. Mes mo sen do Se nadora
representante do Mato Gros so, há de terminados mo -
mentos em que te nho que ser Se nadora em con junto
com vá rios Esta dos. No caso do Pará, por exem plo, a
BR – 163 é fun damental para aque le Esta do e tam-
bém para o Mato Gros so. Ela está qua se pron ta no
meu Esta do, Sr. Pre sidente, só que, em ma téria de
pavimentação, ain da não há nada fe ito no Pará. E,
para os dois Esta dos, o que in teressa ago ra é a cons -
trução da BR-163 no Pará, para que a pro dução saia
por San tarém.

Ou to mamos essa de cisão e fa zemos dis so um
projeto es tratégico, ou en tão pou ca al teração ha verá
na me lhoria do es coamento da pro dução. É preciso
que essa ques tão seja decidida, pelo me nos para a
região nor te, que é uma das mais pro missoras do
nosso Esta do. Ou tras re giões são tão im portantes
quanto ela, mas, in felizmente, não tem se quer a
BR-163, como o Nor tão do Esta do já tem, por tanto,
as di ficuldades se tornam ain da ma iores.

Estou nes ta tri buna por que acre dito que exis tem
saídas. Se dissermos que pre cisamos de mu itos re -
cursos para ter minar es sas es tradas e de ixá-las em
boas con dições, in clusive dan do con tinuidade à Fer -
ronorte, di rão que os re cursos são pou cos. E isso só
para fa lar em Mato Gros so, por que to dos os Se nado-
res que vi erem a esta tri buna fa lar de es tradas te rão
muitas re ivindicações a fa zer, porque é evi dente o es -
tado de aban dono em que se en contram. No en tanto,
tenho uma pro posta para que es ses re cursos sur jam
com ra pidez, mas de penderá, em gran de par cela, de
nós, Se nadores.

Em Mato Gros so, o Sr. Mi nistro, em dis cussões
sobre pla nejamento em en contros com a so ciedade
mato-grossense, de finiu como pri oridades do Esta do
as BR-163, BR-158, BR-364 e a Fer ronorte. Em pri -
meiro lu gar, será re alizado o tra tamento de emer gên-
cia, ou seja, se rão re feitos os pon tos que es tão qua se
sendo cor tados. Está cho vendo mu ito no nos so Esta -
do. Ontem à no ite, tive a no tícia de que a es trada da
Baiana, que pas sa por Ta purah, está em es tado de
emergência: foi cor tada de vido à quan tidade de chu -
vas. Esse é um pro blema sé rio. Portanto, além das
prioridades de finidas pelo Sr. Mi nistro, há as si tua-
ções de emer gência, que de veriam ser re solvidas de
imediato, as res taurações e a cons trução des sas es -
tradas.

Por tudo isso, hoje es tamos tra zendo para a dis -
cussão a ques tão da Cide, a fa mosa Con tribuição de
Intervenção do Do mínio Econômico, uma con tribui-
ção que o Con gresso des tinou, por meio de lei, para o 
financiamento de pro gramas de in fra-estrutura. A
Cide é uma con tribuição perfeita para re solver o pro -
blema da re cuperação da ma lha viária no País – não
é ape nas em Mato Gros so, mas no País. O gran de
problema que en frentamos com a Cide é que, em bora
criada para re solver a ques tão de in fra-estrutura, es -
pecialmente da ma lha viá ria do País, hou ve o veto do
governo an terior a de terminados itens.A Cide está de 
volta ao Se nado, com ve tos. Acho que é jus to que se
pague esse tri buto, des de que pos samos usufruir os
seus be nefícios, que seja di rigido para os fins aos
quais foi des tinado.

Srs. Se nadores, o que está acon tecendo com a
Cide é algo tão exó tico! Ve jam bem: o tri buto foi cri ado
para três fi nalidades, sendo a prin cipal a re cuperação
da ma lha viá ria do País. Envi amos re querimento ao
Sr. Mi nistro da Fa zenda esta se mana, portanto ain da
não te mos a res posta, so licitando in formações so bre
o to tal de re colhimentos da Cide. A úl tima in formação
institucional que te mos é a de que já ul trapassa R$8
bilhões. Hoje, te mos in formações de que já está se
aproximando dos R$12 bi lhões. Por isso, for maliza-
mos o re querimento ao Sr. Mi nistro para que te nha-
mos cla reza des se va lor. Por que pre cisamos sa ber
disso? Por que o Go verno Fer nando Hen rique ve tou
justamente os fins a que ela de via atender. Dá para
entender isso? A lei é cri ada, a con tribuição está sen -
do re colhida, mas a sua re gulamentação foi ve tada.
Quer di zer, re colhem-se re cursos para se rem usados
por quem qui ser, para o que qui ser? De je ito ne nhum.

Temos que to mar uma po sição. Te mos que der -
rubar esse veto, em es pecial o que de sautoriza a uti li-
zação para a re cuperação da ma lha viá ria do País,
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que foi um dos fins para o qual ela foi cri ada. Des sa
forma, ire mos re solver os pro blemas das es tradas do
Brasil. O di nheiro está re colhido e guar dado, e o povo
brasileiro, em es pecial o mato-gros sense, está so-
frendo enor memente com a des truição da ma lha viá -
ria. Não dá para en tender essa si tuação.

Tenho mu itos da dos co migo, mas o meu tem po
não é mu ito. A Cide é re gulamentada pela Lei nº
10.636. Vou in sistir, di ariamente, neste ple nário, nem
que eu te nha ape nas um mi nuto para fa lar, que é de -
terminante para to dos os Estados bra sileiros der ru-
barmos o veto. Não acre dito que te nha um Estado
que não pre cise de re cursos para as suas es tradas.
Se ti ver, óti mo, ma ravilha, ele fica de fora. Mas a gran -
de ma ioria pre cisa e mu ito. Como dis se, te remos con -
dições de re verter to talmente essa si tuação com a uti -
lização dos re cursos da Cide. E não es tamos pe dindo
nada de mais, pois está na lei. Inde pendente da co lo-
ração partidária, te mos que dar apo io a essa ques tão
para re solvermos de vez a si tuação da ma lha viá ria.

O Sr. Te otônio Vi lela Fi lho (PSDB – AL) – Se -
nadora Serys Slhes sarenko, V. Exª me per mite um
aparte?

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Blo co/PT –
MT) – Pois não, Se nador Te otônio Vi lela Fi lho.

O Sr. Te otônio Vi lela Fi lho (PSDB – AL) – Se -
nadora, é com mu ita ale gria que pres to aten ção ao
discurso de V. Exª e ve rifico que, como Se nadora do
PT, De putada por mu itos anos no seu Esta do, com
uma li nha po lítica mar cadamente di recionada em de -
fesa do so cial, como fi cou co nhecida em Mato Gros -
so, V. Exª che ga a esta Casa tam bém com a pre ocu-
pação fundamental com a ques tão da in fra-estrutura
– não so mente para Mato Gros so como para todo o
Brasil –, so bretudo da ma lha ro doviária, es sencial
para o es coamento das pro duções, uma vez que o
seu Esta do é um dos mais im portantes pro dutores
agrícolas do País. Na Co missão de Ser viços de
Infra-Estrutura, da qual fa zemos parte, es tamos pro -
pondo uma sub comissão para cu idar es pecificamen-
te da ques tão dos transportes. E con tamos com a par-
ticipação de V. Exª para, na Co missão de Infra-Estru -
tura, fa zer um ver dadeiro mu tirão, porque, como V.
Exª dis se, essa questão não é im portante so mente
para Mato Gros so, em bora em um Esta do de di men-
sões gi gantescas seja fun damental uma boa ma lha
viária para es coamento da pro dução e en trada de ri -
quezas. Mato Gros so tem uma po tencialidade imen -
sa, que já co meça a se re velar. Cum primento V. Exª
pela opor tunidade do pro nunciamento e que ro di zer
que es tamos de mãos da das nes se tra balho em fa vor
da re estruturação viá ria do Bra sil, a fim de que pos sa-

mos ter um trans porte mais ba rato, que di minua o
custo Bra sil e possibilite ao País cres cer para os bra -
sileiros, com to dos de sejamos. Pa rabéns a V. Exª pelo 
pronunciamento e tam bém pela pas sagem de seu
aniversário na data de hoje. Em nome dos Se nado-
res, pa rabenizo-a. Que Deus a pro teja!

A SRA. SERYS SLHESSARENKO  (Blo co/PT –
MT) – Mu ito obri gada, Se nador, pelo seu apar te e
pela sa udação. O mais com plicado é que faço dois
aniversários por ano, um, hoje, e ou tro, na quar ta-fei-
ra, por que nasci no dia 28 de mar ço e fui re gistrada no 
dia 2 de abril. Qu ando, no dia 2, apa recer a data do
meu nas cimento, V. Exª vai se es pantar: “Como é isso, 
dois ani versários por ano?!”

Senador, con sidero mu ito im portante a sua de -
claração de que te mos que es tar jun tos na pro posta
de cri ação de uma Sub comissão de Transportes.
Aliás, eu já faço par te da im portantíssima Sub comis-
são de Se gurança, que foi ins talada on tem.

Todos nós sa bemos que a nos sa re presentativi-
dade no Se nado tem ab solutamente o mes mo peso,
pois so mos três Se nadores, in dependentemente do
colégio eleitoral, seja ele de mi lhões ou de mi lhares
de ele itores. O peso em ter mos de po der po lítico é o
mesmo. O que faz que as ques tões que por aqui pas -
sam pre cisem ser de cididas em con junto, a exem plo
do pro blema das es tradas. De que adi anta o Esta do
de Mato Gros so ter es tradas fe derais ex celentes e,
quando che gar nas di visas, como a de Go iás ou a do
Pará, não ha ver mais es tradas ou as con dições es ta-
rem mu ito pre cárias?

Temos que tra balhar em con junto. O pro blema é
complexo, porque não adi anta le varmos o pro duto até 
a di visa do Esta do e ali fi carmos pa rados, es perando
que pes soas dêem ou tra destinação a ele a par tir dali. 
Não é as sim que fun ciona. O transporte pas sa de um
Estado para o ou tro; por isso, o in teresse é co mum de
todos os Esta dos.

É fun damental que a ques tão dos trans portes
seja tra tada pelo con junto dos Srs. Se nadores, para
que pos samos ter cada vez mais cla reza de que só
vamos ter uma so lução se re solvermos a ques tão da
malha ro doviária como um todo no País. Do con trário,
poderemos até re solver par cialmente, mas isso be ne-
ficiará ape nas um tre cho mu ito pe queno e a se qüên-
cia do trans porte fi cará pre judicada. Por con seguinte,
o pro blema per sistirá.

Srs. Se nadores, na área do trans porte, pre cisa-
mos to mar me didas de cisivas e de terminantes em re -
lação à ma lha ro doviária do País, ao trans porte da
produção, de to das as for mas, seja in dividualmente
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ou co letivamente. To dos os be nefícios para a ma lha
rodoviária de pendem fun damentalmente de nós. Se
derrubarmos os ve tos que fo ram fe itos à Cide, te re-
mos re cursos su ficientes para a re cuperação da ma -
lha ro doviária do Bra sil, de pon ta a pon ta.

Afirmo isso e de claro que a res ponsabilidade é
nossa. Va mos tra tar des sa ques tão já, com a der ruba-
da dos ve tos. Com isso, te remos a pos sibilidade de
solucionar o problema da ma lha ro doviária do nos so
País, sem mais de longa. Che ga de di zer que não te -
mos di nheiro. O di nheiro está aí, de pende da der ruba-
da des ses ve tos. Assim será da mi nha parte e es pero
que tam bém seja da par te de to dos os Srs. e Srªs Se -
nadoras, do Par lamento bra sileiro.

Se a so lução exis te, por que não bus cá-la e ra pi-
damente? Che ga de mor rer gen te. O que tem mor rido
de gen te nas es tradas do Esta do de Mato Gros so,
que es tão to talmente des truídas, não é brin cadeira.
Isso não tem pre ço. E o di nheiro da Cide está aí, pa ra-
do. Te mos que re solver isso. A so lução é fá cil: pre cisa-
mos der rubar os ve tos.

Muito obri gada.
O SR. PRESIDENTE (João Ri beiro) – Concedo

a pa lavra ao se gundo ora dor ins crito, Se nador Te otô-
nio Vi lela Fi lho.

V. Exª dis põe de vinte mi nutos para o seu pro -
nunciamento, Se nador.

O SR. TEOTÔNIO VILELA FILHO (PSDB – AL.
Pronuncia o se guinte dis curso. Sem re visão do ora-
dor.) – Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores, o mun do
viveu neste sá bado o Dia Mun dial da Água, sem fes -
tas, mas com mu itas dú vidas, sem co memorações,
ao con trário, com mu itas in quietações.

Os re latórios mais isen tos e consistentes são
cruamente in cisivos. “Os pro blemas mais im portantes
do sé culo XXI são a qua lidade e a ges tão da água”,
diz o re latório das Na ções Uni das, oficialmente apre -
sentado nes te sá bado no III Fó rum Internacional de
Água, em Kyoto, no Ja pão.

“De to das as cri ses so ciais e na turais que nós
humanos en frentamos, a cri se da água é a que mais
afeta a nos sa so brevivência e a so brevivência do nos -
so pla neta Ter ra”, emen da o Di retor-Geral da Unes co,
Koïchiro Mat suura.

A ad vertência da Unes co é ain da mais dura:
“Nenhuma re gião será pou pada do im pacto des sa cri -
se que afe ta cada as pecto da vida, des de a sa úde das 
crianças até a ca pacidade das na ções de as segurar
comida aos seus ci dadãos”.

O ce nário atu al, pin tado pe los téc nicos, re co-
nhecido pela ONU e ava lizado pe los go vernos, é de

extrema gra vidade: das 20 ma iores ci dades do mun-
do, 18 es tão em pa íses po bres e ne nhuma tem água
suficiente, in cluindo nes sa es tatística da es cassez
São Pa ulo e Rio de Ja neiro.

Um re latório do Ban co Mun dial de 1995, Sr. Pre -
sidente, mos trava que, há dez anos, 250 mi lhões de
pessoas, em 26 pa íses, já so friam a es cassez crô nica
de água. De lá para cá esse in quietante ce nário so cial
mais se tem tor nado som brio. A cada 21 anos tem do -
brado a de manda por água – um per centual de cres ci-
mento mu ito su perior ao do au mento po pulacional da
terra. O ho rizonte mais fa vorável que a ONU en xerga
hoje apon ta que, na me tade do sé culo, dois bi lhões
de pes soas em 48 pa íses não te rão água. 

Dependendo de fa tores como o cres cimento da
população e a ado ção de po líticas du ras e co rajosas
de ges tão e pre servação da água, o nú mero dos que
terão sede po derá ser ain da ma ior: sete bi lhões de
pessoas, em 60 pa íses.

Os nú meros cho cam, por que, atra vés dos tem -
pos, o mun do se acos tumou a ver a Terra como o Pla -
neta Azul, de finido pe los pri meiros as tronautas e can -
tado por po etas, ou como o Pla neta Água, que os ci -
entistas des creveram – um imen so glo bo, en volto por
oceanos e ma res, por la gos e rios de vo lumes apa-
rentemente ines gotáveis.

O equí voco tem cus tado caro à hu manidade, Sr.
Presidente. A Ter ra, de fato, tem 1,4 bi lhão de quilô-
metros cú bicos de água, mas, des se to tal, mais de
97% são de água sal gada; me nos de 2% são de água
doce dos rios e la gos, dos aqüí feros sub terrâneos e
da água pre sente na at mosfera em for ma de va por. O
percentual efe tivamente uti lizável, den tro dos pa-
drões tec nológicos e dos pa râmetros econômicos
atuais, é ain da me nor: me nos de 1%.

Na ver dade, de toda a água do mun do, me nos
de 1% per manece gi rando em um ci clo hi drológico de
precipitação e eva poração que per mite o seu re torno
à su perfície sob a for ma de chu va, de gra nizo e de
neve. Srªs e Srs. Se nadores, me nos de 1%! Esse é o
número afli tivo da es cassez.

Mesmo as sim, a água, como a chu va, é ex tre-
mamente mal dis tribuída, o que trans forma a es cas-
sez es tatística em tra gédia real para mi lhões de pes -
soas. Enquanto a Gu iana Fran cesa tem uma dis poni-
bilidade, por ha bitante/ano, de 812 mil m³, o equi va-
lente a um açu de de mé dio por te, o Ku wait tem ape -
nas 10 m³ por pes soa/ano, cen to e cin qüenta ve zes
menos do que pro põe a ONU. As Na ções Unidas re -
comendam 1,5 mil m³ por ha bitante/ano, mas a Fa ixa
de Gaza tem so mente 52 m³; os Emi rados Ára bes
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Unidos, so mente 58 m³; as Ba hamas, 66 m³; e o Ka -
tar, so mente 94 m³ por cada ha bitante seu.

Os nú meros da es cassez es tão nos jor nais. Qu -
ando abor dei esse mes mo tema nes ta Casa, Sr. Pre -
sidente, há mais de seis anos, re latei que o Ja pão
acabara de com prar da Co réia três for midáveis na vi-
os car gueiros de água por um pre ço três ve zes su pe-
rior ao do pe tróleo. Nes ta se mana, os jor nais re gistra-
ram: os ára bes es tão com prando água da Bul gária a
preço sete ve zes mais caro que o pe tróleo. Em pou -
cos anos, o bem es tratégico mais pre cioso já não é o
petróleo e, sim, a água, até por que a pesquisa tem
descoberto al ternativas ener géticas para o com bustí-
vel fós sil. Mas, sem água, a vida não tem sa ída.

Essa si tuação, Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se na-
dores, vem se con firmando ao lon go dos úl timos
anos. Des de o fi nal do sé culo pas sado, a água já é o
maior foco de dis puta en tre na ções e o ma ior agen te
causador de do enças.

Todo ano, 2,2 mi lhões de pessoas mor rem no
mundo por ca usa de água con taminada ou por fal ta
de sa neamento. As do enças ca usadas por ve tores
desenvolvidos na água são ma iores: um mi lhão de
pessoas mor rem a cada ano por ca usa da ma lária, e
200 mi lhões so frem de es quistosomose.

O mes mo equí voco da abun dância que o mun do
alimenta tam bém ilu de o Bra sil, que se acos tumou a
ver as es tatísticas da sede como uma tra gédia dis tan-
te, de pa íses sa arianos, no má ximo como um dra ma
nordestino pon tual e pas sageiro, ape sar de cí clico. A
natureza, de fato, brin dou o Bra sil com o ma ior vo lu-
me de água doce do mun do: 12% de toda a água da
terra, um vo lume de 36.498 m³ por ha bitante.

Em nos so País, há a ma ior ba cia hi drográfica de 
todo o pla neta, mas toda essa abun dância tam bém é
relativa, por que a ma ior dis ponibilidade de água no
Brasil se re gistra mu ito lon ge dos cen tros ur banos.
Onde so bra água, não há ci dades; onde há mais gen -
te, so bra es cassez.

A Ama zônia con centra 88% de toda a água do
Brasil, mas tem ape nas 5% da nossa po pulação. No
Nordeste, ao con trário, vi vem 35% dos bra sileiros,
mas eles dis põem ape nas de 4% da água do País.

Sr. Pre sidente, 60% das mor tes de crianças no
Brasil se de vem a do enças que re sultam da água im -
própria ou con taminada.

Um exem plo que ilustra claramente a im portân-
cia do for necimento de água tra tada nas tor neiras se
encontra em meu Esta do, na ci dade de Te otônio Vi le-
la, cujo nome é o do ve lho Me nestrel, o meu sa udoso
pai. Como re sultado das ações im plementadas pelo

Governo do Pre sidente Fer nando Hen rique Car doso,
que pro porcionaram um abas tecimento de água de
boa qua lidade, o Mu nicípio ob servou uma drás tica re -
dução no Índi ce de Mor talidade Infan til. Há cer ca de
cinco anos, Sr. Pre sidente, o Mu nicípio Te otônio Vi lela
registrou o tris te qua dro de 106 cri anças mor tas para
cada mil nas cidas vi vas – um dos ma iores ín dices do
Brasil. Foi ob servada uma drás tica re dução – os atu a-
is 28 óbi tos por mil cri anças nas cidas –, de vido sim -
plesmente a uma água mais lim pa, tratada, a ser viço
dos seus ha bitantes.

Infelizmente, Srªs e Srs. Se nadores, o Go verno
emite si nais de que ain da es tamos mu ito dis tantes da
solução efetiva des se pro blema. Na úl tima se mana,
segundo no ticiário dos jor nais, o Brasil não as sumiu
qualquer de fesa da pro posta das or ganizações
não-governamentais, que pe diu que a ONU con side-
rasse como di reito o aces so a um mí nimo de 50 li tros
de água por ha bitante/dia. O Bra sil de fendeu, numa li -
nha co modamente con ceitual, apenas que se consi-
derasse a água como “bem so cial”, so bre o qual as
nações de vem exer cer a sua so berania – ape nas a
defesa de um prin cípio, sem des dobramentos ma io-
res e sem obri gações prá ticas mí nimas que se jam.

Não hou ve avan ço, in felizmente, num se tor em
que, nos úl timos anos, o Bra sil se fez ou sadamente
pioneiro e co rajosamente exem plar. Nos úl timos
anos, o Bra sil se des tacou no ce nário in ternacional
pelo seu dis cernimento co rajoso em re formar leis e
introduzir no seu co tidiano as for mas mais mo dernas
de ges tão das águas.

Por ini ciativa do Go verno Fer nando Hen rique,
mas com a de cidida co laboração e par ticipação do
Congresso Na cional – des ta Casa, o Se nado Fe deral,
que par ticipou ati vamente –, cri ou-se, em 1997, a Lei
nº 9.433, a cha mada Lei das Águas, que de finiu a Po -
lítica Na cional de Re cursos Hí dricos e o Sis tema Na -
cional de Ge renciamento de Re cursos Hí dricos – um
sistema des centralizado, in tegrado, prin cipalmente
participativo, apo iado em co mitês de ba cia que têm a
participação de se tores do Go verno, de téc nicos, dos
usuários e da so ciedade ci vil. Te mos uma das le gisla-
ções mais avan çadas do mun do no to cante à uti liza-
ção e ma nejo de nos sos re cursos hí dricos. O de safio
da água, afi nal, não é ape nas de res ponsabilidade de
governos, é de toda a so ciedade. É a pers pectiva da
integração e da par ticipação que le gitima o sis tema e
lhe ga rante sus tentabilidade.

Em ju lho de 2000, avan çou-se mais ain da no
Congresso Na cional em re lação à le gislação da água
com a apro vação da criação da Agên cia Na cional de
Águas, do tada de au tonomia ad ministrativa e fi nance-
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ira, com o ob jetivo de dis ciplinar a uti lização dos rios,
de for ma a con trolar a po luição e o des perdício para
garantir a dis ponibilidade das águas para as ge rações
futuras.

Infelizmente, o avan ço dos úl timos anos pa rece
comprometido por um con tingenciamento li near im-
posto pelo Go verno Fe deral.

Para este ano, o Orça mento pre vê uma ar reca-
dação de R$87 mi lhões, em ta xas pre vistas pela le-
gislação, proveniente das ta rifas de ener gia des tina-
das à ANA. Mas a pre visão de disponibilidade é de
apenas R$44mi lhões, pouco mais da me tade sal va
do con tingenciamento.

A ma nutenção dos re cursos des tinados à ANA é 
vital para o de senvolvimento de ações como o Pro-
grama de For mação e Mo bilização So cial para a Con -
vivência com o Semi-ári do, me diante o qual se pre-
tende im plantar um mi lhão de cisternas em cin co
anos, be neficiando cin co a seis mi lhões de pes soas.

Sr. Pre sidente, on tem, na aber tura do opor tunís-
simo se minário so bre a ques tão das águas, que está
acontecendo aqui em Bra sília, ouvi aten tamente o
pronunciamento da Mi nistra Ma rina Sil va, nos sa co le-
ga de Se nado, e pude sen tir a fir meza, a con fiança e a 
disposição de S. Exª, que tam bém de monstrou pre o-
cupação com essa ques tão e que pro meteu lu tar para 
que a Agên cia Na cional de Águas te nha os re cursos
necessários para ser, como pre vê a le gislação, a
guardiã do uso e ma nejo das águas no Bra sil.

A Srª Serys Slhes sarenko (Bloco/PT – MT) –
Permite-me V. Exª um apar te, Se nador Te otônio Vi lela
Filho?

O SR. TEOTÔNIO VILELA FILHO (PSDB – AL)
– Con cedo o apar te, com mu ito pra zer, a V. Exª, Se na-
dora Serys Slhes sarenko.

A Srª Serys Slhes sarenko (Bloco/PT – MT) –
Senador Te otônio Vi lela Fi lho, V. Exª tra ta de um dos
mais sé rios pro blemas da atu alidade. Cos tumo di zer
que para a fome é pos sível dar um je ito: pes ca-se um
peixe aqui, um ou tro acolá, e o in divíduo vai so brevi-
vendo. Fica sub nutrido, sim – e isso tem que ser re sol-
vido –, mas se vai so brevivendo. A energia elé trica é
fundamental nos dias de hoje, mas, em úl tima ins tân-
cia, vive-se com a luz do can deeiro. No en tanto, sem
água não dá para vi ver. Água é vida!

O SR. TEOTÔNIO VILELA FILHO (PSDB – AL)
– Exa tamente, Se nadora Serys Slhes sarenko: água é 
vida.

A Srª Serys Slhes sarenko (Blo co/PT – MT) –
Sem água, não há vida. Por tanto, no bre Se nador, é
fundamental o pro nunciamento e a pos tura de V. Exª

assim como da Ministra Ma rina Sil va na de fesa das
nossas águas. Infe lizmente não pude ir à aber tura
desse even to. Hou ve um mo mento, em Mato Gros so,
em que es tive bas tante pre ocupada com essa ques -
tão, opor tunidade em que che gamos a re alizar au-
diências pú blicas com a par ticipação de par lamenta-
res do Con gresso Na cional para tra tarmos da ques -
tão da pri vatização das águas que tra mitava no Con -
gresso Na cional. Se nador, te mos que es tar aten tos,
porque mu ita co isa já foi pri vatizada. Ago ra te mos que
abrir nos sos olhos e fi carmos es pertos, por que hoje a
água faz par te de uma dis puta mun dial pela vida. Te-
mos co nhecimento dos bi lhões de dó lares e de eu ros
que têm sido in vestidos mun do afo ra em pes quisas
para vi abilizar a trans formação de ge leiras e da água
do mar em água doce. E aqui te mos toda essa água!
Não so mos ego ístas, mas te mos que sal var a água
para nós tam bém. Não po demos per mitir que se pri -
vatizem nos sas águas, como já acon teceu. Da qui
para fren te, a água não será mais pri vatizada. V. Exª
sabe que pri vatizaram nos sas fontes! As fontes! Não
foi o uso da água des sas fon tes. Privatizaram a fon te!
A par tir daí, cor remos sé rios ris cos, por que, es tando
a fon te pri vatizada, da qui a pou co, es taremos com o
balde na mão, à be ira da fon te, sem po der pe gar água 
sequer para be bermos, por que ela não será nos sa.
Isso já acon teceu em al guns Esta dos da nos sa Fe de-
ração. Por isso, te mos que ver como va mos re verter
essa ques tão. No bre Se nador, é fun damental o pro-
nunciamento de V. Exª. Na pró xima se mana, aborda-
rei este tema e es pero con tar com o apar te de V. Exª
para de batermos me lhor essa ques tão im portantíssi-
ma para o nos so País. Mu ito obri gada.

O SR. TEOTÔNIO VILELA FILHO (PSDB – AL)
– Mu ito obri gado, Se nadora Serys Slhes sarenko.
Incorporo, com mu ita hon ra, o aparte de V. Exª ao
meu pro nunciamento.

O Sr. Alme ida Lima (PDT – SE) – Se nador Te o-
tônio Vi lela Fi lho, permite-me V. Exª um apar te?

O SR. TEOTÔNIO VILELA FILHO (PMDB – AL) 
– Con cedo o apar te, com mu ita hon ra, ao Se nador
Almeida Lima.

O Sr. Alme ida Lima (PDT – SE) – Se nador Te o-
tônio Vi lela Fi lho, para mim é uma gran de hon ra po der
ver re gistrado o meu apar te no pro nunciamento de V.
Exª, que, sem dú vida al guma, en grandece esta Casa
do Con gresso Na cional pela ri queza de in formações,
de da dos, pela pre ocupação que V. Exª ex pôs, pela
maneira sá bia como co loca a ques tão.  Com toda cer-
teza, o Go verno Fe deral e o Po der Exe cutivo pre ci-
sam es tabelecer o pla nejamento ne cessário, so bretu-
do es tratégico, para que o nos so País e o nos so povo
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não ve nham, num fu turo pró ximo, so frer as con se-
qüências que hoje so frem – se gundo pa lavras de V.
Exª – os po vos de ou tras re giões da Terra, a exemplo
dos da Ásia Me nor e da re gião do Ira que, onde hoje
acontecem os con flitos bé licos. É de ex trema im por-
tância o pro nunciamento de V. Exª. Eu faço aqui duas
observações ex traídas do dis curso de V. Exª, que dis -
se que onde há ci dades não há água, ci tando o Su -
deste do País, e onde há água não há ci dades. É evi -
dente que essa co locação traduz o com portamento
do povo bra sileiro, das nos sas ge rações pas sadas,
em re lação ao uso, ao ma nejo e à pró pria gestão da
água nes te País. Por tanto, o pri meiro as pecto que
deve ser ex tremamente res saltado do pro nunciamen-
to de V. Exª é a ne cessidade da par ticipação da so cie-
dade nes ta ques tão, que é, aci ma de tudo, de cons -
ciência co letiva. Por ou tro lado, há ne cessidade de um 
planejamento es tratégico, por que a questão diz res -
peito às con dições bá sicas ne cessárias de so brevi-
vência do nosso povo. Di ria que há con dições ide ais
não ape nas para aten der ao povo bra sileiro, mas até
mesmo ou tros po vos, des de que seja bem ad minis-
trada. Há pou cos ins tantes, eu con versava com um
companheiro, Se cretário Par lamentar, as sessor do
meu ga binete, quan do me di rigia ao Se nado Fe deral,
sobre como hoje vi vemos uma re alidade com pleta-
mente di ferente da quela vi venciada há dé cadas ou no 
século pas sado ou an tepassado. Sem dú vida, tra-
ta-se de uma ques tão de se gurança na cional. Há ne -
cessidade, nes se pla nejamento es tratégico, de bus-
carmos con dições para ga rantir este va lor eco nômico
vital que pos suímos, ad vertindo, in clusive, as for ças
Armadas deste País. Se hoje elas es tão con centradas
no Su deste e Sul do País, na re gião les te, área que
margeia o oce ano Atlân tico, deve pen sar, se ain da
não o fez, em co meçar a trans ferir suas ba ses, seus
exércitos, para man ter um efetivo ma ior no Rio Gran -
de do Sul e ocu par a costa oes te e, so bretudo, o Nor te
do País. Isso é ex tremamente im portante. Tra ta-se de
um bem so bre o qual ain da não há uma cons ciência
nacional – hoje vol tada para o pe tróleo, en contrado
em gran de quan tidade em ou tras re giões do pla neta
Terra – e cujo va lor a po pulação não per cebe. Mas é
preciso per cebê-lo, porque, após o es gotamento des -
sa fon te ener gética, des sa ri queza, os pa íses im peri-
alistas certamente vol tarão seus olhos – mais do que
já o fa zem – para es sas re giões a que me re feri. Pa ra-
béns a V. Exª pelo pro nunciamento. Mu ito obri gado
pela pos sibilidade de apar teá-lo nes te ins tante.

O SR. TEOTÔNIO VILELA FILHO (PSDB – AL)
– Mu ito obri gado pelo apar te, no bre Se nador Alme ida
Lima. V. Exª, que é do Esta do de Ser gipe, vi zinho da

nossa que rida Ala goas, co nhece mu ito bem a im por-
tância da água. O Rio São Fran cisco mar geia nos sos
Estados – vou tra tar desse tema adi ante – e pre cisa
de mu ito cu idado. Aque la água vai para o mar como
se fos se en venenada, en cantada, porque os Go ver-
nos, as po líticas pú blicas não cri aram condições, até
hoje, de levá-la a tan ta gen te que pre cisa plan tar e co -
lher para vi ver.

O Sr. Alme ida Lima (PDT – SE) – Que nos se -
para e nos une ao mes mo tem po.

O SR. TEOTÔNIO VILELA FILHO (PSDB – AL)
– Exa tamente, que nos se para e nos une. Obri gado
pela com plementação.

Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores, como di -
zia, te mos que cri ar con dições para que a Agên cia
Nacional de Águas cum pra o pa pel que a le gislação, – 
repito, uma das mais avan çadas do Bra sil – lhe des ti-
nou, que é o de ser a guar diã das nos sas águas. A
ANA, por exem plo, já es tabeleceu pro tocolos com a
Firjan, Fi esp e Fi emg, vi sando ao de senvolvimento de 
tecnologias e ca pacitação de re cursos hu manos para
a im plementação da Po lítica Na cional de Re cursos
Hídricos, voltada para os par ques in dustriais , para
que não con tinuemos a po luir os rios, a de gradar os
mananciais.

É fun damental a pre servação e o for talecimento
dessa ins tituição. Seus pro jetos es tão pe rigosamente
contingenciados, al guns em mais de 90% de seu va -
lor. A Agên cia tem so frido res trições de cus teio até
para as des pesas mais ele mentares, em bora seu or -
çamento, como dis se, es teja ga rantido por con tribui-
ções dos usuá rios de água e ener gia de todo o País,
não por ver bas do Orçamento da União. O Go verno
Federal, no en tanto, ar recada es sas ta xas e não as
repassa à Agên cia, com prometendo, as sim, um
avanço ins titucional que hoje é in ternacionalmente re -
conhecido.

Emblematicamente, aliás, o mes mo Fó rum que
não teve da de legação bra sileira qual quer com pro-
misso com a uni versalização do aces so à água pre mi-
ou o Pre sidente da Agên cia Na cional de Águas, Jer -
son Kel mann, com o Prê mio Rei Has san II*, por sua
contribuição na res tauração de ba cias hi drográficas e
pelas po líticas bra sileiras de água. Esse prê mio é
uma es pécie de No bel das águas; foi ins tituído pelo
Governo do Mar rocos, para des tacar per sonalidades
e ins tituições que con tribuíram para o de senvolvimen-
to da área de ge renciamento de re cursos hí dricos.

Quero pa rabenizar o Dr. Jer son Kel mann, os Di -
retores da ANA, to dos aqueles que tra balham na
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Agência em fa vor dos re cursos hí dricos no Bra sil. Pa -
rabéns a to dos.

Sr. Pre sidente, para o Bra sil, como para o mun -
do, a sa ída é úni ca: preservar, para evitar que a po lui-
ção inu tilize para o con sumo nos sos re cursos hí dri-
cos ge nerosos, como os do Esta do de V. Exª, Sr. Pre -
sidente. E não será oci oso lem brar que cada li tro de
água po luída con tamina oito li tros de água pura. Pre -
servar para evi tar que o as soreamento es terilize nos -
sos rios. E não será de mais re petir que, a cada ano, o
mundo per de 10% de seus rios para a po luição e para 
o as soreamento. Pre servar, para que a his tória não
nos con dene como a ge ração que usur pou do fu turo
do Bra sil exa tamente o bem es tratégico mais abun-
dante que a na tureza nos con fiou.

Preservar, no en tanto, Sr. Pre sidente, não sig ni-
fica uma pos tura co modamente pas siva de ape nas
evitar a de gradação dos re cursos hí dricos. Pre servar
é ga rantir o sa neamento bá sico das ci dades ri beiri-
nhas, para evi tar que o es goto mate rios e com prome-
ta oce anos. Pre servar é ga rantir o ecos sistema das
matas ci liares, para im pedir o as soreamento que re -
duz a ma gros fi letes mes mo con sideráveis ca udais.
Preservar é ge renciar os re cursos hí dricos, para evi -
tar o des perdício que com promete, mas tam bém im -
pedir a con centração do uso da água. Pre servar, por
isso mes mo, é tam bém ou sar nas po líticas de água,
em to dos os seus pro cessos, da pre servação à capta-
ção, da dis tribuição ao tra tamento, do sa neamento à
plena mas sificação de seu aces so.

Preservar é tam bém re vitalizar.
Conseguimos, no Go verno do Pre sidente Fer -

nando Hen rique Cardoso, a apro vação de pro gramas
de sa neamento bá sico para to das as ci dades que fi -
cam à mar gem do complexo la gunar Mun daú-Man-
guaba, que deu ori gem ao nome do Esta do de Ala go-
as e ba nha a ci dade de Ma ceió.

Conseguimos, ain da, vi abilizar o sa neamento
das ci dades que fi cam às mar gens dos rios que de sá-
guam nas la goas. Mas é pre ciso mais. É ur gente e 
inadiável pro mover a re vitalização de toda a ba cia do
São Fran cisco, com o sa neamento das ci dades ri bei-
rinhas, com a pro teção e re composição das ma tas ci -
liares, não ape nas do ve lho Chi co, como de ou tros de
seus prin cipais aflu entes.

Infelizmente, Sr. Pre sidente, não há al ternativas:
o pro blema eco lógico de hoje é o pro blema eco nômi-
co de ama nhã. O pro blema am biental de hoje é o pro -
blema so cial de ama nhã. Ou preservamos, ou re vitali-
zamos, ou o fu turo nos con denará a amar gas e ra ras
alternativas: des poluição, des salinização ou sede.
Despoluir e des salinizar com to dos os pro blemas

econômicos e tec nológicos en volvidos, porque custa
uma fá bula des salinizar a água, cus ta uma fá bula
despoluir. É mu ito mais ba rato, in teligente e sen sato
não po luir. É mu ito mais ba rato pre servar. Ou en tão fi -
car sem água. Mais pru dente pre servar o que se tem
enquanto se tem. É pre ciso pre servar e ou sar, até
para que não se eter nizem ver dades que hoje pre ocu-
pam e en vergonham.

O que fal ta no Nor deste bra sileiro, por exem plo,
Sr. Pre sidente, não é a água. O que fal ta é po lítica de
água. O Nor deste é a re gião semi-árida que mais cho -
ve no mun do. Na ma ioria dos Mu nicípios nor destinos
chove mais do que a mé dia de Pa ris. Mas até hoje as
políticas de go verno não con seguiram mi nimizar os
efeitos da má dis tribuição des sa chu va no es paço e
no tem po. Não se cap ta a água na me dida ne cessá-
ria, mu ito me nos se dis tribui essa água no vo lume es -
perado.

No Nor deste, por suas ca rências ali mentares, é
imprescindível um Pro grama como o Fome Zero. É
imprescindível. Mas, por seus pro blemas de distribui-
ção de água, é ina diável que se crie na re gião um pro-
grama Sede Zero.

O Nor deste tem rios pe renes, como o São Fran -
cisco e o Par naíba, a gran de di visa lí quida en tre o Ma -
ranhão e o Pi auí. Há rios pe renizados e se mipereni-
zados em to dos os Estados nor destinos. Mas a trans -
posição de ba cias, que há dé cadas é uma ini ciativa
comum em vá rios pa íses, no Bra sil ain da pa rece um
plano fu turista, em bora re ivindicado há mais de cem
anos.

Apesar da má dis tribuição, que im pede a fun da-
ção e a co lheita de sa fras, o Nor deste tem chu vas su -
ficientes para abas tecer a sua po pulação. E esse é
um pa radoxo que de nuncia to das as po líticas de go-
verno para o semi-ári do.

Não pre cisa, Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se nado-
res, mo dificar o cli ma, basta mu dar as po líticas para o
Nordeste.

Temos de re conhecer, Sr. Presidente, por jus ti-
ça, o que fez o Go verno do Pre sidente Fer nando Hen -
rique não ape nas na pre servação de nos sos re cursos
hídricos, mas no tra tamento e na dis tribuição de água. 
Só em Ala goas o Go verno pas sado in vestiu meio bi -
lhão de re ais na adu ção, tratamento e dis tribuição de
águas. Há Mu nicípios, como o ser tanejo Pão de Açú -
car, onde até os dis tritos já têm água tra tada em to das
as ca sas. Há grandes ci dades, como Ara piraca, que
há cin co anos so mente 15% das suas re sidências ti -
nham água na tor neira, que hoje têm água em to das
as áre as do pe rímetro ur bano. Nos úl timos dez anos,
conseguimos au mentar, em Ala goas, em 58% o nú-
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mero de ca sas abastecidas com água tra tada em
todo o Esta do. Os pri meiros re sultados, Sr. Pre siden-
te, são ex pressivos: a mortalidade in fantil caiu à me ta-
de en tre 1998 e 2002, pas sando de 68 para 36 por
1000 nas cidos vi vos. O ba lanço das do enças de ve i-
culação hí drica em Ala goas com prova à exa ustão o
dado con sensual de que cada real a mais in vestido
em sa neamento bá sico re presenta qua tro re ais a me -
nos gas tos com a cura de do enças. Em 1997, por
exemplo, Ala goas re gistrou 1.610 ca sos de có lera.
Em 2001 con firmou ape nas um caso. No ano pas sado
nenhum caso se re gistrou.

É im portante re gistrar aqui, Sr. Pre sidente, a
parceria do Go vernador Ro naldo Les sa nes se es for-
ço para le varmos água para a tor neira dos ala goanos.

Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores, avan ça-
mos enor memente tam bém num pro grama glo bal de
utilização do rio São Fran cisco, so bretudo do ba ixo
São Fran cisco. Con seguimos im plantar, na re gião, a
semente de um ar rojado pro grama de pis cicultura que 
mudará a face eco nômica e so cial da re gião nos pró -
ximos anos.

Avançamos, significativamente, no iní cio das
obras do Ca nal do Ser tão, uma as piração de mais de
20 anos, que re presenta a pers pectiva real e con creta
de o Esta do de Ala goas en contrar a ver dadeira vo ca-
ção eco nômica para todo o seu vas to semi-ári do.

O Ca nal do Ser tão é uma as piração tão an tiga,
Sr. Pre sidente, quan to a sede de trans formar em vida,
em ri queza e de senvolvimento a água que es coa São
Francisco aba ixo, sem qual quer ser ventia, até o mar.

O SR. PRESIDENTE (Le omar Qu intanilha) –
Nobre Se nador Te otônio Vi lela Fi lho, apesar da im-
portância do pro nunciamento de V. Exª, à Mesa cum -
pre in formar que o seu pro nunciamento já to mou pra -
ticamente o do bro do tem po re gimental, e te mos ou -
tros emi nentes Se nadores inscritos.

O SR. TEOTÔNIO VILELA FILHO (PSDB – AL)
– Sr. Pre sidente, peço a V. Exª so mente mais um mi -
nuto para a con clusão de meu pro nunciamento, e mu -
ito obri gado pela pa ciência.

Sr. Pre sidente, são ações como essa que ga ran-
tirão ao Bra sil não ape nas a van guarda na ges tão ins -
titucional dos re cursos hí dricos, mas na po lítica efe ti-
va de mas sificar o aces so à água a to dos os bra silei-
ros, es pecialmente aos nor destinos dos ser tões. O
que é pre ciso é que não se cons tituam em ações pon -
tuais, mas in tegrem só lidas po líticas ge rais. Só a pre -
servação, afinal, ga rantirá a mas sificação du radoura.

Sr. Pre sidente, in sisto, como nos ver sos de
Drummond de Andra de, em que “Não, não ha verá

para os ecos sistemas ani quilados, dia se guinte. A
vida har moniosa não se res taura no dia se guinte. O
vazio da no ite, o va zio de tudo será o dia se guinte”.

O Bra sil pre cisa agir para que não te nhamos
“esse dia se guinte” de va zio da no ite, de va zio de
tudo, so bretudo do va zio do de senvolvimento, da es -
perança e da vida.

Sr. Pre sidente, para en cerrar, on tem, na abertu-
ra do Se minário so bre Águas, o gran de bra sileiro, teó -
logo, pensador, es critor, Le onardo Boff, nos en sinava,
fazendo uma pa lestra mag nífica so bre água e éti ca,
que a es sência do ser hu mano é o cu idado. O cu idado
é mais fun damental do que a von tade e a ra zão.

A es sência da vida é a água. Afi nal, to dos os en -
tes vi vos vi emos, há dois bi lhões de anos, lá das pro -
fundezas do oce ano.

Sr. Pre sidente, en cerro meu pro nunciamento fa -
zendo uma con clamação a to dos os bra sileiros para
cuidarmos da nos sa es sência ma ior: a água. Va mos
cuidar da nos sa água, por que, as sim, es taremos cu i-
dando da nos sa vida e do nos so fu turo.

Muito obri gado, Sr. Presidente.

Durante o dis curso do Sr. Te otônio Vi -
lela Fi lho, o Sr. João Ri beiro, de ixa a ca deira
da pre sidência, que é ocu pada pelo Sr. Le o-
mar Qu intanilha.

O SR. PRESIDENTE (Leomar Qu intanilha) –
Concedo a pa lavra ao no bre Se nador Ante ro Paes de
Barros. (Pa usa.)

Concedo a pa lavra ao no bre Se nador João Ca -
piberibe. (Pa usa.)

Concedo a pa lavra ao no bre Se nador Edu ardo
Suplicy. (Pa usa.)

Concedo a pa lavra ao no bre Se nador João Ri -
beiro.

V. Exª dis põe de 20 mi nutos.
O SR. JOÃO RIBEIRO (PFL – TO. Pro nuncia o

seguinte dis curso. Sem re visão do ora dor.) – Sr. Pre si-
dente Le omar Qu intanilha, ini cialmente cum primento
V. Exª por es tar pre sidindo esta ses são e por ser meu
colega da Ban cada do To cantins.

Sr. Pre sidente, Srªs. e Srs. Se nadores, ve nho
hoje a este Ple nário abor dar um as sunto que será tra -
tado por mim mu itas ve zes ao longo de meu man dato
como Se nador da Re pública. Tra ta-se da Geração de 
Emprego e Ren da, tema que, du rante a mi nha vida
pública, sem pre me des pertou a aten ção e concla-
mou, por as sim di zer, to das as mi nhas ener gias para
a bus ca de so luções que lhe pu dessem fa zer frente.
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Este dis curso que ora pro nuncio é uma abor da-
gem ini cial, in trodutória ao tema, que será des dobra-
do, apro fundado e in dividualizado em al gumas ou tras
partes, da qui por di ante, em uma sé rie de ou tros dis -
cursos que lhe se guirão.

Sr. Pre sidente, pri meiramente, gos taria de fa lar
sobre a im portância do tema Ge ração de Empre go e
Renda.

A ca racterística que mais me cha ma a aten ção é 
sua abran gência e am plitude, pois qua se tudo, em
termos de po líticas pú blicas na área eco nômica e so -
cial, pode le var, em úl tima aná lise, à ge ração de em -
prego e de ren da. Em de terminados ca sos, se ria mais 
apropriado di zer em prego ou ren da, uma vez que há
políticas que ge ram renda, em bora não ge rem em-
prego, que são aque las po pularmente cha madas de
assistenciais.

Todavia está im plícito, por as sim di zer, na tradi-
ção do uso do ter mo geração de em prego e ren da, tal
qual eu en tendo, a no ção de que a ren da ge rada por
determinada po lítica pú blica en volve, ne cessaria-
mente, o es forço dos seus be neficiários, no sen tido
de pro ver sua pró pria ren da, uma es pécie de con tra-
partida in dividual à ação do Esta do.

De acor do com esse en tendimento do tema Ge -
ração de Empre go e Ren da, es tariam dele ex cluídas
as po líticas di tas as sistenciais, as qua is, em bora ne -
cessárias, de pendendo da si tuação em que se in se-
rem no pa pel que o Esta do deve cum prir, têm a ca rac-
terística de ser mero au xílio es tatal, sem ne nhuma
contrapartida, em ter mos de es forço in dividual por
parte de quem re cebe esse au xílio. No que se re fere
às po líticas me ramente as sistencialistas, bas ta que
os be neficiários se en quadrem nos cri térios so cioeco-
nômicos es tabelecidos pelo Esta do para a con cessão
dos be nefícios ofe recidos e que, para bem da ver da-
de, lhes são de ple no di reito.

Dessa for ma, so mente para dar um exem plo,
um pro grama de com bate à fome como o anun ciado
Fome Zero, que dis tribuísse ali mentos a de termina-
das po pulações po bres, sem exi gir qual quer con tra-
partida por par te de quem re cebe o ali mento, é uma
política me ramente as sistencialista. É po lí tica que
gera ren da, ren da trans ferida pelo Esta do aos be nefi-
ciários, sem, no en tanto, im plicar criação de em pre-
gos. Me lhor di zendo, a po lítica gera di retamente ren -
da para os be neficiários, pois lhes con cede nu merá-
rio em es pécie, mas não cria ri queza, não gera ren da
para a so ciedade, por que a ren da já exis tia; foi ape -
nas trans ferida pelo Esta do. Em con traposição, um
programa como o Bol sa-Escola po deria ser en qua-

drado como po lítica de ge ração de em prego e ren da – 
geração futura de em prego e ren da, bem en tendido,
como sem pre ocor re em pro gramas des se tipo –, vis -
to que a per cepção do be nefício exi ge por par te de
quem o re cebe ou, no caso, por par te de seus fi lhos,
uma ação: a de fre qüentar, com apro veitamento, a es -
cola.

Ao fa zer tal com paração, não que ro, de for ma al -
guma, desmerecer as po líticas que têm tal na tureza,
que, como dis se, a de pender da si tuação, são ne ces-
sárias. Con tudo, sem pre que pos sível, quando a si tu-
ação pode ser re solvida com po líticas de ge ração de
emprego e ren da, es tas são pre feríveis àque las, por-
que ob jetivam a au tonomia do be neficiário e tra zem,
pelo me nos, a es perança de que os gas tos pú blicos
envolvidos nos programas, não se eter nizando, pos -
sam ser tem porários. Há si tuações, po rém, re conhe-
ço, em que não há essa al ternativa. Quis, na ver dade,
distinguir a na tureza de dois ti pos dis tintos de po lítica
pública.

Agora que ro sair des se cam po mais teó rico e
abstrato e me con centrar na im portância, para o Bra -
sil de hoje, na con juntura em que vi vemos, das po líti-
cas de ge ração de em prego e ren da.

Sr. Pre sidente, nin guém há de ne gar que um
dos prin cipais pro blemas so cioeconômicos do Bra sil
na atu alidade é o de semprego, bem como o tra balho
precário de grande par te da po pulação, o que pro mo-
ve um ní vel de renda ba ixo e in suficiente para a po pu-
lação. E digo com con vicção, aliás, co isa com que to -
dos nós aqui pre sentes a este Ple nário con cordamos,
que reverter esse qua dro é pa pel fun damental do
Estado.

Quanto ao de semprego, ele se man tém em ní -
vel ele vado, no Brasil, des de qua tro anos atrás até
hoje; e a pers pectiva, in felizmente, é de que seja ain -
da ma ior este ano.

Em 1998, hou ve um sal to no pa tamar do de sem-
prego, quan do a taxa de de semprego aber to me dida
pelo IBGE para as prin cipais re giões me tropolitanas
saiu de um pa tamar em tor no de cin co, cinco e meio
por cen to, às ve zes quatro e meio, nos oito pri meiros
anos da dé cada de 90, e atin giu 7,6% na quele ano.
Estou me re ferindo à taxa mé dia calculada para o
Brasil, que, des de 1998, se man teve nes se ní vel.

Em 1999, a taxa de de semprego aber to re petiu
a mar ca do ano an terior, qual seja, 7,6%. Em 2000,
7,1%. Em 2001, re cuou um pou co, para 6,2%. No ano
passado, 2002, vol tou a su bir para 7,1%.

Note-se, to davia, que a me todologia adotada
pelo IBGE é bas tante res tritiva, pois con sidera de-

05188 Sábado  29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Mar ço de 2003    247ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2003     247ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2003     247ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2003 



sempregadas ape nas as pes soas que pro curaram
emprego na se mana an terior à da en trevista. Qu ando
o IBGE mu dou a me todologia do cálculo da taxa de
desemprego aber to, pas sando a con siderar de sem-
pregadas as pes soas que pro curaram em prego nos
últimos 30 dias an tes da en trevista, a taxa pulou
para 11,2%, re gistrada em ja neiro des te ano de 2003.
Ainda as sim, a me todologia não leva em con sidera-
ção a exis tência do tra balho precário – co nhecido por
todos como bico –, pois são mu itos os bra sileiros que
sobrevivem de pe quenos serviços oca sionais, que
lhe ga rantem uma ren da pró xima do mero ní vel de
subsistência. A me todologia do IBGE con sidera es-
ses bra sileiros como es tando em pregados.

Para fa zer com paração, são bem mais ro bustas
as es tatísticas de de semprego cal culadas pelo Di ee-
se, que le vam em con ta o tra balho precário, que, por
sua vez, ca racteriza o cha mado desemprego ocul to.
A taxa de de semprego do Di eese atin giu 18,6% no
mês de ja neiro des te ano. To da via, sua abran gência
regional é mais res trita, uma vez que apenas con side-
ra a re gião da Gran de São Pa ulo.

Seja como for, es ses nú meros dão idéia da gra -
vidade do pro blema do em prego no Bra sil. Lem bro
apenas que a taxa de de semprego que aca bei de ci -
tar, cal culada pelo Di eese, de 18,6%, as semelha-se
às ta xas, por exem plo, dos pa íses eu ropeus que mais
sofrem com o pro blema do alto ní vel de de semprego
e não é mu ito in ferior às da Argen tina de hoje. É uma
situação, por tanto, de ca tástrofe so cial!

Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores, como dis -
sera an tes, o tema ge ração de em prego e ren da é
bastante abran gente. To dos sa bemos que é o cres ci-
mento eco nômico que gera mais ren da e em prego –
não res ta dú vida –, que sito em que o Bra sil não tem
se so bressaído há mais de vin te anos. Po líticas em fa -
vor do cres cimento eco nômico, por sua vez, re metem
à po lítica eco nômica do País, em ter mos ge rais, pas-
sando por re formas es truturais, como as do mer cado
de tra balho, da pre vidência e tri butária – para ape nas
citar al gumas –, até às po líticas edu cacionais, cujo
efeito é de mais lon go pra zo. Ora, tudo isso, em sen ti-
do am plo, pode ser con siderado po lítica de ge ração
de em prego e ren da.

Assim, cum pre res tringir a abran gência do
tema, li mitando-o ao que de sejo abor dar na sé rie de
discursos que pro nunciarei so bre ele da qui para a
frente.

Quero con siderar ape nas po líticas de ge ração
de em prego e ren da mais es pecíficas, di recionadas a
clientelas cer tas, po líticas que te nham o po der efetivo
de ge rar renda e em prego nas co munidades a que

são des tinadas. Em ou tras pa lavras, que não se ca-
racterizem pela mera trans ferência de ren da de al-
guns gru pos so ciais para ou tros, como é o caso das
ações as sistencialistas, mas que cri em ri quezas para
a so ciedade no pre sente ou no fu turo; promovam a
auto-estima e es timulem a au tonomia dos be neficiári-
os, tor nando-os, ao lon go do tem po, fon te de re ceita
para o Esta do, como contribuintes, em ra zão do exer-
cício de ati vidade pro dutiva, e não os per petuando
como fon te de des pesa. Em uma pa lavra: tra tarei da -
quelas po líticas que ca usem ver dadeiro im pacto so ci-
al. Ou seja, aque las que pos sam ter seus re sultados
efetivamente me didos.

São tais po líticas que po dem ter efe ito con creto
na di minuição do de semprego e do em prego pre cário
no Bra sil e que per mitirão que não con tinuemos apos-
tando to das as fi chas ape nas no cres cimento eco nô-
mico.

Concedo a V. Exª um apar te, Se nador Pa ulo
Paim.

O Sr. Pa ulo Paim (Bloco/PT – RS) – Se nador
João Ri beiro, peço um apar te a V. Exª, em pri meiro lu -
gar, para cum primentá-lo pela fe licidade do tema es -
colhido, que é o de semprego em nos so País. Hoje te -
mos em tor no de 50% da po pulação eco nomicamente
ativa de sempregada ou su bempregada, como V. Exª
coloca mu ito bem, ci tando da dos pre cisos do Di eese.
V. Exª mos tra que essa é uma ques tão qua se que his -
tórica em nos so País. V. Exª faz um dis curso equi libra-
do mos trando que te mos que tra balhar para com bater
aquele pro blema que atin ge, in felizmente, a ma ioria
dos la res bra sileiros. Di ria mais a V. Exª: são con cor-
dantes as nos sas po sições, pois V. Exª diz que são
importantes, sim, as cha madas me didas compensa-
tórias – mu itos as con sideram pa liativas –, como, por
exemplo, os va riados tí quetes e a ces ta bá sica. Ocor -
re, po rém, que, en quanto não ti vermos uma po lítica
agressiva no cam po do em prego – é isso que dá dig -
nidade à fa mília –, va mos ter que ir man tendo essa
política que vem de go vernos an teriores e da qual não 
discordo. A po lítica de com bate à fome do Go verno
Lula vai na mes ma li nha, é uma for ma de fa zer com
que gran de par te da po pulação te nha, pelo me nos, o
direito, como diz o Pre sidente Lula, a três re feições
por dia. Ago ra, o ide al se ria ter mos uma po lítica – es -
pero que isso acon teça ra pidamente em nos so Go-
verno – agres siva no cam po da ex portação, porque
isso ge raria, efe tivamente, mais em pregos. Eu mes -
mo, aqui na Casa, re apresentei um pro jeto de re du-
ção de jor nada sem re dução de sa lário. Pe las mi nhas
estimativas e apro veitando da dos do DIEESE, se
esse pro jeto fos se apro vado, re duzindo a jor nada de
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trabalho se manal de 44 para 40 ho ras, es taríamos
gerando em tor no de três mi lhões de no vos em pre-
gos. Tam bém in sisto mu ito na dis cussão da re forma
agrária, que deve ser de alto ní vel, que deve ser tra va-
da de for ma equi librada, ge nerosa e so lidária. Se as -
sim acon tecesse, essa re forma ge raria no cam po
algo em tor no de oito mi lhões de no vos em pregos.
Quero re afirmar aqui a nos sa po sição fa vorável a uma
reforma agrá ria fe ita com diá logo, sem vi olência, com
entendimento. Acre dito que é pos sível cons truirmos
esse novo mo mento. Fiz o apar te mais para cum pri-
mentá-lo. Não vai aqui, de mi nha parte, ne nhuma
contestação aos números apre sentados, pois en ten-
do que são cor retos. To dos te mos obrigação de tra ba-
lhar para cons truir o País dos nos sos so nhos, que en -
tendo pos sível, onde o ci dadão te nha di reito à ali men-
tação, sim, mas prin cipalmente ao em prego, re pito,
pois é isso que dá dig nidade à fa mília. Pa rabéns a V.
Exª, pelo pro nunciamento!

O SR. JOÃO RIBEIRO (PFL – TO) – Agra deço a 
V. Exª, Se nador Pa ulo Paim, meu ex-co lega da Câ ma-
ra dos De putados, um dos Par lamentares que mais
conhece des se as sunto. Aliás, é um dos ho mens que
mais bri ga nes te País pela ques tão do de semprego,
tentando re solver esse pro blema, que é mu ito gra ve.

Quero con tinuar, Sr. Pre sidente, di zendo que o
crescimento eco nômico é ur gente e ne cessário, mas,
enquanto não se vi abiliza, não pode ser des culpa
para o imo bilismo e para a fal ta de cri atividade.

Quanto a esse tipo de po lítica de ge ração de
emprego e ren da que de fini, que ro tra zer a ex periên-
cia que co nheço de per to e que tem pro duzido re sul-
tados con cretos: a ex periência do Esta do que re pre-
sento nes ta Casa, o To cantins, e da Pre feitura de sua
Capital, Palmas.

Em ou tros pro nunciamentos, pre tendo es miuçar
cada um des ses pro gramas que têm sido im portantís-
simos para pro mover o bem-es tar so cial das fa mílias
mais po bres do Esta do do To cantins, dan do opor tuni-
dade aos meus con terrâneos to cantinenses de con ti-
nuarem seus es tudos e aprenderem uma pro fissão.

A qua lidade da ad ministração, tan to do Esta do
do To cantins quan to de inú meras pre feituras, tem
contado com o re conhecimento de ór gãos pú blicos e
associações pro fissionais em todo o Bra sil. A úl tima
distinção re cebida por To cantins foi o se gundo lu gar
concedido à Pre feitura de Pal mas, en tre os Mu nicípi-
os da Re gião Nor te, no con curso de nominado Prê mio
Mário Co vas, em que con correu com 500 Pre feituras
brasileiras. A Prefeita de Pal mas, Nil mar Ruiz, re ce-
beu o prê mio an teontem, aqui em Bra sília, por oca -
sião do VIII Con gresso Bra sileiro de Mu nicípios. O

prêmio foi con cedido pelo Se brae, na ca tegoria Pre fe-
itura Empre endedora, e atesta a qua lidade da ges tão
municipal em Pal mas. Os téc nicos da co missão jul ga-
dora re conheceram a qua lidade dos pro gramas de-
senvolvidos e o im pacto que têm ob tido no de senvol-
vimento so cioeconômico da po pulação.

Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores, o discur-
so que ago ra es tou en cerrando teve a fi nalidade de
ser um preâm bulo aos ou tros que fa rei em breve so -
bre o tema Ge ração de Ren da e Empre go.

Quis hoje ex pressar a pre ocupação que o tema
me ins pira e a im portância que a ele atri buo. Na próxi-
ma opor tunidade, de ixarei os pon tos ge rais e fo carei
pontos con cretos e es pecíficos, di rei da con tribuição
que o Esta do do To cantins tem dado como exem plo
de ini ciativas que po dem ser re petidas em todo o Bra -
sil.

Estou cer to de que não há ma neira mais efi caz
para o de senvolvimento eco nômico e so cial do que
dar me ios à po pulação ca rente e de sassistida de pro -
ver o seu pró prio sus tento, sua pró pria renda, o que
inclui, na turalmente, as con dições ma teriais e fi nan-
ceiras para as cri anças es tudarem e te rem sua pro fis-
são. É di retriz do pen samento li beral e, por tanto, do
Partido a que per tenço, o PFL, a eman cipação da po -
pulação ca rente, para a qual o Esta do deve con tribuir
na sua eman cipação.

Antes de con cluir o meu pro nunciamento, que ro
dizer que, du rante a úl tima cam panha, na qual o povo
tocantinense me con cedeu o sexto man dato – e des ta
vez o de Se nador da Re pública –, um dos te mas e
uma das pro postas que abor damos, Sr. Pre sidente,
Senador Le omar Qu intanilha, foi a ge ração de em pre-
go e ren da.

Alegra-me mu ito ter a cer teza e a con vicção de
que, em Tocan tins, to dos nós, que so mos re presen-
tantes da quele Esta do – os oito De putados Fe derais,
os três Se nadores e o Go vernador Mar celo Mi randa,
com a sua equi pe –, pre ocupamo-nos mu ito com a
geração de em prego e ren da e com os pro blemas so -
ciais.

Quero re gistrar um fato mu ito im portante. Na
próxima ter ça-feira, es tará sen do lan çado um pro gra-
ma cha mado For ça Jo vem, na ci dade de Ara guatins,
no Bico do Pa pagaio. De zoito mil jo vens te rão opor tu-
nidade de ter o seu pri meiro em prego.

Quero, por tanto, em meus pró ximos pronuncia-
mentos, fa lar so bre este e ou tros pro gramas im por-
tantes que es tão sen do im plementados e que já fa zi-
am par te das ações do Go verno an terior do gran de
estadista Si queira Cam pos. Ago ra, o nos so Go verna-
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dor Mar celo Mi randa está re editando-os com al guns
aperfeiçoamentos.

Quero vol tar mais ve zes a esta tri buna para tra -
tar des se tema, que con sidero um dos mais im portan-
tes da atu alidade. Pre cisamos ge rar em prego e ren -
da, dar opor tunidade de tra balho à po pulação bra sile-
ira e, so bretudo, aos nos sos queridos ir mãos to canti-
nenses.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre sidente.
Muito obri gado.
O SR. PRESIDENTE (Le omar Qu intanilha) –

Concedo a pa lavra ao eminente Se nador Pa paléo
Paes.

O SR. PAPALÉO PAES (Bloco/PTB – AP. Pro -
nuncia o se guinte dis curso. Sem re visão do ora dor.) –
Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores, é uma hon ra
ocupar esta tri buna mais uma vez. E hoje vou fa lar so -
bre um tema mu ito im portante não só para o Esta do
do Ama pá, o meu Esta do, mas para o Bra sil.

Foi exa tamente no dia 22 de agos to do ano pas -
sado que o Go verno bra sileiro anun ciou a cri ação do
maior par que de flo resta tro pical do mundo, que é o
Parque Na cional Mon tanhas do Tu mucumaque, si tua-
do no ex tremo nor te do País, na re gião no roeste do
Estado do Ama pá, na fron teira com a Gu iana Fran ce-
sa e o Su riname.

O de creto de cri ação se deu an tes do Rio+10,
na Con ferência das Na ções Unidas so bre o Meio
Ambiente e De senvolvimento Sus tentável, ocor rido
em Jo hannesburgo, no dia 26 de agos to de 2002.

Sua cri ação sig nificou um gran de pas so para
cumprir a meta pro posta pelo Go verno bra sileiro, de
proteger 10% da Ama zônia brasileira como uni dade
de con servação e pro teção in tegral, por meio do pro -
jeto “Áre as Pro tegidas na Amazônia”.

Sr. Pre sidente, devo res saltar que as dis cussões
com a so ciedade fo ram re duzidas e ace leradas em
relação à cri ação des sa re serva na cional. A de cisão
do Go verno Fe deral foi no dia 22 de agos to, em ple no
período de cam panha ele itoral, e afirmo a V. Exª que,
com cer teza, pe gou a ma ioria dos ama paenses de
surpresa, exa tamente por que o Go verno não con ver-
sou com a so ciedade e não dis cutiu com os po líticos
representantes do Esta do, to mando uma de cisão que 
nos de ixou perplexos. Não sa bíamos res ponder, na -
quele mo mento, à so ciedade do Ama pá o que sig nifi-
cavam não es pecificamente a re serva de cretada pelo
Governo, mas os efe itos para os Mu nicípios des sa
decisão do Go verno, que cha mo “de cima para ba ixo”.

O Par que Na cional do Tu mucumaque é qua se
do ta manho do Esta do do Rio de Ja neiro; é ma ior do

que a Bél gica e qua se do ta manho da Su íça, com
uma área flo restal de 38.867 qui lômetros quadrados
ou 3,8 mi lhões de hec tares. O novo Par que é 60%
maior que o Par que Na cional do Jaú, no Ama zonas,
até en tão o ma ior do Bra sil, e su pera em ta manho o
Parque Na cional Sa longa, na Re pública De mocrática
do Con go, na Áfri ca, que de tinha o tí tulo de ma ior do
mundo no gê nero.

O nome Tu mucumaque, na língua in dígena das
tribos Apa laí e Wa yana, que ha bitam a re gião, sig nifi-
ca “a pe dra no alto da mon tanha que sim boliza a luta
entre os pa jés e os es píritos”.

A área do Par que é pra ticamente de sabitada por 
seres hu manos, mas abri ga es pécies es petaculares
de ma míferos, tais como os gran des carnívoros (a
onça, Panthera onca, e a sus suarana, Puma con co-
lor) e pri matas ra ros (cu xiu, Chiropotes sa tanas),
cujas po pulações es tão bas tante re duzidas em ou tras
regiões. Aves, como ara ras (Ara chlo roptera e Ara
macao), ma rianinhas (Pionites me lanocephala), ja -
cus (Penelope ma rail), be ija-flores multicoloridos,
como o be ija-flor-brilho-de-fogo (Topaza pel la), e
grandes pás saros frutívoros da copa da flo resta, tais
como o anam bé-militar (Haematoderus mi litaris), o
pássaro-boi (Perissocephalus tricolor), o Ga inam-
bé (Procnias alba) e ou tros são abun dantes nas flo -
restas bem con servadas da re gião. Exis tem pelo me -
nos 20 mil es pécies de plan tas, com cer ca de 35% de
endêmicas, isto é, es pécies que só exis tem ali e em
nenhuma ou tra parte do mun do, o que co loca a área
entre as três mais ri cas do pla neta, em Bo tânica.

O cus to da im plantação do Par que do Tu mucu-
maque ain da não foi de finido. Sa bemos que há uma
parceria en volvendo o Go verno bra sileiro, o Ban co
Mundial, o GEF (Glo bal Envi ronment Fa cility) e o
WWF, en tre ou tros. Aqui, que ro fa zer tam bém uma re -
ferência ao Go verno do Esta do do Ama pá. O jo vem
Governador do Esta do, ele ito co nosco, Sr. Valdez
Góes, está se em penhando para que o Go verno Fe -
deral cumpra es ses de veres com o Ama pá. Faço este
registro por que o Go vernador está acom panhado de
políticos sé rios, que es tão lu tando pelo Esta do com a
responsabilidade efe tiva de dar uma res posta efe tiva
aos ama paenses.A mis são do Go vernador nos pró xi-
mos qua tro anos e a que cum priremos, se Deus qui -
ser, por oito anos se rão o eixo prin cipal do nosso tra -
balho como po líticos.

Sr. Pre sidente, o Esta do do Ama pá tem uma
área de 143.453 qui lômetros qua drados. A área de
conservação do Par que en volve 28% do ter ritório do
Amapá, que, so mados aos 4,4 mi lhões de hec tares
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que o Esta do já ce deu para fins de pre servação, ou
seja, para as áre as in dígenas, parques, re servas bi o-
lógicas e es tações ecológicas, to talizam 58% de todo
o ter ritório ama paense. Além dis so, o par que tem uma 
área de en torno que, pela lei, é de amor tecimento,
com qua se um mi lhão de hec tares.

Os Mu nicípios do La ranjal do Jari, Vi tória do Jari,
Pedra Branca do Ama pari, Ser ra do Na vio, Por to Gran -
de, Cal çoene e Oi apoque, atin gidos com a criação do
Parque Na cional, pra ticamente fi caram numa situação
de su foco ter ritorial, cer cados por área de pre servação
e re servas, não ten do para onde cres cer, ra zão pela
qual deve o Go verno Fe deral ce der terras da União
para o Esta do, como uma for ma de com pensação,
dada a ex tensão do ter ritório es tadual ago ra com pro-
metida em uni dade de con servação fe deral. É o que
requeiro, em nome do Esta do do Ama pá.

E, ain da, como for ma de com pensação, ra tifica-
mos as pro postas do Grupo de Tra balho do Tu mucu-
maque, que, den tre ou tras, as sim es tabeleceu: “A li -
beração ime diata e in tegral dos re cursos já alo cados
para o as falta mento da BR-156, bem como o as falta-
mento in tegral des sa ro dovia e da BR-210”.

Sr. Pre sidente, no nos so Esta do te mos 16 Mu ni-
cípios, e a li gação com a ca pital é fe ita pra ticamente
por ro dovias. Den tre es sas ro dovias, duas principais
são fe derais. Uma de las tem cer ca de 20% de pa vi-
mentação, ini ciada quan do ain da éra mos Ter ritório
Federal e o Go verno Fe deral en viava re cursos para
atender às nos sas ne cessidades. Essa es trada foi ini -
ciada no Go verno Aní bal Bar cellos e teve um gran de
impulso no Go verno Nova da Cos ta. Daí, então, surgi-
ram as di ficuldades no pros seguimento des sa gran de
obra. Ou tros go vernos con seguiram pa vimentar par te
dessa es tra da, mas pelo tem po que es tamos nes sa
luta, essa es trada já de veria es tar con cluída. E ela de -
pende ex clusivamente de re cursos fe derais, por que o
Estado do Ama pá vive de re passes do Go verno Fe de-
ral, do Fun do de Par ticipação dos Esta dos, e tem ar -
recadação pró pria, cuja re ceita prin cipal é o ICMS,
que che ga a 15% do or çamento to tal. É um Estado
que vive do con tracheque, por que lá es tão concentra-
dos mu itos servidores fe derais, à disposição do Esta-
do do Ama pá, o que faz ge rar um va lor sig nificativo de 
moeda cor rente em nos sa eco nomia. O Amapá ca re-
ce de ser for talecido em sua eco nomia, e é isso que
esperamos do Go verno atu al.

Então, Sr. Pre sidente, é mu ito im portante que fa -
çamos che gar esse re gistro ao Sr. Mi nistro dos Trans-
portes, Ander son Ada uto. S. Exª vi sitou o nos so Esta -
do e tes temunhou a ca lamidade em que vi vem os
nossos Mu nicípios, iso lados da ca pital Ma capá, por -

que as es tradas es tavam to talmente in trafegáveis. O
Sr. Mi nistro nos deu um alen to ao se com prometer,
junto ao Go vernador e par lamentares do Esta do, a
mandar re cursos para pa vimentação das duas es tra-
das, para cons trução das duas pon tes so bre o rio Ma -
tapi e o rio Vila Nova, além da pon te so bre o rio Oi apo-
que.

Faço esse re gistro para que o Sr. Mi nistro dos
Transportes sa iba da nos sa con fiança em sua pa lavra
e em seu com promisso.

Outras me didas de com pensação fe ita pelo
Estado por in termédio do gru po de tra balho fo ram:

– im plementar in fra-estrutura de sa neamento
básico, abas tecimento de água, tra tamento de re sí-
duos só lidos e ex tensão da rede de ener gia elé trica
nos Mu nicípios do Esta do, par ticularmente nos Mu ni-
cípios da área de abran gência do Par que Na cional do
Tumu cumaque;

– es tudo de vi abilização e cri ação do Por to no
Município de Cal çoene;

– pro mover ações que pro piciem a re vitalização
da sede do Mu nicípio de Ser ra do Na vio – esse mu ni-
cípio se en contra al tamente pre judicado com o fim da
exploração do manganês;

– re cuperação da Fer rovia San tana/Serra do
Navio;

– cons tituição de um fun do per manente para o
desenvolvimento do Esta do e dos Mu nicípios de en -
torno do Par que Na cional de Tu mucumaque;

– con clusão do pro grama de in fra-estrutura aos
projetos de as sentamento do Esta do do Ama pá, no
que diz res peito à ma lha viá ria, à ele trificação ru ral e
à ir rigação;

– apo io à rede de Edu cação pro fissional do
Estado e à edu cação su perior, es pecialmente nas
áreas de ges tão am biental e de uso ra cional dos re -
cursos na turais; e

– for talecimento do Insti tuto de Pes quisas Ci en-
tíficas e Tec nológicas do Ama pá (IEPA), para que a
instituição possa ser uma das pla nejadoras e ges tora
das po líticas pre vistas para o Par que Na cional.

Caberá ao Go verno Fe deral com prometer-de
de, em um pra zo de cin co anos, for necer os me ios ne -
cessários para o aten dimento das re ivindicações do
Estado e dos Mu nicípios.

Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores, mais da
metade do Esta do do Ama pá está com prometida – já
citei que 58% são de re servas eco lógicas – e cer ca de
97% de to das as flo restas na tivas do Esta do es tão pre -
servadas. Por tanto, cabe ao Go verno Fe deral dar me -
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lhor qua lidade de vida ao povo da quela par te do País
pelo exem plo de am bientalismo em prol do Bra sil.

Muito obri gado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Leomar Qu intanilha) –

Concedo a pa lavra ao emi nente Se nador Alberto Sil -
va, por ces são do Se nador Efra im Mo rais.

O SR. ALBERTO SILVA (PMDB – PI. Pro nuncia
o se guinte dis curso. Sem re visão do ora dor.) – Sr. Pre -
sidente, Srªs e Srs. Se nadores, eu es tava no meu ga bi-
nete e ouvi par te do dis curso do Se nador João Ri beiro,
do To cantins, que fez men ção à ne cessidade de em -
preender o má ximo dos nos sos es forços para ge rar
renda e con dições de vida para o povo bra sileiro.

S. Exª ci tou nú meros e es tatísticas. Ain da mais
importante foi o apar te do Se nador Pa ulo Paim, com
quem con vivi na Câ mara dos De putados du rante qua -
tro anos, mas ape nas nos cum primentávamos. Aqui
no Se nado te mos con versado, e te nho per cebido que
as pro postas de S. Exª co incidem com as nos sas. S.
Exª é um Se nador do PT e eu, do PMDB, mas es ta-
mos na mes ma Casa e no mes mo País. E en tendo
que o atu al Go verno está dan do uma opor tunidade a
todos nós, Con gressistas e bra sileiros, de en contrar
uma sa ída, que é a da ge ração de ren da.

O Pre sidente Lula ini ciou seu Go verno di zendo
não se ria pos sível que os bra sileiros não ti vessem
nem se quer uma re feição por dia e ele geu o Pi auí
como o Esta do para ini ciar o Pro grama Fome Zero E
assim se deu. Sua Exce lência es teve no Esta do, jun -
tamente com to dos os seus Mi nistros e Lí deres. Tive,
nesse dia, du rante o al moço, a oportunidade de co-
nhecê-los.

Mas vol temos ao caso de ge ração de renda. O
Senador Pa ulo Paim, em seu apar te, disse que tem
um pro jeto se gundo o qual con seguiria ge rar três mi -
lhões de em pregos, re duzindo as ho ras de trabalho.
Senador Pa ulo Paim, essa pro posta, além de in teli-
gente, é oportuna. V. Exª tem o meu apo io des de já,
porque é uma so lução ex pedita e prá tica. Qual é a di fi-
culdade de se re duzir a jor nada de tra balho em be ne-
fício de três mi lhões de no vos em pregos? Ninguém
perde, o País ga nha. S. Exª tam bém fa lou que, com
um tra tamento ade quado da re forma agrá ria, po de-
ríamos pen sar em algo em tor no de oito mi lhões de
empregos no cam po.

Senador Pa ulo Paim, fui Go vernador do Pi auí
por duas ve zes e, nos nove Esta dos que com põem
aquele semi-ári do nor destino, che io de pro blemas –
seca, mi séria, fome – há mais de oito mi lhões de pes -
soas vi vendo. E nós te mos um pro jeto que pode so -
mar-se ao de V. Exª se guramente. V. Exª fala na re for-

ma agrá ria e nós fa lamos em um novo en tendimento
entre proprietários e la vradores. Ti vemos uma ex pe-
riência al tamente pro missora no Pi auí com o Pro jeto
Biodiesel. Tra ta-se de um pro jeto em que subs tituiría-
mos pela ma mona a tra dicional roça do la vrador do
semi-árido, que é a mes ma há cem anos: ele plan ta
feijão, mi lho – que é exi gente em água, e lá não há
tanta, por que es tamos su jeitos às va riações cli máti-
cas – e man dioca, que leva quin ze me ses para a co -
lheita.

O mi lho exi ge água, e o fe ijão nas ce fa cilmente.
Se o que cha mamos “um bom in verno” fa vorece uma
boa sa fra, o agri cultor tira de um hec tare algo em der -
redor de 300 quilos. Ele não tem uma se mente se leci-
onada, não sabe o que é adu bo, ou seja, é um ho mem
que plan ta – e plan ta mes mo –, mas o re sultado des -
se tra balho é sem pre bem me nor do que o que ele
precisa.

Portanto, cre io que está na hora de so marmos
esforços e ex periências. Este Go verno, que co loca o
social como o seu car ro-chefe, tem que me recer o
nosso apo io. Faço-o des ta tri buna.

Vejo, na ban cada, a Se nadora Íris de Ara újo, do
nosso Esta do de Go iás, que é uma lu tadora nes se
campo. Eu a co nheço e tam bém o Se nador Iris Re-
zende, que foi nos so com panheiro, E, ago ra, os no vos
companheiros do PT.

Ontem, co nheci e con versei com o Lí der do Par-
tido, Se nador Aloizio Mercadante, com quem tan tas
vezes me en contrei na Câ mara dos De putados. Eu
disse a S. Exª que está ocor rendo algo di ferente com
todos nós, do Pi auí. Está vamos vin do de um al moço
de tra balho, em que nos re unimos – como tem ha vido
sempre re uniões en tre os Lí deres do PMDB –, os vin -
te Se nadores que es tão aqui. Encon tramo-nos ora na
casa de um, ora na casa de ou tro, sob o co mando do
Senador José Sar ney, do nos so Pre sidente Mi chel
Temer e do nosso Lí der Re nan Ca lheiros. Te mos
como ob jetivo en contrar um de nominador co mum
para que o PMDB, nes ta Casa e tam bém na Câ mara,
possa cons tituir uma base de sus tentação das pro-
postas do Go verno do Pre sidente Luiz Iná cio Lula da
Silva. Te mos chegado a uma con clusão qua se de co -
mum acor do; al gumas di vergências aqui; ou tras, ali. O 
PMDB não está re ivindicando car gos, nem iría mos
exigi-los – isso se ria fi siologismo, e não so mos fi siolo-
gistas; so mos brasileiros e que remos o bem des te
País.

A pro posta do Pre sidente Lula co incide com a
nossa em to dos os sen tidos.

Ontem, fui ao en contro do nos so Lí der, o Se na-
dor Alo izio Mer cadante, por que essa es tória do pre sí-
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dio de se gurança má xima, no Pi auí, me afli giu. Os jor-
nais de ram um des taque mu ito gran de ao fato de que
o fa moso Be ira-Mar es taria indo para Ala goas. Da qui
a 30 dias, es tará pron to um pre sídio de se gurança
máxima no Pi auí, para aon de esse ho mem se ria
transferido. A mí dia o está trans formando em uma ce -
lebridade. Qu ando o as sunto é ele, há uma quan tida-
de enor me de fo tógrafos. Isso não nos im porta. É um
problema da Jus tiça, mas é um pro blema para o Go -
verno Fe deral, sem ne nhuma dú vida, é um pro blema
para o Pre sidente Lula.

Eu dis se ao nos so Lí der Mer cadante: “O Pi auí
recebeu essa no tícia com apre ensão”. Re cebi te lefo-
nemas de to das as par tes. O Se nador Mão San ta foi
Governador, como eu, e tam bém o Se nador He ráclito
Fortes. Ou seja, dois Se nadores do PMDB, que, pra ti-
camente, re ceberam a me tade dos vo tos do Pi auí. O
Senador Mão San ta re cebeu 650 mil vo tos, e o Se na-
dor He ráclito, mais de 600 mil. Isso sig nifica que pra ti-
camente nós três re cebemos qua se a ma ioria dos vo -
tos do Pi auí.

Ficamos meio es tarrecidos com essa no tícia.
Pedi ao Se nador Mer cadante que agen dasse um en -
contro en tre nós e o Mi nistro da Jus tiça, com o ob jeti-
vo de ten tarmos evi tar que se gas te esse di nheiro no
Piauí para a re construção ou a cons trução de um pre -
sídio de se gurança má xima. O Pi auí não pre cisa des -
se pre sídio. Pelo amor de Deus! Esse di nheiro po de-
ria ser gas to na con clusão do pron to-socorro. Te resi-
na está pre cisando ur gentemente de um hos pital uni -
versitário. Um pou co de di nheiro a mais se ria o su fici-
ente para se ter minar o hos pital uni versitário e o pron -
to-socorro.

No mo mento em que nós, do PT, bus camos um
entendimento com o PMDB para aju dar o Go verno
Lula, fa zemos este ape lo. Em pri meiro lu gar, ao jo vem
Governador do Pi auí, que foi ele ito pra ticamente com
o apo io do PMDB, sem o qual não te ria che gado lá.
Comentei, on tem, com o Se nador Mão San ta que o
jovem Go vernador do Pi auí, Wellington Dias, de sista
dessa idéia, por que, se gundo os jor nais, foi ele quem
solicitou o presídio.

Creio que essa ati tude é um pou co de inex pe-
riência de S. Exª. O Go vernador ain da é mu ito jo vem,
e nós so mos mu ito an tigos. Já go vernei o Pi auí duas
vezes. Te nho con dições de dar-lhe um con selho: de -
sista des se pre sídio de se gurança má xima no Pi auí.
Vamos pe gar o di nheiro e con cluir o pron to-socorro e
o hos pital uni versitário, que a ca pital do Pi auí está
precisando.

Essa his tória de se gurança má xima no Pi auí e a
possibilidade do fa moso Fer nandinho Be ira-Mar ser

transferido para lá ge rou uma in segurança que nun ca
havia ge rado. Lá, exis te uma gran de em presa es pa-
nhola de cas tanha de caju e de cur tume que já está
na dú vida se con tinua a in vestir no Pi auí, de pois de
saber que ha verá no Esta do um pre sídio de se guran-
ça má xima. Ora, é mu ito sim ples: o Pi auí é o Esta do
mais po bre da fe deração. O Presidente Lula es colheu
o Pi auí para co meçar o seu pro grama Fome Zero. Se -
ria um con tra-senso que Sua Exce lência nos des se o
Fome Zero e, com a ou tra mão, nos des se o Be i-
ra-Mar.

Pelo amor de Deus!
A Srª Iris de Ara újo (PMDB – GO) – Per mi-

te-me V. Exª um apar te?
O SR. ALBERTO SILVA (PMDB – PI) – Com

todo o pra zer, mi nha cara Se nadora Iris de Ara újo.
A Srª Iris de Ara újo (PMDB – GO) – Eu gos taria

de me so lidarizar com a pre ocupação de V. Exª e fa zer
aqui uma ob servação: essa é uma ques tão na cional.
Toda a mí dia tem se ocu pado des sa ne fasta fi gura,
Fernandinho Be ira-Mar. A abordagem que faço a este 
respeito é a se guinte: mais re levante do que o lo cal
para aon de se vai le var este ho mem será eli minar o
seu po der de in fluência no lu gar em que es tiver.
Então, mu ito mais im portante do que es colher este ou 
aquele Esta do – e te mos que le var em con sideração a 
opinião pú blica de cada Esta do – é mos trar ao Bra sil
que o po der de in fluência, o po der de ação, seja por
meio de con tatos por ce lulares ou de ou tra ma neira,
será re almente cor tado, porque, em qualquer lu gar
que ele es tiver, se houver pro vidências nes se sen tido,
ele não ofe recerá pe rigo a nin guém. Era isso o que ti -
nha a di zer.

O SR. ALBERTO SILVA (PMDB – PI) – Se nado-
ra, agra deço as pa lavras de V. Exª, como sem pre atu -
alizadas e com a ló gica de uma Pri meira-Dama que
cuidou mu ito bem da po pulação do seu Esta do. Agra-
deço as suas pa lavras.

Aproveito para di zer agora, an tes de passar a
palavra ao Se nador Pa ulo Paim, que a mi nha idéia se -
ria a se guinte: eu era ain da um jo vem en genheiro, na
Central do Bra sil, quando o Con gresso Na cional de ci-
diu apro var uma área para cons truir a ca pital. Todo o
espaço ocu pado hoje pelo Dis trito Fe deral foi re sulta-
do de uma lei. Pas sou, por qua tro vo tos, a de cisão de
ser esta a área onde se im plantaria a nova ca pital,
essa ex celente obra de Jus celino Ku bitschek, que nos 
permite es tar hoje aqui, nes ses be los pré dios, e tra -
balhando pelo Bra sil como con gressistas que so mos.
Portanto, me veio a idéia – to dos po demos dar su ges-
tões ao Pre sidente: por que o Con gresso não es colhe
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uma área no País que não per tença a ne nhum Esta -
do, tal qual o Dis trito Fe deral? Pode ser pe quena. Eu
chamaria o quadrilátero de se gurança má xima. Aí es -
taria um quar tel da Po lícia Fe deral, um quar tel do
Exército. Não pre cisaríamos en volver ne nhum Esta-
do, nem as po lícias ci vis, nem as mi litares.

Atualmente, Srs. Se nadores, em que es tamos
vendo ar mas so fisticadas, que acer tam o alvo à no ite,
não po demos fa zer um quadrilátero de se gurança
máxima que evi te qual quer tipo de co municação en tre
esses pe rigosos fora-da-lei e ga rantir a tran qüilidade
para a so ciedade?

Essa é a mi nha idéia. Pedi ao Se nador Alo izio
Mercadante que me con seguisse, jun to ao Mi nistro
da Jus tiça, uma audiência. Nes te ins tante, faço um
apelo ao Go vernador do Pi auí para que S. Exª de sista
dessa his tória de construir um pre sídio de se gurança
máxima no nos so Esta do. Foi S. Exª quem pe diu isso
– e nós res peitamos a po sição do jo vem Go vernador
–, mas fa zemos um ape lo para que de sista des sa
idéia. Se S. Exª de sistir, evidentemente que o Mi nistro
não terá como man ter a idéia de re formar um pre sídio
no Pi auí.

Sr. Pre sidente, nes ta Casa, es tou ten do a opor -
tunidade de co nhecer os Lí deres do PT. Ontem fa lei
pessoalmente com o Lí der Alo izio Mer cadante. Du-
rante os qua tro anos que am bos par ticipamos da Câ -
mara dos De putados não ti vemos essa opor tunidade.
Aprendi a co nhecê-lo on tem, e re conheço que o PT
tem, nes te Ple nário, um Lí der à al tura do Go verno do
Presidente Luiz Iná cio Lula da Sil va. Tam bém, após
conversa com o Se nador Pa ulo Paim em um jan tar,
cheguei à con clusão de que S. Exª tem  pla nos e pro -
jetos que co incidem com os nos sos. Por isso, faço um
apelo tam bém ao Se nador Pa ulo Paim para que nos
ajude a evi tar a construção des se pre sídio de se gu-
rança má xima no Pi auí, con tribuindo para re tirar de
nós e de toda a po pulação do Esta do essa pre ocupa-
ção. Nós te remos uma so lução se guramente: essa do 
quadrilátero de se gurança má xima se ria uma área do
Governo Fe deral. Isso é mu ito sim ples. Te nho até o lo -
cal pró prio para isso. Essa so lução não en volve os
Estados, mas o Go verno Fe deral. Para isso pre cisa-
mos da aju da da Ban cada do PT, aqui mu ito bem re -
presentada pelo Se nador Pa ulo Paim, a quem con ce-
do o apar te, com mu ito pra zer.

O Sr. Pa ulo Paim (Blo co/PT – RS) – Se nador
Alberto Sil va, em primeiro lu gar, agra deço a V. Exª,
em nome do Se nador Alo izio Mer cadante, os elo gios
à pos tura do nos so Lí der na de fesa do Go verno de
Luiz Iná cio Lula da Sil va. Em se gundo lu gar, cum pri-
mento V. Exª, mais uma vez, como em ou tras opor tu-

nidades na Câ mara dos De putados, pela pre cisão
com que apon ta o ca minho do efe tivo com bate ao de -
semprego e da bus ca da dis tribuição de ren da. Esse,
para mim, é o ma ior, den tre tantos de bates, que te ría-
mos que fa zer. O Se nador Eu rípedes Ca margo e eu
comentávamos – vou usar o nome de S. Exª – que é
lamentável que o caso Fer nandinho Be ira-Mar es teja
pautando o de bate no Se nado da Re pública e na Câ -
mara dos De putados. Mas é a re alidade, e dela não
podemos fu gir. Não que ro di zer que não de vamos dis -
cutir a questão, mas é la mentável. O mun do está em
guerra, e nós, aqui, dis cutindo o que fa zer com o Fer -
nandinho Be ira-Mar. Por tanto, V. Exª, além de en fren-
tar o de bate, que está na or dem do dia que iramos ou
não, não só con tribui para o de bate como apon ta so -
lução. Ne nhum Esta do quer a cons trução de um pre -
sídio de se gurança má xima por que, po liticamente,
não lhes in teressa, já que para lá se rão des locados
os prin cipais cri minosos do País. E V. Exª vem à tri bu-
na e diz que tam bém não o quer no Pi auí. Mas V. Exª
não diz ape nas que não quer tal pre sídio, V. Exª traz
uma pro posta con creta e re mete ao Go verno esse
quadrilátero – V. Exª lis tava-me os Estados, não vou
listá-los aqui por que V. Exª ain da o fará. Por tanto, tra -
ta-se de uma pro posta equi librada, de alto ní vel, que
tem que ser ou vida pelo nos so Go verno e mais pre ci-
samente pelo Mi nistério da Jus tiça, onde tam bém
terá con tinuidade este  de bate. Cum primento V. Exª
principalmente pe los dois tó picos abor dados: o pri-
meiro, a res peito de uma po lítica de em prego e de dis -
tribuição de ren da, e o se gundo, acer ca da exis tência
do pro blema pe nitenciário do País, que te mos que re -
solver, e V. Exª apon ta o lo cal em que po demos cons -
truir essa es trutura, com o apo io des ses quatro Esta -
dos e tam bém da União, que terá que co laborar com a 
estrutura eco nômica para que esse pre sídio de se gu-
rança má xima seja cons truído o mais rá pido pos sível.
Eu as sumo este com promisso com V. Exª, como um
simples Se nador da base do Go verno. Se de pender
de mim, ava lizarei, jun to às ins tâncias com petentes
do Go verno Lula, a pro posta de V. Exª,  que en tendo
conseqüente, responsável e de alta qua lidade. Oxa lá
V. Exª, com a ca pacidade que tem, con siga con vencer
esses qua tro Esta dos a con cordarem com a pro posta
de V. Exª na cri ação de um pon to de con vergência
para a cons trução de um pre sídio de se gurança má xi-
ma! Cum primento tam bém a Se nadora Iris de Ara újo
que trou xe a este de bate uma li nha po litizada ao di zer
que te mos que dis cutir toda a es trutura e não so men-
te a ques tão des te ou da quele mar ginal. Pa rabéns a
V. Exª. Faço este apar te com mu ito ca rinho e res peito.
Repito: en dosso a po sição de V. Exª e, se de pender
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de mim, em preenderei to dos os es forços para que o
PMDB es teja na base do Go verno de Luiz Iná cio Lula
da Sil va.

O SR. ALBERTO SILVA (PMDB – PI) – Mu ito
obrigado, Se nador Pa ulo Paim.

Creio e que ro di zer para todo o País que Deus
coloca os ho mens em um de terminado mo mento da
vida no lu gar em que pos sam atu ar com as suas idéi -
as e pro postas em fa vor do seu se melhante. É com
esta con vicção que en tendo que Deus per mitiu que
eu es tivesse aqui no Se nado da Re pública pela se -
gunda vez. Cer tamente que aqui não mais es tão com -
panheiros de ou trora, que tam bém lu taram por este
País, por que já se fo ram. Mas Deus per mitiu que eu
continuasse aqui, ago ra fa zendo no vos companhei-
ros, den tre eles V.Exª, meu caro Se nador Pa ulo Paim, 
que me sur preende, não por que eu não sou besse da
competência de V. Exª, mas pela fal ta de opor tunida-
de de nos co nhecermos me lhor na Câ mara dos De -
putados como a que ago ra te mos nes te Ple nário.

Quero agra decer o apo io e as pa lavras de in-
centivo de V. Exª, as sim como tam bém às da nos sa
companheira Se nadora Iris de Ara újo, que mu ito me
honrou com o seu apar te.

Sr. Pre sidente, esta pro posta que es tou ima gi-
nando e que já trans miti ao Se nador Pa ulo Paim e ao
Líder Alo izio Mercadante, eu vou co locá-la no pa pel e
apresentar ao Go verno, por meio de suas Li deranças,
e ao pró prio Mi nistro da Jus tiça, com o qual te remos
uma au diência se gunda-feira, sob o co mando do nos -
so Lí der Alo izio Mer cadante. Te nho a cer teza de que
o Pi auí vai se li vrar des se pre sídio de se gurança má -
xima – e te nho certeza de que o Pre sidente tam bém
não o quer – e no fi nal va mos en contrar a so lução.

Agradeço, Se nador Pa ulo Paim, a in tervenção
oportuníssima de V. Exª ao meu pro nunciamento.
Também que ro di zer que pode V. Exª con tar com o
meu apo io para esse pro grama de ge ração de ren da,
de sua au toria. Enten demos nós, do PMDB, que a
convergência de nos sos es forços termine em fa vor do 
nosso pró ximo, do po bre, do mais de samparado do
nosso País.

Muito obri gado.
O SR. PRESIDENTE (Le omar Qu intanilha) –

Pela Li derança do PSDB, con cedo a pa lavra, por cin -
co mi nutos, ao emi nente Se nador Arthur Vir gílio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como
Líder.) – Sr. Pre sidente, pro curando man ter cem por
cento de co erência – e cre io que a co erência é uma
marca que deve ser pre servada nas vi das de quem
efetivamente res peite sua con dição de pes soa pú bli-

ca –, pro curo fa zer oposição, que, mais do que um di -
reito, é meu de ver. Assim de cidiram as ur nas, cla ra-
mente, ele gendo, com uma vo tação es magadora e
brilhante, o Pre sidente Luiz Iná cio Lula da Sil va e der -
rotando o can didato José Ser ra, do meu Par tido, que
também teve uma be líssima vo tação. A de mocracia
viveu, en tão, um mo mento de fes ta e con solidação.

Como Opo sição, não nego o Bra sil. E, como
Oposição, co bro du ramente re sultados, projetos e
conseqüências do atu al Go verno. Uma con quista do
Partido dos Tra balhadores, que be neficia o tra balha-
dor de sa lário mí nimo, foi o des locamento da data, de
1º de maio para o iní cio de abril – em bora eu não gos -
te da data de 1o de abril -, para a edi ção da me dida
provisória que es tabelece os no vos va lores para o sa -
lário mí nimo, su jeita a “chu vas e tro voadas” nes te
Congresso Na cional.

Durante al guns anos, a pres são do Par tido dos
Trabalhadores foi in tensa, de mocrática, le gítima, e o
Governo do Pre sidente Fer nando Hen rique con cor-
dou ta citamente – e pas sou a ob servar essa re gra tá -
cita – em tra zer para o mês de abril a dis cussão so bre
salário mí nimo.

Neste mo mento, Sr. Pre sidente, não dis cutirei
índice – de bruçar-me-ei so bre isso a par tir da se ma-
na que vem. Não que ro nada que seja ruim para o
conjunto do País. Não que ro nada que seja im possí-
vel, que su foque pe quenas Pre feituras, que estrangu-
le ain da mais a Pre vidência So cial. Nada tam bém que 
signifique in formalizar a eco nomia, de ixar de ar reca-
dar tri butos e de dar a mi croempresas a opor tunidade
de cres cer, para que se tor nem, ama nhã, pe quenas,
médias e, quem sabe, gran des em presas. Essa é a
cadeia na tural que de sejo, na hora em que se cons trói
e se mo derniza o ca pitalismo bra sileiro.

Volto a di zer que não es tou fa lando em ín dices.
O que re clamo é co erência, res peito à Opo sição e
respeito pró prio por par te do Go verno. Fi carei profun-
damente de cepcionado, se, hoje, dia 28, não es tiver
sendo edi tada a me dida pro visória com os no vos va -
lores do sa lário mí nimo, com o que o Go verno pen sa
do as sunto. Não es tou co brando ín dices, qual deve
ser ou não. Posso ser le vado até a vo tar a pro posta
que o Go verno apre sentar, se vier con sistente e boa
para o País, nos li mites má ximos para aten der o tra -
balhador e, ló gico, em li mites que não per turbem o
conjunto da vida e da eco nomia bra sileira.

O que me de ixará agas tado, in disposto para co -
laborar com o Go verno, nas ho ras em que se fi zer ne -
cessário – falo, cla ramente, por toda a mi nha ban cada
e, te nho certeza, com eco nes ta Casa – é a idéia, que
não que ro ace itar como vin da de uma pes soa respei-

05196 Sábado  29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Mar ço de 2003    255ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2003     255ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2003     255ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2003 



tável e por quem te nho gran de es tima e res peito, que
é o Pre sidente Lula, de que o ajus te de via ser em
abril, quan do es tava na Opo sição, e será em maio,
agora  que é Go verno. Espe ro que seja em abril; que,
hoje, 28 de mar ço, saia a me dida pro visória, com a vi -
são do Pre sidente Lula so bre o sa lário mí nimo:
R$230,00, R$234,00, R$240,00, o que for. Se Sua
Excelência pro puser um ab surdo, como U$100, não
aceitarei e vo tarei con tra, por que não será bom para a 
economia. Como te nho cer teza de que Sua Exce lên-
cia não fará isso, que ro ver qual será a pos sibilidade
de se be neficiar o tra balhador de sa lário mí nimo den -
tro de pa tamares que se jam re alistas, pos síveis, fac tí-
veis, plausíveis.

Portanto, nes te mo mento, es tou aqui para co-
brar co erência e res peito pela Opo sição e pela Na ção.
A con quista ob tida pelo Par tido do Pre sidente Lula,
pelo Par tido dos Tra balhadores, de pois de mu ita luta,
de des locar de 1º de maio para 1º de abril a data his -
tórica de apre sentação do sa lário mí nimo – o que dá 
algum ga nho ao tra balhador, já que o au mento aca ba
diluído nos 12 me ses – não pode ser jo gada fora, der -
rubada, não pode vi rar le tra morta, nem,  mu ito me -
nos, de ixar de vi gorar.

São pro cessos que mos tram a con solidação do
Brasil, que os ho mens pú blicos conseguem manter
seu fio de co erência, adap tando-se às cir cunstâncias.
As cir cunstâncias obri gam a cer tas mu danças no ho -
mem pú blico. Orte ga Gar cia* diz mu ito bem: “eu sou
eu e as mi nhas cir cunstâncias”.

Portanto, ace ito as mu danças, des de que não
signifiquem  in coerência. Neste mo mento, a co erên-
cia do Go verno é man ter-se fiel não aos ín dices que
pregava an tes, mas à idéia de que o tra balhador con -
quistou a an tecipação de um mês no seu re ajuste.

Tenho certeza de que não me de cepcionarei
com o Pre sidente Lula. Te nho certeza de que, hoje à
tarde, re ceberei a no tícia de que terá sido en viada ao
Diário Ofi cial a me dida pro visória so bre o sa lário mí -
nimo, para que aqui ini ciemos a discussão. Está na
hora a dis cussão, mas, com cer teza, o novo va lor do
salário mí nimo es tará em vi gor no dia 1º de abril.

Muito obri gado, Sr. Pre sidente.
O SR. PRESIDENTE (Leomar Qu intanilha) –

Concedo a pa lavra à emi nente Se nadora Iris de
Araújo.

V. Exª dis põe de 20 mi nutos, Se nadora.
A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO. Pro-

nuncia o se guinte dis curso. Sem re visão da ora dora.)
– Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores,  nes ta Casa, 
tenho pro curado par ticipar de to dos os mo mentos, de

todos os de bates, ob servando, como uma alu na apli -
cada, a atuação de cada um dos Srs. Se nadores. Te -
nho per cebido ca beças brilhantes – al gumas tão bri-
lhantes, que en tendem de to dos os as suntos; ou tras,
especialistas, vol tadas para de terminadas áreas.

Hoje, como Se nadora, apre sento-me, nes te púl -
pito, com um olhar um pou co di ferente da gran de ma i-
oria aqui pre sente. Tal vez, nes te mo mento, es teja a
assistente so cial, uma mu lher que, des de sua ju ven-
tude, ca minhou, mu ito de per to, com o povo po bre de
seu Esta do, an tes mes mo da di visão em dois: Esta do
de Go iás e Estado do Tocan tins, que V. Exª tão bem
representa, Sr. Presidente. Per corri o Esta do de V.
Exª, as sim como o meu, sen tindo o pul sar do co ração
daquele povo e acre dito mes mo que a di visão ad mi-
nistrativa foi be néfica, por que cri ou opor tunidade de
novos re cursos para cada um.

Mas, hoje, esta as sistente so cial quer re por-
tar-se ao en contro dos Srs. Se nadores com o Mi nistro
Extraordinário de Se gurança Ali mentar e Com bate à
Fome, José Gra ziano da Sil va, na úl tima quar ta-feira,
momento em que S. Exª se co locou di ante de nós
para es clarecer pon tos de um pro grama que sa be-
mos ser a me nina-dos-olhos do Pre sidente da Re pú-
blica, as sim como da Na ção, que não per mite mais
que essa de sigualdade tão gran de exis tente no País
seja le vada adi ante, prin cipalmente no que diz res pei-
to à fome do ser hu mano.

Quando o Mi nistro hu mildemente pe diu des cul-
pas por um es corregão ou por pa lavras mal coloca-
das, eu já o ha via desculpado, por que en tendera que,
em hi pótese ne nhuma, S. Exª ti vera a in tenção de
dizê-las. E mais: di ante do pro blema que vi vemos, da
fome que pre cisa ser er radicada nes te País, o que
significa a mu dança de pa lavras que sa bemos não ter 
sido in tencional? Te mos que dis cutir, mu ito mais do
que o es corregão do Mi nistro, se esse pro grama re al-
mente está sen do apre sentado como deve.

Coloco-me não como crí tica, apesar de ter en -
tendido mu ito bem a po sição do Se nador Ro mero
Jucá. Até brin quei com S. Exª, di zendo que ele fi zera o 
papel de ad vogado do di abo. S. Exª jus tificou que não
havia sido essa sua in tenção. E sei que não foi, por -
que a crí tica é sa lutar e aperfeiçoa, principalmente
por se tra tar de um pro grama que está sen do im ple-
mentado ago ra.

Ouvi, tam bém, de ma neira mu ito aten ta, a in ter-
venção do Se nador Jef ferson Pé res, que ques tionou
se a exi gência de com provação dos gas tos pe los
possíveis be neficiados não fe riria a dignidade de les.
Respondo “não” ao Se nador, a to dos os que ou viram,
assistiram pela te levisão ou le ram nos jor nais. Acredi-
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to, fir memente, que, por mais no bre e ne cessária que
seja a ação, não se jus tifica que se apli que di nheiro
público sem pres tar con tas a quem pa gou im postos.
Quem tem fome já está com sua dig nidade mu ito fe ri-
da. Se ex cluirmos a dis tribuição de ali mentos do pre -
ceito bá sico de que di nheiro pú blico deve ser uti lizado
com trans parência, es taremos cri ando uma po sição
de sub cidadania para os be neficiados pelo Fome
Zero. Além dis so, es taremos es timulando a so nega-
ção. E so negação de im postos é di minuição da re cei-
ta do Go verno, com to das as im plicações que isso
acarreta.

Vou mais lon ge, pen sando no ques tionamento
sobre os li mites en tre a fome e a sub nutrição, um
questionamento que me pa rece de masiadamente
técnico, por que deve ser in significante o nú mero de
desnutridos que têm aces so a uma boa ali mentação.
De uma cer ta for ma, eles tam bém são fa mintos, têm
fome.

Concordo, aplaudo e apóio to das as me didas e
investimentos ne cessários à ime diata im plantação do 
Programa Fome Zero. Em re lação a este pro grama,
só te nho uma pre ocupação: que seja, efe tivamente,
um pro grama emer gencial. E será ne cessário um es -
forço do mes mo ta manho, en volvendo Go verno, em -
presariado, or ganizações não-go vernamentais de to -
dos os ti pos e origens, para re alizarmos um gi gantes-
co e efi ciente pro grama de ca pacitação pro fissional,
porque esta é a úni ca ga rantia que te mos de não cri ar
uma re lação de de pendência crô nica dos bra sileiros
mais ne cessitados em re lação ao Go verno ou quem
seja que lhes ga ranta a ali mentação.

Neste mo mento his tórico da vida dos bra silei-
ros, o mais alto car go da Re pública foi con fiado pe los
eleitores a um ho mem de origem ope rária, um tra ba-
lhador que, por es forço pró prio e con tingências his tó-
ricas, conquistou uma for mação e uma qua lificação
capazes de co locá-lo aci ma e além dos li mites que
estão ao al cance das pes soas de sua ori gem so cial. A
eleição de Lula é a pro va mais con creta de que a qua -
lificação pro fissional tem, mu itas ve zes, um efeito li -
bertador.

O Sr. Alme ida Lima (PDT – SE) – V. Exª me
concede um apar te?

A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO) – Ouço
V. Exª, com prazer.

O Sr. Alme ida Lima (PDT – SE) – Se nadora Íris
de Ara újo, pri meiramente, que ro pa rabenizá-la por,
nesta sex ta-feira, ocu par a tri buna des ta Casa para
tratar de as sunto da mais alta im portância. Em se gun-
do lu gar, cor roboro as pa lavras de V. Exª, quan do dis -

se que a di visão do Esta do de Go iás de veria ter acon -
tecido há mais tem po, di ante da pros peridade e da
condução hoje ve rificadas no vi zinho Esta do do To-
cantins, fru to da quela di visão. Sem pre se rei a fa vor da 
modificação, da di visão ter ritorial bra sileira, da di vi-
são da nos sa ge ografia, no sentido de que ve nha a
ser am pliado cada vez mais o nú mero de Esta dos na
nossa Fe deração. Nes ta se mana, na dis cussão de
uma pro posta de emen da à Cons tituição que vi sava a
ampliar, de três para cin co, o nú mero de Con selheiros
dos Tri bunais de Con tas nos Esta dos a se rem cri a-
dos, vo tei de for ma con trária, exa tamente para que
aqueles que não de fendem a cri ação de no vos Esta -
dos não uti lizem o au mento das des pesas como ar gu-
mento con trário a essa me dida, que con sidero es tra-
tégica para o País, so bretudo pela ne cessidade de
ocupação que te mos do nosso ter ritório, para sal va-
guardar as nos sas ri quezas e os nos sos in teresses.
Portanto, so lidarizo-me com V. Exª nes sa par te de
seu pro nunciamento. No en tanto, se me per mitir mais
dois mi nutos, que ro dis cordar não das pa lavras de V.
Exª e mu ito me nos do Programa Fome Zero – en ten-
do-o como ne cessário. Não tive opor tunidade de fa zer
uso da pa lavra na quela ses são de dis cussão, que foi
interrompida – uma ou tra foi designada, na qual me
pronunciarei. Mas, nes te apar te que V.Exª me con ce-
de, eu gos taria de fa zer al gumas ob servações, so bre-
tudo em re lação ao que dis se o Mi nistro: que ini ciou o
Programa an dando. S. Exª o dis se como se es tivesse,
na ex pressão de meu que rido povo de Ser gipe, “pe -
gando o trem an dando”, “pongando o trem an dando”,
como se es tivesse tro cando de rou pa ca minhando.
Permito-me dis cordar. Inclusive, o Se nador Ro mero
Jucá fa lou em seis me ses, e o Mi nistro disse que teve
somente três me ses, o que é um equí voco. Não fo ram
três me ses e nem seis me ses, mas sim vin te e três
anos. O Go verno que aí se en contra é o do Par tido
dos Tra balhadores, e a po lítica de Go verno im ple-
mentada é uma de corrência do pro grama par tidário
de quem es tava, há 23 anos, na opo sição, pre paran-
do-se para ser Go verno. Vin te e três anos é tem po
mais do que su ficiente para co nhecer o País, os seus
problemas, e pro por os en caminhamentos ne cessári-
os. Sou fa vorável ao Programa. Sou con trário exa ta-
mente à sua len tidão e atropelos. Aliás, S. Exª apre -
sentou um do cumento em que apon tava um ba lanço
dos ses senta dias de Go verno. É la mentável, porque,
no pri meiro item, fala-se so bre o que se pro põe fa zer.
Ora o que se pro põe fa zer não é ba lanço do que foi fe -
ito. Qu anto aos ou tros itens, es tes não pas sam de
conselhos, de fun dos e de pro tocolos com o IBGE,
até para es tabelecer a de finição do que vem a ser po -
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breza no País. Um ou tro item tra ta da cri ação de um
site para que a co munidade pos sa se co municar. Ou -
tro item re fere-se à bus ca da par ceria com a ini ciativa
privada, com a so ciedade bra sileira, que já vem par ti-
cipando des se pro cesso, ao lon go dos anos, com mu -
ita efi ciência. Na verdade, fa lou-se ape nas na quele
vale. E con cluo, Se nadora Íris de Ara újo, di zendo que
são mu itos os va les existentes nes te País: vale-ali-
mentação, vale-gás. Enfim, são inú meros os va les. Na 
verdade, o povo bra sileiro está pre cisando é de um
outro vale – e me res guardarei para di zer isso na pre -
sença do Sr. Mi nistro. O que o povo bra sileiro pre cisa
da clas se di rigente des te País, e não é ape nas da
classe po lítica, é um ou tro vale que ain da não foi ofe -
recido. Mas me con gratulo com V. Exª. O as sunto é
candente. Na quele dia, não tive opor tunidade da fa lar
– fi quei en talado pela fal ta de tem po –, mas, com cer-
teza, re tomaremos esse de bate. Espero que o Mi nis-
tro não co meta mais atro pelos, e aque le que co meteu
– para mim, algo pas sado – ser viu bas tante como en -
sinamento, so bretudo por que este País, a Na ção bra -
sileira não com porta apartheid. Isso fi cou de vida-
mente es clarecido e en tendido. Daí eu afir mar que
essa ques tão é co isa do pas sado; dela não tra tarei
mais. Mas, evi dentemente, con gratulo-me e me somo
com V. Exª na pre ocupação que tem de re tomar essa
questão, que é da mais alta im portância para o povo
brasileiro.

A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO) –
Agradeço o aparte de V. Exª, que, concordando ou
não com as abordagens aqui feitas, enriquece o meu
pronunciamento.

Meu pro pósito, nes te mo mento, ao fa zer este
discurso, diz res peito exa tamente àqui lo que en tendo
deva acon tecer ago ra. Não po demos ape nas criticar;
temos de apre sentar so luções. Acredito que um pro -
grama como esse, que mo biliza a so ciedade como
um todo e mo biliza o País, te mos a obri gação de criti-
car, sim – crí ticas sa udáveis que fa cilitem de termina-
das mu danças de rumo den tro do pro grama. No de -
correr do meu pro nunciamento, ilus tre Se nador Alme -
ida Lima, V. Exª vai per ceber que o meu pro pósito é
apresentar al guma pro posta.

Insisto nes se as pecto, por que a ex periência já
mostrou que não bas ta ali mentar quem está com
fome. É pre ciso es timular nes sas pes soas o de sejo de 
independência, de au tonomia, de ple nos di reitos de
cidadania, ou es taremos cri ando uma mul tidão de
apáticos, fa cilmente ma nipuláveis. Qu ando falo em
experiência, falo de mi nha mi litância po lítica, cons tru-
ída nas ba ses. Falo tam bém do com bate à fome como 
programa de go verno, o Pro grama de Apo io às Fa mí-

lias, no Estado de Go iás, im plantado pelo en tão Go-
vernador Ma guito Vi lela, do PMDB.

Na épo ca, o pro grama de dis tribuição de ali-
mentos foi alvo de crí ticas, en tendido como sim ples
assistencialismo, o que se pro vou in justo. Aque le pro -
grama ca dastrou ini cialmente 147 mil fa mílias. E, no
final da ad ministração, mais de 62 mil fa mílias ha viam
se des cadastrado por ini ciativa pró pria.

É isto que es tou de fendendo, Srªs e Srs. Se na-
dores: que, ao lado de to das es sas me didas emer-
genciais de com bate à fome, se es tabeleçam também
critérios de in centivo a es sas fa mílias que re cebem
cestas ou cartões. Cabe uma dis cussão mu ito gran de
em tor no dis so, pois as idéi as são as mais di versas. É
necessário es timulá-las, principalmente pe los me ios
de co municação; es sas pes soas pre cisam se sen tir
capazes de, em de terminado mo mento, di zer: “Obri -
gado, não pre ciso mais des se car tão; obri gado, não
quero mais essa ces ta; obri gado, con segui um em-
prego; obri gado, tor nei-me re almente um ver dadeiro
cidadão”. Essa é a nos sa pro posta. Se já não pre ci-
sam mais de aju da, por terem con quistado a ca paci-
dade de ga rantir suas ne cessidades, ou tras po derão
precisar, e o pro grama deve acom panhá-las.

O Uni cef ava liou o pro grama de Go iás como al -
tamente po sitivo no com bate à fome. Mas, para que
se al cançassem es ses re sultados, foi ne cessário um
trabalho ár duo de apoio, até mes mo para que as pes -
soas be neficiadas con seguissem or ganizar sua docu-
mentação. Foi ne cessário que se exi gissem con tra-
partidas das fa mílias be neficiadas, tais como a apre -
sentação do bo letim e com provação de fre qüência
das cri anças em ida de es colar. E, além dis so, a pro va
de atu alização das va cinas. Mais ain da, a fre qüência
aos cur sos mais di versos, desde pla nejamento fa mili-
ar, hi giene, bom aproveitamento dos ali mentos, ca pa-
citação profissional.

Aqui, faço uma pe quena su gestão, que pode pa -
recer até mu ito sim ples, mas foi algo que fiz em Go -
iás, e gos taria de re partir com V. Exªs essa ex periên-
cia: cri amos um pro grama de hor tas co munitárias. Na
época, o Esta do não era di vidido, e con seguimos le-
var essa ini ciativa até o nor te do Esta do. Pe dimos em -
prestados a em presários, pes soas ou ao pró prio go -
verno do Esta do, lo cais de gran de vi sibilidade den tro
das ci dades – pedi que se fi zesse isso nas ma iores ci -
dades –, para a ins talação de gran des hor tas, que vi -
raram outdoors re ais, que es tavam ali. Isso cha mava
a aten ção de to dos que pas savam, principalmente
das pes soas mais po bres, que iam ime diatamente
pedir um pé de al face ou um pou co de ce noura. A de -
terminação era que não fos sem do ados, mas que fos -
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sem ven didos bem ba ratinhos, a pre ços sim bólicos. A
partir da pre sença da pes soa ali, eram do adas mu das
e se mentes, es timulando essa pes soa a fa zer uma
pequena hor ta em seu quin tal, como complemento
alimentar.

O pro grama po deria tam bém acres centar a to -
das es sas me didas um pen samento ou uma mu dan-
ça de men talidade que se ria al tamente be néfica para
todos nós, que apren demos com nos sos pais que, por 
exemplo, é pos sível fa zer um chá com um pe zinho de
cheiro ver de, para não ter mos de ir à far mácia mais
próxima cor rendo.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
A SRª IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO) – Acom -

panhei de perto o Pro grama de Apo io às Fa mílias e
testemunhei, por exem plo, os es forços jun to ao Sine
para dar pre ferência de em prego de ba ixa qua lificação
às pes soas da quelas fa mílias, para ga rantir que não
sofressem con corrência com profissionais mais bem
qualificados, que, por fal ta de em prego, ace itassem
postos de trabalho de me nor exi gência, em vez de lu tar
na fa ixa para a qual fo ram pre parados. Mes mo as sim,
de uma ofer ta de se iscentos em pregos fe ita por uma
grande in dústria, o go verno só con seguiu co locar du-
zentos e vin te tra balhadores, pois os de mais can dida-
tos fo ram ex cluídos por fal ta de qua lificação.

Testemunhei também o choro con vulso de uma
mulher, úni ca res ponsável pela sua fa mília, que não
podia ace itar um pos to de tra balho por lhe fal tar quem 
pudesse cu idar dos seus fi lhos pe quenos.

Creches! Mi lhares de cre ches para os fi lhos de
mães tra balhadoras por todo o Bra sil. E, para não fu -
gir de mi nha pre ocupação cons tante com os ido sos –
sei que esta pre ocupação tam bém é sua, Sr. Pre si-
dente –, por que não ga rantir, nessas creches, em pre-
go para mu lheres ido sas? Elas po deriam agir como
consultoras, ori entadoras. Isso po deria evitar os
maus-tratos que se in fligem mu itas ve zes às cri anças
por ope radoras que não têm sen timento, nem ex pe-
riência para li dar com elas. A ida de en sina a to dos nós 
o exer cício da pa ciência. Pa ciência e ca rinho de que
andam mu ito ne cessitadas as nos sas crianças, em
grande par te per tencentes a fa mílias de sestruturadas
e com gra ves problemas afe tivos.

Mas, vol tando ao iní cio des sa fala em que me
referia à apre sentação do Pro grama Fome Zero pelo
Ministro Gra ziano, que ro re iterar que mi nha po sição é 
de ir restrito apo io, porque, pergunto aos se nhores,
que al ternativa me lhor te mos nes te mo mento do que
acudir aos que vi vem em si tuação de fla gelo? E, se
não con seguirmos isso ago ra, quan do toda a Na ção

apóia, con fia e tem suas es peranças re novadas nas
propostas do nos so Pre sidente, que ou tro ce nário
melhor po deremos cons truir para er radicar, de uma
vez por to das, a fome que man tém apri sionados mi -
lhões de bra sileiros?

Termino, en tão, com uma ad vertência: caro Sr.
Presidente, ca ras Se nadoras e Se nadores, é pre ciso
dar mais do que ali mentos. É preciso li bertar es ses
brasileiros da gran de pri são da fal ta de ca pacitação
profissional. Só é ver dadeiramente ci dadão aque le
que é ca paz de exi gir to dos os seus di reitos e cum prir
com to dos os seus de veres, seja no es paço do mésti-
co, seja no es paço da vida pú blica.

Era o que ti nha a di zer.
Muito obri gada.
O SR. PRESIDENTE (Le omar Qu intanilha) –

Concedo a pa lavra ao eminente Se nador Pa ulo Paim,
por ces são do Se nador Tião Vi ana.

S. Exª dis põe de 20 mi nutos.
O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS. Pro nuncia

o se guinte dis curso. Sem re visão do ora dor.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Se nadores, num pri meiro mo -
mento, justifico pe rante os meus Co legas de Se nado
a mi nha au sência da Casa du ran te dez dias. Infe liz-
mente, es tive hos pitalizado no Hos pital Sa rah para o
tratamento de duas ques tões: hér nia de dis co e pro -
blemas de pres são. Fiz hoje pela ma nhã o úl timo exa -
me e re torno ao Se nado.

Mas, mu ito mais do que me jus tificar, que ro tam -
bém dar um de poimento a res peito do Hos pital Sa rah
aqui de Bra sília. Sr. Presidente, sem som bra de dú vida,
trata-se do exem plo de hos pital pú blico que de vería-
mos ter em to dos os Esta dos. Se de pendesse de mim,
eu co laboraria, tra balharia para que ti véssemos, em
cada Esta do des te país, um hos pital da Rede Sa rah.

E vou di zer por que pen so as sim, foi algo que
me sur preendeu.

Há mais ou me nos qua tro anos, es tive do ente e
baixei tam bém no hospital de Bra sília – como sou
meio te imoso, fui de tê nis, de abrigo. Che guei ao hos-
pital com pres são alta e fi quei qua tro ho ras na maca
para ser aten dido. Num se gundo mo mento, fui re co-
nhecido como De putado Fe deral. Aí, o aten dimento
foi ex celente: fui en caminhado a um quar to es pecial
com tra tamento de pri meiríssima qua lidade. De ixei
clara a mi nha po sição e de pois re latei, em meu Esta -
do, esse epi sódio triste, porque vi que os que não
eram de putados fi cavam qua tro, cin co, seis ho ras es -
perando aten dimento.

Há dez dias, pre cisando ser in ternado, a mi nha
assessoria in formou que “o Se nador es tava indo ao
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Hospital Sa rah”. De imediato, a res posta: diga ao Se -
nador que te remos o ma ior pra zer em atendê-lo, mas
que te mos ou tras pes soas com a mes ma ex pectativa
na sua fren te; va mos atendê-lo logo que os ou tros
que es tão na frente se jam aten didos.

Isso, para mim, é tra tamento de Pri meiro Mun -
do, de pri meira qua lidade. Fui tra tado como qual quer
trabalhador, como qual quer ser vidor deste país, por -
que lá eles re cebem de mandas de todo o Bra sil.

Na or dem de aten dimento que me cou be, fui
para o Hos pital Sa rah e foi mu ito gran de a mi nha ale -
gria ao per ceber que o tra tamento dado é igua litário,
não im portando se o pa ciente é rico ou po bre. Se gun-
do pon to: tra ta-se de um hos pital onde nada é ter ceiri-
zado. To dos os fun cionários, do mais sim ples ao ci rur-
gião, são fun cionários da Rede Sa rah e têm de dica-
ção in tegral, ou seja, só po dem tra balhar na quele
hospital.

O aten dimento que re cebi e a ima gem po sitiva
que se for mou so bre o hos pital le vam-me a afir mar
que vou tra balhar mu ito para que o Rio Gran de do Sul
possa ter um Hos pital Sa rah no fu turo, um hospital
que dê o mes mo aten dimento ao pú blico que per cebi
ser dado aqui a toda a po pulação de Bra sília e do Bra -
sil, pois lá es tavam pes soas de todo o país re cebendo
atendimento gra tuito e da mais alta qua lidade.

Todos sa bem que, como Se nador da Re pública,
eu po deria ir a qual quer hos pital, e o Se nado pa garia
todos os meus gas tos. Fi quei uma se mana no Hos pi-
tal Sa rah, não gas tei um cen tavo e tive ao meu lado
um com panheiro da cons trução ci vil re cebendo o
mesmo tra tamento – in clusive, fi camos ami gos e di a-
logamos mu ito en quanto es távamos lá.

Portanto, nes te mo mento, Sr. Pre sidente, se V.
Exª me per mite, eu gos taria de fa zer um agra deci-
mento, não em meu nome, mas em nome do povo
brasileiro, ao Dr. Aloy sio Campos da Paz, co ordena-
dor do hos pital, e a toda a sua equi pe: a en fermeira
Míriam, o Dr. Eid mar Au gusto Néri, en fim, to dos os
profissionais da quele hos pital.

O Sr. João Ri beiro (PFL – TO) – Permite-me V.
Exª um apar te?

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Con cedo
o apar te ao Se nador João Ri beiro, com mu ito or gulho.

O Sr. João Ri beiro (PFL – TO) – Se nador Pa ulo
Paim, eu não po deria de ixar de aparteá-lo nes te mo -
mento em que V. Exª abor da as sunto tão im portante
com re lação à Rede Sa rah. A propósito, apro veito a
oportunidade para re gistrar que, todo ano, das mi-
nhas emen das in dividuais como par lamentar, des tino
um va lor para aque le hos pital – de ixando, às ve zes,

de be neficiar um mu nicípio po bre do meu Esta do, que
precisa mu ito des se apo io. Assim pro cedo por con si-
derar im portante apo iarmos, cada vez mais, o tra ba-
lho da Rede Sa rah. O Dr. Aloy sio Cam pos da Paz, re -
almente, tem fe ito um tra balho fan tástico, ele e toda a
sua equi pe mé dica. Este ano des tinei à Rede Sarah
R$100 mil da cota de R$2 mi lhões a que te nho di reito
para emen das in dividuais. A nos sa Ban cada tem tra -
balhado – tan to eu como o Se nador Le omar Qu intani-
lha, que pre side esta ses são, o Se nador Edu ardo Si -
queira Cam pos e to dos os de putados fe derais do To-
cantins – no sen tido de apo iar a Rede Sa rah, por que,
realmente, ela aten de o Bra sil in teiro, faz um tra balho
fantástico, ma ravilhoso e mu ito sé rio. Pa rabenizo V.
Exª por esse re gistro e me jun to a V. Exª nes sas suas
colocações.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Cum pri-
mento V. Exª por já es tar à fren te des te Se nador. V.
Exª já está des tinando par te de sua ver ba – des tina-
da, em tese, mu ito mais ao seu Esta do – para um hos -
pital de Bra sília. No en tanto, V. Exª está aju dando in di-
retamente o To cantins, por que te nho cer teza ab solu-
ta de que inú meros companheiros do seu Esta do já
foram aten didos no Hos pital Sa rah, como ocorre com
pessoas do Rio Gran de do Sul – cen tenas de pes so-
as do Rio Gran de do Sul já fo ram aqui aten didas.

Gostaria de me so mar a V. Exª, ser seu par ceiro
nessa ini ciativa. Den tro do pos sível, gos taria de con -
tribuir para que ver bas do Orçamento fos sem in vesti-
das a fa vor da Rede Sa rah – tal vez um dia o so nho se
torne re alidade e te nhamos um Sa rah em cada Esta -
do des te país.

Sr. Pre sidente, não fiz um apar te ao pro nuncia-
mento da Se nadora Íris de Ara újo, mas que ro di zer
agora que con cordo com a li nha do pro nunciamento
de S. Exª no que tan ge à luta con tra a fome li derada
pelo Pre sidente Luiz Iná cio Lula da Sil va. Te nho o
mesmo en tendimento que S. Exª, só não vou en trar
em de talhes por que os ar gumentos são os mes mos.
É im portante essa luta con tra a fome e, ao tra vá-la,
esperamos po der al cançar aque le ci dadão que não
tem o que co mer, dar-lhe uma mar mita, um saco de
leite ou um pão pela ma nhã.

Mas não se tra ta ape nas disso. Con cordo com V.
Exª:pre cisamos de em prego, ren da e dig nidade. Ape -
nas uma mar mita, na mi nha opinião, não con fere dig -
nidade. É so lução para uma si tuação de emer gência,
é uma po lítica tran sitória, até que atin jamos o ob jetivo
maior.

Quero tam bém con cordar com V. Exª na de fesa
que fez aqui do Mi nistro José Gra ziano. Eu o co nheço,
viajei com s. Exª pelo País du rante a cam panha de

Março  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado  29 05201MARÇO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL260 MARÇO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL260     MARÇO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL260     



Luiz Iná cio Lula da Sil va e, com toda con vicção, afir -
mo que ele co meteu aqui lo que cha mamos de “es cor-
regão”. Emo cionado, co meteu um deslize no mo men-
to de fa zer o pro nunciamento, no mo mento em que
queria di zer que nós to dos te mos que trabalhar, en -
frentar a fome, a mi séria, ge rar em prego, por que, se -
não, cada vez mais, a vi olência vai au mentar no país.
Foi isso o que ele quis di zer. Na quele mo mento, per -
cebi que qua se 100% dos Srs. Se nadores o per doa-
ram por per ceberem a fra se mal co locada, frase que
deu mar gem à du pla in terpretação.

Outro dia a po lêmica era em tor no de um li vro
que dava in terpretação equi vocada a um as sunto. De
público per doei as duas au toras, por que conversei
com elas e sei que não usa ram de má-fé: por des co-
nhecerem a re alidade da co munidade ne gra, co mete-
ram um erro. Inclu sive, uma ve readora de São Pa ulo
queria processá-las, mas pedi-lhe que não o fi zesse,
porque acho que foi um equí voco, um en gano. Errar é
humano. To dos er ramos.

A jor nada na cional que o Mi nistro Gra ziano está
fazendo no com bate à fome, no com bate à mi séria,
visa dar ao ci dadão um mí nimo para so breviver, até
para que pos sa, ten do fe ito uma re feição, em preen-
der a sua jor nada, a sua ca minhada de casa em casa, 
de fá brica em fá brica, de loja em loja, de ban co em
banco, pe dindo o em prego com que ele tan to so nha.

Faço a de fesa do Mi nistro Gra ziano com a ma ior
tranqüilidade, pois en tendo que mes mo os par lamen-
tares que se sen tiram atin gidos e re agiram com crí ti-
cas mais du ras já en tenderam o que acon teceu e já
perdoaram o mi nistro. Foi um mal-en tendido, como no 
caso des sa ve readora que que ria pro cessar as au to-
ras do li vro que, fe lizmente, já saiu de cir culação.

Um de putado fe deral do PT – só não vou di zer o
seu nome aqui e ago ra – me pro curou esta se mana
para me apre sentar uma pro posta. Pro vavelmente na
semana que vem va mos pro curar os lí deres da Casa
e o Mi nistro Gra ziano para apre sentar essa pro posta
– pro posta que achei sin gela e bo nita – para aju dar no 
combate à fome.

Quero di zer que a pro posta não é mi nha, mas a
considerei mu ita sim pática. S. Exª pro põe que cada ci -
dadão des te País, a co meçar aqui, pelo mem bros do
Congresso Na cional, doe R$1,00 para cada R$1
000,00 re cebido, para o com bate à fome. Quem ga -
nha R$2 000,00 por mês, do aria R$2,00. Va mos pe -
gar o nos so sa lário como exemplo, pois to dos sa bem
quanto ga nha um Se nador: de vemos ga nhar em tor -
no de R$10 000,00 – e se eu es tiver er ran do, que me
corrijam –, com os de vidos des contos da ria algo em tor -
no de R$8 000,00. Assim, do aríamos R$10,00 por mês.

Já um ve reador, que ganha  en tre  R$5.000,00  ou
R$8 000,00, do aria de R$5,00 a R$8,00. E quem ga nha
menos que R$1.000,00, e ain da as sim qui sesse doar,
doa ria R$1,00.

Essa pro posta é sin gela, mas, no meu en tendi-
mento, en volveria toda a so ciedade. E nada se ria obri -
gatório. Eu gostaria mu ito de fa zer isto: doar R$1,00
para cada R$1.000,00 que re ceber. Sei que é um va lor
simbólico e que é mu ito pou co, mas se todo o País as -
sumis se a ini ciativa des se par lamentar – sei que S.
Exª irá anun ciar a sua in tenção du rante a se mana –,
estaríamos nos so mando à po lítica de com bate à
fome. Mas, vol to a re petir, a pro posta não é mi nha; es -
tou ape nas en dossando-a, pois ela tem uma gran de
simbologia. Ve jam bem: de cada R$1 000,00 re cebi-
do, você doa R$1,00. Isso po deria be neficiar 50, 100,
200 ou um mi lhão de fa mílias, não sei, mas a sim bolo-
gia é que é im portante.

Faço este re gistro em ho menagem ao seu pro -
nunciamento que con siderei mu ito fir me e mu ito cla ro
na li nha de querer aju dar e con tribuir para que o Mi -
nistro José Gra ziano seja vi torioso, pois a vi tória não
é dele, mas de to dos aque les que  pas sam fome, a vi -
tória é de to dos nós.

Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores, também
quero apro veitar o dia de hoje para fa zer um pronunci-
amento que de veria ter fe ito an teriormente – só não o
fiz por que es tava hos pitalizado –, pois es tou em dí vi-
da com o Pre sidente Luiz Iná cio Lula da Sil va.

Nesta se mana que vol tei a esta Casa, fiz uma
declaração di zendo que se ria fun damental que ti vés-
semos, aqui, pelo me nos uma re forma para cen trali-
zar o gran de de bate po lítico so bre a eco nomia e tam -
bém so bre o so cial. Para tanto, si nalizei a re forma tri -
butária. E fi quei mu ito fe liz em ver aqui, on tem, o Mi -
nistro Antônio Pa locci, que foi o vice-pre sidente na co -
missão da Câ mara dos De putados, o Go vernador do
meu Esta do, Sr. Ger mano Ri gotto, do PMDB, que
também é um es tudioso nes sa área e, se não me en -
gano, foi o pre sidente da co missão, e um De putado
do PFL, que foi o re lator.

Sabemos que já exis te uma pro posta bem ela bo-
rada que pode ser o ca minho da re forma tri butária. No
início des ta se mana di zia que se ria im portante que ti -
véssemos uma re forma para de bater. Tam bém di zia, e
repito, que te nho como meta o de bate do sa lário mí ni-
mo nes ta Casa. Nin guém pense que mu dei mi nha po -
sição de que o va lor do sa lário mí nimo, no Brasil, pode
chegar a pelo me nos US$100. E como dis se em ou tra
época, já che gamos por três ve zes, nes sa úl tima dé ca-
da, a mais de US$ 100. Tam bém sei que ne nhum Go -
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verno con seguiu essa fa çanha no pri meiro ano, mas
espero que con sigamos no se gundo ano.

Sou da base do Go verno. Por tanto, vo tarei e de -
fenderei o Go verno em to dos os mo mentos que for
convocado para isso. Mas gos taria de ver a taxa de ju -
ros di minuir. Du vido que haja al guém que não gos ta-
ria. E não é por ser opo sição ou si tuação, mas todos
gostaríamos de ver a taxa de ju ros di minuir.

No en tanto, ao fa zer es sas co locações, foi pu bli-
cada uma man chete que di zia o se guinte: “Paim diz
que Lula não está sen do rá pido no ga tilho, ou seja,
está de vagar com as re formas”. Em ne nhum mo men-
to fiz crí ticas ao Pre sidente Lula, que con sidero hoje o 
maior lí der do con tinente ame ricano. Sem som bra de
dúvida, Luiz Iná cio Lula da Sil va é, para este Se nador,
o ma ior lí der do con tinente ame ricano e o tem mos tra-
do toda vez que é cha mado aos de bates não so mente
aqui no Bra sil, mas tam bém fora do País.

No mo mento em que Sua Exce lência é cha ma-
do a co locar o seu pon to de vis ta quan to à eco nomia,
à po lítica e ao so cial, Lula fala com mu ita cla reza. Te -
nho, por tanto, mu ito or gulho de di zer que so mos li de-
rados por Luiz Iná cio Lula da Sil va.

Feitos es ses es clarecimentos, que ro fa lar de
uma ini ciativa do Pre sidente. Esta se mana, Sua Exce -
lência, de monstrando cla ramente que este Go verno
tem com promisso com o com bate ao pre conceito e ao 
racismo, cria a Se cretaria Espe cial de Po líticas de
Promoção da Igual dade Ra cial. Foi um belo ato po líti-
co no Pa lácio do Pla nalto. A Se cretária foi a Srª Ma til-
de Ri beiro. Não fui por que es tava no hos pital, mas es -
teve pre sente o meu as sessor para ques tões de com-
bate ao ra cismo e pre conceito, Prof. Edson.

Ele ou viu uma frase mu ito im portante do Pre si-
dente Luiz Iná cio Lula da Sil va e me trans mitiu no
hospital. Lula dis se que Ma tilde Ri beiro não se ria so -
mente uma se cretária, mas te ria status de mi nistro.
Disse tam bém que a pa lavra dela no seu go verno te -
ria o mes mo peso das pa lavras de to dos os mi nistros
que es tão co ordenando, jun tamente com Sua Exce-
lência, as po líticas no cam po eco nômico e so cial.

Isso de monstra o com promisso de Luiz Iná cio
Lula da Sil va não só com o ne gro, mas com o com ba-
te a qual quer tipo de pre conceito e ra cismo, que pode
trazer a pro moção de al guém de pois de uma dis cus-
são de quem é me lhor por et nia, raça, pro cedência,
religião, ida de ou mes mo por sexo.

Assim, que ro cum primentar o Pre sidente Luiz
Inácio Lula da Sil va, como tam bém a Srª Matilde Ri -
beiro, que as sume o pa pel de Mi nistra na área do
combate ao ra cismo e pre conceito.

O Sr. Eu rípedes Ca margo (Bloco/PT – DF) –
Permite-me um aparte, Se nador Pa ulo Paim?

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Nes te
momento, pas so a pa lavra ao Se nador Eu rípedes Ca -
margo, para um apar te.

O Sr. Eu rípedes Ca margo (Bloco/PT – DF) –
Senador Pa ulo Paim, em pri meiro lu gar, que ro pa ra-
benizá-lo pelo seu dis curso. Mas apro veito o mo men-
to des te apar te para a ini ciativa do Go ver no em tra zer
todos os seus Mi nistros para fa zerem esse de bate,
essa in terface com o Se nado em suas co missões, lo -
cal de de bate das ques tões na cionais. E esse pro ces-
so de trans parência, em que to das as po sições po líti-
cas e par tidárias têm con dições ou es paço na dis cus-
são, é mu ito im portante. O mo mento que es tamos vi -
vendo per mite a dis cussão dos temas na cionais no
dia-a-dia, com a par ticipação não só de to dos os Par -
lamentares, Se nadores e De putados, mas tam bém
de toda a so ciedade. Penso que des sa for ma ire mos
conseguir fa zer uma re for ma que se con traponha a
uma he rança e a um pro cesso his tórico bra sileiro de
exclusão so cial e ra cial. Esse é o ca minho. E o seu tra -
balho en quanto De putado Fe deral e, ago ra, como Se -
nador e Vice-Pre sidente des ta Casa, bus ca a ob ten-
ção des sas me tas ao longo dos anos. Pa rabéns! Com 
certeza ire mos al cançar os nos sos ob jetivos.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Se nador
Eurípedes Ca margo, cum primento V. Exª pelo pro-
nunciamento que só en riquece a hu milde ora tória
deste Se nador.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Sr. Pre si-

dente, não po deria de ixar de res ponder aqui, de uma
forma mu ito res peitosa, a uma co locação fe ita hoje
pelo Lí der do PSDB, Se nador Arthur Vir gílio. Gos taria
de di zer a S. Exª que, quan do eu era De putado, cri ti-
quei mu ito a me dida pro visória do Go verno – e sou
coerente com a mi nha po sição – que des locava a
data-base de 1º de maio para 1º de abril. Lem bro-me
que eu di zia, e vou re petir aqui, que 1º de abril é o Dia
Nacional da Men tira. Não podemos con tinuar en ga-
nando o povo, men tindo em re lação ao va lor do sa lá-
rio mí nimo.

Há, tam bém, um ou tro en foque: a data-base do
salário mí nimo não foi trans ferida para 1º de abril de
graça. Qual foi, na épo ca, a in tenção do Go verno?
Posso res peitá-la, mas dis cordo dela. A in tenção do
Governo foi des vincular de finitivamente o re ajuste do
salário mí nimo dos ven cimentos dos apo sentados e
pensionistas, que fo ram trans feridos para 1º de ju nho,
mas se rão pa gos so mente em ju lho – aqui eu lem bro
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a Cam panha da Fra ternidade da CNBB –, e jo gou o
salário mí nimo, em re lação ape nas à área pri vada,
para 1º de abril. 

Ora, cla ro que isso gera uma eco nomia de ca ixa
para o Go verno, pois onde tem que pa gar trans fere
para a área pri vada e quan do tem que pa gar trans fere
para ju lho. Na época, fiz da tri buna da Câ mara dos
Deputados, centenas de ve zes, a mes ma crí tica que
estou fa zendo ago ra. Se de pender de mim – sem pre
digo que sou da base do Go verno, mas não sou o Go -
verno, não te nho a ca neta –, a data base do sa lário
mínimo vol ta para 1º de maio, dia his tórico e in ternaci-
onal dos tra balhadores de todo o mun do.

E digo mais: em de fesa in clusive dos apo senta-
dos e pen sionistas. Se al guém hoje é apo sentado ou
pensionista, símbolo do tra balho de quem de dicou
toda uma vida – 35 anos de ati vidade, a ma ioria está
com mais de 60 anos -, por que tem de re ceber em ju -
lho e, na ma ioria das ve zes, no 18º dia do mês? 

O que que remos? Uni ficar a data no vamente. A
data his tórica do sa lário mí nimo é 1º de maio. Em 1º
de maio, te ríamos o re ajuste de to dos os tra balhado-
res que de pendem do sa lário mí nimo, tan to para os
aposentados como para aque les que es tão na área
privada.

O Sr. Mag no Mal ta (Blo co/PL – ES) – Con ce-
de-me V. Exª um apar te?

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Vou con -
cluir, Exce lência.

Esse vín culo é fun damental para a re tomada da
data his tórica dos tra balhadores. Estou mu ito tran qüi-
lo para en frentar o de bate na se mana que vem, se as -
sim en tender o Pre sidente, que é quem dará a de ci-
são fi nal.

O SR. PRESIDENTE (Le omar Qu intanilha) –
Eminente Se nador, o tem po de V. Exª es gotou-se há
quatro mi nutos.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Se me
permitir, Sr. Presidente, eu não po deria sair da tri buna
sem ou vir quem já foi meu lí der pe las suas po sições
na Câ mara dos De putados e, com cer teza, o será
também no Se nado Fe deral.

O SR. PRESIDENTE (Le omar Qu intanilha) – A
Mesa so licita ao emi nente apar teante que seja bre ve.

O Sr. Mag no Mal ta (Blo co/PL – ES) – Se rei bre-
ve, Sr. Pre sidente. Se nador Pa ulo Paim, faço coro
com V. Exª, que é pa trimônio e a voz mais am plificada
dos tra balhadores des te País na ques tão do sa lário
mínimo. Costumo di zer que sou um ho mem que só te -
nho co ração, não te nho ra zão. Sou tam bém da base
do Go verno, mas não sou o Go verno. Mas sou da

base do Go verno até o mo mento em que o tra balha-
dor não for atin gido. Sou da base do Go verno até o
momento em que a re forma da Pre vidência não atin -
gir os pe quenos. Não con sigo en tender como em um
País tão rico como o nos so os ho mens que cons truí-
ram esta Na ção, na fase mais bo nita de suas vi das,
hoje são di abéticos, car díacos, hi pertensos ou ne ces-
sitando de he modiálise; a ma ioria mor re à min gua,
porque não têm con dições nem de pa gar a farmácia.
Isso é ex tremamente do loroso. Sou fi lho de um apo -
sentado que mor reu ga nhando um sa lário mí nimo por 
mês – meu pai era re lojoeiro. Em to das as questões li -
gadas ao tra balhador es tarei fa zendo coro com V. Exª.
Sua pa lavra será a mi nha pa lavra, o seu gri to será o
meu gri to. Sou tam bém da base do Go verno, por que
acredito na sen sibilidade do Pre sidente Luiz Iná cio
Lula da Sil va. Sou um ho mem des crente na ma temáti-
ca que se faz para tra zer ma ior car ga para os me no-
res. Essa é uma ma temática que não con sigo en ten-
der. No bre Se nador Pa ulo Paim, V. Exª não es tará so -
zinho; o que V. Exª dis ser, terá fa lado por V. Exª e por
mim. Pa rabéns!

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Pre si-
dente, peço um mi nuto a mais para cum primentar o
Senador Mag no Mal ta. Além de ser um ho mem pre -
parado, qua lificado – por isso o seu Esta do lhe deu
uma vo tação es plendorosa  para es tar nes ta Casa -,
V. Exª é um ho mem co rajoso. E to dos aqui, ho mens e
mulheres, te mos que ser co rajosos para en frentar um
momento como este. Lem bro-me da sua luta con tra o
narcotráfico. V. Exª pre sidiu a Co missão con siderada
mais po lêmica e mais de licada da Câ mara dos De pu-
tados. O re sultado foi mu ito po sitivo. Pa rabéns a V.
Exª! Se V. Exª tem em mim al gumas re ferências, pode 
saber que tenho mu ito mais re ferência na pos tura e
na atu ação de V. Exª como De putado Fe deral e ago ra
como Se nador.

Concluo, Sr. Pre sidente, di zendo que te nho in -
sistido mu ito na re forma tri butária. Alguém pode per -
guntar: “por que o Paim in siste tan to com a re forma
tributária?” Digo a V. Exª que tem mu ito a ver com a re -
forma da Pre vidência. A re forma da pre vidência mexe, 
de fato, com o co ração, com a alma, com as emo ções
da gen te, mexe com 175 mi lhões de bra sileiros. Va -
mos fa zer pri meiro a re forma tri butária, para, a par tir
daí, bus carmos ou tras con tribuições para sus tentar
uma pre vidência de cente para todo o povo bra sileiro.

Te nho as sistido aos de bates da previdência com
muito cu idado, te nho fa lado no mo mento ade quado.
Quando me di zem que para cada 1,4 tra balhador na
ativa tem 1 apo sentado, eu con cordo. No en tanto, que -
ro não ape nas me con trapor, mas aju dar no de bate, di -

05204 Sábado  29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Mar ço de 2003    263ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2003     263ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2003     263ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2003 



zendo que fui Cons tituinte em 1988, e, por sa bermos
que isso iria ocor rer, es tabelecemos na Cons tituição
outras fon tes de re cursos para a pre vidência. Tem mais 
cinco fon tes de re cursos que for necem mu ito mais di -
nheiro do que a fo lha de pa gamento.

Nós apon tamos, há mais de dez anos, que a
contribuição para a Pre vidência deve ser so bre o fa tu-
ramento. Se to das as fon tes de re cursos que es tão na
Constituição fi carem na Pre vidência – só o per centual
destinado à Pre vidência –, as sim como o cor respon-
dente ao per centual so bre o fa turamento, ha veremos
de en contrar o equi líbrio em uma re forma da pre vi-
dência que não tra ga pre juízo para o as salariado bra -
sileiro. Isso é pos sível. Será um bom de bate. E va mos
fazê-lo com a ma ior tran qüilidade, con vidando se to-
res da so ciedade. Sei que o Con selho Espe cial, co or-
denado pelo com panheiro Tar so Gen ro, está de ba-
tendo a ma téria. Po rém, o de bate fi nal será aqui. E
chamaremos to dos os se tores da so ciedade para de -
liberarmos.

Tenho certeza de que te remos, nesta jor nada fi -
nal de en tendimento de uma pro posta qua lificada que 
atenda à po pulação, a chancela do Pre sidente Luiz
Inácio Lula da Sil va. Sua Exce lência já de monstrou
para a CNBB que gos taria de san cionar o Esta tuto do
Idoso no dia 1º de maio, no en contro que cul mina com 
a Cam panha da Fraternidade. Va mos tor cer para que
isso acon teça.

Muito obri gado, Sr. Pre sidente.

Durante o dis curso do Sr. Pa ulo Paim,
o Sr. Le omar Qu intanilha, de ixa a ca deira da 
presidência, que é ocu pada pelo Sr. João
Ribeiro.

O SR. PRESIDENTE (João Ri beiro) – Tem a pa -
lavra o pró ximo ora dor ins crito, Se nador Pe dro Si mon.
(Pausa.)

Tem a pa lavra o Se nador Le onel Pa van. (Pa u-
sa.)

Tem a pa lavra o Se nador José Jor ge. (Pa usa.)
Tem a pa lavra o Se nador Alme ida Lima. V. Exª

dispõe de 20 mi nutos.
O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE. Pro nuncia o

seguinte dis curso. Sem re visão do ora dor.) – Sr. Pre si-
dente, Srªs e Srs. Se nadores, on tem esta Casa, em
sessão es pecial, pres tou me recida ho menagem a
cinco mu lheres, ou torgando-lhes o Di ploma Mu-
lher-Cidadã Bert ha Lutz de 2003. 

Na oca sião, o Pre sidente José Sar ney de fendeu
a par ticipação ple na da mu lher em to das as áreas da
sociedade. Nes te ins tante, que ro in tegrar-me a essa

homenagem, fa zendo-a ex tensiva a to das as mu lhe-
res.

Aproveito a opor tunidade – e a atu alidade do
fato – para pres tar uma ho menagem a uma mu lher
especial. Des de o dia de on tem, o meu que rido e pe -
quenino Esta do de Ser gipe está sen do go vernado por 
uma mu lher, a Vice-Governadora Ma rília Man darino.
Isso ocor re pela pri meira vez na his tória do nosso
Estado.

Trata-se de uma mu lher va lorosa, de es pírito pú -
blico ele vado, mãe de fa mília, atual Pri meira-Dama de 
Itaporanga d´Aju da, Mu nicípio ad ministrado por seu
marido, Cé sar Man darino, que con tou, até o ano pas -
sado, com a par ticipação efe tiva da pri meira-dama,
hoje vice-go vernadora e go vernadora em exer cício do 
Estado de Ser gipe. Sé ria, de senvolvimentista e cri a-
dora, S. Exª de senvolve uma ad ministração que or gu-
lha a to dos nós ser gipanos. E ela não po deria ter
nome mais apro priado: Ma rília, tal qual a ou tra Ma rí-
lia, a de Dir ceu, inspiradora dos so nhos de li berdade
das Alte rosas in confidentes, inspiradora, no meu
Estado, de um Esta do de senvolvido, de um Esta do
que tra balha em fa vor dos mais hu mildes.

Não po deria de ixar de, nes te ins tante, pres tar
uma ho menagem à nos sa atu al Go vernadora, Ma rília
Mandarino, por to das as suas qua lidades. Uma mu-
lher de fi bra, de mu ita sen sibilidade so cial, pelo tra ba-
lho que re alizou no seu Mu nicípio, de gen te tão po bre.
Na úl tima cam panha ele itoral apre sentou-se à po pu-
lação de for ma va lente, vi brante, con tribuindo de for -
ma de cisiva para a vi tória da quela ali ança que re pre-
sentou, sem dú vida ne nhuma, a vi tória do nos so povo 
e do nos so Esta do.

O Go vernador João Alves Fi lho en contra-se em
viagem ao Chi le, onde pro move en tendimentos para
a re vitalização da ci tricultura no Esta do de Ser gipe,
que abran ge a área de 19 dos 75 Mu nicípios ali exis -
tentes.

E te nho cer teza ab soluta de que, na sua in terini-
dade, a Go vernadora Ma rília Man darino con tinuará
dando uma de monstração do seu ele vado es pírito pú -
blico, dando con tinuidade às re alizações que já se vi -
venciam no nos so que rido Esta do de Ser gipe.

Falando, portanto, de mu lheres, quero pres tar
aqui a mi nha ho menagem à nos sa Go vernadora. E
aproveitar também a opor tunidade para – já que to-
mei co nhecimento – aqui, de viva voz, pres tar a mi nha
homenagem à Se nadora Serys Slhes sarenko, que
aniversaria no dia de hoje. Qu ero so mar-me à sua ale -
gria pes soal, in terior, e à de seus fa miliares, por essa
data mar cante, por se tra tar de uma ou tra mu lher que
tem, aqui no Se nado Fe deral, dado a sua con tribuição
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indispensável ao de bate ele vado e gran dioso que tra -
vamos nes ta le gislatura, con tribuindo de for ma de cisi-
va en quanto re presentante do seu Esta do e do seu
povo.

O ob jetivo da mi nha fala no dia de hoje era exa ta-
mente este, Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores. Mas 
quero fa zer um aden do, pois não tive opor tunidade de
apartear o no bre Se nador Alber to Sil va, do Pi auí. De -
sejo me so mar não ape nas às suas pa lavras, mas tam -
bém ao povo do Esta do do Pi auí – e, por que não di zer,
do Nor deste bra sileiro, de onde tam bém ve nho e que
com mu ita sa tisfação re presento –, di ante de uma de -
cisão a mais es tapafúrdia pos sível do atu al Go verno:
levar para aquele Esta do uma pe nitenciária. E isso só
acontece por que, nes te País, as co isas têm co notação
diferente da quela dada por pa íses mais de senvolvidos
deste pla neta. Essa de cisão é ab surda.

Gosto mu ito de usar as ex pressões po pulares e, 
no meu Esta do, há uma que cos tumo usar e ci tarei
agora: “Quem pa riu Ma teus que o em bale”.

O Esta do do Pi auí, Srªs e Srs. Se nadores, apre -
senta o me lhor ín dice em se gurança pú blica do País. E
se pos sui esse ín dice é por que aque le povo e os seus
governos fi zeram por me recer e, por isso, pre cisavam
ser ho menageados. E por dar exem plo ao País, o Pi auí
precisa re ceber prê mios, por que exe cuta po líticas de
segurança pú blica be néficas e vi toriosas para o povo.
O que es tamos ven do é que, por se com portar de for -
ma dig na, o povo do Pi auí, os Go vernos do Esta do do
Piauí, que ob tiveram ín dices be néficos, es tarão sen do
apenados. Em vez de re ceberem be nefícios, es tão
sendo con denados, re cebendo pena.

Srªs e Srs. Se nadores, faz-se opor tuna a ci tação
do li vro Reinventando o Go verno, es crito pe los nor -
te-americanos Ted Ga ebler e Da vid Osborne. Por
duas ou três ve zes, li esse li vro, que mos tra, com mu i-
ta cla reza, que os Esta dos, os con dados e Mu nicípios
que de vem re ceber me lhores e mais vo lumosas ver -
bas or çamentárias para a se gurança pú blica são
aqueles que es tão fa zendo, de for ma cor reta, o de ver
de casa e con seguindo di minuir os ín dices de crimi-
nalidade. Se ria uma re compensa e um lou vor às suas
políticas acer tadas.

Neste País, en tretanto, a re alidade de sanda. Os
fatos ocorrem de for ma di ferente, e o Go verno está
exatamente be neficiando aque les Esta dos que não
estão fa zendo o de ver de casa e que, na área de se -
gurança pú blica, se apre sentam como os mais vi olen-
tos do País. Esses Esta dos re clamam da le gislação
mais se vera, mas, na ver dade, sa bemos que tudo
isso de corre da de terioração dos cos tumes e da mo -
ral, da ine ficiência dos Go vernos – não ape nas o Fe -

deral, mas tam bém os es taduais – e de uma le gisla-
ção ca duca, a par tir da própria Constituição Fe deral,
que não es tabelece, para um país de di mensão con ti-
nental, como é o nos so, a des centralização das ati vi-
dades e até mes mo da fun ção le gislativa, para dar
àquele ci dadão que se en contra no Rio de Ja neiro ou
no Esta do de São Pa ulo con dições dig nas de vida e
segurança para po der ir e vir. Essa é a re alidade.

Quero, portanto, nes te ins tante, so mar-me ao
pronunciamento do Se nador Alberto Sil va, re presen-
tante do povo do Esta do do Pi auí e do Nor deste bra si-
leiro. Não que o Nor deste não pos sa co laborar com as 
outras Re giões do País. Pode sim! Mas, nes te ins tan-
te, o Nor deste re clama por re finarias, por me lhor qua -
lidade de en sino, pela am pliação das es colas téc ni-
cas pro fissionalizantes. Não se pode pe nalizar, com
uma pe nitenciária de se gurança má xima, o Esta do do 
Piauí, que é o que apre senta o me nor ín dice de cri mi-
nalidade na Fe deração.

Quero de ixar re gistrado o meu pro testo, em
apoio ao Se nador Alberto Sil va e aos de mais Se na-
dores do Esta do do Pi auí, e so lidarizar-me com o
povo da quele Esta do e do Nor deste bra sileiro, que
merece, nes te ins tante, apla usos, in centivos e be nefí-
cios do Go verno Fe deral. O Pi auí não me rece ser
apenado e con denado pelo Go verno Fe deral por
apresentar ex celência na área de se gurança pú blica.

Muito obri gado, Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se na-
dores.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Sr. Pre si-
dente, peço a pa lavra em nome da Li derança do
PMDB.

O SR. PRESIDENTE (João Ri beiro) – Concedo
a pa lavra ao no bre Se nador Luiz Otá vio, como Lí der,
por cin co mi nutos, para co municação de in teresse
partidário, nos ter mos do art. 14, II, “a”, do Re gimento
Interno.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA. Como Lí der.
Sem re visão do ora dor.) – Sr. Pre sidente, Srªs e Srs.
Senadores, ve nho à tri bu na, nes ta ma nhã de sex-
ta-feira, pri meiro para sa udar o gru po pa ulista Pe ma-
tec Tri egel, que in vestirá R$25 mi lhões no be neficia-
mento do cu rauá, uma plan ta ama zônica que pro duz
uma fi bra uti lizada para fa zer cor das, prin cipalmente
para que o ho mem da Amazônia, da sel va, pos sa
transportar os seus pro dutos.

Essa plan ta, hoje, de pois de ser pes quisada e
analisada por la boratórios e em presas de pes quisa
internacionais, já vem sen do in dustrializada no in teri-
or do Pará, no Lago Gran de, pró ximo de San tarém,
no ba ixo Ama zonas. Esse pro duto faz com que a eco -
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logia e o meio am biente se jam pre servados, mas de i-
xa tam bém uma par te dos seus re cursos para a so -
brevivência e a me lhoria da qua lidade de vida da po -
pulação ri beirinha, da po pulação do in terior da Ama -
zônia, para que esta pos sa so breviver, criar seus fi -
lhos e edu cá-los.

Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores, atu al-
mente, esse pro jeto já é exe cutado por essa em presa,
que foi ori ginária de uma pes quisa da Uni versidade
Federal do Pará, apo iada, na épo ca, pelo en tão Go-
vernador do Esta do do Pará, Almir Ga briel. Hoje, dan -
do se qüência ao tra balho do Go vernador Almir Ga bri-
el, o Go vernador Si mão Ja nete apóia e in veste nes sa
empresa.

Para a sur presa de to dos os bra sileiros que nos
ouvem nes ta ma nhã, essa empresa já fa brica os ban -
cos dos au tomóveis da Mer cedes-Benz do Brasil. A
Chrysler, uma em presa ame ricana, que tam bém tem
investimentos nes sa área, já é aten dida, como a Mer -
cedes, em se gundo es tágio, no que con cerne aos pa i-
néis dos au tomóveis e nas la terais dos car ros. Essa fi -
bra, além de for te e re sistente, dá con dições de se gu-
rança para o ve ículo e para os pas sageiros.

Essa pes quisa, com cer teza, irá adi ante. Com
esses in vestimentos que es tão sendo fe itos agora – e
essa pes quisa já está em fase adi antada de es tudos
–, ve rificamos que po deremos, in clusive, fa bricar a
carroceria dos car ros com essa fi bra. Não te remos
mais que fa zer re ciclagem de fer ro e de cha pas de
aço. Esses mes mos pro dutos não vão mais fe rir ou
matar os pas sageiros, por que a fi bra, com cer teza,
dará mais se gurança aos pas sageiros, aos usuá rios.

Sr. Pre sidente, eu já ha via me ma nifestado a
respeito des se as sunto ain da no ano pas sado, quan-
do vi o acor do as sinado pelo Go vernador Almir Ga bri-
el com essa em presa, em San tarém. Fiz um pro nunci-
amento des ta tri buna já acre ditando nes se in vesti-
mento, que, hoje, é re alidade.

Com o fi nanciamento des ses em preendimentos
por par te da Embra pa, da Ema ter, do Ban co da Ama -
zônia e, se Deus qui ser, da nos sa pró pria agên cia de
desenvolvimento que será ins talada, subs tituindo a
Sudam, ou da pró pria Su dam, como al gumas ca tego-
rias de tra balhadores e de em presários de sejam, te -
nho cer teza de que, aí, sim, a Ama zônia po derá ser -
vir, como tem ser vido ao lon go de to dos es ses anos,
como ce leiro do mun do, como o pul mão do mun do.
Também terá a ca pacidade de cri ar equi pamentos e
produtos in dustrializados, que be neficiarão toda a so -
ciedade, todo o meu Esta do do Pará,   todo o Bra sil e
até o mun do, sem se es quecer de aten der tam bém a

população que lá re side, la buta e vive com mu ita di fi-
culdade.

Portanto, Sr. Pre sidente, re gistro a mi nha ale-
gria por ter lido on tem, no Ca derno “Pa inel” do jornal
O Li beral, do meu Esta do, que essa em presa pro põe
a im plantação de uma in dústria para o be neficiamen-
to do cu rauá, a ser lo calizada no Mu nicípio de San ta-
rém, no oes te pa raense, onde in vestirá es ses re cur-
sos, que po derão e de verão ge rar 600 em pregos di re-
tos, en volvendo cer ca de 400 fa mílias de pe quenos
produtores da zona ru ral da re gião do Lago Gran de,
em San tarém.

O Cu rauá é uma fi bra que vai fa zer com que o
Brasil avance, prin cipalmente no cam po tec nológico,
em fa vor do meio am biente.

Nesta opor tunidade, faço um ape lo à Se nadora
Marina Sil va, atual Mi nistra do Meio Ambi ente, para
que S. Exª par ticipe e in centive esse pro jeto, pois S.
Exª tem sido uma ár dua de fensora da nos sa que rida
Amazônia.

Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores, consigno,
aqui, o meu in centivo no sen tido de atra ir tais in vesti-
mentos para o Esta do do Pará por meio da Se cretaria
Especial de Pro dução. Que pos sa re almente o Se na-
do Fe deral também dar boas no tícias ao Bra sil e à
Amazônia e não so mente no tícias tris tes, como é o
caso do en vio des te ele mento, des te fa cínora cha ma-
do Fer nandinho Be ira-Mar, que hoje ocu pa a mí dia
nacional, para um pre sídio no Esta do de Ala goas.
Sinceramente, te nho a cer teza de que to das as pro -
postas – prin cipalmente a do Se nador Alber to Sil va,
feita nes ta ma nhã – possam ser re almente uma gran -
de sa ída para o pro blema.

Hoje, no “Bom-Dia Bra sil”, o jor nalista Ale xan-
dre Gar cia fez elo gios ao Se nador Mag no Mal ta ao di -
zer que S. Exª é um es pecialista no as sunto e que ti -
nha gran des idéias e co nhecimento com re lação à se -
gurança na cional. Portanto, o Se nador Mag no Mal ta
deveria ser ou vido, e será ou vido, in clusive por que S.
Exª ocu pará a tri buna pro ximamente.

Agradeço a aten ção de V. Exª, Sr. Pre sidente.
O SR. PRESIDENTE (João Ri beiro) – Con cedo

a pa lavra ao Se nador Mag no Mal ta.
V. Exª dis põe de 20 mi nutos.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES. Pro nun-

cia o se guinte dis curso. Sem re visão do ora dor.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Se nadores, al guns as suntos
me tra zem de vol ta a esta tri buna. Qu ero co meçar a
minha fala agra decendo a re ferência fe ita à mi nha
pessoa, na ma nhã de hoje, pelo jor nalista Ale xandre
Garcia. Sem dú vida al guma, um jor nalista dos mais
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respeitados, dos mais qua lificados da Na ção bra silei-
ra. Hon ra-me a in formação de que o jor nalista fez re -
ferências ao meu nome. Na ver dade, não sou es peci-
alista em nada, so mente sou um es forçado e um in -
conformado com a si tuação vi gente no País. Ima gino
até que, em vez do Pro grama Fome Zero, pre cisáva-
mos de um pro grama com uma per gunta: “Você tem
fome de quê?” Mu itos responderiam: de se gurança;
outros di riam: de ali mento; ou tros: te nho fome de cul -
tura. Certamente bus caríamos to dos os me canismos
para aten der às di versas fo mes. Para sa ciar a fome de 
cultura, da ríamos to das as pos sibilidades ao Mi nistro
da Cul tura para vi abilizar esse ban quete; já para aca -
bar a fome de se gurança, te ríamos que ter co ragem
para co locar esse ban quete à fren te da Na ção brasi-
leira com me didas for tes, con tundentes, e, de uma
vez por to das, en tendermos a gra vidade do mo mento
que es tamos vi vendo.

A Se nadora Iris de Ara újo fa lou da ques tão da
miséria e da fome, além de co mentar so bre o des lize
cometido pelo Mi nistro Gra ziano, que, em um mo-
mento in feliz, pro nunciou uma fra se, em São Pa ulo,
que foi mu ito cri ticada. Fi zeram dis so um ca va-
lo-de-batalha. Sr. Pre sidente, não te nho procuração
para de fender o Mi nistro, aliás, nem o co nheço pes so-
almente. S. Exª nun ca me re cebeu em au diência – e já
pedi vá rias, in clusive es tou in teressado em le var al gu-
mas idéi as, não que ro lhe pe dir nada.

Sr. Pre sidente, sou mú sico. Sou um mú sico que
virou Se nador. Faço dois CDs por ano, e te nho uma
banda cha mada Tem pero do Mun do. O meu mais
novo CD tra ta tem um con texto não des se so frimento
de ago ra, mas des sa bola que o Pre sidente Lula le-
vantou. A questão da fome, da mi séria e da vi olência
no Bra sil é co isa an tiga! O Pre sidente Lula não des co-
briu o te souro, não in ventou a roda. Sua Exce lência
apenas deu o seu bra do. E o fato de dar o bra do –
aliás, cos tumo di zer que o Pre sidente Lula não tem se 
comportado como o sal vador da pá tria, o que é ma ra-
vilhoso, mas tem fe ito um dis curso sa cerdotal, de bom 
samaritano, de quem quer pa rar no ca minho para es -
tender a mão àque le que pre cisa – é ex tremamente
maravilhoso, mas essa deve ser uma luta de to dos
nós.

Sr. Pre sidente, 30% da ren da do meu novo CD
será des tinada ao Pro grama Fome Zero. Só que ria le -
var isso ao co nhecimento do Mi nistro, e di zer a S. Exª
que, na mi nha opi nião, es tão fa zendo um ca va-
lo-de-batalha a pro pósito da fra se que pro nunciou.
Aliás, apro veito para fa zer um ape lo a to dos os ar tis-
tas bra sileiros, as sim como às gra vadoras do País,
sejam eles can tores de mú sica po pular bra sileira, de

música gospel, can tores ca tólicos, e mes mo aque les
que nem gra vadora têm, mas que con seguem im pri-
mir mil CDs e ven dê-los de por ta em por ta, para que
façam a mes ma co isa. Já ima ginaram V. Exªs se o
meio ar tístico do asse 30% da ren da ob tida com a
venda de seus CDs gra va dos neste ano para o Pro -
grama Fome Zero? Tal vez não fosse nem ne cessário
doar di retamente ao Mi nistério, mas a en tidades. Por
exemplo, quem mais en tende de fome e de seu com -
bate ain da não foi cha mado para a dis cussão. Re fi-
ro-me às pas torais, se jam elas ca tólicas ou evangéli-
cas, que au xiliam jun to aos bol sões de mi séria.

Sr. Pre sidente, esse tam bém se ria um pla no que 
eu que ria le var para de bater com o Mi nistro Gra ziano.
Mas, como S. Exª não me re cebeu ain da, vou fa lar
desta tri buna. Acredito que se ria mu ito pro veitoso se
as li deranças das igre jas evan gélicas – sou evan géli-
co – fos sem cha madas a par ticipar. Elas nada que-
rem, a não ser co laborar. Te nho uma pro posta a fa zer:
que, em cada igre ja, cada gru po de vin te pes soas se
reunissem com o pro pósito de dar uma casa po pular
a quem mora de baixo da lona. Não te nho dú vida de
que uma pro posta como essa se ria per feitamente
acatada. Em uma igre ja com cem mem bros, te ríamos
cinco gru pos de vin te pes soas; portanto, se riam cin co
casas po pulares. Uma casa po pular, com um ba nhei-
ro, um quar to, uma sala e uma co zinha, não cus ta
mais do que R$10 mil. Sr. Pre sidente, com bateríamos
o pro blema de cara, sem es perarmos que o Go verno,
sozinho, vi abilizasse tudo. 

Sr. Pre sidente, exis tem co isas ain da mais sim -
ples. Por exem plo, uma mãe, ao pôr uma maçã na mo -
chila de seu fi lho para que ele pos sa, às 10 ho ras ou
às 15 ho ras, fa zer o seu lan che, pode mu ito bem co lo-
car duas e en siná-lo a dar a ou tra maçã, na hora em
que o ôni bus pa rar na porta da es cola, ao ga roto que
está pe dindo. Ao co locar dois pães, pas sa man teiga
em um ter ceiro e en sina o seu fi lho a dar esse ter ceiro
pão. Isso nós po demos fa zer!

Sr. Pre sidente, te nho uma prá tica na mi nha vida:
não me sen to em ne nhum res taurante se an tes não
encontrar uma pes soa para en trar e se sen tar co migo,
alguém que esteja pe dindo lá fora. Se eu não con se-
guir, cer tamente di vidirei a mi nha co mida. Não vol to
para a mi nha casa ou para o meu tra balho sem an tes
entregar aque le mar mitex para al guém, porque isso é
responsabilidade de to dos nós. Di zem que te mos que
ensinar a pes car em vez de dar mos o pe ixe. Mas a
vida in teira ha verá pes soas a quem te remos que dar o 
peixe. E, até a pes soa aprender a pescar, quem irá ali -
mentá-la? Então, te mos que dar co mida, di vidirmos o
pão.
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Quantos de nós te mos o freezer, em nos sas re -
sidências, sem pre che io de co mida con gelada, com -
prada por nos sas es posas, e que lá per manece três,
quatro, cin co me ses, sem sequer sa bermos a data
em que ire mos consumi-la! Por que não tirá-la do fre-
ezer e dá-la para al guém? Estão es perando o Gra zia-
no. E co meçam a es crever: “Esse Mi nistro está pa ti-
nando; o Go verno de Lula já co meçou há três  me ses,
e esse pla no não sai do pa pel, ninguém vê nada”. Mas 
toda mu dança tem que co meçar co migo; não te nho
que es perar ou tros co meçarem. Então, quem  pen sa
desse je ito, com panheiro, que abra o seu freezer, tire
a co mida con gelada e co mece a di vidir com quem
está no si naleiro ou de baixo da pon te, com quem está 
mendigando o pão. Quem sabe, es tará dan do co mida
para  Je sus! Em Ma teus, ca pítulo 25, Je sus re lata que 
só um tipo de diá logo ha verá: “Se nhor, mas nós não o
vimos”. Ele dirá: “Não me vi ram, porque não qui se-
ram, por que tive fome, e não me de ram de co mer; tive
sede, e não me de ram de be ber; tive frio, e me ne ga-
ram rou pa;  es tava pre so, e não fo ram me ver”. E ou -
tros, de igual ma neira, po dem di zer: “Se nhor, mas nós
também não o vi mos”. Ele dirá: “Vo cês me vi ram, por-
que tive fome, e me de ram de co mer; es tava nu, e me
vestiram; es tava com frio, e me de ram co bertor; es ta-
va pre so, e fo ram me ver”.

E, nós, ago ra, va mos fi car es perando Gra ziano fa -
zer o mé todo dele, es palhar cartão em nos sas mãos ou
mandar di nheiro para dis tribuirmos às  en tidades? Está
errado. É cor reto que o Go verno cum pra seu pa pel. É
maravilhoso o sen timento de Lula, mas é ne cessário
que se jamos im pregnados do mesmo sen timento. A
idéia co meça a par tir da nos sa casa, dos nos sos fi lhos,
das nos sas ati tudes. Hoje é dia de com pra? Qu antos
pacotes de bis coitos co mem nos sos fi lhos? Dez, por se -
mana? Po nhamos 15 no car ro, le vemos mais cin co e
ensinemos nos sos fi lhos a di vidir.

Há uma mú sica mu ito an tiga, Sr. Pre sidente,
que eu gos taria de can tar. Can tar um pe dacinho se ria
quebra de de coro par lamentar? Se rei cassado, por
cantar?

O SR. PRESIDENTE  (João Ri beiro) – Não é fal -
ta de de coro. V. Exª pode fazê-lo, fi car à von tade.

O SR. MAGNO MALTA  (Blo co/PL – ES) – A mú -
sica é as sim, Sr. Pre sidente: (Cantando.)

Que es tou fa zendo, se sou cris tão,
Se Cris to deu-me o seu per dão.
Há tan tas vi das sem lar, sem pão, 
Há tan tas vi das sem sal vação.
Meu Cris to veio para nos re mir,
O ho mem todo, sem di vidir;

Não só a alma do mal sal var,
Também o cor po res suscitar.
Há mu ita fome no meu País,
Há tan ta gen te que é in feliz,
Há cri ancinhas que vão mor rer,
Há tan tos ve lhos a pa decer.
Milhões de olhos não sa bem ler,
Milhões de vi das, como es crever;
Nas tre vas vi vem, sem per ceber
Que são es cravos de ou tro ser.
Aos po derosos vou pre gar,
Aos ho mens ri cos vou pro clamar
Que a in justiça é con tra Deus,
E a vil mi séria in sulta o céu.

Há mu ita gen te cega, que não apren deu a ler,
a es crever e é  es cravizada, a vida in teira, como tra -
balhador, por quem nun ca tra balhou na vida.

Com es sas pes soas va mos ter mes mo que di vi-
dir o pão. Não ali mente a es perança de que um dia
elas se rão al fabetizadas e, já com 70 anos, en trarão
na fa culdade e ar rumarão um em prego, como o de
secretária de uma gran de em presa. Isso é tudo ilu-
são!

Vamos ter que di vidir o pão com essa gen te, e
isso co meça em casa.

“Esse pla no não sai do pa pel?” Te nho que per -
guntar o que es tou fa zendo, o que nós es tamos fa zen-
do para con tribuir com isso.

O Mi nistro Gra ziano fa lou aque la fra se in feliz,
coitado! S. Exª tal vez não seja afe ito às pa lavras, mas
é um ho mem que, há 23 anos, anda atrás do Pre si-
dente Lula, des de que Sua Exce lência era ape nas um 
ensaio de pre sidente ou nada. É uma pes soa que dis -
cute o pro blema da fome a vida in teira. S. Exª pode até
não ser um ho mem ope racional, mas sua idéia é boa.
Sou nor destino e que ro di zer que não sen ti, nas pa la-
vras de S. Exª, von tade de ofen der os nordestinos. S.
Exª só quis di zer o se guinte: se in dústrias não fo rem
instaladas, em pregos não forem ge rados no Nordes-
te; se a dig nidade não for ga rantida nos Esta dos com
maiores di ficuldades, cer tamente, pes soas vi rão para 
os gran des cen tros e  for marão os bol sões de mi séria.

Sr. Pre sidente, nos bol sões de mi séria do meu
Estado, de cada dez fa mílias, oito vi eram do campo.
Os fi lhos vi ram tra ficantes de dro gas, e as fi lhas,
prostitutas. Isso é a au sência do Esta do, para fir mar o
homem no cam po, para dar-lhe dig nidade e hon rá-lo
com o tra balho.

Por isso, Sr. Pre sidente, faço uma su gestão aos
artistas, aos  apre sentadores de te levisão, que ga-
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nham R$200, R$500 mil. Com o merchandising de
seus pro gramas, en tra mu ito di nheiro. Pro ponho ao
Leão, ao Raul Gil, à Adri ane Ga listeu, ao Fa ustão que
destinem 30% do merchandising de seus pro gramas
para o Fome Zero. Os apre sentadores, quan do cha -
mam os ar tistas para en trevista, per guntam: “o que
você está achan do do Bra sil?” Eles res pondem que
há vi olência no País, que não sa bem aon de va mos
parar, porque os po líticos não fazem nada.  E o au di-
tório bate pal mas para uma pes soa que so nega im -
posto, que não faz nada, para um ar tista que não está
dando sua con tribuição.

Então, con clamo os ar tistas, essa gen te que
tem sen sibilidade, a con tribuir. Raul Gil co nheço com
profundidade, tem uma gran de sen sibilidade. O Leão,
grande sen sibilidade. Qu ero con clamar to dos que fa -
zem merchandising nos seus pro gramas para que
façam isto: doem 30%. Se não o qui serem fa zer di re-
tamente com o go verno, cha mem uma en tidade
não-governamental, fa çam essa do ação e di gam:
“Com as mi nhas do ações, va mos cons truir ca sas e ti -
rar o povo que está de baixo da pon te, da lona pre ta”.
Já es taremos fa zendo o nos so pa pel. O Pre sidente le -
vantou a bola, mas não dis se que era res ponsabilida-
de ape nas do Go verno. É responsabilidade de to dos
nós.

Sr. Pre sidente, a ques tão do Fer nandinho Be i-
ra-Mar está sen do dis cutida nes ta Casa. Aliás, que ro
falar so bre o tema da vi olência, cum primentando o Dr. 
Rodney Mi randa, Se cretário de Se gurança do meu
Estado, De legado de Po lícia Fe deral, jo vem, co rajoso,
impetuoso, com o co ração e a alma pin tados de verde
e ama relo, que quer ver a re denção e a vol ta da paz
às ruas do Esta do do Espí rito San to e do Bra sil, junta-
mente com o Go vernador Pa ulo Har tung, que tem vi -
vido as suas agru ras à fren te Go verno. Qu ero cum pri-
mentar aque le que se tor nou o sím bolo da luta con tra
o cri me or ganizado no meu Esta do, o ex-Go vernador
Max Ma uro.

E que ro fa zer uma denúncia: o pai de um as ses-
sor meu, que es tará jun to co migo num even to, ama-
nhã, sá bado, tem recebido, nos úl timos trin ta dias,
ameaças de mor te pelo te lefone. Não sei se isso é
para ele ou para mim. Se for para mim, que ro di zer
que não te nho medo de cara feia. Co nheço o medo
por ou vir fa lar, nun ca fui apre sentado a ele. De cara
feia não te nho medo, por que feio bas ta eu, Sr. Pre si-
dente – aliás, sou feio, mas es tou na moda.

Fiz a de núncia à Po lícia Fe deral e  ao Se cretário
de Se gurança. Os nú meros das ligações já fo ram
identificados, e as pro vidências es tão sen do to ma-
das.

Existe um re buliço mu ito gran de, quan do se fala
na trans ferência de Fer nandinho Be ira-Mar. Ele, na
verdade, é um gran de nar cotraficante. Eu o in ves tiguei
durante os tra balhos da CPI do Nar cotráfico. Che guei a 
ir ao Pa raguai, com um man dado de pri são da Inter -
pol, a cha mado do Pre sidente Mac chi, que nos ga ran-
tiu que en tregaria Fer nandinho. Mas Fer nandinho fu -
giu, para não ter um en contro co nosco, na quela ma-
drugada. Está vamos lá o De putado Mo roni Tor gan, a
Deputada La ura Car neiro, o De putado Wan derley
Martins, o De putado Cel so Rus somanno e eu. 

Fernandinho Be ira-Mar era o in terlocutor en tre a 
máfia rus sa e as Farcs. Tra tava das ar mas que iam
para as Farcs.

Tive uma no tícia triste. O pai de Fer nandinho
Beira-Mar foi para a Fa vela Be ira-Mar, porque era um
pequeno agri cultor e ha viam to mado sua ter ra. Na fa -
vela, foi ge rado esse mons tro. Então, esse mons tro é
filho do Estado. O Estado tem que to mar con ta dele.

A nos sa pre ocupação não é com Fer nandinho
Beira-Mar em Ala goas, no Pi auí, em Go iás, no Espíri-
to San to ou em São Pa ulo. Se o Pre sidente qui ser
mandá-lo para a mi nha casa, eu o re cebo. O pro ble-
ma é o sal vo-conduto. Estão to mando o ca minho er ra-
do com re lação à se gurança des se ci dadão. Estou
cansado de di zer que se Fer nandinho Be ira-Mar for
trancado num ba nheiro e a cha ve fi car co migo, ele
não sai, por que sou eu quem está cu idando da cha ve.
Quero vê-lo sair! Qu ero vê-lo re ceber um ce lular! Ele
não tem cor po glo rificado. Até hoje cor po glo rificado
só Je sus, de pois da res surreição, quan do po dia atra -
vessar pa rede. Ele não tem. Como ele põe a mão em
celular?

Quando ele en trou em Ban gu 2, en trou abrin do
as por tas. Alguém deu a cha ve a ele. Qu ando ele en -
trou em Ban gu 2, sa indo de Ban gu 1, e pe gou o Uê,
dormindo, en rolou o Uê num col chão e to cou fogo...
Quem co nhece Ban gu 1 sabe que é im possível um
ser hu mano sair de lá e até se mo ver. Já es tive em
Bangu 1. Co nheço bem Ban gu 1. É im possível! De-
ram a cha ve a ele. O pro blema é o sal vo-conduto. O
problema é a cor rupção na guar da pe nitenciária, o
problema é a cor rupção da po lícia.

O SR. PRESIDENTE (João Ri beiro) – Se nador
Magno Mal ta, vou in terromper V. Exª para pror rogar a
sessão por mais 10 mi nutos para que V.Exª pos sa con -
cluir o seu pro nunciamento e para que o Se nador Le o-
mar Qu intanilha, que é o úl timo ins crito, possa fa lar.

O SR. MAGNO MALTA (Blo co/PL – ES) – Não
vou atra palhar o Se nador. Não sei se ele vai di zer
para não man dar Be ira-Mar para o Esta do dele.
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O pro blema é o sal vo-conduto, é a corrupção da
polícia, é a cor rupção dos agen tes pe nitenciários. E aí 
não adi antará nada cons truir pre sídio fe deral se a
guarda do pre sídio fe deral não for fe deral e com ho -
mens fil trados, ab solutamente fil trados, com sa lários
diferenciados, que en trem e sa iam en capuzados. Ho -
mens fil trados, tra tados, re ciclados, que se jam 100%
bons de ca ráter. Aí, quan do o sal vo-conduto for di fe-
renciado, não tem nin guém nes te mun do que fale
trancado numa ja ula sem que haja sal vo-conduto pelo 
lado de fora. O cu idado é o sal vo-conduto.

Anunciou-se um pre sídio fe deral para o meu
Estado. Mu ito bem-vin do! Mas é ne cessário que o Mi -
nistro da Justiça, os es pecialistas de se gurança do
Governo Lula pro movam ra pidamente um fil tro, uma
peneira den tro da Po lícia Fe deral, cri ando um gru po
de eli te, de guar da de pre sídio para este tipo de fa cí-
nora. É preciso mu dar o sa lário des ses ho mens, dar a
eles um ou tro tipo de in formação, dar a eles a se gu-
rança de che garem e sa írem en capuzados. Aí te re-
mos se gurança, pode-se pren der em qualquer lu gar
que não tem con versa.

A tec nologia está aí. Ne nhum ce lular en trará
pela pa rede por que não exis te ce lular glo rificado. Não 
vai pas sar pela pa rede.

Estão to mando o ca minho er rado. Va mos ou vir
discursos e dis cursos nes ta Casa e na ou tra Casa
também, en tidades não-go vernamentais e o povo,
desesperados, com este joga-joga, len galenga, com
Fernandinho Be ira-Mar.

Lembro-me de que quan do o Sr. José Gre gório
era Mi nistro do Go verno Fer nando Hen rique Car doso
estive com ele e fa lei: Mi nistro, pelo amor de Deus,
não man de Fer nandinho Be ira-Mar para o Rio de Ja -
neiro. Ou ele vai fu gir ou vai ma tar ou vai mor rer. Expli-
quei as ra zões pe las qua is isso ocor reria, fiz to das es -
sas co locações.

Anteontem, fiz um pro nunciamento di zendo que
temos que pa rar de po esia, por que acho que quan do
um Mi nistro vai ao ve lório, na hora que se as sassina
alguém, num Esta do, na quele mo mento de co moção,
é tudo emo cionante, mas não re solve nada. As au tori-
dades di zem que vão to mar pro vidências, mas se não 
efetivarem me didas, o dis curso não vale nada e fi ca-
mos nes se tipo de dis curso que a so ciedade não con -
fia e não quer mais ou vir.

Na hora que esse pre sídio fe deral sair, a guar da
tem que ser qua lificada. O pro blema não é Fer nando
Beira-Mar, pois quando ele dá ri sada seus den tes não 
sangram, não tem den tes como Drácula, não tem chi -
fres na ca beça, não tem pata de ani mal. Ele é só um
sujeito que tem a ca pacidade da cor rupção pelo di -

nheiro que ad quiriu pelo ilí cito e que ope ra com os
corruptíveis que es tão do lado de fora da por ta da sua
grade. E as sim, os ou tros.

Portanto, é pre ciso, que se qua lifique a guar da
federal de pre sídio para guar dar os presídios fe derais.
Aí, sim, não te remos esse tipo de di ficuldade.

O Sr. Pa ulo Octá vio (PFL – DF) – Per mite-me
um apar te, Se nador Mag no Mal ta?

O SR. MAGNO MALTA (Blo co/PL – ES) – Ouço
V. Exª.

O Sr. Pa ulo Octá vio (PFL – DF) – Se nador
Magno Mal ta, o Bra sil lhe deve mu ito. O Brasil lhe
deve uma CPI do nar cotráfico que V. Exª co mandou
na Câ mara dos De putados com mu ita com petência,
com mu ita co ragem aci ma de tudo. Essa CPI foi uma
das pou cas que apre sentaram re sultados de finitivos
para a Jus tiça bra sileira. Con cordo com V. Exª no pro -
nunciamento que faz. Na mi nha opinião, pre sídios de
segurança má xima de vem es tar lo calizados fora das
capitais, em ci dades pe quenas, ci dades que não ve -
nham a ser afe tadas por es sas construções. E mais
uma vez es tou de acordo com V. Exª no que se re fere
aos agen tes pe nitenciários. Eles têm que ser bem pa -
gos. Em Bra sília, fe lizmente, os agen tes pe nitenciári-
os têm um sa lário ra zoável, por isso, é uma das pou -
cas ci dades em que não exis te te lefone ce lular no
presídio da Pa puda – não en tra. Por essa ra zão, além
de ter mos que fa zer um pro jeto re volucionário para os 
presídios, não po demos ter esse con tato per manente
dos agen tes pe nitenciários com os pri sioneiros. Tam-
bém te mos que va lorizar os ho mens que cu idam des -
ses pre sídios. Por tanto, fica re gistrado o meu apar te
de ho menagem a V. Exª pela luta cons tante que vem
empreendendo, no seu Esta do e no Bra sil, em fa vor
dos me nos fa vorecidos, da Jus tiça bra sileira e da nos -
sa se gurança.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES) – Obri ga-
do pelo seu apar te, que en riqueceu o meu dis curso.

O SR. PRESIDENTE (João Ri beiro) – Se nador
Magno Mal ta, so licito a V. Exª que con clua o seu pro -
nunciamento, pois o Se nador Le omar Qu intanilha
está ins crito para fa lar.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES) – Vou
concluir, Sr. Pre sidente.

Senador Pa ulo Octá vio, sou seu fã. V. Exª é um
gerador de hon ra. V. Exª é uma usi na de ge rar em pre-
go, e quem gera em prego gera hon ra. Deus lhe deu
essa dá diva. Por isso, o seu apar te en riquece mu ito o
meu pro nunciamento. Mu ito obri gado.

Encerro com uma su gestão, Sr. Pre sidente.
Essa ló gica de ore lhões em presídios, o Go verno ti -
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nha que ba ixar ago ra. E os Go vernadores, se que rem
ver-se li vres do cri me or ganizado nos seus Esta dos,
têm que ter a co ragem de lim par a par te po dre da Po -
lícia, ou não te remos sa ída.

Em se gundo lu gar, que ro pro por ao Go verno
Lula e ao Mi nistro da Jus tiça que re ativem a Ilha
Grande. Essa ilha, que foi de sativada, pode mu ito
bem con ter um gran de pre sídio de se gurança má xima
para in divíduos de alta pe riculosidade. Pen so que a
sociedade quer ver es sas me didas anun ciadas, con -
tundentes, e Ilha Gran de – que já foi um gran de pre sí-
dio e que de pois foi de sativada – hoje, com esse tipo
de cons trução e com essa plan ta que está pro posta,
com toda essa tec nologia em vol ta, cer tamente será o 
melhor lu gar para fa zermos um pre sídio de se guran-
ça má xima para este País.

Portanto, Sr. Pre sidente, fica aqui a mi nha pro -
posta, re iterando o meu com promisso de sen sibilida-
de com o Go verno Lula e di zendo que a vi olência e a
fome no País são de res ponsabilidade de to dos nós.
Se fos se eu, o nome do pro jeto não se ria Fome Zero,
mas, uma per gunta à so ciedade: Você tem fome de
quê? A ma ioria da so ciedade di ria que tem fome de
segurança, e in vestiríamos na se gurança. Em se gui-
da: fome de quê? De ali mento. Va mos in vestir no ali -
mento. Fome de cul tura. Va mos in vestir na cul tura.
Porque per cebo que a fome mais ur gente nes te País,
nesse mo mento, é fome de se gurança pú blica.

Muito obri gado, Sr. Pre sidente.
O SR. PRESIDENTE (João Ri beiro) – Concedo

a pa lavra ao Se nador Le omar Qu intanilha.
Em fun ção da prorrogação, S. Exª terá cin co mi -

nutos.
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PFL – TO.

Pronuncia o se guinte dis curso. Sem re visão do ora-
dor.) – Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores, ve nho à
tribuna des ta Casa tra tar de uma ques tão re corrente
e na qual mu ito te nho me em penhado. Tra ta-se da re -
cuperação de um tre cho caótico da ro dovia BR-153, a 
nossa Be lém-Brasília, que é uma es trada fe deral im -
portante que sai da Re gião Nor te e vai até o Rio Gran -
de do Sul.

A si tuação está im plicando pre juízos ele vados
aos usuá rios da Be lém-Brasília, aos Esta dos do Pará,
do Ma ranhão e do To cantins e me traz a essa per ma-
nente co brança ao Mi nistro Ander son Ada uto, dos
Transportes. Que não cu ide da re cuperação, mas faça 
uma ope ração emer gencial de tapa-bu racos num tre -
cho não su perior a du zentos qui lômetros nes sa ro do-
via. A ope ração não vai des pender so mas ele vadas, e 
o es tado em que se en contra a es trada tem da nifica-

do ve ículos, pre judicado car gas, ce ifado vi das, pro pi-
ciado as saltos, en fim, tra zido uma si tuação caó tica,
que deve se agra var ago ra com a apro ximação do pe -
ríodo da sa fra. Nós, do To cantins, ma nifestamos a
nossa ale gria por essa sa fra, que vem do brando a
cada ano. O nos so se tor agrí cola vem se for talecendo.
Os pro dutores uti lizam a ma lha ro doviária do Esta do
com se gurança, gra ças ao seu per feito es tado de
conservação, mas, quan do che gam ao eixo de li ga-
ção com os ou tros Esta dos, com as ou tras re giões,
que é a Be lém-Brasília, de param com uma ver dadeira
guerra en tre os ve ículos que ali tra fegam para ven cer
pouco mais de du zentos quilômetros.

Fica re gistrado esse ape lo ve emente, mais uma
vez re corrente ao Mi nistro dos Trans portes, para que
cuide ur gentemente da ro dovia Be lém-Brasilia.

Eu te ria ou tros te mas a abordar, mas de ixarei
para ou tra opor tunidade, res peitando o ho rário.

Agradeço a com preensão de V. Exª, Sr. Pre si-
dente.

O SR. PRESIDENTE (João Ri beiro) – Agra deço
a V. Exª a co laboração com a Mesa em cum primento
ao Re gimento Inter no.

 So bre a mesa, ofí cio do Pri meiro-Secretário da
Câmara dos De putados que pas so a ler.

É lido o se guinte:

PS–GSE/235/03

Brasília, 27 de mar ço de 2003.

Senhor Se cretário,
Encaminho a Vos sa Exce lência, a fim de ser

submetido à con sideração do Se nado Fe deral, o in-
cluso Pro jeto de Lei de Con versão nº 2, de 2003, do
Poder Exe cutivo (Me dida Pro visória nº 83/02), que
“Dis põe so bre a con cessão da apo sentadoria es pecial
ao co operado de co operativa de tra balho ou de pro -
dução e dá ou tras providências”, con forme o dis posto
no art. 62 da Cons tituição Fe deral, com a re dação
dada pela Emen da Cons titucional nº 32, de 2001.

Atenciosamente, – De putado Ged del Vi eira
Lima, Pri meiro-Secretário.

O SR. PRESIDENTE (João Ri beiro) – A Pre si-
dência co munica à Casa que, com re ferência à Me-
dida Pro visória nº 83, de 2002, nos ter mos do Pro -
jeto de Lei de Con versão nº 2, de 2003, o pra zo de
45 dias para apre ciação da ma téria pelo Con gresso
Nacional en contra-se es gotado des de o úl timo dia
25. Uma vez re cebida for malmente pelo Se nado Fe -
deral, nes ta data, a Me dida Pro visória pas sa a so-
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brestar imediatamente as de mais de liberações le gis-
lativas até que se ul time a sua vo tação.

Prestados es ses es clarecimentos, a Presidên-
cia, ha vendo con cordância das Li deranças da Casa,
inclui a ma téria na pa uta da Ordem do Dia da pró xima
terça-feira, dia 1º de abril.

É a se guinte a ma téria re cebida da
Câmara dos De putados:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 2, DE 2003
(Proveniente da Me dida Pro visória nº 83, de 2002)

Dispõe so bre a con cessão da apo-
sentadoria es pecial ao co operado de co -
operativa de tra balho ou de produção e
dá ou tras pro vidências.

ESTE AVULSO CONTÉM
 OS SEGUINTES DOCUMENTOS:

– Pro jeto de Lei de Con versão nº 2, de 2003
– Me dida Pro visória nº 83/2002
– Men sagem do Pre sidente da Re pública nº

1.101/02
– Expo sição de Mo tivos nº 56/02, do Mi nistro de

Estado da Pre vidência e Assis tência So cial
– Avi so nº 1.413/02, do Mi nistro Che fe da Casa

Civil da Pre sidência da Re pública
– Ofi cio nº 235/2003 da Câ mara dos De putados

encaminhando a ma téria ao Se nado
– Ca lendário de tramitação da Me dida Pro visória
– Nota Téc nica nº 27/02, da Con sultoria de

Orçamento e Fis calização Fi nanceira da Câ mara dos
Deputados

– Pa recer so bre a Me dida Pro visória, em subs ti-
tuição à Co missão Mis ta, pro ferido no Ple nário da Câ -
mara dos De putados – Re lator: De putado Ra fael Gu -
erra (PSDB–MG)

– Fo lha de si nopse de tra mitação da ma téria na
Câmara dos De putados

– Le gislação Ci tada

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 2, DE 2003
(Proveniente da Me dida Pro visória nº 83, de 2002)

Dispõe so bre a con cessão da apo-
sentadoria es pecial ao co operado de co -
operativa de tra balho ou de produção e
dá ou tras pro vidências.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º As dis posições le gais so bre apo sentado-

ria es pecial do se gurado fi liado ao Re gime Ge ral de
Previdência So cial apli cam-se, tam bém, ao co opera-

do fi liado à co operativa de tra balho e de pro dução que 
trabalha su jeito a con dições es peciais que pre judi-
quem a sua sa úde ou a sua in tegridade fí sica.

§ 1º Será de vida con tribuição adi cional de nove,
sete ou cin co pon tos per centuais, a car go da em presa
tomadora de ser viços de co operado fi liado a co opera-
tiva de tra balho, in cidente so bre o va lor bru to da nota
fiscal ou fa tura de pres tação de serviços, con forme a
atividade exer cida pelo co operado per mita a con ces-
são de apo sentadoria es pecial após quin ze, vin te ou
vinte e cin co anos de con tribuição, res pectivamente.

§ 2º Será de vida con tribuição adicional de doze,
nove ou seis pon tos percentuais, a car go da co operativa
de pro dução, in cidente so bre a re muneração paga, de-
vida ou cre ditada ao co operado fi liado, na hi pótese de
exercício de ati vidade que au torize a con cessão de apo -
sentadoria es pecial após quin ze, vin te ou vin te e cin co
anos de con tribuição, respectivamente.

§ 3º Con sidera-se co operativa de pro dução
aquela em que seus as sociados con tribuem com ser -
viços la borativos ou pro fissionais para a pro dução em 
comum de bens, quan do a co operativa de tenha por
qualquer forma os me ios de pro dução.

Art. 2º O exer cício de ati vidade re munerada do
segurado re cluso em cum primento de pena em re gi-
me fe chado ou semi-aber to que con tribuir na con di-
ção de con tribuinte in dividual ou fa cultativo não acar -
reta a per da do di reito ao re cebimento do au xílio-re-
clusão para seus de pendentes.

§ 1º O se gurado re cluso não terá di reito aos be -
nefícios de au xílio-doença e de apo sentadoria du ran-
te a per cepção, pe los de pendentes, do au xílio-reclu-
são, ain da que, nes sa con dição, con tribua como con -
tribuinte in dividual ou fa cultativo, permitida a op ção,
desde que ma nifestada, tam bém, pe los de pendentes,
ao be neficio mais van tajoso.

§ 2º Em caso de mor te do se gurado re cluso que
contribuir na for ma do § 1º, o va lor da pen são por
morte de vida a seus de pendentes será ob tido me di-
ante a re alização de cál culo, com base nos no vos
tempos de con tribuição e sa lários-de-contribuição
correspondentes, ne les in cluídas as con tribuições re -
colhidas en quanto re cluso, fa cultada a op ção pelo va -
lor do au xilio-reclusão.

Art. 3º A per da da qua lidade de se gurado não
será con siderada para a con cessão das apo sentado-
rias por tem po de con tribuição e es pecial.

Parágrafo úni co. Na hi pótese de apo sentadoria
por ida de, a per da da qua lidade de se gurado não será 
considerada para a con cessão desse be nefício, des -
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de que o se gurado con te com, no mí ni mo, du zentas e
quarenta con tribuições mensais.

Art. 4º Fica a em presa obri gada a ar recadar a
contribuição do se gurado con tribuinte in dividual a seu 
serviço, des contando-a da respectiva re muneração, e 
a re colher o va lor ar recadado jun tamente com a con -
tribuição a seu car go até o dia dois do mês se guinte
ao da com petência.

§ 1º As co operativas de trabalho ar recadarão a
contribuição so cial dos seus as sociados como con tri-
buinte in dividual e re colherão o va lor ar recadado até
o dia quin ze do mês se guinte ao do efe tivo re passe a
elas dos re sultados de sua ati vidade la borativa ou
profissional.

§ 2º A co operativa de tra balho e a pes soa ju rídi-
ca são obri gadas a efe tuar a ins crição no Insti tuto Na -
cional do Se guro So cial – INSS dos seus co operados
e con tratados, res pectivamente, como con tribuintes
individuais, se ain da não ins critos.

§ 3º o dis posto nes te ar tigo não se apli ca ao
contribuinte in dividual, quando con tratado por ou tro
contribuinte in dividual equi parado a em presa ou por
produtor ru ral pes soa fí sica ou por mis são di plomáti-
ca e re partição con sular de car reira es trangeiras, e
nem ao bra sileiro ci vil que tra balha no ex terior para
organismo ofi cial in ternacional do qual o Bra sil é
membro efe tivo.

Art. 5º O con tribuinte in dividual a que se re fere o
art. 4º é obri gado a com plementar, di retamente, a
contribuição até o va lor mí ni mo men sal do sa lá-
rio-de-contribuição, quan do as re munerações re cebi-
das no mês, por ser viços pres tados a pes soas ju rídi-
cas, for in ferior a este.

Art. 6º O per centual de re tenção do va lor bru to
da nota fis cal ou fa tura de pres tação de serviços re la-
tiva a ser viços pres tados me diante ces são de mão –
de – obra, in clusive em re gime de tra balho temporá-
rio, a car go da em presa con tratante, é acres cido de
quatro, três ou dois pon tos percentuais, re lativamente
aos ser viços pres tados pelo se gurado em pregado
cuja ati vidade per mita a con cessão de apo sentadoria
especial após quin ze, vin te ou vin te e cin co anos de
contribuição, respectivamente.

Art. 7º Não po derão ser ob jeto de par celamento
as con tribuições des contadas dos em pregados, in-
clusive dos do mésticos, dos tra balhadores avul sos,
dos con tribuintes in dividuais, as de correntes da
sub-rogação e as de mais im portâncias des contadas
na for ma da le gislação pre videnciária.

Art. 8º A em presa que uti liza sis tema de pro ces-
samento ele trônico de da dos para o re gistro de ne gó-

cios e ati vidades eco nômicas, es crituração de li vros
ou pro dução de do cumentos de na tureza con tábil, fis -
cal, tra balhista e pre videnciária é obri gada a ar quivar
e con servar, de vidamente cer tificados, os res pectivos
sistemas e ar quivos, em meio di gital ou as semelhado,
durante dez anos, à dis posição da fis calização.

Art. 90 Fica ex tinta a es cala tran sitória de sa lário
– base, uti lizada para fins de en quadramento e fi xa-
ção do sa lário-de-contribuição dos con tribuintes in di-
vidual e fa cultativo fi liados ao Re gime Ge ral de Pre vi-
dência So cial, es tabelecida pela Lei nº 9.876, de 26
de no vembro de 1999.

Art. 10. A alí quota de con tribuição de um, dois
ou três por cen to, des tinada ao fi nanciamento do be -
neficio de apo sentadoria es pecial ou da queles con ce-
didos em ra zão do grau de in cidência de in capacida-
de la borativa de corrente dos ris cos am bientais do tra -
balho, po derá ser re duzida, em até cin qüenta por cen -
to, ou au mentada, em até cem por cen to, con forme
dispuser o re gulamento, em ra zão do de sempenho da 
empresa em re lação à res pectiva ati vidade eco nômi-
ca, apu rado em con formidade com os re sultados ob ti-
dos a par tir dos ín dices de fre qüência, gravidade e
custo, cal culados se gundo me todologia apro vada
pelo Con selho Na cional de Previdência So cial.

Art. 11. O Mi nistério da Previdência e Assis tên-
cia So cial e o INSS man terão programa per manente
de re visão da con cessão e da ma nutenção dos be ne-
fícios da Pre vidência So cial, a fim de apu rar ir regulari-
dades e fa lhas existentes.

§ 1º Ha vendo in dicio de ir regularidade na con -
cessão ou na ma nutenção de be neficio, a Pre vidência
Social no tificará o be neficiário para apre sentar de fe-
sa, pro vas ou do cumentos de que dis puser, no prazo
de dez dias.

§ 2º A no tificação a que se re fere o § 1º far-se-á
por via pos tal com avi so de re cebimento e, não com -
parecendo o be neficiário nem apresentando de fesa,
será sus penso o be nefício, com no tificação ao be nefi-
ciário.

§ 3º De corrido o pra zo con cedido pela no tifica-
ção pos tal, sem que te nha ha vido res posta, ou caso
seja con siderada pela Pre vidência So cial como in sufi-
ciente ou im procedente a de fesa apre sentada, o be -
neficio será can celado, dando-se co nhecimento da
decisão ao be neficiário.

Art. 12. Os re gimes ins tituidores apre sentarão
aos re gimes de ori gem até o mês de maio de 2004 os
dados re lativos aos be nefícios em ma nutenção em 5
de maio de 1999, con cedidos a par tir da pro mulgação
da Cons tituição Fe deral.
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Art. 13. Apli cam-se ao dis posto nes ta Lei, no
que cou ber, as dis posições le gais per tinentes ao Re -
gime Ge ral de Pre vidência So cial.

Art. 14. O Po der Exe cutivo re gulamentará o art.
10 des ta Lei no pra zo de tre zentos e sessenta dias.

Art. 15. Esta Lei en tra em vi gor na data de sua
publicação, pro duzindo efe itos, quanto aos §§ 1º e 2º
do art. 1º e aos arts. 4º a 6º e 9º, a par tir do dia pri mei-
ro do mês se guinte ao no nagésimo dia da sua pu bli-
cação.

Câmara dos De putados, 27 de março de 2003.

MEDIDA PROVISÓRIA ORIGINAL 
Nº 83-A, DE 2002

Dispõe so bre a con cessão da apo-
sentadoria es pecial ao co operado de co -
operativa de tra balho ou de produção e
dá ou tras pro vidências;

O Pre sidente da Re pública, no uso da atri buição
que lhe con fere o art. 62 da Cons tituição, ado ta a se -
guinte Me dida Pro visória, com for ça de lei:

Art. 1º As dis posições le gais so bre apo sentado-
ria es pecial do se gurado fi liado ao Re gime Ge ral de
Previdência So cial apli cam-se, tam bém, ao co opera-
do fi liado à co operativa de tra balho e de pro dução que 
trabalha su jeito a con dições es peciais que pre judi-
quem a sua sa úde ou a sua in tegridade fí sica.

§ 1º Será de vida con tribuição adi cional de nove,
sete ou cin co pon tos percentuais, a car go da em presa
tomadora de ser viços de co operado fi liado a co opera-
tiva de tra balho, in cidente so bre o va lor bru to da nota
fiscal ou fa tura de pres tação de serviços, con forme a
atividade exer cida pelo co operado per mita a con ces-
são de apo sentadoria es pecial após quin ze, vin te ou
vinte e cin co anos de con tribuição, res pectivamente.

§ 2º Será de vida con tribuição adi cional de doze,
nove ou seis pon tos percentuais, a car go da co operativa
de pro dução, in cidente so bre a re muneração paga, de-
vida ou cre ditada ao co operado fi liado, na hi pótese de
exercício de ati vidade que au torize a con cessão de apo -
sentadoria es pecial após quin ze, vin te ou vin te e cin co
anos de con tribuição. res pectivamente.

Art. 2º O exer cício de ati vidade re munerada do
segurado re cluso em cum primento de pena em re gi-
me fe chado ou semi-aber to que con tribuir na con di-
ção de con tribuinte in dividual ou fa cultativo não acar -
reta a per da do di reito ao re cebimento do au xílio-re-
clusão para seus de pendentes.

§ 1º O se gurado re cluso não terá di reito aos be -
nefícios de au xílio-doença e de apo sentadoria du ran-
te a per cepção, pe los de pendentes, do au xílio-reclu-

são, ain da que, nes sa con dição, con tribua como con -
tribuinte in dividual ou fa cultativo, permitida a op ção,
desde que ma nifestada, tam bém, pe los de pendentes,
ao be nefício mais van tajoso.

§ 2º Em caso de mor te do se gurado re cluso que
contribuir na for ma do § 1º, o va lor da pen são por
morte de vida a seus de pendentes será ob tido me di-
ante a re alização de cál culo, com base nos no vos
tempo de con tribuição e sa lários-de-contribuição cor -
respondentes, ne les in cluídas as con tribuições re co-
lhidas en quanto re cluso, fa cultada a op ção pelo va lor
do au xílio-reclusão.

Art. 3º A per da da qua lidade de se gurado não
será con siderada para a con cessão das apo sentado-
rias por tem po de con tribuição e es pecial.

Parágrafo úni co. Na hi pótese de apo sentadoria
por ida de, a per da da qua lidade de se gurado não será 
considerada para a con cessão desse be nefício, des -
de que o se gurado con te com, no mí nimo, du zentas e
quarenta con tribuições mensais.

Art. 4º Fica a em presa obri gada a ar recadar a
contribuição do se gurado con tribuinte in dividual a seu 
serviço, des contando-a da res pectiva re muneração, e 
a re colher o va lor ar recadado jun tamente com a con -
tribuição a seu car go até o dia dois do mês se guinte
ao da com petência.

§ 1º Apli ca-se o disposto nes te ar tigo à co opera-
tiva de tra balho em re lação à con tribuição so cial de vi-
da pelo seu co operado.

§ 2º A co operativa de tra balho e a pessoa ju rídi-
ca são obri gadas a efe tuar a ins crição no Instituto Na -
cional do Se guro So cial – INSS dos seus co operados
e con tratados, respectivamente, como con tribuintes
individuais, se ain da não ins critos.

§ 3º O disposto neste artigo não se aplica ao
contribuinte individual, quando contratado por outro
contribuinte individual equiparado a empresa ou por
produtor rural pessoa física ou por missão diplomática e 
repartição consular de carreira estrangeiras, e nem ao
brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo
oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo.

Art. 5º O con tribuinte in dividual a que se re fere o
art. 4º é obri gado a com plementar, di retamente, a
contribuição até o va lor mí nimo men sal do sa lá-
rio-de-contribuição, quan do as re munerações re cebi-
das no mês, por ser viços pres tados a pes soas ju rídi-
cas, for in ferior a este.

Art. 6º O per centual de re tenção do va lor bru to
da nota fis cal ou fa tura de pres tação de ser viços re la-
tiva a ser viços pres tados me diante ces são de
mão-de-obra, in clusive em re gime de tra balho tem po-
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rário, a car go da em presa con tratante, é acrescido de
quatro, três ou dois pon tos percentuais, re lativamente
aos ser viços pres tados pelo se gurado em pregado,
cuja ati vidade per mita a con cessão de apo sentadoria
especial após quin ze, vin te ou vin te e cin co anos de
contribuição, respectivamente.

Art. 7º Não po derão ser ob jeto de par celamento
as con tribuições des contadas dos em pregados, in-
clusive dos do mésticos, dos tra balhadores avul sos,
dos con tribuintes in dividuais, as de correntes da
sub-rogação e as de mais im portâncias des contadas
na for ma da le gislação pre videnciária.

Art. 8º A em presa que uti liza sis tema de pro ces-
samento ele trônico de da dos para o re gistro de ne gó-
cios e ati vidades eco nômicas, es crituração de li vros
ou pro dução de do cumentos de na tureza con tábil, fis -
cal, tra balhista e pre videnciária é obrigada a ar quivar
e con servar, de vidamente cer tificados, os res pectivos
sistemas e ar quivos, em meio di gital ou as semelhado,
durante dez anos, à dis posição da fis calização.

Art. 9º Fica ex tinta a es cala tran sitória de sa lá-
rio-base, uti lizada para fins de en quadramento e fi xa-
ção do sa lário-de-contribuição dos con tribuintes in di-
vidual e fa cultativo fi liados ao Re gime Ge ral de Previ-
dência So cial, es tabelecida pela Lei nº 9.876, de 26
de no vembro de 1999.

Art. 10. A alí quota de con tribuição de um, dois ou
três por cen to, des tinada ao fi nanciamento do be nefício
de apo sentadoria es pecial ou da queles con cedidos em
razão do grau de in cidência de in capacidade la borativa
decorrente dos ris cos am bientais do tra balho, po derá
ser re duzida, em até cin qüenta por cen to, ou au menta-
da, em até cem por cen to, con forme dis puser o re gula-
mento, em ra zão do de sempenho da em presa em re la-
ção à res pectiva ati vidade eco nômica, apu rado em con -
formidade com os re sultados ob tidos a par tir dos ín di-
ces de fre qüência, gravidade e cus to, cal culados se gun-
do me todologia apro vada pelo Con selho Na cional de
Previdência So cial.

Art. 11. O Mi nistério da Previdência e Assis tên-
cia So cial e o INSS man terão programa per manente
de re visão da con cessão e da ma nutenção dos be ne-
fícios da Pre vidência So cial, a fim de apu rar ir regulari-
dades e fa lhas existentes.

§ 1º Ha vendo in dício de ir regularidade na con -
cessão ou na ma nutenção de be nefício, a Pre vidên-
cia So cial no tificará o be neficiário para apre sentar de -
fesa, pro vas ou do cumentos de que dis puser, no pra -
zo de dez dias.

§ 2º A no tificação a que se re fere o § 1º far-se-á
por via pos tal com avi so de re cebimento e, não com pa-

recendo o be neficiário nem apre sentando de fesa,
será sus penso o be nefício, com no tificação ao be nefi-
ciário.

§ 3º De corrido o pra zo con cedido pela no tifica-
ção pos tal, sem que te nha ha vido res posta, ou caso
seja con siderada pela Pre vidência So cial como in sufi-
ciente ou im procedente a de fesa apre sentada, o be -
nefício será can celado, dando-se co nhecimento da
decisão ao be neficiário.

Art. 12. Os re gimes ins tituidores apre sentarão
aos re gimes de ori gem até o mês de maio de 2004 os
dados re lativos aos be nefícios em ma nutenção em 5
de maio de 1999, con cedidos a par tir da pro mulgação
da Cons tituição Fe deral.

Art. 13. Apli cam-se ao dis posto nes ta me dida
provisória, no que cou ber, as dis posições le gais per ti-
nentes ao Re gime Ge ral de Pre vidência So cial.

Art. 14. Esta me dida pro visória en tra em vi gor na 
data de sua pu blicação, pro duzindo ele itos, quanto
aos §§ 1º e 2º do art. 1º e aos arts. 4º a 6º e 9º, a par tir
do dia pri meiro do mês se guinte ao no nagésimo dia
da sua pu blicação.

Brasília, 12 de dezembro de 2002; 181º da
Independência e 114º da República. – Fernando
Henrique Cardoso.

MENSAGEM Nº 1.101,  DE 2002

Senhores Mem bros do Con gresso Na cional,
Nos ter mos do art. 6º da Cons tituição Fe deral,

submeto à ele vada de liberação de Vossas Exce lênci-
as o tex to da Me dida Pro visória nº 83 , de 12 de de -
zembro de 2002, que “Dis põe so bre a con cessão da
aposentadoria es pecial ao co operado de co operativa
de tra balho ou de produção e dá ou tras providências”.

Brasília, 12 de de zembro de 2002. – Fernando
Henrique Car doso.

EM Nº 56

Em 10 de se tembro de 2002

Excelentíssimo Se nhor Pre sidente da Re pública,
Tenho a honra de sub meter a Vos sa Exce lência

projeto de me dida pro visória que visa con ceder apo-
sentadoria es pecial ao co operado de co operativa de
trabalho e de pro dução que exer ce ati vidade su jeito a
condições pre judiciais à sa úde ou in tegridade fí sica,
assegurar ao con tribuinte in dividual que pres ta ser vi-
ço a em presa a sua fi liação à Pre vidência So cial e a
regularidade de suas con tribuições e des considerar a
eventual per da da qua lidade de se gurado para fins de 
concessão das aposentadorias por tem po de con tri-
buição e ida de.
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2. A mu dança no per fil das re lações de tra balho,
com a re dução gra dativa dos tra balhadores con trata-
dos como em pregados, fez cres cer sig nificativamente
as co operativas de tra balho e de pro dução, cu jos co o-
perados fi liam-se à Pre vidência So cial como con tribu-
intes in dividuais. Ocor re que aque les tra balhadores
que exer ciam ati vidades ex postas a con dições pre ju-
diciais à sa úde ou in tegridade fí sica per deram o di rei-
to ao be nefício de apo sentadoria es pecial, uma vez
que, pela sis temática vi gente, esta mo dalidade de
aposentadoria só é de vida aos se gurados em prega-
dos e tra balhadores avul sos.

3. Enten do que es ses trabalhadores, pelo sim -
ples fato de não se rem em pregados, mas sim co ope-
rados, não podem ser pre judicados. Se eles exer cem
as suas ati vidades nas mes mas con dições em que os 
empregados, de vem re ceber os be nefícios tam bém
em igual dade de con dições. Por isso, faz-se a pre sen-
te pro posição, que visa per mitir aos co operados de
cooperativas de tra balho e de pro dução o re cebimen-
to de apo sentadoria es pecial. A ur gência e re levância
dessa pro posição está atre lada di retamente ao gran -
de vo lume de tra balhadores que se en contram nes sa
situação, agravada em mu itos ca sos pelo fato de se
encontrarem na imi nência do cum primento dos re qui-
sitos ne cessários à con cessão do be nefício es pecial.

4. A Cons tituição de termina que não pode ha ver
a cri ação, ma joração ou ex tensão de be nefícios ou
serviços da se guridade so cial, sem que haja a cor res-
pondente fon te de cus teio.

5. Des ta for ma, pro põe-se que seja acres centa-
do ao per centual de quin ze por cen to so bre o va lor da
nota fis cal ou fa tura, pago pe las em presas que con-
tratam as co operativas de tra balho, um adicional de
nove, sete ou cin co pon tos percentuais a in cidir so bre
a re muneração dos co operados que venham exer cer
atividades que per mitam a apo sentadoria es pecial
após quin ze, vin te ou vin te e cin co anos, res pectiva-
mente.

6. Por ou tro lado, em re lação às co operativas de
produção, pro põe-se que a con tribuição para as segu-
rar o be neficio de apo sentadoria es pecial aos seus
cooperados de verá in cidir so bre a re muneração
paga, de vida ou cre ditada ao co operado.

7. Esta con tribuição so cial é di ferenciada em
relação à con tribuição so cial de vida pe los co opera-
dos fi liados às co operativas de tra balho, já que na -
quele caso os co operados tra balham para a pró pria
cooperativa que as sume a ad ministração do pro ces-
so pro dutivo. Portanto, não há, neste caso, a pres ta-
ção de ser viço para ou tra em presa – a con tratante
da co operativa -, como no caso das co operativas de

trabalho, mas sim um tra balho executado para a pró -
pria co operativa.

8. Portanto, a proposição desta contribuição
está perfeitamente respaldada pela alínea a do inciso
I do art. 195 da Constituição, com a redação dada
pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998, já que
esta espécie de cooperativa pode ser enquadrada
como empresa e o cooperado como pessoa física que 
lhe presta serviço.

9. O dis posto no art. 6º visa as segurar a ar reca-
dação da con tribuição pa tronal in cidente so bre a re -
muneração dos em pregados que es tejam su jeitos a
condições es peciais, da mes ma for ma que as con tri-
buições so ciais de vidas pe las em presas pres tadoras
de ser viço com a re tenção so bre o va lor da nota fis cal
ou fa tura. Pro põe-se que a em presa to madora de ser -
viços efe tue a re tenção de 11% atu almente vi gente,
acrescida de 4, 3 ou 2 pon tos percentuais, re lativa-
mente aos va lores constantes da nota fis cal ou fa tura
dos ser viços pres tados por se gurados em pregados
com di reito à apo sentadoria es pecial após 15, 20 ou
25 anos de con tribuição, res pectivamente. Esse
acréscimo é jus tificado pelo fato de que o per centual
ora vi gente de 11% não in clui os adi cionais de 12, 9
ou 6 pon tos percentuais exi gidos das em presas para
o fi nanciamento da apo sentadoria es pecial.

10. Além dis so, está sen do pro posto no art 4º
que a pes soa ju rídica que con trata o con tribuinte in di-
vidual deva fa zer o re colhimento da con tribuição por
ele de vida. No se tor pri vado exis tem 40,2 mi lhões de
pessoas que não es tão co bertas pela Pre vidência So -
cial, con forme da dos da Pesquisa Na cional por
Amostra de Do micílios – PNAD de 1999. Isso cor res-
ponde a 60% da po pulação ocu pada no se tor privado.
No fu turo, caso não te nham acu mulado ren da, esse
contingente de penderá de be nefícios as sistenciais,
onerando toda a so ciedade, ou vi verá às cus tas de
suas fa mílias. Mes mo no pre sente, se o tra balhador
não es tiver fi liado à pre vidência, a per da da ca pacida-
de de tra balho tem porária ou permanente de vido a
acidentes e do enças, ou mes mo o fa lecimento, tra rá
conseqüências ne fastas para ele e para a sua fa mília,
devido à au sência de ga rantias à re posição de ,ren da
para si e para seus de pendentes. Importante res saltar
também a co bertura à ma ternidade pres tada pela
Previdência So cial por meio do sa lário-maternidade,
beneficio que pos sibilita que as mu lheres per mane-
çam qua tro me ses c~n casa cu idando dos seus re-
cém-nascidos sem prejuízo de sua re muneração.

11. A co bertura pre videnciária brasileira é ex tre-
mamente ba ixa, prin cipalmente em re lação àque les
que tra balham por con ta pró pria, uma vez que, de
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cada 10 tra balhadores, 8,4 não con tribuem para a
previdência. Nes ta ca tegoria es tão apro ximadamente
14 mi lhões de ex cluídos.

12. O po tencial de con tribuintes para a Pre vi-
dência So cial que pode ser in corporado me diante po -
líticas de conscientização, criação de in centivos e fis -
calização é enor me, mes mo quan do ex cluídos os me -
nores de 16 anos e os que ga nham me nos do que um
salário mí nimo.

13. Além dos as pectos es truturais re lacionados
com o cres cimento eco nômico e com a ne cessidade
de fle xibilização das re lações de trabalho, a po lítica
de ex pansão da co bertura pas sa por me didas le gisla-
tivas e ge renciais de modo a sim plificar, fa cilitar e cri ar
atrativos à fi liação ao sis tema pre videnciário, como as 
instituídas pela Lei nº 9.876, de 26 de no vembro de
1999.

14. Para al cançar os ob jetivos pro postos por es -
sas me didas, é im portante a ve iculação em mas sa de
campanhas de cons cientização so bre a im portância
da Pre vidência So cial e da fi liação ao sistema. Esta é
uma ta refa que deve ex trapolar a es fera go vernamen-
tal, mo bilizando toda a so ciedade. Para essa fi nalida-
de, o Mi nistério da Pre vidência e Assis tência So cial
instituiu, em 16 de fe vereiro de 2000, por meio da Por-
taria nº 1.671, o Pro grama de Esta bilidade So cial.

15. Per cebeu-se, por meio des se pro grama, que 
os tra balhadores por con ta pró pria, en quadrados
como con tribuintes in dividuais, pre cisam de es tímu-
los para se in tegrarem ao re gime, pois, con quanto se -
gurados obri gatórios, têm que to mar a ini ciativa da
inscrição e do re colhimento da con tribuição, o que
nem sem pre é fe ito.

16. O es tabelecimento da obri gatoriedade de a
pessoa ju rídica, para quem o con tribuinte in dividual
presta seus ser viços, des conte a con tribuição por ele
devida visa su perar a im previdência da ma ioria dos tra -
balhadores, que pre ferem gas tar hoje do que pou par
para o fu turo, ain da que essa pou pança vise a pro teção
sua e de sua fa mília quan do da per da, temporária ou
permanente, da ca pacidade de tra balho em de corrên-
cia dos ris cos so ciais. Para as em presas não ha verá no -
vidades, pois bas tará es tender o pro cedimento já ado -
tado em re lação aos seus em pregados e tra balhadores
avulsos. Acrescente-se que as em presas já in cluem na
Guia de Re colhimento do Fun do de Ga rantia do Tem po
de Ser viço e Infor mações da Pre vidência So cial – GFIP
todos os con tribuintes in dividuais que lhes pres tam ser -
viços e que esse ins trumento, que já está efe tivamente
implantado, per mite, me diante sim ples ajus tes, a ado-
ção des sa sis temática.

17.A me dida, além de ga rantir a re alização da
receita pre videnciária correspondente e a adim plên-
cia de um gran de nú mero de con tribuintes in dividuais
que de ixam de re colher suas con tribuições, sim plifi-
cará o pro cesso de ar recadação, re duzindo o nú mero
de Gu ias de Pre vidência So cial – GPS e, con sequen-
temente, o nú mero de pes soas que com parecem
mensalmente aos ban cos para qui tá-las, além de di -
minuir as des pesas ban cárias e de pro cessamento do 
Instituto Na cional do Se guro So cial – INSS.

18. Da mes ma for ma, a mu dança no per fil das
relações de trabalho, com a re dução gra dativa dos
trabalhadores contratados como em pregados, fez
com que sur gissem mu itas co operativas de tra balho e 
de pro dução. Isso ocor reu, no tadamente, após a edi -
ção da Lei nº 8.949, de 9 de de zembro de 1994, que
acrescentou pa rágrafo ao art. 442 da CLT, dis pondo
que “qual quer que seja o ramo de ati vidade da so cie-
dade co operativa, não existe vín culo em pregatício
entre ela e seus as sociados nem en tre es tes e os to -
madores de ser viços da quela”.

19. Como os co operados des tas co operativas fi -
liam-se à Pre vidência So cial como con tribuintes in di-
viduais (au tônomos, an tes da Lei nº 9.876, de 1999),
era de se es perar que, igual mente, au mentasse o nú -
mero de no vos con tribuintes nes sa ca tegoria, o que
não ocor reu. A ex periência tem de monstrado que o
ex-trabalhador em pregado, que se to mou co operado
por im posição de ter ceiro e não por von tade pró pria,
raramente toma a ini ciativa de con tribuir para a Pre vi-
dência So cial. Daí a ne cessidade de atri buir essa
obrigação acessória à pró pria co operativa, até por -
que são cons tituídas no in teresse dos co operados e,
desde a edi ção da mul ticitada Lei nº 9.876, de 1999,
já não lhes cabe qual quer con tribuição pre videnciária
sobre os va lores dos ser viços prestados pe los co ope-
rados às em presas que con tratam as co operativas de
trabalho.

20. Para tan to, a pro posta de re dação do art. 4
tem por ob jetivo, tam bém, ze lar pela ins crição do co o-
perado no INSS e con trolar as suas con tribuições
mensais, as segurando os le gítimos in teresses dos
trabalhadores, ra zão de ser de ins tituição das co ope-
rativas de tra balho.

21. No art. 3º pro põe-se a eliminação da pos sibili-
dade de per da da qua lidade de se gurado na con ces-
são de apo sentadorias por tem po de con tribuição, por
idade e es peciais. A Lei nº 9.876, de 26 de no vembro
de 1999, ao mo dificar a for ma de apu ração do va lor do
salário-de-benefício, que pas sou a ser cons tituído pela 
média arit mética sim ples dos oi tenta por cen to ma io-
res sa lários-de-contribuição do se gurado, pos sibilitou
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que se con siderasse, a par tir de 1994, todo o pe ríodo
contributivo, in dependentemente da épo ca em que fo -
ram re alizadas as con tribuições. No en tanto, pe las re -
gras atu ais, de ixando o se gurado de ver ter contribui-
ções para a Pre vidência So cial, seja por mo tivo de de -
semprego ou ou tro qualquer, de pois de um cer to tem -
po, nor malmente de en tre 12 e 24 me ses, in dependen-
temente do nú mero de con tribuições que te nha vertido
ao sis tema, per de ele a qua lidade de se gurado e, por
conseguinte, o di reito aos be nefícios pre videnciários.

22. Ha vendo per da da qua lidade de se gurado,
as con tribuições an teriores à per da só são com puta-
das para efe ito de ca rência de pois que o se gurado
contar, a par tir da nova fi liação, com, no mí nimo, um
ter ço do nú mero de con tribuições exi gidas para o be -
nefício a ser re querido, ou seja, no caso de apo senta-
doria por tem po de con tribuição, por ida de ou es pecial,
sessenta con tribuições mensais.

23. To memos, por exem plo, um tra balhador que
tenha per dido o em prego quan do fal tavam ape nas
dois anos para fa zer jus à apo sentadoria por tem po de
contribuição e per manecido sem con tribuição até per -
der a qua lidade de se gurado. Pe las re gras atu ais, só
faria jus à apo sentadoria por tem po de con tribuição, se 
contribuísse por, pelo me nos, mais cin co anos.

24. Ten do em vis ta que ago ra se con sidera, no
cálculo do be neficio, todo o pe ríodo con tributivo, e le -
vando-se em conta que, para as apo sentadorias por
tempo de con tribuição e es pecial, exi ge-se um tem po
de con tribuição que va ria de 15 a 35 anos de con tribu-
ição, não faz mais sen tido que se man tenha o instituto
da per da da qua lidade de se gurado para es ses be ne-
fícios. É mais que ra zoável que se lhe per mita bus car
suas con tribuições em qual quer épo ca, in dependen-
temente de even tuais lap sos tem porais de corridos
entre pe ríodos con tributivos.

25. Ade mais, há que se le var em con sideração
que, no caso da apo sentadoria por tem po de con tri-
buição, apli ca-se, obri gatoriamente, no cál culo do va -
lor do be neficio, o fa tor previdenciário, que leva em
consideração o tem po de con tribuição, a idade e a ex -
pectativa de vida do se gurado ao se apo sentar, o que
torna to talmente des picienda a per da da qua lidade do 
segurado.

26. Nes se sen tido é que se pro põe que a per da
da qua lidade de se gurado não seja con siderada para
as apo sentadorias por tem po de con tribuição e es pe-
cial. É uma me dida que irá re parar uma in justiça pra ti-
cada con tra o se gurado da Pre vidência So cial, prin ci-
palmente o de ba ixa ren da, que, na ma ioria das ve -
zes, ao per der seu em prego, não tem con dições de
contribuir como fa cultativo e aca ba per dendo a qua li-

dade de se gurado. A ex tensão da me dida para a apo -
sentadoria por ida de deve es tar atre lada a um pe río-
do ma ior de con tribuição, de for ma a, de um lado, ob -
ter-se um ma ior equi líbrio en tre be neficio e con tribui-
ção e, de ou tro, a mi nimizar os efe itos da ces sação da 
contribuição do se gurado após cum prida a ca rência.
Nesse sen tido, pro põe-se não ser con siderada a per -
da da qua lidade de se gurado para a apo sentadoria
por ida de na hi pótese de o se gurado ter ver tido ao
sistema con tribuições du rante vin te anos pelo me nos,
independentemente da épo ca em que fo ram re aliza-
das as con tribuições.

27. Res saltamos, po rém, que essa me dida não
pode ser es tendida aos de mais be nefícios, nem mes -
mo para aque les que exi gem al guma ca rência, tais
como au xílio-doença e apo sentadoria por in validez
não aci dentária (doze me ses) e apo sentadoria por ida -
de (cen to e vin te e seis ou cen to e oi tenta me ses) na
forma como esta está re gulada, sob pena de se com -
prometer a es tabilidade do re gime. Caso con trário, in -
duzir-se-iam os se gurados que já ti vessem cum prido o
período de ca rência dos be nefícios a de ixarem de con -
tribuir para a Pre vidência So cial, no tadamente aque les
cujo sa lário-de-contribuição es teja pró ximo ao va lor
mínimo do be nefício, pois que em nada con tinuasse
continuassem contribuindo. Cum prida a ca rência, o di -
reito ao be nefício de penderia, apenas, da ocorrência
do even to que a ele der ca usa (ida de, in capacidade
temporária ou de finitiva, mor te, etc.), de ixando de ser
previdenciário para se tor nar as semelhado ao as sis-
tencial. Os be nefícios se riam de vidos a to das as pes -
soas que, em qual quer épo ca, ti vessem contribuído
para a Pre vidência So cial, so bretudo os be nefícios de -
correntes de aci dentes de qual quer na tureza, que in-
dependem de ca rência. A su pressão da per da da qua -
lidade de se gurado, nes se caso, tor naria o be neficio
universal, bas tando que, em al gum mo mento, a pes-
soa ti vesse con tribuído para a Pre vidência So cial, ain -
da que por ape nas um mês ou fra ção dele.

29. As dis posições propostas no art. 2º vi sam
assegurar aos de pendentes do se gurado re cluso
que, nes sa con dição, con tribua para a Pre vidência
Social, o di reito ao au xílio-reclusão, e, em caso de
morte do se gurado re cluso, pen são pelo va lor mais
vantajoso en tre o va lor do au xílio-reclusão e a pen são
resultante de novo cál culo.

30. A pro posta visa tam bém im pedir o re cebimen-
to cu mu lativo do au xílio-reclusão, por par te dos de pen-
dentes do se gurado, e de au xílio-doença ou apo senta-
doria por par te do se gurado re cluso, permitindo-se,
na hi pótese, op ção pelo que for mais van tajoso.
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31. No art 1º, faz-se pro posta de fle xibilização
de alí quotas de con tribuição em ra zão dos de sempe-
nhos das em presas na pre venção dos aci dentes de
trabalho. A pre ocupação com a sa úde e se gurança
dos tra balhadores constitui-se em um dos te mas de
mais ele vado po der aglutinador. Mes mo re conhecen-
do que a ne cessidade de pro teger o tra balhador que
trabalha em am biente ou ser viço pe rigoso, in salubre
ou pe noso é da em presa que as sume o ris co da ati vi-
dade eco nômica e deve res ponsabilizar-se pe las con -
seqüências das en fermidades con traídas e aci dentes
do tra balho so fridos pe los em pregados, na prá tica
que as su porta é o Go verno, por meio do Mi nis tério da 
Saúde em re lação às des pesas mé dicas e hos pitala-
res e do INSS em re lação às in capacidades la borati-
vas, tem porárias ou per manentes e às mor tes.

32. A pro posta visa in troduzir me canismos que
estimulem os em presários a in vestirem em pre venção
e me lhoria das condições do am biente de tra balho,
mediante a re dução, em até 50%, ou acrés cimo, em
até 100%, da alí quota de con tribuição des tinada ao fi -
nanciamento das apo sentadorias es peciais ou dos be -
nefícios con cedidos em ra zão de aci dentes ou de do -
enças ocu pacionais, con forme a sua po sição da em-
presa na clas sificação ge ral apu rada em con formidade
com os ín dices de fre qüência, gravidade e cus to das
ocorrências de aci dentes, me didas se gundo me todo-
logia apro vada pelo Con selho Na cional de Previ dência
Social – CNPS. A par ticipação do CNPS na va lidação
desta me todologia é de fun damental im portância de vi-
do ao ca ráter qua dripartite (go verno, apo sentados, tra -
balhadores e em pregadores) da sua com posição.

33. Para im primir mais ce leridade ao pro cedi-
mento de apu ração de fraudes na con cessão ou ma -
nutenção de be neficies, está sen do pro posta a ade -
quação do pra zo para o be neficiário apre sentar de fe-
sa, pro vas ou do cumentos que dis puser aos pra zos
da Lei nº 9.784, de 29 de ja neiro de 1999, que re gula
o pro cesso ad ministrativo no âm bito da Admi nistra-
ção Pú blica Fe deral.

34. Fi nalmente, no art. 12, pro põe-se a poster-
gação do pra zo de apre sentação de do cumentos re la-
tivos às com pensações fi nanceiras. Um nú mero bas -
tante sig ni ficativo de en tes ins tituidores de re gimes
próprios de Pre vidência So cial não con seguiram ajus -
tar-se às dis posições cons titucionais e le gais apli cá-
veis a es ses re gimes a tem po de fa zerem o le vanta-
mento com pleto de cada be nefício con cedido com
cômputo de tem po de con tribuição do Re gime Ge ral
de Pre vidência So cial – RGPS, a par tir da promulga-
ção da Cons tituição Fe deral, para fins de ob terem a
compensação fi nanceira pre vista na Lei nº 9.796, de 5 

de maio de 1999, do re gime de ori gem, no caso, o
RGPS. O pra zo de de zoito me ses concedido pela ci -
tada Lei nº 9.796 ex pirou sem que um gran de nú mero
deles ti vessem tido tempo para con cluir os ajus tes le -
gais e de mais eta pas do le vantamento ge ral dos seus
créditos e se ha bilitarem jun to ao RGPS, à com pen-
sação fi nanceira cor respondente.

35. Por en tender que muitos mu nicípios de ixa-
ram de cum prir aquele pra zo em ra zão de di ficulda-
des no en caminhamento e apro vação das al terações
legais exi gidas e de re visão de to dos os pro cedimen-
tos re lativos à con cessão dos be nefícios e, con side-
rando, ain da, que não se ria jus to ne gar-lhes a com-
pensação fi nanceira cor respondente ao tem po de
contribuição apor tado ao RGPS, é que se está pro-
pondo a di latação da quele pra zo para ses senta me -
ses. Este pra zo foi ne gociado no âm bito do Con selho
Nacional de Di rigentes de Pre vidência Pú blica –
CONAPREV, que re úne re presentantes de en tidades
previdenciárias da União, do Dis trito Fe deral e de to -
dos os Esta dos, que o con siderou ade quado para que 
os en tes possam con cluir as re formas ne cessárias
aos res pectivos re gimes, pro moverem o le vantamen-
to ge ral dos seus cré ditos junto ao RGPS e se ha bili-
tarem à com pensação fi nanceira cor respondente.

36. Por todo o ex posto, presentes es tão os re -
quisitos de ur gência e re levância para ado ção de me -
dida pro visória, consoante dis põe o art. 62 da Cons ti-
tuição, com vis tas ao for talecimento e ma ior abran-
gência da co bertura e do aten dimento do re gime ge -
ral de Pre vidência So cial.

Estas, Exce lentíssimo Se nhor Pre sidente da
República, são as ra zões que me le vam a sub meter à
consideração de Vos sa Exce lência o pre sente pro jeto
de me dida pro visória.

Respeitosamente, – José Ce chin, Mi nistro de
Estado da Pre vidência e Assis tência So cial.

Aviso nº 1.413-SAP/C. Ci vil

Em 12 de de zembro de 2002

A Sua Exce lência o Se nhor
Senador Car los Wil son
Primeiro Se cretário do Se nado Fe deral
Brasília-DF

Senhor Pri meiro Se cretário,

Encaminho a essa Se cretaria men sagem na
qual o Exce lentíssimo Se nhor Pre sidente da Re pú-
blica sub mete à de liberação do Con gresso Na cional
o tex to da Me dida Pro visória nº 83, de 12 de de zem-
bro de 2002.
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Atenciosamente, – Silvano Gi anni, Che fe da
Casa Ci vil da Presidência da Re pública, Inte rino.

PS-GSE/235/03

Brasília, 27 de mar ço de 2003

A Sua Exce lência o Se nhor
Senador Ro meu Tuma
Primeiro-Secretário do Se nado Fe deral
Nesta

Senhor Se cretário,
Encaminho a Vos sa Exce lência, a fim de ser

submetido à con sideração do Se nado Fe deral, o in-
cluso Pro jeto de Lei de Con versão nº 2, de 2003, do
Poder Exe cutivo (Me dida Pro visória nº 83/02), que
“Dispõe so bre a concessão da apo sentadoria es peci-
al ao co operado de co operativa de tra balho ou de pro -
dução e dá ou tras pro vidências”, con forme o dis posto
no art. 62 da Cons tituição Fe deral, com a re dação
dada pela Emen da Cons titucional nº 32, de 2001.

Atenciosamente, – De putado Geddel Vi eira
Lima, Pri meiro–Secretário.

NOTA TÉCNICA Nº 27/2002

Subsídios à apre ciação da Me dida
Provisória nº 83, de 2002, quan to à ade-
quação or çamentária e fi nanceira

I – Intro dução

Esta Nota Téc nica des tina-se, nos ter mos do
art. 19 da Re solução nº 1, de 2002– CN, a for necer
subsídios para a aná lise no que con cerne à ade qua-
ção fi nanceira e or çamentária da Me dida Pro visória
nº 83, de 12 de de zembro de 2002, que dis põe so bre
a con cessão da apo sentadoria es pecial ao co opera-
do de co operativa de tra balho ou de pro dução e dá
outras pro vidências.

II – Sín tese e Aspec tos Re levantes

A Me dida Pro visória nº 83 tem por ob jetivo con ce-
der apo sentadoria es pecial ao co operado de co operati-
va de tra balho e de pro duç5o que exer ce ati vidade su je-
ito a con dições pre judiciais à sa úde ou in tegridade fí si-
ca, as segurar ao con tribuinte in dividual que pres ta ser -
viço à em presa a sua fi liação à Pre vidência So cial e a
regularidade de suas con tribuições e des considerar a
eventual per da da qua lidade de se gurado para fins de 
concessão das aposentadoria por tem po de con tribui-
ção e ida de, dentre ou tros.

A Expo sição de Mo tivos nº 56 do Mi nistro de
Estado da Pre vidência e Assis tência So cial es clarece
que os co operados de co operativas de trabalho e de
produção que exer cem ati vidades ex postas a con di-
ções pre judiciais à sa úde ou in tegridade fí sica não
têm di reito ao be nefício de apo sentadoria es pecial,
uma vez que, pela sis temática vi gente, esta mo dali-
dade de apo sentadoria só é de vida aos se gurados
empregados e tra balhadores avul sos.

Ao re ferir-se ao art. 195, § 5º, da Cons tituição Fe -
deral, que de termina que ne nhum be nefício ou serviço
da se guridade so cial po derá ser cri ado, ma jorado ou
estendido sem a cor respondente fon te de cus teio to tal,
o Mi nistro de Esta do es clarece que será co brada con -
tribuição adicional de nove, sete ou cin co pon tos per -
centuais, a car go da em presa to madora de ser viços de 
cooperado fi liado à co operativa de tra balho, in cidente
sobre o va lor bru to da nota fis cal ou fa tura de pres ta-
ção de ser viços, con forme a ati vidade exer cida pelo
cooperado per mita a con cessão de apo sentadoria es -
pecial após quin ze, vinte ou vin te e cin co anos de con -
tribuição, res pectivamente (art. 1º, § 1º).

No caso das co operativas de produção, o adi ci-
onal será de doze, nove ou seis pon tos per centuais,
incidente so bre a re muneração paga, de vida ou cre di-
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tada ao co operado fi liado, na hi pótese de exer cício de 
atividade que au torize a con cessão de apo sentadoria
especial após quin ze, vin te ou vin te e cin co anos de
contribuição, respectivamente (art. 1º, § 2º).

No art. 3º é pro posta a eli minação da pos sibilidade
de per da da qua lidade de se gurado na con cessão de
aposentadoria por tem po de con tribuição, por ida de1 e
especiais. Escla rece a Expo sição de Mo tivos que, pe las
regras atuais, de ixando o se gurado de ver ter contribui-
ções para a Pre vidência So cial, seja por mo tivo de de -
semprego ou ou tro qualquer, de pois de um cer to tem po,
normalmente en tre 12 e 24 me ses, in dependentemente
do nú mero de con tribuições que te nha vertido ao sis te-
ma, per de ele a qua lidade de se gurado e, por con se-
guinte, o di reito aos be nefícios pre videnciários.

No art. 4º há a de terminação para que a pes soa
jurídica que con trata o con tribuinte in dividual faça o re -
colhimento da con tribuição por ele de vida, o § 2º do art.
4º ain da pre vê a obri gatoriedade de as co operativas de
trabalho e pessoas ju rídicas efe tuarem a inscrição no
Instituto Na cional do Se guro So cial – INSS dos seus co -
operados e con tratados, respectivamente, como con tri-
buintes in dividuais, se ain da não ins critos.

No ar tigo 6º da me dida pro visória, é pro posto que
a em presa to madora de ser viços efe tue a re tenção de
11% atu almente vi gente, acres cida de 4, 3 ou 2 pon tos
percentuais, re lativamente aos va lores cons tantes da
nota fis cal ou fa tura dos ser viços pres tados por segura-
dos em pregados com di reito à apo sentadoria es pecial
após 15, 20 ou 25 anos de con tribuição, res pectivamen-
te. Esse acrés cimo, se gundo a Expo sição de Mo tivos, é
justificado pelo fato de que o per centual ora vi gente de
11% não in clui os adicionais de 12, 9 ou 6 pon tos per -
centuais exi gidos das em presas para o fi nanciamento
da apo sentadoria es pecial.

Os de mais ar tigos, em sín tese, vi sam a as segu-
rar aos de pendentes do se gurado re cluso, que exer ça
atividade re munerada e que con tribua para a Pre vi-
dência So cial, o di reito ao re cebimento do au xílio re -
clusão (art. 2º), fle xibilizar as alí quotas de con tribui-
ção em ra zão dos de sempenhos das em presas na
prevenção dos acidentes de tra balho (art. 10), ade-
quar o pra zo para o be neficiário apre sentar de fesa,
provas ou do cumentos, a fim de agilizar o pro cedi-
mento de apu ração de fraudes na con cessão ou ma -
nutenção de be nefícios (art. 11), pos tergar o pra zo de
apresentação de do cumentos re lativos às com pensa-
ções fi nanceiras (art. 12), den tre ou tros.

III – Aná lise

O exa me da com patibilidade e ade quação fi nan-
ceira e or çamentária da Me dida Pro visória nº 83, de

2002, deve ser re alizado con soante o dis posto no art.
5º, § 1º, da Re solução nº 1, de 2002 – CN:” O exa me
de com patibilidade e ade quação or çamentária e fi nan-
ceira das Me didas Provisórias abran ge a aná lise da re -
percussão so bre a re ceita ou a des pesa pú blica da
União e da im plicação quan to ao aten dimento das nor-
mas or çamentárias e fi nanceiras vi gentes, em es pecial
a con formidade com a Lei Com plementar nº 101, de 4
de maio de 2000, a lei do pla no plu rianual, a lei de di re-
trizes or çamentárias e a lei or çamentária da União”.

A con cessão de apo sentadoria es pecial ao co o-
perado de co operativa de tra balho e de pro dução nos
moldes pro postos pelo art. 10, ele va a des pesa com
pagamento de be nefícios pre videnciários. Como já
relatado, o art. 195, § 5º da Cons tituição Fe deral, de -
termina que ne nhum be nefício ou ser viço da se guri-
dade so cial po derá ser cri ado, ma jorado ou es tendido
sem a cor respondente fon te de cus teio to tal.

Para ser cum prida a de terminação Cons titucio-
nal, a ori gem dos re cursos está in dicada na me dida
provisória e res saltada na Expo sição de Mo tivos, qual 
seja, o adi cional de nove, sete ou cin co pon tos per-
centuais à alí quota já exis tente, a in cidir so bre o va lor
bruto da nota fis cal ou fa tura de pres tação de ser vi-
ços, con forme a ati vidade exer cida pelo co operado
permita a con cessão de apo sentadoria es pecial após
quinze, vin te ou vin te e cin co anos, res pectivamente.
No caso das co operativas de pro dução, pre vê-se um
adicional de doze, nove ou seis pon tos percentuais, a
incidir so bre a re muneração paga, de vida ou cre dita-
da ao co operado. Res salta-se, contudo, que não fo-
ram apre sentadas as es timativas de ar recadação da
receita, tampouco o im pacto da im plementação da
medida nos be nefícios pre videnciários.

Os gas tos adi cionais de correntes da eli minação
da pos sibilidade de per da da qua lidade de se gurado
na con cessão de aposentadoria por tem po de con tri-
buição, por ida de2 e es peciais se rão su portados pe -
las con tribuições do se gurado, uma vez que con side-
ra-se no cál culo do be nefício todo o pe ríodo con tribu-
tivo. Ade mais, con forme res saltado na Expo sição de
Motivos há que se le var em consideração que, no
caso da apo sentadoria por tem po de con tribuição,
aplica-se, obri gatoriamente, no cál culo do be nefício,
o fa tor pre videnciário que leva em con sideração o
tempo de con tribuição, a ida de e a ex pectativa de vida 
do se gurado ao se apo sentar (...)

O ar tigo 4º, em de corrência da mu dança na sis -
temática de re colhimento das con tribuições do con tri-
buinte in dividual, traz im plícita uma ele vação de re cei-
ta. As es timativas do Co mitê de Ava liação de Re ceita
da Co missão Mis ta de Pla nos Orçamentos Pú blicos e 
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Fiscalização apon tam para um in cremento de re ceita
na or dem de R$500 mi lhões para o ano de 2003, de -
corrente da im plementação de tal me dida. O art. 60
prevê au mento de alí quota, com con seqüente in cre-
mento na re ceita. Os de mais ar tigos não im plicam au -
mento dos gas tos do Go verno Fe deral.

Era o que tí nhamos a in formar.
Brasília-DF, 18 de de zembro de 2002. – Elisan-

gela Mo reira da Sil va Ba tista, Con sultora de Orça -
mentos.

1 Na hi pótese de apo sentadoria por ida de, a perda da qua lidade
de se gurado não será con siderada para a con cessão des se be -
nefício, desde que o se gurado con te com, no mí nimo, du zentas e
quarenta con tribuições mensais.
2 Na hi pótese de apo sentadoria por ida de, a per da da qua lidade
de se gurado não será con siderada para a con cessão des se be -
nefício, desde que o se gurado con te com, no mí nimo, du zentas e
quarenta con tribuições mensais.

PARECER OFERECIDO À 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 83, DE 2002

(Oferecido no Ple nário
 da Câ mara dos De putados,

 em Subs tituição à Co missão Mis ta.

O SR. RAFAEL GUERRA (PSDB-MG. Para
emitir pa recer. Sem re visão do ora dor.) – Sr. Pre siden-
te, Srªs e Srs. De putados, atendendo à re comenda-
ção fe ita on tem por V.Exª, hoje me re uni com re presen-
tantes do Mi nistério da Previdência e das Li deranças do 
Governo, do PFL e do PPB. E, na oca sião, che gamos a
um con senso para a re formulação do pa recer.

O tra balho terminou por vol ta das 14h30. O pa re-
cer já foi en caminhado à Mesa. Peço, en tão, li cença
V.Exª para apre sentar um re sumo do acor do ela bora-
do.

O SR. PRESIDENTE (João Pa ulo Cu nha) – A
tribuna está a dis posição de V.Exª.

O SR. RAFAEL GUERRA – Mu ito obri gado, Sr.
Presidente.

A Me dida Pro visória nº 83, de 12 de de zembro
de 2002, dis põe so bre a con cessão de apo sentadoria
especial ao co operado de co operativa de tra balho ou
de pro dução e dá ou tras pro vidências.

Na ver dade, além dos co operados de co operati-
vas, a me dida pro visória dis põe so bre vá rias ques-
tões da ma ior re levância, como a re versão da per da
da qua lidade de se gurado, que fica ago ra ga rantida
para qual quer con tribuinte in dividual que te nha con tri-
buído por 20 anos para a Pre vidência. O con tribuinte
não per de mais o di reito ao tem po de con tribuição.
Trata-se de im portante avan ço.

Além dis so, ao se gurado re cluso é ga rantido o
direito de re colher como au tônomo, se pres tar servi-
ços e re alizar al gum tipo de tra balho du rante o pe río-
do de re clusão.

São me didas im portantes que es tão sen do in -
cluídas no pro jeto de lei de con versão.

No acor do hoje ela borado, in cluímos no art. 1º
do pro jeto de lei de con versão pa rágrafo que ca racte-
riza mais pre cisamente o que são as co operativas de
produção.

O § 3º do art. 1º diz:

Art. 1º ....................................................
§ 3º Con sidera-se co operativa de pro-

dução aque la em que seus as sociados con -
tribuem com ser viços la borativos, ou pro fis-
sionais, para a pro dução em co mum de
bens quan do a co operativa de tenha, por
qualquer for ma, os me ios de pro dução.

No art. 4º tam bém foi acrescentado o se guinte
parágrafo:

Art. 4º ....................................................
§ – As co operativas de tra balho ar re-

cadarão a con tribuição so cial dos seus as-
sociados como con tribuinte in dividual e re-
colherão o va lor ar recadado até o dia quin ze
do mês se guinte ao do efe tivo re passe a
elas dos re sultados de sua ati vidade la bora-
tiva ou pro fissional.

O art. 14, a pe dido do Mi nistério da Pre vidên-
cia e tam bém do De putado Arnal do Fa ria de Sá, que 
ontem fez aqui essa re ivindicação, tam bém so freu
uma mu dança.

Estamos re servando ao Po der Exe cutivo a atri -
buição de re gulamentar ape nas o art. 10, por que os
demais são auto-apli cáveis. Aten demos à so licitação,
ampliando o pra zo de re gulamentação para 360 dias.

Registro também a atu ação da Organização
das Co operativas do Bra sil, cu jas re ivindicações,
apresentadas pelo De putado Abe lardo Lu pion, fo ram
atendidas.

Estas as prin cipais mu danças da re formulação
do pa recer on tem en tregue à Mesa.

Gostaria de res saltar al guns pontos im portantes
dessa me dida.

No art. 10, está pre visto in centivo para to das as
empresas que es tiverem im plantando pro gramas de
melhoria nas con dições am bientais do tra balho, re du-
zindo aci dentes no tra balho e do enças ocu pacionais.
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Elas te rão re dução nos ín dices de re colhimento do
INSS.

Por ou tro lado, ha verá o au mento da pu nição às
empresas que não in vestirem na re dução de do enças
ocupacionais e aci dentes de tra balho.

Também ex tinguimos a es cala tran sitória de sa -
lário, a base para en quadramento e fi xação do sa lário
de con tribuição. Esse é ou tro be nefício para o con tri-
buinte do INSS.

Estes os prin cipais pon tos do projeto de lei de
conversão.

O pa recer tem quin ze pá ginas e foi en tregue à
Mesa. Se V. Exª, per mitir, eu me dis pensarei de proce-
der à sua le itura. Li mitar-me-ei aos pon tos prin cipais
que aca bei de res saltar nes ta apre sentação.

O voto é pela apro vação da me dida pro visória,
nos ter mos do pro jeto de lei de con versão que apre -
sento nes te mo mento.

Muito obri gado.

(Parecer escrito encaminhado à mesa.)

COMISSÃO MISTA DESTINADA A
 EXAMINAR E A EMITIR PARECER SOBRE A

 MEDIDA PROVISÓRIA Nº 83,
 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2002

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 83, 
DE 12 DE DEZEMBRO DE 2002
(Mensagem nº 1.101, de 2002)

Dispõe so bre a con cessão da apo-
sentadoria es pecial ao co operado de co -
operativa de tra balho ou de pro dução e
dá ou tras pro vidências.

Autor: Po der Exe cutivo
Relator: De putado Rafael Gu erra

I – Re latório

A Me dida Pro visória nº 83, de 2002, edi tada
pelo Pre sidente da Re pública e sub metida ao Con-
gresso Na cional, nos ter mos do art. 62 da Cons titui-
ção Fe deral, por in termédio da Men sagem nº 1.101,
de 12 de de zembro de de zembro de 2002, pro move
importantes ajus tamentos na le gislação pre videnciá-
ria, tan to no que res peita à ga rantia de di reitos à be -
nefícios como à re gularidade de con tribuições.

Ao re alizar este ob jetivo, a pro posição ade qua
tratamentos, abran gendo co operados, contribuintes
individuais e se gurados re clusos. Também re verte
procedimentos con sagrados pela le gislação quan to à
perda da qua lidade de se gurado, com patilizando-os
com avan ços an teriores que per mitiram gra dativa-

mente con siderar todo o pe ríodo con tributivo, para
determinação do sa lário-de-benefício.

Ainda ado ta me didas que mo ralizam o en frenta-
mento das dí vidas pre videnciárias, que ca racterizam
apropriação in débita de con tribuições des contadas
de se gurados, além de cri ar me canismos que fa cili-
tam a fis calização da so negação nas em presas e o
combate à fra ude nos be nefícios.

E, afi nal, re visa pra zos re lacionados com a com -
pensação fi nanceira en tre re gimes previdenciários,
para tor ná-los con dizentes com a re alidade, fran que-
ando tal van tagem, por uma ques tão de jus tiça, à ma i-
oria dos en tes fe derados.

Dentro des se es copo ge ral, o tex to do re ferido
instrumento está or ganizado nos seus 14 ar tigos e
correspondentes pa rágrafos, ma terializando, con cre-
ta e es pecificamente, as se guintes ino vações ou mo -
dificações na le gislação pre videnciária:

a) A ex tensão da con cessão de apo-
sentadoria es pecial ao co operado de co ope-
rativa de tra balho e de pro dução, que exer ça
atividade sob con dições pre judiciais à sa úde
ou à in tegridade fí sica, nos ter mos das dis -
posições vá lidas para ou tros se gurados da
Previdência So cial(art. 1º, caput);

b) O es tabelecimento de con tribuições
adicionais va riáveis de 9%, 7% ou 5% a car -
go da em presa to madora de ser viços de co o-
perativa de tra balho, in cidentes so bre a fa tu-
ra ou nota fis cal de prestação de ser viços, e
de 12%, 9% ou 6% a car go de co operativa
de pro dução, in cidentes so bre a re munera-
ção dos seus co operados, conforme, em am -
bos os ca sos, a ati vidade faça jus à apo sen-
tadoria es pecial com pelo me nos 15, 20 ou
25 anos de con tribuição (art. 1º, §§ 1º e 2º);

c) O acrés cimo de con tribuições adi ci-
onais va riáveis de 4%, 3% ou 2% à re ten-
ção pre videnciária, a car go da em presa con -
tratante, in cidentes so bre de nota fis cal ou
fatura de ser viços, que en volvam ces são de
mão-de-obra, in clusive em re gime de tra ba-
lho tem porário, re lativamente aos em prega-
dos su jeitos à apo sentadoria es pecial com
pelo me nos 15, 20 ou 25 anos de con tribui-
ção (art. 6º);

d) A obri gação da em presa con tra-
tante de tra balhadores por con ta pró pria e
da co operativa de tra balho de efe tuarem a
inscrição pre videnciária dos seus con trata-
dos e co operados, se ain da não exis tente,
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na qua lidade de con tribuintes in dividuais,
além de des contarem a con tribuição cor-
respondente e de re alizarem o seu re colhi-
mento no pra zo de vido, sem pre juízo da
complementação di reta de con tribuição
pelo pró prio se gurado quan do in ferior à in -
cidente so bre o sa lário-mínimo (art. 4º, ca-
put, §§ 1º e 2º art. 5º);

e) A ex pressão ina plicação, em ca rá-
ter ex cepcional, das novas re gras ati nentes
aos con tribuintes in dividuais na ins crição
previdenciária bem como no des conto e re -
colhimento de con tribuições, quan do da
contratação des tes por outro contribuinte
individual, equi parado à em presa, ou por
produtor ru ral pes soa fí sica, e ain da por
missão di plomática e re partição con sular
estrangeiras, al cançando tam bém os bra si-
leiros ci vis a ser viço, no ex terior, de or ga-
nismos in ternacionais que tem o Bra sil
como mem bro (art. 4º, § 3º);

f) A exo neração dos de pendentes do
segurado re cluso, que exer cer ati vidade
remunerada e que con tribuir como con tri-
buinte in dividual ou fa cultativo, da perda
do be nefício do au xílio-reclusão e do pró -
prio se gurado re cluso ao di reito à au xí-
lio-doença ou à apo sentadoria, sal vo se
mais van tajoso e sob con cordância dos
dependentes, mantido o di reito à pen são
por mor te aos de pendentes, com re cálculo
do sa lário-de-benefício, fa cultada a op ção
pela con versão do au xílio-reclusão (art. 2º, 
caput, §§ 1º e 2º);

g) A des consideração da perda da
qualidade de se gurado, para efe ito da con-
cessão de apo sentadorias por tem po de
contribuição e es pecial, o que tam bém se
verifica na apo sentadoria por ida de, me dian-
te um mí nimo de 240 con tribuições mensais
(art. 3º, caput e pa rágrafo úni co);

h) A ex tinção da es cala tran sitória de
salário-base para en quadramento e fi xação
do sa lário-de-contribuição dos con tribuintes
individual e fa cultativo, cri ada pela Lei nº
9.876/99, para cal cular o sa lário-de-benefí-
cio a par tir dos 80% ma iores sa lários de
contribuição, to mando de 1994 em di ante
todo o pe ríodo con tributivo (art. 9º);

i) A pos sibilidade de re dução, em até
50%, ou de au mento, em até 100%, do adi -

cional de con tribuição va riável de 1%, 2%
ou 3%, des tinado ao fi nanciamento da apo -
sentadoria es pecial e ou apo sentadoria por
invalidez, em de corrência de ris cos am bien-
tais do tra balho, de acor do com cri térios e
metodologia de ava liação da em presa em
relação a in dicadores se toriais (art. 10º);

j) A pro ibição de parcelamento de
contribuições des contadas dos em prega-
dos, in clusive do mésticos, dos tra balhado-
res avul sos, dos con tribuintes in dividuais
bem como as de correntes de sub-ro gação
e to das as de mais as sim efe tivadas por
terceiros na for ma da le gislação previden-
ciária (art. 7º);

k) A exi gência da ma nutenção e con-
servação, à dis posição da fis calização em
meio di gital ou as semelhado, dos sis temas
e ar quivos, de vidamente cer tificados, de cor-
rentes da uti lização de pro cessamento ele-
trônico de da dos por em presa, no re gistro e
controle de suas ati vidades, du rante 10
anos (art. 8º);

l) A ado ção de ma ior ob jetividade e
celeridade na de finição de pro cedimentos e 
mecanismos de apu ração e com bate à fra -
ude na con cessão de be nefícios, as segura-
do o di reito de de fesa, mas tam bém a pos -
sibilidade de sus pensão do be nefício, na
falta de res posta à no tificação e na in sufi-
ciência ou im procedência da ar gumentação
do in teressado (art. 11, §§ 1º a 3º);

m) A am pliação em 60 me ses da re-
messa de da dos so bre be nefícios em ma nu-
tenção, para que os es tados, Dis trito Fe de-
ral e mu nicípios pos sam se ha bilitar a com -
pensação fi nanceira en tre re gimes previden-
ciários pre vista cons titucional e le galmente
(Art. 12).

Quando do re cebimento des ta ma téria pelo
Congresso Na cional, em 13 de de zembro de 2002,
a men sagem ori ginal to mou o nº 300/02, acom pa-
nhada logo a se guir de co municado ao Ple nário
para iní cio da sua tra mitação, com as ado ções de
providências para a cons tituição de Co missão Mis ta
com vis tas à sua apre ciação, que, efe tivada, não
chegou a se ins talar, e a abertura de pra zo re gimen-
tal para apre sentação de emen das, sem que, até a
finalização do pe ríodo, ocor resse a for malização de
qualquer uma.
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II – Voto do Re lator

Consoante a Cons tituição Fe deral, nos seus arts.
62, §§ 5º, 8º e 9º e a Re solução nº 1, de 2002, do Con -
gresso Na cional, nos seus arts. 5º e 6º, cabe ao Ple ná-
rio da Câ mara dos De putados, no que toca a me didas
provisórias, de liberar so bre o mé rito e o aten dimento
dos pres supostos cons titucionais e le gais.

Relevância e ur gência

A re levância e a ur gência de que se re veste de -
terminada ma téria, cons tituem re quisitos para a ado -
ção de me dida pro visória, com for ça de lei, e res pal-
dam ju ízo de ad missibilidade na sua apre ciação pelo
Poder Le gis lativo.

Nestes ter mos, há de se re conhecer que con fi-
gura a re levância do tema, no caso es pecífico, a mar -
cada in tenção de cor rigir dis torções, promovendo
ajustamentos na le gislação pre videnciária, na ga ran-
tia de di reitos a be nefícios como na re gularidade de
contribuições, a par tir das pre ciosas li ções da ob ser-
vação e da ex periência, aten dendo a pró pria di nâmi-
ca do pro cesso pre videnciário como re alidade em
evolução.

Deste modo, es tendem-se pos sibilidades, an tes
cerceadas, a al gumas ca tegorias de se gurados, sem -
pre com a ade quada con trapartida de cus teio, e na re -
versão da per da da qua lidade de se gurado, a par tir da 
implantação de cál culo de be nefício, que ten de a con -
templar todo o pe ríodo la borativo como tam bém, na
perspectiva da mo ralização, ado ta-se dis positivos ju -
rídicos, ca pazes de im pedir be nefícios fis cais para a
apropriação in débita de con tribuições des contadas
de se gurados e de res paldar as ações de fis calização
da so negação de em presas e as ações ad ministrati-
vas do com bate à fra ude nos be nefícios.

Inegavelmente, isso con diz com o in teresse e a
preocupação da imensa ma ioria do povo bra sileiro,
na me dida que aper feiçoa o Sis tema de Pre vidência
Social, de monstrando sen sibilidade e co erência na
satisfação das ne cessidades de pro teção da po pula-
ção, sem des cuidar dos seus im perativos de equi lí-
brio e de hi gidez fi nanceira.

Por sua vez, a ur gência está au tomaticamente
justificada pela gra vidade de corrente da na tureza
das pen dências a equa cionar, a par tir da conclusão
dos es tudos e do co nhecimento das res pectivas con -
clusões, não ha vendo por que adi ar so luções pla usí-
veis.

Por ou tro lado, a ins tituição de con tribuições
sociais adi cionais, bem como a re definição de res -
ponsabilidades e pra zos pe los respectivos descon-
tos e re colhimentos, su jeitam-se à no ventena, pre-
vista no art. 195, § 9º da Cons tituição Fe deral, cu jos
reflexos na ar recadação de re ceitas para su portar as 
correspondentes des pesas, não ad mitem pos terga-
ção.

Diante des sas considerações, ve rifica-se que a
medida pro visória sa tisfaz aos pressupostos de ur-
gência e re levância, le vando-nos a con cluir pela sua
admissibilidade.

Constitucionalidade, Ju ridicidade
e Téc nica Le gislativa.

Quanto ao con teúdo nor mativo, não é pos sível
vislumbrar quaisquer ví cios de ini ciativa ou de com pe-
tência, ou tam pouco al gum ou tro obs táculo, no pla no
das de mais dis posições constitucionais apli cáveis à
matéria, es pecialmente no que tan ge aos arts. 195 e
150 da Car ta Mag na.

Ainda, ne nhum im pedimento de hi erarquia le gal
revela-se ca paz de co locar em xe que a sua va lidade
jurídica, o que tam bém se ve rifica em es pecial, no
que res peita à Lei Com plementar nº 95, de 1998, re la-
tivamente a sua téc nica le gislativa.

Nada le vando, por tanto, a ou tra po sição, so mos
pela cons titucionalidade, ju ridicidade e boa téc nica le -
gislativa da me dida pro visória.

Adequação Fi nanceira e Orça mentária

Ao ana lisar a ma téria, a Consultoria de Orça-
mento e Fis calização Fi nanceira, des ta Casa, na ela -
boração da Nota Téc nica nº 27, de 18-12-02, as sim
se pro nunciou:

“O exa me da com patibilidade e ade-
quação fi nanceira e or çamentária da Me dida
Provisória nº 083 de 2002, deve ser re alizado
consoante o dis posto no art. 5º, § 1º, da Re -
solução nº 1, de 2002 – CN: “O exa me de
compatibilidade e ade quação or çamentá-
ria e fi nanceira das Me didas Pro visórias
abrange a aná lise da re percussão so bre a 
receita ou a des pesa pú blica da União e
da im plicação quan to ao aten dimento
das nor mas or çamentárias e fi nanceiras
vigentes, em es pecial a con formidade
com a Lei Com plementar nº 101, de 4 de
maio de 2000, a lei do pla no plu rianual, a
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lei de di retrizes or çamentárias e a lei or-
çamentária da União“.

A con cessão de apo sentadoria es pecial ao co o-
perado de co operativa de tra balho e de pro dução nos
moldes pro postos pelo art. 1º, ele va a des pesa com
pagamento de be nefícios pre videnciários. Como já
relatado, o art. 195, § 5º da Cons tituição Fe deral, de -
termina que ne nhum be neficio ou ser viço da se guri-
dade so cial po derá ser cri ado, ma jorado ou es tendido
sem a cor respondente fon te de cus teio to tal.

Para ser cum prida a de terminação Cons titucio-
nal, a ori gem dos re cursos está in dicada na me dida
provisória e res saltada na Expo sição de Mo tivos,
qual seja, o adi cional de nove, sete ou cin co pon tos
percentuais à alí quota já exis tente, a in cidir so bre o
valor bruto da nota fis cal ou fa tura de pres tação de
serviços, con forme a ati vidade exer cida pelo co ope-
rado per mita a con cessão de apo sentadoria es peci-
al após quin ze, vin te ou vin te e cin co anos, res pecti-
vamente. No caso das co operativas de pro dução,
prevê-se um adi cional de doze, nove ou seis pon tos
percentuais, a in cidir so bre a re muneração paga,
devida ou cre di tada ao co operado. Res salta-se,
contudo, que não fo ram apre sentadas as es timativas
de ar recadação da re ceita, tam pouco o im pacto da
implementação da me dida nos be nefícios pre viden-
ciários.

Os gas tos adicionais de correntes da eli mina-
ção da pos sibilidade de per da da qua lidade de se gu-
rado na con cessão de apo sentadoria por tem po de
contribuição, por ida de2 e es peciais se rão su porta-
dos pe las con tribuições do se gurado, uma vez que
considera-se no cál culo do be neficio todo o pe ríodo
contributivo. Ademais, con forme res saltado na Expo -
sição de Mo tivos há que se le var em con sideração
que, no caso da apo sentadoria por tem po de con tri-
buição, apli ca-se, obrigatoriamente, no cál culo do be -
neficio, o fa tor pre videnciário que leva em con sidera-
ção o tem po de con tribuição, a ida de e a ex pectativa
de ivda do se gurado ao se apo sentar (...).

O ar tigo 4º em de corrência da mu dança na sis -
temática de re colhimento das con tribuições do con tri-
buinte in dividual, traz im plícita uma ele vação de re cei-
ta. As es timativas do Co mitê de Ava liação de Re ceita
da Co missão Mis ta de Pla nos Orça mentos Pú blicos e 
Fiscalização apon tam para um in cremento de re ceita
na or dem de R$500 mi lhões para o ano de 2003, de -
corrente da im plementação de tal me dida. O art. 6º
prevê au mento de alí quota, com con seqüente in cre-

mento na re ceita. Os de mais ar tigos não im plicam au -
mento dos gas tos do Go verno Fe deral.”

Respaldados por essa ma nifestação, pelo per -
missivo cons titucional para di ferenciação de alí quo-
tas de con tribuições so ciais por se tor de ati vidade
bem como pela si milaridade e pro porcionalidade com
os ní veis de adi cionais pra ticados em si tuações aná -
logas, que sem dú vida ofe recerão um sal do lí quido fa -
vorável às con tas do Re gime Ge ral de Pre vidência
Social, opi namos pela ade quação fi nanceira e or ça-
mentária da Me dida Pro visória, que de corre da sua
compatibilidade com os ins trumentos le gais apli cáve-
is, com ên fase à Lei de Di retrizes Orça mentárias, à
Lei Orça mentária Anu al, ao Plano Plu rianual e à Lei
de Res ponsabilidade Fis cal.

2 Na hi pótese de apo sentadoria por ida de, a per da da qua lidade
de se gurado não será con siderada para a con cessão des se be -
nefício, desde que o se gurado con te com, no mí nimo, du zentos e
quarenta con tribuições mensais.

Mérito

A com plexidade e a di nâmica da ad ministração
previdenciária sus cita uma cons tante evo lução le gis-
lativa, las treada na ob servação e na ex periência,
como se ve rifica em bem pou cas áreas le gislativas.
Nessa me dida, pre cisa acom panhar o de senvolvi-
mento da re alidade, mas tam bém cria fa tos e pro mo-
ve ajus tamentos.

Nada de di ferente acon tece no caso es pecífico
desta Me dida Pro visória, que abor da, dis ciplinando e
corrigindo as pectos nor mativos, iden tificados como
essenciais, porque ine xistiam an teriormente ou por -
que re velavam-se ca recentes de mu dança ou de
aperfeiçoamento.

Constituem exem plos ve ementes dessas as ser-
tivas os tratamentos dis pensados aos co operados
das co operativas de tra balho e de pro dução, que
mesmo cons tituindo tra balhadores como ou tros qua -
isquer, man tinham-se à margem do di reito à apo sen-
tadoria es pecial, as segurado aos em pregados e tra -
balhadores avul sos, en quanto se gurados da Previ-
dência So cial, quan do exer cerem ati vidade pre judici-
al à sa úde ou in tegridade fí sica, sem des cuidar a fi xa-
ção das re ceitas de co bertura da des pesa com no vos
benefícios, à ti tulo de adi cional à cota pa tronal de
contribuição so cial.

Na mes ma li nha, si tuam-se a es tipulação de
acréscimo na re tenção, a car go da em presa con tra-
tante, em fa tura ou nota fis cal de pres tação ser viços,
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mediante ces são de mão-de-obra, in clusive em re gi-
me de tra balho tem porário, quan to aos em pregados,
que, de idên tico modo, fi zerem jus à apo sentadoria
especial, e a atri buição de res ponsabilidade pelo des -
conto das con tribuições do co operado da co operativa
de tra balho à pró pria co operativa, por equi paração da 
obrigação si multaneamente es tabelecida para a em -
presa con tratante de tra balhador se gurado, na con di-
ção de con tribuinte in dividual, o que pre enche a ou -
tras la cunas le gislativas, na co brança de con tribui-
ções.

Não me nos pa radigmáticos são a pos sibilida-
de de re dução ou au mento de con tribuições adi cio-
nais para as em presas, cuja ati vidade con figurar
riscos am bientais, ca pazes de pro pi ciar apo senta-
doria es pecial ou por in validez, a partir do seu de -
sempenho, como mo dulador de in centivos ou de
agravamento de sua par ticipação no cus teio pre vi-
denciário, além da pro ibição de par celamento das
contribuições des contadas de se gurados, sus cetí-
vel de di reta ou in diretamente re presentar apro pria-
ção in débita, da es tipulação da obri gação de ma nu-
tenção e pre servação de ar quivos e sis temas de na -
tureza con tábil, fis cal tra balhista e pre videnciários,
do in cremento da efe tividade no com bate a ir regula-
ridades na con cessão de be nefícios, como ele men-
tos de mo ralização e su porte no com bate da so ne-
gação e da fra ude.

Por fim, por de ver de ofi cio, res ta ain da men cio-
nar a fle xibilização de be nefícios ao se gurado re cluso
com ati vidade re munerada e seus de pendentes, a re -
versão da perda da qua lidade de se gurado, a ex tin-
ção da es cala tran sitória de ~sa lário-base para en-
quadramento do sa lário-de-contribuição dos con tri-
buinte in dividual e dos se gurados fa cultativos e a ex -
tensão do pra zo para os en tes fe derados ha bilita-
rem-se à com pensação en tre re gimes pre videnciári-
os, por ques tão de jus tiça e co erência com pro cedi-
mentos ado tados an teriormente, o que com pleta e
valoriza o con teúdo des te tra balho, onde a se riedade
e o cri tério tem seu lu gar co mum.

Como a Me dida Pro visória res ponde afir mati-
vamente aos fins pro postos, de ajus tar a le gislação e 
disciplinar a ma téria nos seus as pectos es senciais,
relegando para re gulamentação o de talhamento da
execução, es pecialmente o pro cedimental, con side-
ramo-la, sob o ân gulo do mé rito, em con dições de
aprovação.

Não obs tante a es sas co locações, en tendo fun -
damental para a ple na efi cácia do pre sente ins tru-
mento que a mes ma seja re gulamentada pelo Po der
Executivo no me nor pra zo pos sível, es pecialmente no 
que tan ge ao art. 10, que tra ta do au mento ou di minui-
ção das con tribuições para fi nanciamento do se guro
de aci dentes de tra balho e ou tros be nefícios as socia-
dos a con dições am bientais de tra balho ad versas.
Assim, mes mo re conhecendo que a sua ope racionali-
zação des se dis positivo pos sa com portar al guma di fi-
culdade em re lação ao le vantamento da si tuação in di-
vidual das em presas, acho con veniente a fi xação de
um pra zo não su perior a tre zentos e sessenta dias da
sua pu blicação.

Por essa ra zão, ape nas com ca ráter in dicativo,
proponho pro jeto de lei de con versão, com vis tas à in-
clusão de um novo dis positivo, iden tificado como art. 14, 
renumerando-se os de mais, a fim de que o go verno
considere a pri oridade de re gulamentação da ma téria.
Tal pro vidência ser ve tam bém ta citamente para de limi-
tar a exis tência de dis posições, so bretudo as vin culadas
a be nefícios, que são auto-apli cáveis, e ou tras, su jeitas
à re gulamentação, mas em pra zo subs tancialmente
menor, a cri tério do Po der Exe cutivo.

De pas sagem, ao examinar o tex to quan to aos
prazos e for ma de re colhimento de con tribuições de
cooperados, particularmente em re lação às co ope-
rativas de tra balho e de pro dução, de tecte a fal ta, no
primeiro caso, de uma ma ior cor respondência de tra -
tamentos com a si tuação dos seus co operados, en -
quanto con tribuintes in dividuais, e, no se gundo, o
assunto com portava ma iores e mais apro fundadas
discussões, da das as suas pe culiaridades. Ambas
as cons tatações justificam: uma disciplinação com -
patível para as co operativas de tra balho e a ex clu-
são, das co operativas de pro dução para abordagem
desse as sunto em nova opor tunidade, en sejando a
modificação a do art. 4º, § 1º, na for ma do pro jeto de
lei de con versão ane xo, para aten der as duas cir-
cunstâncias.

Afinal, de parei-me com uma la cuna con ceitual
no art. 1º da me dida pro visória, que, de ixando de de fi-
nir com pre cisão o que é uma co operativa de pro du-
ção, ten de a sus citar dú vidas e di ficuldades de en ten-
dimento ou de apli cação das suas dis posições, me re-
cendo por isso, ain da den tro do projeto de lei de con -
versão, o acrés cimo de um § 3º no art. 1º, ca paz de
suprir essa omis são.
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Conclusão

Em face do ex posto, sem quaisquer óbi ces em
contrário, voto pela apro vação do tex to da Me dida
Provisória nº 83, de 2002, na for ma do pro jeto de lei
de con versão, por sua con formidade com a or dem ju -
rídico-constitucional.

Sala das Ses sões, de mar ço de 2003. – De puta-
do Rafael Gu erra, Re lator.

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº   , DE 2003
(Da Me dida Pro visória nº 83,
 de 12 de de zembro de 2002)

(Sr. Ra fael Gu erra)

Dispõe so bre a con cessão da apo-
sentadoria es pecial ao co operado de co -
operativa de tra balho ou de produção e
dá ou tras pro vidências.

O Con gresso Na cional de creta:

Art. 1º As disposições le gais so bre aposenta-
doria es pecial do se gurado fi liado ao Re gime Ge ral
de Pre vidência So cial apli cam-se, tam bém, ao co o-
perado fi liado à co operativa de tra balho e de pro -
dução que tra balha su jeito a con dições es peciais
que pre judiquem a sua sa úde ou a sua in tegridade
física.

§ 1º Será de vida con tribuição adi cional de
nove, sete ou cin co pon tos per centuais, a car go da
empresa to madora de ser viços de co operado fi liado
a co operativa de tra balho, in cidente so bre o va lor
bruto da nota fis cal ou fa tura de pres tação de ser vi-
ços, con forme a ati vidade exer cida pelo co operado
permita a con cessão de apo sentadoria es pecial
após quin ze, vinte ou vin te e cin co anos de con tribui-
ção, res pectivamente.

§ 2º Será de vida con tribuição adi cional de
doze, nove ou seis pon tos per centuais, a car go da
cooperativa de pro dução, in cidente so bre a re mune-
ração paga, de vida ou cre ditada ao co operado fi lia-
do, na hi pótese de exer cício de ati vidade que au tori-
ze a con cessão de apo sentadoria es pecial após
quinze, vin te ou vin te e cin co anos de con tribuição,
respectivamente.

§ 3º Con sidera-se co operativa de pro dução
aquela em que seus as sociados con tribuem com ser -
viços la borativos ou pro fissionais para a pro dução em 
comum de bens, quan do a co operativa de tenha por
qualquer forma os me ios de pro dução.

Art. 2º O exer cício de ati vidade re munerada do
segurado re cluso em cum primento de pena em re gi-
me fe chado ou semi-aber to que con tribuir na con di-
ção de con tribuinte in dividual ou fa cultativo não acar -
reta a per da do di reito ao re cebimento do au xílio-re-
clusão para seus de pendentes.

§ 1º O se gurado re cluso não terá di reito aos be -
nefícios de au xílio-doença e de apo sentadoria du ran-
te a per cepção, pe los de pendentes, do au xílio-reclu-
são, ain da que, nes sa con dição, con tribua como con -
tribuinte in dividual ou fa cultativo, permitida a op ção,
desde que ma nifestada, tam bém, pe los de pendentes,
ao be nefício mais van tajoso.

§ 2º Em caso de mor te do se gurado re cluso que
contribuir na for ma do § 1º, o va lor da pen são por
morte de vida a seus de pendentes será ob tido me di-
ante a re alização de cál culo, com base nos no vos
tempos de con tribuição e sa lários-de-contribuição
correspondentes, ne les in cluídas as con tribuições re -
colhidas en quanto re cluso, fa cultada a op ção pelo va -
lor do au xílio-reclusão.

Art. 3º A per da da qua lidade de se gurado não
será con siderada para a con cessão das apo sentado-
rias por tem po de con tribuição e es pecial.

Parágrafo úni co. Na hi pótese de apo sentadoria
por ida de, a per da da qua lidade de se gurado não será 
considerada para a con cessão desse be nefício, des -
de que o se gurado con te com, no mí nimo, du zentas e
quarenta con tribuições mensais.

Art. 4º Fica a em presa obri gada a ar recadar a
contribuição do se gurado con tribuinte in dividual a seu 
serviço, des contando-a da res pectiva re muneração, e 
a re colher o va lor ar recadado jun tamente com a con -
tribuição a seu car go até o dia dois do mês se guinte
ao da com petência.

§ 1º As co operativas de trabalho ar recadarão a
contribuição so cial dos seus as sociados como con tri-
buinte in dividual e re colherão o va lor ar recadado até
o dia quin ze do mês se guinte ao do efe tivo re passe a
elas dos re sultados de sua ati vidade la borativa ou
profissional.

§ 2º A co operativa de tra balho e a pessoa ju rídi-
ca são obri gadas a efe tuar a ins crição no Instituto Na -
cional do Se guro So cial – INSS dos seus co operados
e con tratados, respectivamente, como con tribuintes
individuais, se ain da não ins critos.

§ 3º O dis posto nes te ar tigo não se apli ca ao
contribuinte in dividual, quan do con tratado por ou tro

Março  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado  29 05229MARÇO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL288 MARÇO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL288     MARÇO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL288     



contribuinte in dividual equi parado a em presa ou por
produtor ru ral pes soa fí sica ou por mis são di plomáti-
ca e re partição con sular de car reira es trangeiras, e
nem ao bra sileiro ci vil que tra balha no ex terior para
organismo ofi cial in ternacional do qual o Bra sil é
membro efe tivo.

Art. 5º O con tribuinte in dividual a que se re fere o
art. 4º é obri gado a com plementar, di retamente, a
contribuição até o va lor mí ni mo men sal do sa lá-
rio-de-contribuição, quan do as re munerações re cebi-
das no mês, por ser viços pres tados a pes soas ju rídi-
cas, for in ferior a este.

Art. 6º O per centual de re tenção do va lor bru to
da nota fis cal ou fa tura de pres tação de serviços re la-
tiva a ser viços pres tados me diante ces são de
mão-de-obra, in clusive em re gime de tra balho tem po-
rário, a car go da em presa con tratante, é acrescido de
quatro, três ou dois pon tos percentuais, re lativamente
aos ser viços pres tados pelo se gurado em pregado,
cuja ati vidade per mita a con cessão de apo sentadoria
especial após quin ze, vin te ou vin te e cin co anos de
contribuição, respectivamente.

Art. 7º Não po derão ser ob jeto de par celamento
as con tribuições des contadas dos em pregados, in-
clusive dos do mésticos, dos tra balhadores avul sos,
dos con tribuintes in dividuais, as de correntes da
sub-rogação e as de mais im portâncias des contadas
na for ma da le gislação pre videnciária.

Art. 8º A em presa que uti liza sis tema de pro -
cessamento ele trônico de da dos para o re gistro de
negócios e ati vidades econômicas, es crituração de
livros ou pro dução de do cumentos de na tureza con -
tábil, fis cal, tra balhista e pre videnciária é obri gada a
arquivar e con servar, de vidamente cer tificados, os
respectivos sis temas e ar quivos, em meio di gital ou
assemelhado, du rante dez anos, à dis posição da fis -
calização.

Art. 9º Fica ex tinta a es cala tran sitória de sa lá-
rio-base, uti lizada para fins de en quadramento e fi xa-
ção do sa lário-de-contribuição dos con tribuintes in di-
vidual e fa cultativo fi liados ao Re gime Ge ral de Previ-
dência So cial, es tabelecida pela Lei nº 9.876, de 26
de no vembro de 1999.

Art. 10. A alí quota de con tribuição de um, dois
ou três por cen to, des tinada ao fi nanciamento do be -
nefício de aposentadoria es pecial ou da queles con-
cedidos em ra zão do grau de in cidência de in capaci-
dade la borativa de corrente dos ris cos am bientais do

trabalho, po derá ser re duzida, em até cin qüenta por
cento, ou au mentada, em até cem por cen to, con for-
me dis puser o re gulamento, em ra zão do de sempe-
nho da em presa em re lação à res pectiva ati vidade
econômica, apu rado em con formidade com os re sul-
tados ob tidos a par tir dos ín dices de fre qüência, gra-
vidade e cus to, cal culados se gundo me todologia
aprovada pelo Con selho Na cional de Pre vidência So -
cial.

Art. 11. O Mi nistério da Previdência e Assis tên-
cia So cial e o INSS man terão programa per manente
de re visão da con cessão e da ma nutenção dos be ne-
fícios da Pre vidência So cial, a fim de apu rar ir regulari-
dades e fa lhas existentes.

§ 1º Ha vendo in dício de ir regularidade na con -
cessão ou na ma nutenção de be nefício, a Pre vidên-
cia So cial no tificará o be neficiário para apre sentar de -
fesa, pro vas ou do cumentos de que dis puser, no pra -
zo de dez dias.

§ 2º A no tificação a que se re fere o § 1º far-se-á
por via pos tal com avi so de re cebimento e, não com -
parecendo o be neficiário nem apresentando de fesa,
será sus penso o be nefício, com no tificação ao be nefi-
ciário.

§ 3º De corrido o pra zo con cedido pela no tifica-
ção pos tal, sem que te nha ha vido res posta, ou caso
seja con siderada pela Pre vidência So cial como in sufi-
ciente ou im procedente a de fesa apre sentada, o be -
nefício será can celado, dando-se co nhecimento da
decisão ao be neficiário.

Art. 12. Os re gimes ins tituidores apre sentarão
aos re gimes de ori gem até o mês de maio de 2004 os
dados re lativos aos be nefícios em ma nutenção em 5
de maio de 1999, con cedidos a par tir da pro mulgação
da Cons tituição Fe deral.

Art. 13. Apli cam-se ao dis posto nes ta me dida
provisória, no que cou ber, as dis posições le gais per ti-
nentes ao Re gime Ge ral de Pre vidência So cial.

Art. 14. O Po der Exe cutivo re gulamentará o art.
10 des ta lei no pra zo de tre zentos e sessenta dias.

Art. 15. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
publicação, pro duzindo efe itos, quanto aos §§ 1º e 2º
do art. 1º e aos arts. 4º a 6º e 9º, a par tir do dia pri mei-
ro do mês se guinte ao no nagésimo dia da sua pu bli-
cação.

Brasília, 26 de fe vereiro de 2003. – Rafael Gu -
erra.
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LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.876, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1999.

Dispõe so bre con tribuição pre viden-
ciária do con tribuinte in dividual, o cál cu-
lo do be nefício, al tera dis positivos das
Leis nos 8.212 e 8.213, am bas de 24 de
julho de 1991, e dá ou tras pro vidência.

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

O SR. PRESIDENTE (João Ri beiro) – O Se-
nhor Pre sidente da Re pública ado tou, em 26 de
março de 2003, e pu blicou no dia 27 do mes mo mês 
e ano, a Medida Pro visória nº 113, de 2003, que
“Estabelece nor mas para a co mercialização da pro-
dução de soja da sa fra de 2003 e dá ou tras pro vi-
dências”.

De acor do com as in dicações das li deranças, e
nos ter mos da Re solução nº 1, de 2002-CN, art. 2º e
seus pa rágrafos, fica as sim cons tituída a Co missão
Mista in cumbida de emi tir pa recer so bre a ma téria:
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O SR. PRESIDENTE (João Ri beiro) – So bre a
mesa, ofí cio que pas so a ler.

É lido o se guinte:

OF. 60-03/ SF.LID-PL

Brasília, 25 de mar ço de 2003.

Senhor Pre sidente,

Em aten dimento ao dis posto na Re solução nº 2,
de 200-CN e na con dição de Lí der do Par tido Li be-
ral-PL, in dico o meu nome como mem bro ti tular, e o
do Se nador Mar celo Cri vella, como mem bro su plente,
para com por a Co missão Mis ta des tinada a apre ciar a 
Medida Pro visória nº 95, de 26-12-2002.

Aproveito a opor tunidade para re novar a Vos sa
Excelência pro testos de es tima e con sideração.– Se -
nador Magno Mal ta Lí der do PL.

O SR. PRESIDENTE (João Ri beiro) – A Pre si-
dência de signa os Srs. Se nadores Magno Mal ta e
Marcelo Cri vella para in tegrarem, como ti tular e su-
plente, res pectivamente, a Co missão Mis ta des tina-
da a apre ciar a Medida Pro visória nº 95, de 2002,
nos ter mos do ofí cio que aca ba de ser lido.

Sobre a mesa, ofí cio que pas so a ler.

É lido o se guinte:

OF. Nº 61-03/ SF.LID-PL

Brasília, 25 de mar ço de 2003

Senhor Pre sidente,

Em aten dimento ao dis posto na Re solução nº 2,
de 200-CN e na con dição de Lí der do Par tido Li be-
ral-PL, in dico o meu nome como mem bro ti tular, e o
do Se nador Ael ton Fre itas, como membro su plente,
para com por a Co missão Mis ta des tinada a apre ciar a 
Medida Pro visória nº 71, de 3-10-2002.

Aproveito a opor tunidade para re novar a Vos sa
Excelência pro testos de es tima e con sideração. –
Magno Mal ta, Lí der do PL.

O SR. PRESIDENTE (João Ri beiro) – A Pre si-
dência de signa os Srs. Se nadores Magno Mal ta e
Aelton Freitas para in tegrarem, como titular e su-
plente, res pectivamente, a Co missão Mis ta des tina-
da a apre ciar a Medida Pro visória nº 71, de 2002,
nos ter mos do ofí cio que aca ba de ser lido.

Sobre a mesa, ofí cio que pas so a ler.

É lido o se guinte:

OF.Nº 62-03/ SF.LID-PL

Brasília, 25 de março de 2003

Senhor Pre sidente,

Em aten dimento ao dis posto na Re solução nº 2,
de 200-CN e na con dição de Lí der do Par tido Li be-
ral-PL, in dico o meu nome como mem bro ti tular, e o
do Se nador Marcelo Cri vella, como mem bro su plente,
para com por a Co missão Mis ta des tinada a apre ciar a 
Medida Pro visória nº 101, de 30-12-2002.

Aproveito a opor tunidade para re novar a Vos sa
Excelência protestos de es tima e con sideração. –
Magno Mal ta, Lí der do PL.

O SR. PRESIDENTE (João Ri beiro) – A Pre si-
dência de signa os Srs. Se nadores Mag no Mal ta e
Marcelo Cri vella para in tegrarem, como ti tular e su-
plente, res pectivamente, a Co missão Mis ta des tina-
da a apre ciar a Medida Pro visória nº 101, de 2002,
nos ter mos do ofí cio que acaba de ser lido.

Sobre a mesa, ofí cio que passo a ler.

É lido o se guinte:

OF.Nº 63-03/SF.LID-PL

Brasília, 25 de março de 2003

Senhor Pre sidente,

Em aten dimento ao dis posto na Re solução nº 2,
de 200-CN e na con dição de Lí der do Par tido Li be-
ral-PL, in dico o meu nome como mem bro ti tular, e o
do Se nador Marcelo Cri vella, como mem bro su plente,
para com por a Co missão Mis ta des tinada a apre ciar a 
Medida Pro visória nº 106, de 23-1-2003 .

Aproveito a opor tunidade para re novar a Vos sa
Excelência pro testos de es tima e con sideração. –
Magno Mal ta, Lí der do PF.

O SR. PRESIDENTE (João Ri beiro) – A Pre -
sidência de signa os Srs. Se nadores Mag no Mal ta
e Mar celo Cri vella para in tegrarem, como ti tular e 
suplente, respectivamente, a Co missão Mis ta
destinada a apre ciar a Medida Pro visória nº
106, de 2003, nos ter mos do ofí cio que aca ba de
ser lido.

Sobre a mesa, ofí cio que passo a ler.
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É lido o se guinte:

OF.064-03/SF.LID-PL

Brasília, 25 de mar ço de 2003

Senhor Pre sidente,
Em aten dimento ao dis posto na Re solução nº 2,

de 200-CN e na con dição de Lí der do Par tido Li be-
ral-PL, in dico o nome do Se nador Aelton Fre itas,
como mem bro ti tular, e o do Se nador Mar celo Cri vel-
la, como mem bro su plente, para com por a Co missâo
Mista des tinada a apre ciar a Me dida Pro visória nº 80,
de 29-11-2002.

Aproveito a opor tunidade para re novar a Vos sa
Excelência pro testos de es tima e con sideração. – Se -
nador Magno Mal ta, Lí der do PL.

O SR. PRESIDENTE (João Ri beiro) – A Pre si-
dência de signa os Srs. Se nadores Aelton Fre itas e
Marcelo Cri vella para in tegrarem, como ti tular e su-
plente, res pectivamente, a Co missão Mis ta des tina-
da a apre ciar a Medida Pro visória nº 80, de 2002,
nos ter mos do ofí cio que aca ba de ser lido.

Sobre a mesa, ofí cio que pas so a ler.

É lido o se guinte:

OF. Nº 65-03/SF.LID-PL

Brasília, 25 de mar ço de 2003

Senhor Pre sidente,
Em aten dimento ao dis posto na Re solução nº 2,

de 200-CN e na con dição de Lí der do Par tido Li be-
ral-PL, in dico o nome do Se nador Aelton Fre itas,
como mem bro ti tular, e o do Se nador Mar celo Cri vel-
la, como mem bro su plente, para com por a Co missão
Mista des tinada a apre ciar a Me dida Pro visória nº 83,
de 12-12-2002.

Aproveito a opor tunidade para re novar a Vos sa
Excelência pro testos de es tima e con sideração. –
Magno Mal ta, Lí der do PL.

O SR. PRESIDENTE (João Ri beiro) – A Pre si-
dência de signa os Srs. Se nadores Aelton Fre itas e
Marcelo Cri vella para in tegrarem, como ti tular e su -
plente, res pectivamente, a Co missão Mis ta des tina-
da a apre ciar a Medida Pro visória nº 83, de 2002,
nos ter mos do ofí cio que aca ba de ser lido.

O SR. PRESIDENTE (João Ri beiro) – Os Srs.
Senadores Ro mero Jucá, He ráclito For tes e Amir
Lando en viaram discursos à Mesa para se rem pu bli-
cados na forma do dis posto no art. 203 do Re gimento
Interno.

S. Exªs se rão atendidos.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr. Pre si-
dente, Srªs e Srs. Se nadores, hoje, com gran de ale gria,
subo a esta Tri buna para re gistrar a pre miação, pelo
Programa Ges tão Pú blica e Ci dadania, edi ção 2002, do 
Projeto Ani ke 2002, im plantado no Esta do de Ro raima,
que te nho a hon ra de re presentar nes ta Casa.

Trata-se de iniciativa que visa a for talecer a
auto-estima e a au tonomia dos po vos in dígenas de
Roraima, atra vés da ca pacitação de pro fessores in dí-
genas e da pro dução de ma terial di dático di ferencia-
do, a par tir da própria his tória oral des ses po vos.

Aquela uni dade da Fe deração, si tuada no ex tre-
mo nor te do nos so País, com área mais ou me nos
equivalente à da do es tado de São Pa ulo, é ha bitado
por 14 po vos in dígenas, ocupantes de 40% de seu
território.

Na vi são an terior ao Pro jeto Ani ke, a es cola en si-
nava os ín dios a mi grar para as ci dades, a aban donar
suas tra dições e a ab sorver os co nhecimentos ba sea-
dos na re alidade ur bana.  Assim, os apren dizes não ra -
ramente se en tregavam às dro gas e aos ví cios, des vir-
tuando-se de suas ori gens an tropológicas e cul turais.

A re alidade cru el co meçou a mu dar na dé cada
de 90, quan do o MEC obri gou as es colas a re conhe-
cer a di versidade so ciocultural e lin güística do país.

Com o sur gimento da Orga nização dos Pro fes-
sores Indí genas de Ro raima, ini ciou-se uma pro funda
mudança da quela re alidade, pois a OPIR, além de en -
sinar a cap tação de re cursos fi nanceiros para as co-
munidades, pas sou a pro mover ofi cinas de ela boração
de pro jetos.  Esse foi o em brião do pro jeto Ani ke.

Esta pro posta, ba seada em cren ças e mi tos dos
Makuxi, se de senvolveu a partir do ano 2000, quan do
o MEC pro piciou cur so de ca pacitação para 40 pro-
fessores in dígenas, en fatizando a his tória oral, por
meio de en trevistas em al deias de et nias di ferentes,
procurando ou vir os mais ve lhos ou os que sou bes-
sem re latar lendas e histórias de seu povo.

O ma terial foi clas sificado em di versas ca tegori-
as, par tindo-se, daí, para a re dação de textos his tóri-
cos e ilus trações.

Dessas ofi cinas nas ceu, na sua ple nitude, o
Projeto Ani ke, que am pliou a par ticipação da co muni-
dade na vida es colar, in cluiu as ati vidades co munitári-
as no pro cesso de apren dizagem, in tegrou cri anças e
adultos, va lorizou a bi odiversidade do lo cal onde mo -
ram e res gatou co nhecimentos tra dicionais.

Enfim, Sr. Pre sidente, há uma re volução no sis -
tema de edu cação in dígena, que sai das sa las de
aula  tra dicionais e ga nha di mensões mu ito mais am -
plas, com a par ticipação de to dos.
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Por opor tuno , con vém re gistrar al guns da dos
do pro jeto:

Atualmente, já be neficia cer ca de cen to e trin ta
profes sores in dígenas da quele Esta do, pre tenden-
do-se que al cance to dos os onze mil alu nos in dígenas
de Ro raima.

Além dis so, já fo ram edi tados dois li vros de His -
tória, es critos na língua ma kuxi, destinados às 1ªs e
2ªs sé ries do Ensi no Fun damental.  Será lan çado,
ainda, um li vro de His tória e Ge ografia, nas lín guas
makuxi, wa pichana e por tuguês, para os alu nos da 5ª
a 8ª sé ries.

E mais: o pro jeto con tará, em breve, com um
curso uni versitário para a for mação de pro fessores in -
dígenas, em parceria com a Uni versidade Fe deral de
Roraima.

O pro jeto Ani ke, Se nhoras e Se nhores Se nado-
res, é ini ciativa que or gulha a to dos os ro raimenses e,
por isso, me receu a pre miação que aqui re gistro, com
alegria, es perando que seus fru tos se es palhem por
todos os po vos in dígenas do nos so país.

Muito obri gado.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Sr.

Presidente, Srªs e Srs. Se nadores, vim hoje a esta tri -
buna para de ixar re gistrada uma im portante aná lise
feita por um con terrâneo, o De sembargador Ra imun-
do No nato da Cos ta Alen car, a res peito do mo mento
delicado por que pas sa o Po der Ju diciário no nosso
País. Não po deria, no en tanto, de ixar de men cionar –
porque to dos os fa tos em al gum mo mento se to cam –
a ten tativa do Go verno Fe deral, com a sub missa
anuência do Go verno do Pi auí, de re formar às pres -
sas uma pe nitenciária em Te resina para que ela abri -
gue aque les que nin guém quer ter por per to, como
perigosos nar cotraficantes. Re itero meu mais ve e-
mente pro testo por essa ini ciativa; torço para que ela
não se con cretize e en fatizo que o Pi auí quer mais
emprego, in vestimentos em sa úde, edu cação, es tra-
das, agri cultura; pre sídio, não.

Vivemos um dos mo mentos mais gra ves da his -
tória re cente do nos so País, com a es calada de afron -
ta do cri me or ganizado ao apa rato es tatal. Toda a so -
ciedade se sen te acu ada, mas não há como de ixar de 
destacar os as sassinatos re centes de dois jo vens ju í-
zes, que emo cionaram todo o Bra sil. O Ju diciário pa -
rece ter se tor nado a ví tima pre ferencial des ses crimi-
nosos, exatamente pe las suas qua lidades, por es tar
agindo com ri gor.

E, mu itas ve zes, o Po der Ju diciário tem sido
apontado como o res ponsável por boa par te das ma -
zelas que in sistem em fre qüentar o co tidiano da vida

brasileira. Essas acu sações são tan to mais ve ementes
e re correntes quanto mais de sinformados são os crí ti-
cos des se Po der, ver dadeiro guar dião do nos so or de-
namento ju rídico e dos nos sos mais ca ros va lores.

Na ver dade, Sr. Pre sidente, o sis tema ju diciário
brasileiro tem ca rências e im perfeições es truturais
que re querem, para sua su peração, um am plo es for-
ço de toda a ma gistratura e de to dos os se tores re pre-
sentativos da so ciedade. A des peito des sa cons tata-
ção, não se pode des conhecer o em penho dos ju ízes,
nas mais va riadas ins tâncias, para tor nar a Jus tiça
acessível a to das as ca madas da po pulação e con-
sentânea com seus an seios e suas ne cessidades.

Essas ob servações vêm a pro pósito da bri lhan-
te ma nifestação do De sembargador Ra imundo No na-
to da Cos ta Alen car, no dis curso de Aber tura do Ano
Judiciário de 2003, no Tri bunal de Jus tiça do Pi auí.

Ao con clamar seus colegas ma gistrados para
se em penharem na pro moção da mais ab soluta e ri -
gorosa jus tiça, em mais uma eta pa dos tra balhos fo -
renses, o ora dor, de signado pelo Pre sidente do Tri bu-
nal de Jus tiça para re presentar aquela Egré gia Cor te
na so lenidade, fez bri lhante de fesa do Po der Ju diciá-
rio, sem es capar, contudo, à vi são crí tica do des com-
passo en tre o seu efe tivo fun cionamento e aqui lo que
dele es peramos.

À pe cha de re trógrada e con servadora, ponde-
rou que a pos tura dos ma gistrados, mais re centemen-
te, vem com pensando os dis positivos le gais ul trapas-
sados; à fal ta de boas leis, ou mes mo à la cuna de nor-
mas le gais para jul gar no vas re lações de con sumo ou
fatos re lacionados com o avan ço tec nológico, con tra-
pôs que a Ju risprudência tem ajus tado o ar cabouço
jurídico à re alidade so cial; ao con servadorismo de
normas con cernentes a ques tões mo rais, opôs o en -
tendimento equi librado e fle xível dos ma gistrados an -
tenados com os no vos tem pos.

Sobretudo, Sr. Pre sidente, o Dr. Ra imundo No na-
to da Cos ta Alen car, ao des vendar o pa norama do Ju -
diciário brasileiro, de monstrou que as im perfeições do
sistema não são de sua ex clusiva res ponsabilidade,
devendo essa ser com partilhada com o Po der Le gisla-
tivo, que há mu ito vem pos tergando as de liberações
sobre a pro palada Re forma do Po der Ju diciário; e com
o Po der Exe cutivo, freqüentemente res ponsável pela
protelação ou pelo des cumprimento de de cisões ju di-
ciais, até mesmo de sen tenças tran sitadas em jul gado.

Srªs e Srs. Se nadores, o ilus tre con terrâneo não
ataca gra tuitamente os de mais po deres, mas, an tes,
esclarece que o Po der Ju diciário, em bora au tônomo,
é in terdependente em re lação aos demais, in ferin-
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do-se, daí, que os três seg mentos do Po der Pú blico
devem evo luir de for ma sin cronizada e cons tante.

Ao des tacar as pa lavras do De sembargador,
quero cum primentar toda a ma gistratura pi auiense
por seus es forços per manentes de qua lificação dos
juízes e dos ser ventuários, e ape lar aos co legas des -
te Par lamento para que apre ciemos, o mais rá pido
possível, as pro postas que in tegram a Re forma do
Poder Ju di ciário.

Finalmente, Sr. Pre sidente, so licito a trans crição
nos Ana is des ta Casa Le gislativa do dis curso com que

o Dr. Ra imundo No nato da Cos ta Alen car abriu os tra -
balhos fo renses do ano de 2003 na Jus tiça do Pi auí,
por acre ditar que re presenta uma efe tiva con tribuição
para a com preensão dos pro blemas que hoje afe tam o
sistema ju diciário e se tores di versos da vida bra sileira.

Muito obri gado!

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR HERÁCLITO FORTES EM
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos ter mos do art. 210 do
Regimento Inter no.)
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O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Sr. Pre si-
dente, Srªs e Srs. Se nadores, o medo não pode ven -
cer a es perança. O que o mun do as siste, em tem po
real, pela te levisão, não é um es petáculo de fo gos de
artifício. A guerra pa ralela da mí dia im põe uma tem -
pestade de are ia so bre a ver dade. Não há pre cisão ci -
rúrgica que pos sibilite que to neladas de ex plosivos
despenquem, como bo las de fogo, so bre uma cidade
povoada por cin co mi lhões de ci vis aglo merados e ca -
usem ape nas a quan tidade anun ciada de mor tos e fe -
ridos. São ou tros, e ma iores, os nú meros: os que tom -
bam, cor pos mu tilados pe las bom bas in cendiárias e
todos nós, co rações di lacerados pela co vardia, pela
insensatez e pela in sanidade dos se nhores da guer ra.
A ação “ci rúrgica” dos mís seis vai ce ifando vi das aos
milhares.

As ce nas, mi diáticas, hor rendas, po deriam ser
narradas ao som do tex to bí blico do Após tolo João, no 
sintomático Apocalipse:

“Um anjo do abis mo cha mado Abad don,
em he breu, Apoll yon, em gre go e, em la tim,
Exterminador.

Não será mera co incidência de per so-
nagem.

E to cou o sex to anjo a trom beta, e ouvi 
uma voz que vi nha das qua tro pon tas do al -
tar de ouro que es tava di ante de Deus, a
qual di zia ao sex to anjo, que ti nha a trombe-
ta: sol ta os qua tro an jos que es tão pre sos
junto ao gran de rio Eu frates. E fo ram soltos
os qua tro an jos que estavam preparados
para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de
matarem a ter ça par te dos ho mens. E o nú -
mero dos exér citos dos ca valeiros era de
duzentos mi lhões; e ouvi o nú mero de les. E
assim vi os ca valos nes ta vi são; e os que
sobre eles ca valgavam ti nham cou raças de
fogo, e de ja cinto, e de en xofre; e a ca beça
dos ca valos era como ca beça de leão; e de
sua boca saía fogo, e fu maça, e en xofre.”

Pena que a me lhor ins piração per sista nas pá -
ginas do Apocalipse.

Não se ad mite, também, vi brações eu fóricas
pela der rubada do bom bardeiro de úl tima ge ração, e
de seus pi lotos ro botizados. O que o mun do quer, nas
conversas de es quina, nas ma nifestações ba rulhen-
tas ou nas ora ções contritas, é que os que se ar voram
em do nos do mundo co loquem em prá tica o dom di vi-
no que nos di fere dos ou tros ani mais: a consciência.

Sem ela, nada nos di fere das bes tas-feras e de seus
instintos.

Francesco Pe trarca, po eta ita liano do sé culo
XIV, con siderado um dos pre cursores do hu manismo
na Itá lia, es creveu, em Tri unfo da Mor te:

“Que val ga nhardes re inos e ci dades,
Fazerdes tri butárias mu itas gen tes,
Forçardes na ções li vres e von tades?
Que acha is nes sas vi tórias emi nentes?
Tro car san gue por ter ra e por te souro?
Melhor sabe na paz aos pru dentes.”

Beira o im possível, mas a bus ca por algo de
positivo na cru eldade do con flito nos re mete às ruas 
do mun do. Quem sabe o gran de “co ral” dos pru den-
tes, com to das as vo zes, to das as lín guas e to dos os 
sotaques, nes te so lene hino à paz, pe netre, en fim,
na cons ciência co letiva e des perte o mun do do sono 
dos in cautos, que ine bria e ali ena.

Mas, mes mo que to dos en toem um mes mo
“hino”, e que to dos co munguem da mes ma “par titura”,
somente ha verá a me lhor afi nação se ela for com par-
tilhada e re gida por “ma estros” ca pazes de unir as di -
ferenças de cada voz, na me lodia de um can to unís -
sono. No caso, os “ma estros” ja mais es tarão de cos -
tas para a pla téia, porque é dela a voz. É as sim a ver -
dadeira de mocracia.

O povo bra sileiro se uniu nes te can to de paz.
Mesmo an tes das primeiras bom bas so bre Bagdá,
exigiu mu dança de es truturas e ele geu o seu di rigen-
te. O Pre sidente Lula, pro fundo co nhecedor de to das
as vo zes e de to dos os pal cos da vida bra sileira, deu o
tom: o país tam bém vive uma ver dadeira guer ra ci vil
não de clarada, fru to da ex clusão so cial e dos de se-
quilíbrios re gionais e pes soais de dis tribuição de ren -
da. No Bra sil, es tatísticas de mortos e de fe ridos pela
violência ur bana e ru ral, não em palmadas pela mí dia,
dão con ta de que, aqui, se mor re mais que em mu itos
conflitos bé licos. Trân sito, narcotráfico, la trocínios,
chacinas de toda or dem são, também, o re trato mais
que cru el do co tidiano bra sileiro, na Ro cinha ou em
Corumbiara. Na li nha Vermelha ou no Eixo Mo numen-
tal. Em Vila Ânge la ou em Eldo rado dos Ca rajás. Nos -
sas re sidências mais se pa recem “autoprisões” em
regimes semi-aber tos: sa ímos, di ariamente, para o
trabalho e quan do (e se) re tornamos à no ite, tran cafi-
amo-nos atrás de gra des e cer cas ele trificadas. Nas
ruas, a pa ra nóia co letiva trans forma-nos em ini migo
potencial, sen timento re cíproco que se in tensifica de
acordo com a es tratificação so cial e, des graçada-
mente, a mera apa rência dos mi seráveis ame dronta.
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A dí vida pú blica bra sileira ca minha, so lenemen-
te, para R$ 1 tri lhão. O país tor nou-se re fém dos cre -
dores. Os mi nistros das fi nanças que se su cedem se
enredam na ar madilha do dé ficit pú blico. A tri butação
é es poliativa, prin cipalmente para os as salariados e
pequenos em preendedores. A questão da pre vidên-
cia so cial está a exi gir um pro fundo de bate, com to dos
os seg mentos en volvidos na re forma que se dis põe
realizar. A re forma po lítica, a mãe de to das as re for-
mas, con tras ta for tes in teresses e per manece no ar -
rasto de dis cussões in termináveis, imó vel e an corada
no vór tice do nada.

Pois bem: o Pre sidente deu o tom e seg mentos
importantes do país, uns de safinam, ou tros im põem
condições para suas res pectivas “en tradas”. Alguns,
por inér cia e imobilismo; ou tros por que in sistem, ain -
da, em co branças de “ca chês”, ou tros mais por que te -
imam em man ter os usos e cos tumes an teriores.

O mun do está mer gulhado, di reta ou in direta-
mente, em uma guer ra san grenta. Os pa íses ge ogra-
ficamente fora do raio dos Tomahawks sentem, via
satélite, o te mor do cha mado “efe ito or loff”, aquele do
“eu sou você ama nhã”, porque, além da in sensatez e
da in sanidade, to mou co nhecimento do ta manho das
garras do in vasor, e já se ima gina a pró xima ví tima.

O Bra sil foi ar remessado nas unhas fe linas da
globalização. A es peculação fi nanceira in ternacional
solapa a nos sa ca pacidade de cres cer, im pingin-
do-nos ao na nismo eco nômico e a to das as suas já
conhecidas se qüelas so ciais.

Por isso, é inad mis sível que fi quemos pa ralisa-
dos ante as mu danças que a po pulação exi giu, atra -
vés das ur nas. Se o de buxo do Go verno ain da não é o 
mais ade quado para os mais exi gentes, que se con tri-
bua na com posição de pro jetos mais ade quados. Não 
se pode ne gar que o país ain da re clama por um pro je-
to de de senvolvimento na cional, com ob jetivos cla ros,
de in clusão es trutural de sua po pulação mais po bre e
de for talecimento e pri oridade ao seu mer cado in ter-
no. E, isso, ja mais será al cançado com a pa ralisia de
seus ar tífices mais ba lizados. Não há can ção que
agrade a ou vidos mou cos, nem pin tura, aos olhos ve -
dados.

É esse o ce nário onde com parece o PMDB,
hoje. Mais uma vez, o par tido é cha mado a par ticipar,
ativamente, da vida po lítica do País, em um mo mento
singular de tur bulência mun dial e de bus ca de ho ri-
zontes in ternos que permitam dar voz a quem, nem
ao me nos, é pla téia. O PMDB, com Ulis ses, en frentou
as gar ras dos cães da di tadura. Abriu, com Te otônio,
as gra des da perseguição po lítica. Lu tou, com o povo,
pelas ele ições di retas e es culpiu a Cons tituição. Não

pode, por tanto, mes mo que no ple ito le gítimo por uma 
das “ma estrias”, dar as cos tas ao povo que quer, pelo
menos, um lu gar nes ta mes ma pla téia.

Não há como dis cordar das in tenções do Presi-
dente Lula. Quem se ria con trário à idéia de ma tar a
fome dos mi lhões de brasileiros que con tinuam à mar -
gem das me sas de re feições? Quem se opo ria à idéia
de al fabetizar os 16 mi lhões de con terrâneos que ain -
da con tinuam na es curidão do anal fabetismo? Quem
não gos taria de er radicar a dor das fi las dos hos pitais
públicos? Quem dis cordaria da idéia de uma me lhor
distribuição pessoal e re gional de renda? Quem não
gostaria de vi ver em um país sem vi olência, onde o
Estado res pondesse, efe tivamente, pela se gurança
de seus ci dadãos? Quem não so nha, en fim, em ser
um ver dadeiro ci dadão, em um país de mocrático e
soberano?

São per guntas cu jas res postas be iram o ób vio.
São, to das elas, afir mativas. Mas, porque, en tão, na
virada do ter ceiro mi lênio, em um país que os tenta to -
dos os mi cro-climas do pla neta, rico em re cursos na -
turais, há fome, dor, anal fabetismo, vi olência, in segu-
rança, dis paridades? Porque há, in ternamente, tam-
bém, o im pério das eli tes, que se man tém há cin co sé -
culos. É dela a ter ra que se quer di vidida. É dela o po -
der de abrir mão, ape nas, das mi galhas. Sub mete-
ram, his toricamente, sob suas ré deas, partidos e go -
vernos.

É por isso que o PMDB tem, em seu pró prio
nome e em sua con cepção, a idéia de mo vimento. Ele
nasceu da in quietude do povo bra sileiro, na sua aver -
são na tural con tra a di tadura. Não se aco modou, nem
se sub meteu às be nesses da elite e de sua sa nha
pelo po der. Ao con trário, mo veu-se, braços da dos
com o povo, na união de for ças mais im portante da
história brasileira, e que mar cou to dos os de mais mo -
vimentos pela de mocratização do país, até os dias
atuais.

Não se con cebe, quan do o povo ele geu a mu -
dança e re clama pelo mo vimento, que o PMDB re ne-
gue a sua his tória e seu pró prio nome e per maneça
inerte às si renes de aler ta da fome, da dor, do anal fa-
betismo e da vi olência.

O PMDB, pela sua ex periência his tórica, tem
que par ticipar da re construção do Esta do bra sileiro. É
inadmissível o Esta do pa ralelo, que cala de mor te as
instituições de mocráticas. O PMDB, que sem pre teve
o con dão de dar uni dade de ob jetivos às di ferenças,
tem que con tribuir na afi nação de vo zes, a princípio
tão dís pares, mas re unidas no unís sono de pro pósi-
tos. As nos sas di ferenças são o nos so ma ior pa trimô-
nio. Enfim, o PMDB, pela sua ca minhada pela de mo-
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cracia, tem que to mar par te da tra vessia. O povo bra -
sileiro é, tam bém, in quietude, mo vimento, es perança.

O PMDB nas ceu sob a ban deira do “mo vimento
democrático”. Num mo mento de ex trema sen sibilida-
de po lítica, quan do os po rões da di tadura exa lavam o
odor fé tido da tor tura e da mor te, o par tido aga salhou
todas as ten dências de mocráticas, que foram às ruas, 
porque acre ditaram na sua for ça con tra os ca nhões.
Portanto, não há ou tro par tido com me lhor “fi siono-
mia” do Bra sil: um partido e um país ri cos nas suas di -
ferenças, que man têm a unidade na di versidade e
que lu tam, di uturnamente, por ob jetivos co muns. O
PMDB não pode ser atre lado, sec tariamente, a este
ou àque le seg mento eco nômico, po lítico ou so cial: ele 
congrega, sob uma mes ma ban deira, em presários,
trabalhadores, re presentações da so ciedade ci vil or -
ganizada, di ferentes cre dos, ra ças e cul turas. O Bra-
sil, en fim.

Enquanto ar tífice da de mocracia, nos anos de
chumbo,   e par tícipe de to dos os mo vimentos po pula-
res da his tória re cente do país, pe las ele ições di retas,
pela éti ca na po lítica, o PMDB é cha mado, hoje, a
contribuir na quilo que, tal vez, seja a con solidação de
sua luta: con ceber um pro jeto de de sen volvimento na -
cional, en quanto res posta ao re clamo das ur nas, en -
campado no dis curso ofi cial do atu al Go verno. Não se 
trata de par ticipar, for malmente, da base de sus tenta-
ção do Go verno, mas de co locar em prática um dis -
curso de Go verno que co incide com os prin cípios
doutrinários do par tido e com os re clamos das ruas. A 
paralisia não sig nifica, por tanto, di vergência de pro-
pósitos com o Go verno. Eles são co incidentes. A pa -
ralisia é, de fato, um afron ta aos pró prios prin cípios
que nor teiam a exis tência do par tido.

O Bra sil os tenta to dos os in gredientes ne cessá-
rios para se con ceber esse pro jeto de de senvolvimen-
to na cional. Mercado in terno de 170 mi lhões de con -
sumidores po tenciais. Re cursos eda fo-climáticos sem 
similaridade in ternacional. Pos sibilidades de pro du-
ção agro pecuária em to das as épocas do ano, o que
permite van tagens com parativas con sideráveis no
mercado ex terno. Par que in dustrial com sig nificativa
capacidade de ex pansão. Mão de obra abun dante. O
maior rio. A ma ior flo resta. Cen tros de pro dução de
conhecimento re conhecidos in ternacionalmente,
principalmente nas uni versidades pú blicas e pri va-
das. Pos tos os in gredientes, há que se de linear o
“modo de fa zer”. E, para essa em preitada, o PMDB
tem, em seus qua dros, os me lhores for muladores. A
hora é ago ra, ou não se pode apon tar quando.

No gran de co ral bra sileiro, de nada vale a dan ça
da ba tuta, se te nores, so pranos e ba rítonos te imarem

em per manecer mu dos, ou de can tarem, cada um, e
ao mes mo tem po, can ções di ferentes das do pro gra-
ma con certado com a pla téia. A mú sica, não pode
permanecer a dos ru fos dos tam bores do con flito de -
flagrado, nem a do ge mido en surdecedor da guerra
não de clarada. Mu ito me nos o som do si lêncio...

Era o que eu ti nha a di zer.
O SR. PRESIDENTE (João Ri beiro) – Nada

mais ha vendo a tra tar, a Pre sidência vai en cerrar os
trabalhos.

Está en cerrada a ses são.

(Levanta-se a ses são às 13 ho ras e 23 
minutos).

DISCURSOS PRONUNCIADOS PELO
SR. SENADOR ALOIZIO MERCADANTE NA 
SESSÃO DO DIA 27 DE MARÇO DE 2003,
QUE, RETIRADOS PELO ORADOR PARA
REVISÃO, PUBLICAM-SE NA PRESENTE
SESSÃO.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP.) – Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores, queria,
inicialmente, sa udar o Mi nistro Antô nio Pa locci Fi lho
não ape nas pela ex posição consistente, mas, sobre-
tudo, pela ges tão se rena, equi librada, com petente,
que tem per mitido ao País be nefícios ab solutamente
visíveis e subs tanciais na área ma croeconômica e na
evolução da eco nomia, num ce nário ex terno mu ito
adverso, em meio a uma guer ra, tendo her dado um
crise fi nanceira in ternacional e um País ex tremamen-
te vul nerável do pon to de vis ta das con tas ex ternas e
fragilizado do pon to de vis ta das suas con tas pú blicas
e ain da agre dido por uma in flação ex cessivamente
elevada para o es forço de es tabilização que foi em-
preendido.

No en tanto, hoje es tamos aqui, depois de um
pouco mais de 80 dias de go verno. O dé ficit de tran sa-
ções cor rentes já vi nha ca indo e era o nú cleo do mo -
delo ne oliberal an terior, porque é por onde se gera a
dependência de ca pital ex terno, a ne cessidade de fi -
nanciamento de novo ca pital. Esses em préstimos fo -
ram sen do fi nanciados pe las pri vatizações, pela des-
nacionalização da eco nomia e pe los ju ros al tos.

No fi nal de 2001, o dé ficit de tran sações cor ren-
tes era de US$24 bi lhões e, em 1998, che gou a
US$34 bi lhões; no iní cio do Go ver no Fer nando Hen ri-
que Car doso, era de ape nas US$1,7 bi lhões e, agora,
está ca minhando para algo em tor no de US$5 bi-
lhões. Ou seja, o Bra sil está di minuindo a ne cessida-
de de fi nanciamento ex terno, por isso não pre cisa
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Ata da 29ª Sessão Não De li be ra ti va,
em 31 de março de 2003

1ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura

Pre si dên cia do Sr. Edu ar do Si que i ra Cam po se da Sra. Iris de Ara ú jo

(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.

A Sr. 1ª Se cre tá ria em exer cí cio, Se na dora Íris
de Ara ú jo, 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 74, DE 2003

(Nº 2.018/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

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.

O 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 13 de ju nho de 2001, que re no va por
quin ze anos, a par tir de 9 de ju lho de 2001, a con ces-
são da TV Pam pa Zona Sul 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 de
sons e ima gens na ci da de de Pe lo tas, 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 626, DE 2001

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

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom -
pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro

de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te do De -
cre to de 13 de ju nho de 2001, que “Re no va con ces-
são das en ti da des que men ci o na, para ex plo rar ser vi-
ços de ra di o di fu são, e dá ou tras pro vi dên ci as”. As en -
ti da des men ci o na das são as se guin tes:

1 – Rá dio Cul tu ra de Andi rá Ltda., a par tir de 16
de mar ço de 1997, na ci da de de Andi rá – PR (onda
mé dia);

2 – Rá dio Impe ri al de Pe tró po lis Ltda., a par tir
de 1º de maio de 1994, na ci da de de Pe tró po lis – RJ
(onda mé dia);

3 – Fun da ção Mar co ni, ori gi na ri a men te Rá dio
Urus san ga Li mi ta da, a par tir de 1º de maio de 1994,
na ci da de de Urus san ga – SC (onda mé dia);

4 – Rá dio Ara u cá ria Ltda., a par tir de lº de maio
de 1994, na ci da de de La ges – SC (onda mé dia);

5 – Rá dio So ci e da de Cruz de Mal ta Ltda., a par-
tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de La u ro Mul ler –
SC (onda mé dia);

6 – Rá dio So ci e da de Cruz de Mal ta Ltda., ori gi-
na ri a men te So ci e da de Rá dio Gu a ru já Ltda., a par tir
de lº de maio de 1994, na ci da de de Orle ans – SC
(onda mé dia);

7 – Rá dio Ta ba ja ra Ltda., ori gi na ri a men te Rá dio
Esta du al Li mi ta da, a par tir de 1º de maio de 1994, na
ci da de de Tu ba rão – SC (onda mé dia);

8 – Rede Fron te i ra de Co mu ni ca ção Ltda., ori gi-
na ri a men te Rá dio Mi ra dor Ltda., a par tir de 1º de
maio de 1994, na ci da de de Blu me nau – SC (onda
mé dia);

9 – So ci e da de Rá dio Di fu so ra Eldo ra do Ca ta ri-
nen se Ltda., a par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de
de Cri ci ú ma – SC (onda mé dia);

10 – Rá dio Di fu so ra de Iça ra Ltda., a par tir de 12 
de fe ve re i ro de 1992, na ci da de de Iça ra – SC (onda
mé dia);

11 – So ci e da de Rá dio Gu a ru já Ltda., a par tir de
1º de maio de 1994, na ci da de de Flo ri a nó po lis – SC
(onda mé dia);
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12 – So ci e da de Ra dio Tubá Ltda., a par tir de lº
de maio de 1994, na ci da de de Tu ba rão – SC (onda
mé dia);

13 – Rá dio Emis so ra Por to fe li cen se Ltda., a par-
tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de Por to Fe liz –
SP (onda mé dia);

14 – Rá dio Show de Iga ra pa va Ltda., ori gi na ri a-
men te Rá dio Trans mis so ra Iga ra pa va Ltda., a par tir
de 1º de maio de 1994, na ci da de de Iga ra pa va – SP
(onda me dia);

15 – TV Pam pa Zona Sul Ltda., a par tir de 9 de
ju lho de 200l, na ci da de de Pe lo tas – RS (sons e ima -
gens).

Bra sí lia, 22 de ju nho de 2001. 

MC Nº 292 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,
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 as 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 Cul tu ra de Andi rá 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 Andi rá, Esta do do Pa ra ná (Pro ces so nº
53740.001135/96);

•  Rá dio Impe ri al de Pe tró 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 Pe tró po lis, Esta do do Rio de Ja -
ne i ro (Pro ces so nº 53770.000175/94);

• Fun da ção Mar co ni, 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 Urus san ga, Esta do de San ta Ca ta ri na (Pro ces so
nº 50820.000078/94);

• Rá dio Ara u cá ria Ltda., con ces si o ná ria de ser -
vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da-
de de La ges, Esta do de San ta Ca ta ri na (Pro ces so nº
50820.000062/94);

•  Rá dio So ci e da de Cruz de Mal ta Ltda., con -
ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia, na ci da de de La u ro Mul ler, Esta do de
San ta Ca ta ri na (Pro ces so nº 50820.000080/94);

•  Rá dio So ci e da de Cruz de Mal ta Ltda., con -
ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia, na ci da de de Orle ans, Esta do de San ta
Ca ta ri na (Pro ces so nº 50820.000079/94);

• Rá dio Ta ba ja 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 Tu ba rão, Esta do de San ta Ca ta ri na (Pro ces so
nº 50820.000084/94);

•  Rede Fron te i ra 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 Blu me nau, Esta do de San -
ta Ca ta ri na (Pro ces so nº 53820.000118/94);

• So ci e da de Rá dio Di fu so ra Eldo ra do Ca ta ri nen-
se Ltda., con ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em onda mé dia, na ci da de de Cri ci ú ma, Esta do de
San ta Ca ta ri na (Pro ces so nº 50820.000065/94);

• Rá dio Di fu so ra de Iça 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 Iça ra, Esta do de San ta Ca ta ri na Pro ces so
nº 29106.001393/91);

• So ci e da de Rá dio Gu a ru já Ltda., con ces si o-
ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé -
dia, na ci da de de Flo ri a nó po lis, Esta do de San ta Ca -
ta ri na (Pro ces so nº 50820.000076/94);

•  So ci e da de Rá dio Tubá Ltda., con ces si o ná ria
de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na
ci da de de Tu ba rão, Esta do de San ta Ca ta ri na (Pro-
ces so nº 50820.000085/94);

• Rá dio Emis so ra Por to fe li cen se Ltda., con ces-
si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia, na ci da de de Por to Fe liz, Esta do de São Pa u lo
(Pro ces so nº 50830.000294/94);

• Rá dio Show de Iga ra pa va 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 Iga ra pa va, Esta do de São Pa u lo
(Pro ces so nº 53830.000666/94);

• TV Pampa Zona Sul Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão de sons e imagens, na cidade
de Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul (Processo
nº 53790.000562/01).

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 lho 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 ã 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.
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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 13 DE JUNHO 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 cm 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 Cul tu ra de Andi rá Ltda., a par tir de 16 de
mar ço de 1997, na ci da de de Andi rá, Esta do do Pa ra ná,
ou tor ga da pelo De cre to-Lei 79.393, de 15 de mar ço de
1977, e re no va da pelo De cre to-Lei 95.169, de 9 de no-
vem bro de 1987 (Pro ces so nº 53740001135/96);

II – Ra dio Impe ri al de Pe tró po lis Ltda., a par tir
de 1º de maio de 1994, na ci da de de Pe tró po lis, Esta -
do do Rio de Ja ne i ro, ou tor ga da pela Por ta ria MVOP
nº 612, de 5 de agos to de 1957, e re no va da pelo De -
cre to nº 90.576, do 28 de no vem bro de 1984 (Pro ces-
so nº 53770.000175/94);

III – Fun da ção Mar co ni, a par tir de 12 de maio de
1994, na ci da de de Urus san ga, Esta do de San ta Ca ta-
ri na, ou tor ga da ori gi na ri a men te à Rá dio Urus san ga Li -
mi ta da, con for me Por ta ria MVOP nº 929, de 19 de ou -
tu bro de 1951, au to ri za da a trans for mar-se em Fun da-
ção Assis ten ci al, uti li zan do a de no mi na ção Fun da ção
Mar co ni, pela Por ta ria nº 711, de 16 de se tem bro de
1966, e re no va da pelo De cre to nº 89.591, de 27 de
abril de 1984 (Pro ces so nº 50820.000078/94);

IV – Rá dio Ara u cá ria Ltda., a par tir de 12 de
maio de 1994, na ci da de de La ges, Esta do de San ta
Ca ta ri na, ou tor ga da pela Por ta ria MVOP nº 871, de
15 de ou tu bro de 1955, e re no va da pelo De cre to nº
91.571, de 23 de agos to de 1985 (Pro ces so nº
50820.000062/94);

V – Rá dio So ci e da de Cruz de Mal ta Ltda., a par-
tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de La u ro Mul ler,
Esta do de San ta Ca ta ri na, ou tor ga da pela Por ta ria
MVOP nº 838, de 9 de se tem bro de 1949, e re no va da
pelo De cre to nº 39.401, de 22 de fe ve re i ro de 1934
(Pro ces so nº  50820.000080/94);

VI – Rá dio So ci e da de Cruz de Mal ta Ltda., a
par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de Orle ans,
Esta do de San ta Ca ta ri na, ou tor ga da ori gi na ri a men te
à So ci e da de Rá dio Gu a ru já Ltda., pela Por ta ria
MVOP nº 548, de 22 de no vem bro de 1960, trans fe ri-
da pelo De cre to nº 89.408, de 29 de fe ve re i ro de
1984, para a con ces si o ná ria de que tra ta este in ci so,
e re no va da pelo De cre to nº 91.088, de 12 de mar ço
de 1985 (Pro ces so nº 50820.000079/94);

VII – Rá dio Ta ba ja ra Ltda., a par tir de 1º de maio de 
1994, na ci da de de Tu ba rão, Esta do de San ta Ca ta ri na.
ou tor ga da ori gi na ri a men te à Rá dio Esta du al Li mi ta da,
con for me Por ta ria MVOP nº 201, de 6 de abril de 1960,
trans fe ri da pela Por ta ria nº 1.107, de 29 de se tem bro de
1976, para a con ces si o ná ria de que tra ta este in ci so, e
re no va da pelo De cre to nº 91.011, de 27 de fe ve re i ro de
1985  (Pro ces so nº 50820.000084/94);

VIII – Rede Fron te i ra de Co mu ni ca ção Ltda., a
par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de Blu me nau,
Esta do de San ta Ca ta ri na, ou tor ga da ori gi na ri a men te
à Rá dio Mi ra dor Ltda, pela Por ta ria MVOP nº 577, de
9 de de zem bro de 1960, re no va da pelo De cre to nº
91.569, de 23 de agos to de 1985, e trans fe ri da pelo
De cre to de 16 de maio de 1996, para a con ces si o ná-
ria de que tra ta este in ci so (Pro ces so nº
53820.000118/94);

IX – So ci e da de Rá dio Di fu so ra Eldo ra do Ca ta ri-
nen se Ltda., a par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de
de Cri ci ú ma, Esta do de San ta Ca ta ri na, ou tor ga da
pela Por ta ria MVOP nº 552, de 19 de ju nho de 1948, e 
re no va da pelo De cre to nº 89.426, de 8 de mar ço de
1984 (Pro ces so nº 50820.000065/94);

X – Rá dio Di fu so ra de Iça ra Ltda., a par tir de 12
de fe ve re i ro de 1992, na ci da de de Iça ra, Esta do de
San ta Ca ta ri na, ou tor ga da pelo De cre to nº 86.888, de 
29 de ja ne i ro de 1982 (Pro ces so nº
29106.001393/91);

XI – So ci e da de Rá dio Gu a ru já Ltda., a par tir de
12 de maio de 1994. na ci da de de Flo ri a nó po lis, Esta -
do de San ta Ca ta ri na, ou tor ga da pelo De cre to nº
19.809, 15 de ou tu bro de 1945, e re no va da pelo De -
cre to nº 95.999 de 2 de maio de 1988 (Pro ces so nº
50820.000076/94);

XII – So ci e da de Rá dio Tubá Ltda., a par tir de 1º
de maio de 1994, na ci da de de Tu ba rão, Esta do de
San ta Ca ta ri na, ou tor ga da pela Por ta ria MVOP nº
640, de 26 de se tem bro de 1947, e re no va da pelo De-
cre to nº 90.348, de 23 de ou tu bro de 1984 (Pro ces so
nº 50820.000085/94);

XIII – Rá dio Emis so ra Por to fe li cen se Ltda., a
par tir de 12 de maio de 1994, na ci da de de Por to Fe -
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liz, Esta do de São Pa u lo, ou tor ga da pela Por ta ria
MVOP nº 287, de 24 de abril de 1958, e re no va da pelo 
De cre to nº 91.571, de 23 de agos to de 1985 (Pro ces-
so nº 50830.000294/94);

XIV – Rá dio Show de Iga ra pa va Ltda., A par tir
de 1º de maio de 1994, na ci da de de Iga ra pa va, Esta -
do de São Pa u lo, ou tor ga da ori gi na ri a men te à Rá dio
Trans mis so ra Iga ra pa va Ltda, con for me Por ta ria
MVOP nº 50, de 20 de ja ne i ro de 1947, re no va da pela
Por ta ria nº 85, de 26 de abril de 1984, trans fe ri da pela 
Por ta ria nº 308, de 9 de maio de 1996, para a con ces-
si o ná ria de que tra ta este in ci so, 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 ten cia de sua es ta ção trans mis so ra, con -
for me Expo si ção de Mo ti vos nº 92, de 16 de maio de
1996, do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções (Pro ces so nº
53830.000666/94).

Art. 2º Fica re no va da, por quin ze anos, a par tir
de 9 de ju lho de 2001, a con ces são para ex plo rar,
sem di re i to de ex clu si vi da de, o 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, ou tor ga da à TV Pam pa Zona
Sul Ltda., pelo De cre to nº 92.777, de 12 de 12 de
1986 (Pro ces so nº 53790.000562/01).

Art. 3º A ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são,
cu jas con ces sões são re no va das por este De cre to, re-
ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções,
leis sub se qüen tes e seus re gu la men tos.

Art. 4º A re no va ção da con ces são so men te pro du-
zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na ci-
o nal, nos ter mos do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 5º Este De cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 13 de ju nho de 2001; 180º da Inde pen-
dên cia e 113º da Re pú bli ca. – Fer nan do Hen ri que
Car do so.

TV PAMPA ZONA SUL LTDA

Con tra to So ci al ar qui va do na MM Jun ta Co mer-
ci al do Rio Gran de do Sul sob o nº 43.201.010.912,
em ses são de 4-3-1986.

Pri me i ra Alte ra ção Con tra tu al ar qui va da em
27-9-1994 sob o nº l3.37709.

Se gun da Alte ra ção Con tra tu al ar qui va da em
28-12-1995 sob o nº 95-1474276.

Ter ce i ra Alte ra ção Con tra tu al ar qui va da em
18-6-1996 sob o nº 96-1510141.

Qu ar ta Alte ra ção Con tra tu al ar qui va da em
8-9-1998 sob o nº 1728212.

Qu in ta Alte ra ção Con tra tu al  TV PAMPA ZONA
SUL LTDA., So ci e da de com sede na ci da de de Pe lo-

tas/RS, na Rua Fe lix da Cu nha nº 772, ins cri ta no
CGC MF sob o nº 90.604.752-0001/54, com seu con -
tra to so ci al ar qui va do na MM Jun ta Co mer ci al do Rio
Gran de do Sul sob o nº 43.201.010.912, em ses são
de 4-3-1986, pela to ta li da de de seus co tis tas que são: 
OTAVIO DUMIT GADRET, bra si le i ro, se pa ra do ju di ci-
al men te, ad mi nis tra dor de em pre sas, re si den te e do -
mi ci li a do em Por to Ale gre-RS, na Rua Chi ri gua no nº
92, por ta dor da car te i ra de iden ti da de nº 2002018519
SSP-RS, ins cri to no CPF nº 008.840.730-68 e
CHRISTINA ALVAREZ GADRET, bra si le i ra, sol te i ra,
eman ci pa da, ra di a lis ta, re si den te e do mi ci li a da em
Por to Ale gre-RS, na Rua Chi ri gua no nº 92, por ta do ra
da car te i ra de iden ti da de nº 9076734699 SSP/RS,
ins cri ta no CPF nº 952.368.130-34, re sol vem de co-
mum acor do al te rar o Con tra to So ci al, para apro var
au men to de ca pi tal me di an te subs cri ção de só cio-co-
tis ta, com au men to de sua par ti ci pa ção so ci e tá ria e
in clu são de nova cláu su la no Con tra to So ci al:

a) A co tis ta Chris ti na Alva rez Ga dret
subs cre ve e in te gra li za em mo e da cor ren te
na ci o nal no pre sen te ato o va lor de
R$2.500,00 (dois mil e qui nhen tos re a is),
cor res pon den tes a 2.500 (duas mil e qui-
nhen tas) co tas do ca pi tal so ci al.

O ca pi tal so ci al que atu al men te é de
R$3.000,00 (três mil re a is), di vi di do em
3.000 (três mil) co tas no va lor uni tá rio de
R$1,00 (um real) cada cota, fica au men ta do
para R$5.500,00 (cin co mil e qui nhen tos re -
a is) di vi di do em 5.500 (cin co mil e qui nhen-
tas) co tas no va lor uni tá rio de R$1,00 (um
real) cada cota.

Em con se qüên cia das al te ra ções ocor ri das, fi-
cam en tão com nova re da ção as cláu su las aba i xo:

CLAUSULA NONA – O ca pi tal so ci al é 
de RS5.500,00 (cin co mil e qui nhen tos re a-
is), dis tri bu í dos em 5.500 (cin co mil e qui-
nhen tas) co tas, no va lor uni tá rio de R$1,00
(um real).

CLÁUSULA DÉCIMA – A dis tri bu i ção
do ca pi tal en tre os só ci os é a se guin te:

                     Ota vio Du mit Ga dret, 2.998 co tas.......... R$2.998,00
                     Chris ti na Alva rez Ga dret, 2.302 co tas.... R$2.502,00
                     To tal, 5.500 co tas ..................................R$5.500,00 

b) De ci dem ain da os só ci os in clu ir
uma nova cláu su la no con tra to so ci al, que
pas sa a ser a cláu su la dé ci ma nona, com a
se guin te re da ção:
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA – As de ci-
sões se rão sem pre to ma das por só ci os que
re pre sen tem mais do que 50% (cin qüen ta por 
cen to) do ca pi tal so ci al, não sen do ne ces sá-
ria, em de cor rên cia da pre sen te dis po si ção
con tra tu al a una ni mi da de dos só ci os.

As de ma is cláu su las per ma ne cem em ple no vi-
gor.

Por to Ale gre, 1º de de zem bro de 1998. – Ota vio
Du mit Ga dret, Tes te mu nha – Ro se a ne Lu i za Sche -
u chuk, CI: 8037991497 SSP-RS, CPF:
563.693.520-04 – Chris ti na Alva rez Ga dret, Tes te-
mu nha – Anna Sel mi ra J. da Sil va Ro dri gues, CI:
7031883668 SSP-RS, CPF: 454.155.10-44

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 75, DE 2003

(Nº 2023/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a As so ci-
a çao Nova Bar ren se de Co mu ni ca ção e
Ra di o di fu são – ANCO 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 São José da Bar ra, Esta do de Mi -
nas Ge ra is.

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

ta ria nº 294, de 16 de maio de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Nova Bar ren se de Co mu ni ca ção e Ra di o-
di fu são – ANCORA a exe cu tar, 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 São José da Bar ra, Esta do de Mi -
nas Ge ra is.

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

MENSAGEM Nº 1.024, DE 2001

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

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

1 – Por ta ria nº 282, de 16 de maio de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Mu ni ci pal de São Vi cen te do 
Se ri dó, na ci da de de São Vi cen te do Se ri dó-PB;

2 – Por ta ria nº 283, de 16 de maio de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Nova Ação de Cas ti lho, na
ci da de de Cas ti lho-SP;

3 – Por ta ria nº 284, de 16 de maio de 2001 –
Asso ci a ção de Apo io à Esco la – Co lé gio Esta du al Ary 
Par re i ras, na ci da de de Lage do Mu ri aé – RJ;

4 – Por ta ria nº 285, de 16 de maio de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Espe ran ça de Igua te mi –
ACEI, na ci da de de Igua te mi-MS;

5 – Por ta ria nº 286, de 16 de maio de 2001 –
Asso ci a ção Mo vi men to Co mu ni tá rio e Rá dio «São Pe-
dro” FM  (AMCRSP), na ci da de de Ta qua ri tin ga – SP;

6– Por ta ria nº 287 de 16 de maio de 2001 –
Asso ci a ção Ka ra ba bá de Cul tu ra, na ci da de de Ca-
ra u a ri – AM;
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7 – Por ta ria nº 290, de 16 de maio de 2001 –
Asso ci a ção Ta ba po ra en se de De sen vol vi men to Artís -
ti co e So ci al, na ci da de de Ta ba po rã – MT;

8 – Por ta ria nº 292, de 16 de maio de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são da Ci da de
de São Vi cen te de Mi nas, na ci da de de São Vi cen te
de Mi nas – MG;

9 – Por ta ria nº 294, de 16 de maio de 2001 –
Asso ci a ção Nova Bar ren se de Co mu ni ca ção e Ra di o-
di fu são – ANCORA, na ci da de de São José da Bar ra
– MG;

10 – Por ta ria nº 295, de 16 de maio de 2001 –
Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria Ami gos de Sa ra cu-
ru na, na ci da de de Du que de Ca xi as – RJ;

11 – Por ta ria nº 299, de 16 de maio de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Be tel Ba ir ro Jar dim Ae ro por-
to para o de sen vol vi men to ar tís ti co e cul tu ral de Pa u lo
Afon so, na ci da de de Pa u lo Afon so – BA;

12 – Por ta ria nº 300, de 16 de maio de 2001 –
Asso ci a ção Assis ten ci al So te ro po li ta na, na ci da de de 
Sal va dor – BA

13 – Por ta ria nº 303, de 16 de maio de 2001 –
Asso ci a ção de Co mu ni ca ção Co mu ni tá ria, Edu ca ti va
e Cul tu ral Inte gra ção do Vale Ja gua ri, na ci da de de
São Pe dro do Sul – RS; e

14 –  Por ta ria nº 304, de 16 de maio de 2001 –
FIDA – Fun da ção Igua tu Para o De sen vol vi men to e
Assis tên cia So ci al, na ci da de de Igua tu – CE.

Bra sí lia, 24 de se tem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC Nº 489 EM

Bra sí lia, 21 de agos to de 2001

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

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de de no mi na da Asso ci a ção Nova Bar-
ren se de Co mu ni ca ção e Ra di o di fu são – ANCORA,
com sede na ci da de de São José da Bar ra, Esta do de
Mi nas Ge ra is, ex plo re o

ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, em con for-
mi da de com o ca put do art. 223, da Cons ti tu i ção e a
Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998.

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

se di men ta ção da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu-
lan tes.

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

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53710.000913/98, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5.  Em con for mi da de com os pre ce i tos cons ti tu-
ci o na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do
pre sen te pro je to, 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 294, DE 16 DE MAIO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ço es, 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 53710.000913/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Nova Bar ren se de 
Co mu ni ca ção e Ra di o di fu são  – ANCORA, com sede
na Ave ni da Pa dre José De le pos te nº 55, na ci da de de
São José da Bar ra, Esta do de Mi nas Ge ra is, 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 to de ex clu si vi da de.

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

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 20º43’04”S e lon gi tu de em
46º18’50”W, uti li zan do a fre qüên cia de 87,9 MHz.

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

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 76, DE 2003

(Nº 2.025/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

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.

O 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 10 de ou tu bro de 2001, que re no va por
quin ze anos, a par tir de 26 de ja ne i ro de 1996, 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, 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 (TV) na Ci da de de
Ca cho e i ra do Sul, Esta do do Rio Gran de do Sul.

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

MENSAGEM Nº 1.067, 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 12 de ou tu 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 – Ra dio e Te le vi são Espí ri to San to (RTV/ES),
au tar quia es ta du al, vin cu la da à Casa Ci vil do Go ver-
no do Esta do do Espí ri to San to, ori gi na ri a men te Fun -
da ção Cul tu ral do Espí ri to San to, na Ci da de de Vi tó ria
– ES (Onda Mé dia);

2 – Rá dio Cul tu ra de Mon le va de Ltda., ori gi na ri-
a men te Rá dio Ti ra den tes Ltda., na Ci da de de João
Mon le va de – MG (Onda Mé dia);

3 – Rá dio Di fu so ra de Pi ran ga Ltda., na Ci da de
de Pi ran ga – MG (Onda Mé dia);

4 – Ra dio Cul tu ra de La vras Ltda, ori gi na ri a-
men te Rá dio Cul tu ra D’Oeste S.A., na Ci da de de La -
vras – MG (Onda Mé dia);

5 – Sis te ma Ipa ne ma de Co mu ni ca ção Ltda., na
Ci da de de Ipa ne ma – MG (Onda Mé dia);

6 – Ra dio Cul tu ra dos Pal ma res S/A, na Ci da de
de Pal ma res – PE (Onda Mé dia);

7 – Rá dio Agu lhas Ne gras de Re sen de Ltda., na 
Ci da de de Re sen de – RJ (Onda Mé dia);

8 – Rá dio Di fu so ra Vale do Pa ra í ba Ltda., na Ci -
da de de Bar ra do Pi raí – RJ (Onda Mé dia);

9 – Rá dio Cul tu ra de Va len ça Ltda, ori gi na ri a-
men te Rá dio Clu be de Va len ça Ltda., na Ci da de de
Va len ça – RJ (Onda Mé dia);

10 – Rá dio Ita pe ru na Ltda., na Ci da de de Ita pe-
ru na – RJ (Onda Mé dia);

11 – Rá dio Prin ce si nha do Nor te Ltda., na Ci da-
de de Mi ra ce ma – RJ (Onda Mé dia);

12 – Te le vi são Ver des Ma res Ltda., na Ci da de
do Rio de Ja ne i ro – RJ (Onda Mé dia);

13 – Rá dio Emis so ras do Cen tro-Oes te Pa u lis ta
Ltda., ori gi na ri a men te Rá dio Clu be de Gar ça Ltda.,
na Ci da de de Gar ça – SP (Onda Mé dia);

14 – Rá dio Uni ver sal Ltda., na Ci da de de Te o do-
ro Sam pa io – SP (Onda Mé dia); e

15 – Te le vi são Ca cho e i ra do Sul Ltda., na Ci da-
de de Ca cho e i ra do Sul – RS (sons e ima gens).

Bra sí lia, 4 de Ou tu bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC Nº 562 EM

Bra sí lia, 13 de Se tem 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 de 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:

Ra dio e Te le vi são Espí ri to San to (RTV/ES), 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 Vi tó ria, Esta do do Espí ri to
San to (Pro ces so nº53660.000119/95);

Rá dio Cul tu ra de Mon le va 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 João Mon le va de, Esta do de Mi nas
Ge ra is (Pro ces so nº 53710.000066/94);

Rá dio Di fu so ra de 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 Pi ran ga, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro -
ces so nº 50710.000765/94);

Rá dio Cul tu ra de La vras 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 vras, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro ces so
nº 50710.000147/94);

Sis te ma Ipa ne ma 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 Ipa ne ma, Esta do de Mi nas
Ge ra is (Pro ces so nº 50710.000639/94);

Rá dio Cul tu ra dos Pal ma res S/A., con ces si o ná-
ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia,
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na ci da de de Pal ma res, Esta do de Per nam bu co (Pro -
ces so nº 53103.000259/98);

Rá dio Agu lhas Ne gras de Re sen 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 Re sen de, Esta do do Rio de
Ja ne i ro (Pro ces so nº 53770.000119/94);

Rá dio Di fu so ra Vale do Pa ra í 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 Bar ra do Pi raí, Esta do do Rio de
Ja ne i ro (Pro ces so nº 53770.000166/94);

Rá dio Cul tu ra de Va len ça 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 Va len ça, Esta do do Rio de Ja ne i ro (Pro ces-
so nº 53770.000125/94);

Rá dio Ita pe ru na Ltda., con ces si o ná ria de ser vi-
ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da de
de Ita pe ru na, Esta do do Rio de Ja ne i ro (Pro ces so nº
53770.000169/94);

Rá dio Prin ce si nha do Nor 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 Mi ra ce ma, Esta do do Rio de Ja ne i ro
(Pro ces so nº 53770.002983/98.

Te le vi são Ver des Ma res Ltda., con ces si o ná ria
de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na
ci da de do Rio de Ja ne i ro, Esta do do Rio de Ja ne i ro
(Pro ces so nº 53770.000062/93);

Rá dio Emis so ras do Cen tro-Oes te Pa u lis ta
Ltda., con ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em onda mé dia, na ci da de de Gar ça, Esta do de
São Pa u lo (Pro ces so nº 50830.000339/94);

Rá dio Uni ver sal Ltda., con ces si o ná ria de ser vi-
ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da de
de Te o do ro Sam pa io, Esta do de São Pa u lo (Pro ces so
nº 53830.001873/94);

Te le vi são Ca cho e i ra do Sul 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 Ca cho e i ra do Sul, Esta do do Rio Gran de do 
Sul (Pro ces so nº 53790.001702/95).

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, 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 1º DE OUTUBRO 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 Vice-Pre si den te da Re pú bli ca, no exer cí cio do 
car go de Pre si den te da Re pú bli ca, usan do 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 e Te le vi são Espí ri to San to (RTV/ES),
au tar quia es ta du al, vin cu la da à Casa Ci vil do Go ver-
no do Esta do do Espí ri to San to, a par tir de 1º de no-
vem bro de 1993, na ci da de de Vi tó ria, Esta do do
Espí ri to San to, ou tor ga da ori gi na ri a men te à Fun da-
ção Cul tu ral do Espí ri to San to, con for me De cre to nº
26.998, de 2 de agos to de 1949, re no va da pelo De-
cre to nº 78.726, de 12 de no vem bro de 1976, e trans -
fe ri da pelo De cre to de nº 88.093, de 10 de fe ve re i ro
de 1983, para a con ces si o ná ria de que tra ta este in ci-
so (Pro ces so nº 53660.000119/95);

II – Rá dio Cul tu ra de Mon le va de Ltda., a par tir
de 1º de maio de 1994, na ci da de de João Mon le va de,
Esta do de Mi nas Ge ra is, ou tor ga da ori gi na ri a men te à
Rá dio Ti ra den tes Ltda., con for me Por ta ria MVOP nº
617, de 29 de de zem bro de 1959, re no va da pelo De -
cre to nº 90.276, de 3 de ou tu bro de 1984, trans fe ri da
pela Expo si ção de Mo ti vos nº 80/MC, de 9 de maio de
1995, para a con ces si o ná ria de que tra ta este in ci so
(Pro ces so nº 53710.000066/94);

III – Rá dio Di fu so ra de Pi ran ga Ltda., a par tir de
17 de de zem bro de 1994, na ci da de de Pi ran ga, Esta -
do de Mi nas Ge ra is, ou tor ga da pela Por ta ria nº 288,
de 13 de de zem bro de 1984, e au to ri za da a pas sar à
con di ção de con ces si o ná ria em vir tu de de au men to
de po tên cia de sua es ta ção trans mis so ra, con for me
Expo si ção de Mo ti vos nº 112, de 12 de se tem bro de
1994, do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções (Pro ces so nº
50710.000765/94);
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IV – Rá dio Cul tu ra de La vras Ltda., a par tir de 1º
de maio de 1994, na ci da de de La vras, Esta do de Mi -
nas Ge ra is, ou tor ga da ori gi na ri a men te à Ra dio Cul tu-
ra D’Oeste S/A, con for me Por ta ria MVOP nº 615, de
24 de ju nho de 1946, re no va da pelo De cre to nº
89.407, de 29 de fe ve re i ro de 1984, 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 57, de 18 de mar ço de 1988, do de le ga do
do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções no Esta do de Mi nas
Ge ra is (Pro ces so nº 50710.000147/94);

V – Sis te ma Ipa ne ma de Co mu ni ca ção Ltda., a
par tir de 18 de de zem bro de 1994, na ci da de de Ipa -
ne ma, Esta do de Mi nas Ge ra is, ou tor ga da peio De-
cre to nº 90.343, de 22 de ou tu bro de 1984 (Pro ces so
nº 50710.000639/94);

VI – Rá dio Cul tu ra dos Pal ma res S/A, a par tir de
13 de se tem bro de 1998, na ci da de de Pal ma res, Esta -
do de Per nam bu co, ou tor ga da pelo De cre to nº 81.907,
de 10 de ju lho de 1978 (Pro ces so nº 53103.000259/98);

VII – Rá dio Agu lhas Ne gras de Re sen de Ltda., a
par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de Re sen de,
Esta do do Rio de Ja ne i ro, ou tor ga da pela Por ta ria
MVOP nº 504, de 2 de ju nho de 1950, re no va da pela
Por ta ria nº 208, de 1º de ou tu bro de 1984, e au to ri za da
a pas sar à con di ção de con ces si o ná ria em vir tu de do
au men to de po tên cia (Pro ces so nº 53770.000119/94);

VIII – Rá dio Di fu so ra Vale do Pa ra í ba Ltda., a
par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de Bar ra do
Pi raí, Esta do do Rio de Ja ne i ro, ou tor ga da pela Por ta-
ria MVOP nº 73, de 23 de ja ne i ro de 1946, e re no va da
pelo De cre to nº 89.631, de 8 de maio de 1984 (Pro -
ces so nº 53770.000166/94);

IX – Ra dio Cul tu ra de Va len ça Ltda., a par tir de
1º de maio de 1994, na ci da de de Va len ça, Esta do do
Rio de Ja ne i ro, ou tor ga da ori gi na ri a men te a Rá dio
Clu be de Va len ça Ltda., pela por ta ria MVOP nº 454,
de 20 de ju nho de 1947, re no va da pelo De cre to nº
89.629, de 8 de maio de 1984, e trans fe ri da pelo De -
cre to 93.431, de 16 de ou tu bro de 1986, para a con -
ces si o ná ria de que tra ta este in ci so (Pro ces so nº
53770.000125/94);

X – Rá dio Ita pe ru na Ltda., a par tir de 1º de maio
de 1994, na ci da de de Ita pe ru na, Esta do do Rio de Ja -
ne i ro, ou tor ga da pela Por ta ria MVOP nº 498, de 17 de
maio de 1946, e re no va da pelo De cre to nº 91.393, de 2 
de ju lho de 1985 (Pro ces so nº 53770.000169/94);

XI – Rá dio Prin ce si nha do Nor te Ltda., a par tir de
22 de fe ve re i ro de 1999, na ci da de de Mi ra ce ma, Esta -
do do Rio de Ja ne i ro, ou tor ga da pela Por ta ria nº 210, de 
15 de fe ve re i ro de 1979, e re no va da pelo De cre to de 4
de agos to de 1992 (Pro ces so nº 53770.002983/98);

XII – Te le vi são Ver des Ma res Ltda., a par tir de 1º 
de no vem bro de 1993, na ci da de do Rio de Ja ne i ro,
Esta do do Rio de Ja ne i ro, ou tor ga da pelo De cre to nº
51.155, de 7 de agos to de 1961, e re no va da pelo De -
cre to nº 90.074, de 15 de agos to de 1984 (Pro ces so
nº 53770.000062/93);

XIII – Rá dio Emis so ras do Cen tro-Oes te Pa u lis-
ta Ltda., a par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de
Gar ça, Esta do de São Pa u lo, ou tor ga da à Rá dio Clu -
be de Gar ça Ltda., pela por ta ria MVOP nº 1.004, de
21 de no vem bro de 1946, 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
nº 1.338, de 13 de ou tu bro de 1981, e re no va da pelo
De cre to nº 89.382, de 15 de fe ve re i ro de 1984 (Pro -
ces so nº 50830.000339/94);

XIV – Rá dio Uni ver sal Ltda., a par tir de 19 de mar -
ço de 1995, na ci da de de Te o do ro Sam pa io, Esta do de
São Pa u lo, ou tor ga da pelo De cre to nº 91.089, de 12 de
mar ço de 1985 (Pro ces so nº 53830.001873/94).

Art. 2º Fica re no va da, pelo pra zo de quin ze
anos, a par tir de 26 de ja ne i ro de 1996, con ces são
ou tor ga da à Te le vi são Ca cho e i ra do Sul Ltda., pelo
De cre to nº 85.442, de 2 de de zem 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 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 (Pro ces-
so nº 53790.001702/95).

Art. 3º A ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são,
cu jas con ces sões são re no va das por este De cre to,
re ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções, leis sub se qüen tes e seus re gu la men tos.

Art. 4º A re no va ção da con ces são so men te pro du-
zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na ci-
o nal, nos ter mos do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 5º Este de cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 19 de ou tu bro de 2001; 180º da Inde -
pen dên cia e 113º da Re pú bli ca. – Mar co Ma ci el.

TELEVISÃO CACHOEIRA DO SUL LTDA
C.N.P.J. nº 89.784.037/0001-61

NIRE: 43.200.074.194

6ª Alte ra ção de Con tra to So ci al

Pelo pre sen te ins tru men to, as par tes aba i xo as -
si na das:

a) Luiz Anto nio Cury Ga le be, bra si le i ro, ca sa do,
pu bli ci tá rio, re si den te e do mi ci li a do na Rua To dos os
San tos, 35, Ci da de Jar dim, na Ci da de de São Pa u lo,
Esta do de São Pa u lo, por ta dor da Cé du la de Iden ti da-
de R.G. nº 5.805.548-SSP/SP e ins cri to no Ca das tro
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de Pes so as Fí si cas (C.P.F.) sob o nº 662.162.908-78;
e

b) Ke i la Ras tel li Ga le be, bra si le i ra, ca sa da, do
lar, re si den te e do mi ci li a da na Rua To dos os San tos,
nº 35, Ci da de Jar dim, na Ci da de de São Pa u lo, Esta -
do de São Pa u lo, por ta do ra da Cé du la de Iden ti da de
R.G. nº 5.439.745-SSP/MG, ins cri ta C.P.F. sob o nº
705.306.886-20.

Na qua li da de de só ci os quo tis tas re pre sen tan do
a to ta li da de do ca pi tal so ci al da Te le vi são Ca cho e i ra
do Sul Ltda., com sede na Rua 7 de se tem bro, nº
1392, Cen tro, na Ci da de de Ca cho e i ra do Sul, Esta do
do Rio Gran de do Sul, ins cri ta no Ca das tro Na ci o nal
de Pes soa Ju rí di ca (“C.N.P.J.”) sob o nº
89.784.037/0001-61, com seu Con tra to So ci al ar qui-
va do na Jun ta Co mer ci al do Esta do do Rio Gran de do 
Sul sob o nº 43.200.074.194, em ses são de 19-4–
1979, (a “So ci e da de”) e úl ti ma al te ra ção da ta da de 23 
de de zem bro de 2000 ora em fase de re gis tro pe ran te
a Jun ta Co mer ci al do Esta do do Rio Gran de do Sul,
re sol vem al te rar o re fe ri do Con tra to So ci al, pro ce den-
do da se guin te for ma:

1. Os só cio de ci dem au men tar o ca pi tal da so ci-
e da de, no va lor de R$457.500,00 (qua tro cen tos e cin -
qüen ta e sete mil e qui nhen tos re a is), pas san do o ca -
pi tal so ci al da So ci e de de R$1.000,00 (um mil re a is)
para R$458.500,00 (qua tro cen tos e cin qüen ta e oito
mil e qui nhen tos re a is) to tal men te in te gra li za do pelo
só cio Luiz Anto nio Cury Ga le be, e cem a emis são de
mais 457.500 (qua tro cen tos e cin qüen ta e sete mil e
qui nhen tas)  quo tas.

2. A só cia Ke i la Ras tel li Ga le be nes te ato e na
me lhor for ma de di re i to, re nun cia ao seu di re i to re fe-
ren te ao au men to do ca pi tal su pra men ci o na do.

3. Em con se qüên cia da al te ra ção aci ma, as
cláu su las quin ta e oi ta va do Con tra to So ci al pas sam a 
ter a se guin te re da ção:

“Cláu su la 5ª: O ca pi tal so ci al to tal men-
te in te gra li za do em mo e da cor ren te na ci o nal
é de R$ 458.500,00 (qua tro cen tos e cin-
quen ta e oito mil e qui nhen tos re a is) di vi di do
em 458.500 (qua tro cen tos e cin quen ta e
oito mil e qui nhen tos,) quo tas, no va lor uni-
tá rio de R$l,00 (hum real) cada uma.

“Cláu su la 8ª.  Por tan to o ca pi tal so ci al
da em pre sa fica as sim com pos to:

a) Luiz Anto nio Cury Ga le be pos sui
458.499 (qua tro cen tos e cin quen ta e oito mil 
e qua tro cen tos e no ven ta e nove) quo tas no
va lor to tal de R$458.499 (qua tro cen tos e

cin quen ta e oito mil e qua tro cen tos e no ven-
ta e nove re a is); e

b) Ke i la Ras tel li Ga le be, pos sui 1 (uma)
quo ta no va lor to tal de R$1,00 (hum real).”

5. Per ma ne cem inal te ra das as de ma is cláu su-
las do Con tra to So ci al aqui não ex pres sa men te mo -
di fi ca das e na qui lo que não con fli tem com o dis pos-
to nes te ins tru men to.

E, por es ta rem as sim jus tos e con tra ta dos, as si-
nam o pre sen te ins tru men to em 4 (qua tro) vias de
igual for ma e teor, jun ta men te com as duas tes te mu-
nhas aba i xo as si na das.

Ca cho e i ra do Sul, 29 de de zem bro de 2000. –
Luiz Anto nio Cury Ga le be – Ke i la Ras tel li Ga le be.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 77,  DE 2003 

(Nº 2.026/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria 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, 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 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.

MENSAGEM Nº 1.203, DE 2001

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

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

1 – Por ta ria nº 296, de 21 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio de Xi -
que-Xi que, na ci da de de Xi que-Xi que-BA;
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2 – Por ta ria nº 805, de 28 de de zem bro de 2000
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral Sa gra do Co ra ção
de Je sus do Ba ir ro San ta nen se, na ci da de de Ita ú-
na-MG;

3 – Por ta ria nº 288, de 16 de maio de 2001 – Aral 
Mo re i ra Asso ci a ção Co mu ni tá ria – AMAC, na ci da de
de Aral Mo re i ra-MS;

4 – Por ta ria nº 296, de 16 de maio de 2001 –
Asso ci a ção Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio Nova FM,
na ci da de de Ba ca bal-MA;

5 – Por ta ria nº 302, de 16 de maio de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Pró-Cam pus, na ci da de de
Ca xi as do Sul-RS;

6 – Por ta ria nº 311, de 25 de maio de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria So li da ri e da de, na ci da de de
São Luis-MA;

7 – Por ta ria nº 313, de 25 de maio de 2001 –
Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria Ami gos de Se ve ri a-
no de Alme i da (ACCASA), na ci da de de Se ve ri a no de
Alme i da-RS;

8 – Por ta ria nº 318, de 25 de maio de 2001 –
Asso ci a ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria “Ami gos de Con -
ce i ção do Lago-Açú”, na ci da de de Con ce i ção do
Lago-Açú-MA;

9 – Por ta ria nº 455, de 22 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Pon ta li nen se Edu ca ti va e Cul tu ral, na ci -
da de de Pon ta li na-GO;

10 – Por ta ria nº 459, de 22 de agos to de 200l
–Asso ci a ção Co mu ni tá ria Rá dio, Jor nal e Te le vi são
Gra men se, na ci da de de São Se bas tião da Gra-
ma-SP; FL. 2 da Men sa gem nº 1.203, de 31-10-2001.

11 – Por ta ria nº 460, de 22 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção de Mo ra do res do Ba ir ro Ben to Mar ques –
COHAB, na ci da de de Ta ra u a cá-AC;

12 – Por ta ria nº 463, de 22 de agos to de
200l-Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção do
Alto São Fran cis co – SOCIALTO, na ci da de de Pi um-
hi-MG;

13 – Por ta ria nº 464, de 22 de agos to de 2001
-Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Pal mas, na ci da de de
Pal mas-PR; e

14 – Por ta ria nº 465, de 22 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Bar re i ros, na ci da de de
Bar re i ros-PE.

Bra sí lia, 31 de ou tu bro de 2001.  – Mar co
Ma ci el.

MC Nº 570 EM

Bra sí lia, 17 de se tem bro de 2001

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

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de de no mi na da Asso ci a ção Cul tu ral Co -

mu ni tá ria Ami gos de Se ve ri a no de Alme i da, com
sede na ci da de de Se ve ri a no de Alme i da, Esta do do
Rio Gran de do Sul, ex plo re o ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria, em con for mi da de com o ca put do art.
223, da Cons ti tu i ção e a Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re-
i ro de 1998.

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

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

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 533790.001586/98, que ora faço acom pa nhar, com 
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

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

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

PORTARIA Nº 313, DE 25 DE MAIO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so nº
53790.001586/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar 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),
com sede na Rua Spe ran dio Bi a zus. S/nº, 2º an dar,
na ci da de de Se ve ri a no de Alme i da, Esta do do Rio
Gran de do Sul, 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.
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Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com 
o sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das
ge o grá fi cas com la ti tu de em 27º26’01”S e lon gi tu de
em 52º07’00”W, uti li zan do a fre qüên cia de
105,9MHz.

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

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 127/2001-DOSR/SSR/MC

REFERÊNCIA: Pro ces so nº 53.790.001.586/98 de
10-12-1998

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

INTERESSADO: Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ami gos de
Se ve ri a no de Alme i da – ACCASA, na lo ca li da de de
Se ve ri a no de Alme i da, Esta do do Rio Gran de do Sul

I – Intro du ção

1. Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ami gos de Se ve ri a-
no de Alme i da – ACCASA, ins cri ta no CGC sob o nú -
me ro 02.879.932/0001-81, Esta do do Rio Gran de do
Sul, com sede na Rua Spe ran dio Bi a zus, s/nº, 2º an -
dar, Ci da de de Se ve ri a no de Alme i da– RS, 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 9-12-1998, subs cri to
por re pre sen tan te le gal, de mons tran do in te res se na
ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria,
na lo ca li da de que in di ca.

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

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

II – Re la tó rio

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 8 a 125, dos au tos.

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

• in for ma ções téc ni cas

9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em
sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cir cu lo de raio igual a 1 km,
com cen tro lo ca li za do na Rua Spe ran dio Bi a zus s/nº,
2º an dar, Cen tro, Ci da de de Se ve ri a no de Alme i da,
Esta do do Rio Gran de do Sul, de co or de na das ge o-
grá fi cas em 27°26’01”S de la ti tu de e 52°07’00”W de
lon gi tu de, con so an te aos da dos cons tan tes no avi so
no DOU de 18-3-99, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que, as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lha 40, de no mi na do de Ro te i ro de
Aná li se Téc ni ca de Rad Com.

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

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

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

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

do sis te ma ir ra di an te;
 – ou tros da dos e con clu são.

12. Se gui ram-se di li gên ci as para apre sen ta ção
da plan ta de ar ru a men to, de al te ra ção es ta tu tá ria,
com pro van te do re gis tro da Ata de Cons ti tu i ção, apre -
sen ta ção de le gis la ção Esta du al e Mu ni ci pal que re -
gu la men ta o Fun ci o na lis mo Pú bli co Esta du al e Mu ni-
ci pal, bem como do su bi tem 6.11, (Pro je to Téc ni co),
da Nor ma 2/98, (fls. 44 a 140).

13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o For-
mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas, fls. 136, fir ma do
pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su mi das
as se guin tes in for ma ções:

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

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

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

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

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma nº 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas
em seu item 6.11, fo lhas 141 e 142.

15. É o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

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

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

– nome

Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria Ami gos de Se ve ri-
no de Alme i da  – ACCASA.

 – qua dro di re ti vo
Dir. Pre si den te:   Cláu dio Alber to Lon go ni
Dir. Sec. Ge ral:   La u ri José Pa la vi ci ni
Dir. de Fin. e Pat: .:  Ade mir Sul zen co
Dir. Cult., Ev. e Org.:   Ma ria Sa le te Mat tia Fer ra ri
Dir. de For. e Com.:   Lour des Per tus sa ti Fes ta

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

Rua Spe ran dio Bi a zus s/nº, 2º an dar, Ci da de de Se-
ve ri a no de Alme i da, Esta do do Rio Gran de do Sul;

– co or de na das ge o grá fi cas
27°26’01”S de la ti tu de e 52°07’00”W de lon gi tu de,

cor res pon den tes aos da dos cons tan tes no For mu lá rio
de Infor ma ções Téc ni cas, fls. 136, e “Ro te i ro de Aná li se
de Insta la ção da Esta ção de Rad Com”, fls. 141 e 142,
que se re fe re à lo ca li za ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Cul tu ral
Co mu ni tá ria Ami gos de Se ve ri a no de Alme i da –
ACCASA, 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 53.790.001.586/98, de 10-12-1998.

Bra sí lia, 28 de mar ço de 2001. – Re la tor da con -
clu são ju rí di ca, Re la tor da con clu são téc ni ca.
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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, 29 de mar ço 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 78, DE 2003

(Nº 2.027/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a-
ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e 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, 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 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.

MENSAGEM Nº 1.236, 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 das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções para
exe cu tar, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 466, de 22 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria “Voz da
Ilha’, na ci da de de Ilha de Ita ma ra cá – PE;

2 – Por ta ria nº 469, de 22 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cen tro de Tra di ções Nor-
des ti nas, na ci da de de Ber ti o ga – SP;

3 – Por ta ria nº 470, de 22 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra
de Si mo né sia, na ci da de de Si mo né sia – MG;

4 – Por ta ria nº 471, de 22 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Di a man ten se de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, na ci da de de Di a man te – PB;

5 – Por ta ria nº 472, de 22 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são Cul tu ral,
Edu ca ti va e Artís ti ca de Bru ma di nho, na ci da de de
Bru ma di nho – MG;

6 – Por ta ria nº 473, de 22 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Bi gua çu en se de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria – ABRACOM, na ci da de de Bi gua çu – SC;

7 – Por ta ria nº 474, de 22 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Fe i to ria FM, na ci da de
de São Le o pol do – RS;

8 – Por ta ria nº 475, de 22 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria Mon tes
Cla ros, na ci da de de Mon tes Cla ros – MG;

9 – Por ta ria nº 476, de 22 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Téc ni co Edu ca ci o nal Equi pe, na ci da de
de Sa pu ca ia do Sul – RS; e

10 – Por ta ria nº 477, de 22 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra
de Gló ria do Go i tá, na ci da de de Gló ria do Go i tá – PE.

Bra sí lia, 6 de no vem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC Nº 601 EM

Bra sí lia, 28 de se tem bro de 2001

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

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

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

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci-
a ti va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas
ações per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em
con jun to com a co mu ni da de au xi li an do não só no
pro ces so edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mas, tam-
bém, ser vem de elo à in te ra 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-
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do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53 103.000218/99, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

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

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

PORTARIA Nº 477, DE 22 DE AGOSTO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53103.000218/99, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de
Co mu ni ca ção e Cul tu ra de Gló ria do Go i tá, com sede
na Rua Da vid Pe re i ra do Ro sá rio, s/nº, Cen tro, na ci -
da de de Gló ria do Go i tá, Esta do de Per nam bu co, a
exe cu tar o ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, pelo
pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de.

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

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 08º00’10”S e lon gi tu de em
35º17’32”W, uti li zan do a fre qüên cia de 105,9 MHz.

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

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

RELATÓRIO Nº 215/2001-DOSR/SSR/MG

REFERENCIA: Pro ces so nº 53.103.000.218/99 de
27-4-1999.

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

INTERESSADO: Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu-
ni ca ção e Cul tu ra de Gló ria do Go i tá, lo ca li da de de
Gló ria do Go i tá, Esta do de Per nam bu co.

I – Intro du ção

1. 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, ins cri ta no CNPJ sob o nú -
me ro 02.978.687/0001-60, Esta do de Per nam bu co,
com sede na Rua Da vid Pe re i ra do Ro sá rio, s/nº,
Cen tro, Ci da de de Gló ria do Go i tá-PE, di ri giu-se ao
Se nhor Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, por
meio de re que ri men to da ta do de 27– 4 –1999, subs -
cri to por re pre sen tan te le gal, de mons tran do in te res se
na ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, na lo ca li da de que in di ca.

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

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

II – Re la tó rio

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 07 a 140 dos au tos.

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

III – Re la tó rio

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

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1km,
com cen tro lo ca li za do na Rua Da vid Pe re i ra do Ro sá-
rio, s/nº, Cen tro, Ci da de de Gló ria do Go i tá, Esta do de 
Per nam bu co, de co or de na das ge o grá fi cas em
08º00’10”S de la ti tu de e 35º17’32”W de lon gi tu de,
con so an tes os da dos cons tan tes no avi so no DOU de
9-9-1999, Se ção 03.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da de mons tra
que as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lha 134, 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. Em de cor rên cia da aná li se ini ci al dos au tos,
o pro ces so foi ar qui va do por in frin gên cia ao art. 11 da
Lei nº 9.612/98. Ocor re que fren te à do cu men ta ção

en ca mi nha da, jun ta men te com o pe di do de re con si-
de ra ção, cons ta tou-se que a de ci são de ve ria ser mo -
di fi ca da, re sul tan do em di li gên ci as no sen ti do de se
apre sen tar o com pro van te de re gis tro da Ata de
Cons ti tu i ção, bem como o su bi tem 6.11 (Pro je to Téc -
ni co) da Nor ma nº 2/98 (fls. 95 a 148).

13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fl. 145, fir ma-
do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su mi-
das as se guin tes in for ma ções:

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

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

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

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

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma nº 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas
em seu item 6.11, fo lhas 149 e 150.

15. É o re la tó rio.

IV – Conclusão/Opinamento

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

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

– nome
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.

– qua dro di re ti vo

Pre si den te:     Ma ria do So cor ro de Le mos Vas con ce los
Vice-Pre si den te: Eli as Go mes de Fre i tas Neto
1ª Se cre tá ria:            Re nil da Ro cha de Albu quer que
2º Se cre tá rio: Eri van José da Sil va
1º Te sou re i ro: José da Sil va Vas con ce los
2º Te sou re i ro: Pe dro Ivo de Car va lho
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– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio
Rua Da vid Pe re i ra do Ro sá rio, s/nº, Cen tro, Ci da de
de Gló ria do Go i tá, Esta do de Per nam bu co;

– co or de na das ge o grá fi cas
08º00’10”S de la ti tu de e 35º17’32”W de lon gi tu-

de, cor res pon den tes aos da dos cons tan tes no “For -
mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fl. 145, e “Ro te i ro
de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de RADCOM”,
fls. 149 e 150, que se re fe re à lo ca li za ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra de Gló ria do Go i tá, no 
sen ti do de con ce der-lhe a Ou tor ga de Au to ri za ção
para a ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria, na lo ca li da de pre ten di da, den tro das con di ções
cir cuns cri tas no Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53.103.000.218/99, de 27 de abril de 1999.

Bra sí lia, 9 de ju lho de 2001. – Adri a na Cos ta,
Re la to ra da Con clu são Ju rí di ca – Re la tor da Con clu-
são Téc ni ca.

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

De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 11 de ju lho de 2001. – Ha mil ton de
Ma ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor Ge ral.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 79, DE 2003

(Nº 2.031/02, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção dos Re pre sen tan tes dos Po vo a dos
do Mu ni cí pio de Espe ran ti nó po lis – MA a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria na ci da de de Espe ran ti nó po lis, Esta -
do do Ma ra nhão.

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

ta ria nº 508, de 24 de agos to de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção dos Re pre sen tan tes dos Po vo a dos do
Mu ni cí pio de Espe ran ti nó po lis – MA 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 Espe ran ti nópO-
lis, Esta do do Ma ra nhão.

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

MENSAGEM Nº 1.284, DE 2001 

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

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

1 – Por ta ria nº 497, de 24 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção dos Co mu ni ca do res em Edu ca ção Ambi -
en tal de Ron dô nia – ACEARON, na ci da de de Ma cha-
di nho D’Oeste – RO;

2 – Por ta ria nº 498, de 24 de agos to de 2001 –
Asso ci a cão Co mu ni tá ria e Eco ló gi ca de Ouro Pre to
(ACEOP), na ci da de de Ouro Pre to – MG;

3 – Por ta ria nº 500, de 24 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Cul tu ral Nova Pal ma, na ci da de de Nova
Pal ma – RS;

4 –  Por ta ria nº 501, de 24 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção de Ami gos Mo ra do res do Ba ir ro Cen tro –
“AMICENTRO”, na ci da de de Sal to do Ja cuí – RS:

5 –  Por ta ria nº 502, de 24 de agos to de 2001 –
COMEV. Rá dio Co mu ni tá ria Cul tu ra FM, na ci da de de 
Ca bi xi – RO;

6 –  Por ta ria nº 503, de 24 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são Var gi nhen-
se, na ci da de de Var gi nha -MG;

7 –  Por ta ria nº 504, de 24 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Bo a vis ten se para o De sen vol vi men to
Cul tu ral Co mu ni tá rio, na ci da de de Boa Vis ta do Ra -
mos – AM;

8 – Por ta ria nº 506, de 24 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Co mu ni ca ção e Cul tu ra
Nova Espe ran ça, na ci da de de Cipó -BA;

9 – Por ta ria nº 508, de 24 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção dos Re pre sen tan tes dos Po vo a dos do
Mu ni cí pio de Espe ran ti nó po lis – MA, na ci da de de
Espe ran ti nó po lis – MA:

10 –  Por ta ria nº 510, de 24 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Cul tu ral Ami gos de Do res de Cam pos –
ASCAD, na ci da de de Do res de Cam pos – MG; e

11 –  Por ta ria nº 511, de 24 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral e Ra di o di fu são de
Car va lho de Bri to, na ci da de de Sa ba rá – MG.

Bra sí lia, 27 de no vem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.
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MC Nº 638 EM

Bra si lia, 19 de ou tu bro de 2001

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

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de Asso ci a ção dos Re pre sen tan tes dos
Po vo a dos do Mu ni cí pio de Espe ran ti nó po lis – MA, na
ci da de de Espe ran ti nó po lis, Esta do do Ma ra nhão, ex -
plo re o ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, em con -
for mi da de com o ca put do art. 223, da Cons ti tu i ção e
a Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998.

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

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

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção da ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53680.000878/98, que ora vai acom pa nhar, com a
fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

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

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

PORTARIA Nº 508, DE 24 DE AGOSTO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53680.000878/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção dos Re pre sen tan-
tes dos Po vo a dos do Mu ni cí pio de Espe ran ti nó po lis –

MA, com sede na Rua Ge tú lio Var gas, s/nº, Cen tro, na 
ci da de de Espe ran ti nó po lis Esta do do Ma ra nhão, a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, pelo
pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de.

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

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 04º52’34”S e lon gi tu de em
44º52’54”W, uti li zan do a fre qüên cia de 106,3 MHz.

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

RELATORIO Nº 258/2001-DOSR/SSR/MC.

REFERÊNCIA: Pro ces so nº 53.680.000.878/98 de
7-12-1998

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

INTERESSADO: Asso ci a ção dos Re pre sen tan tes
dos Po vo a dos do Mu ni cí pio de Espe ran ti nó po lis –
MA, lo ca li da de de Espe ran ti nó po lis, Esta do do Ma-
ra nhão.

I – Intro du ção

1. A Asso ci a ção dos Re pre sen tan tes dos Po vo-
a dos do Mu ni cí pio de Espe ran ti nó po lis – MA, ins cri ta
no CNPJ sob o nú me ro 02.604.305/0001-38, Esta do
do Ma ra nhão, com sede na Rua Ge tú lio Var gas, s/nº,
Cen tro, Ci da de de Espe ran ti nó po lis, 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 26-11-1998 e, pos te ri or-
men te, da ta do de 26-3-1999, subs cri to por re pre sen-
tan te le gal, de mons tran do in te res se na ex plo ra ção do 
Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, na lo ca li da de
que in di ca.

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

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

II – Re la tó rio

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 6 a 184 dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor-

ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.

III – Re la tó rio

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

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1km,
com cen tro lo ca li za do na Rua Ge né sio Car va lho, nº
1073, Cen tro, Ci da de de Espe ran ti nó po lis, Esta do do
Ma ra nhão, de co or de na das ge o grá fi cas em 4º 52’
34”S de la ti tu de e 44º 52’ 54” W de lon gi tu de, con so-
an te aos da dos cons tan tes no avi so no DOU de
18-3-1999, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que, as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lhas 111 a 114, de no mi na do de “Ro -
te i ro de Aná li se Téc ni ca de Rad Com”.

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

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

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

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

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

de al te ra ção es ta tu tá ria, com pro van te de re gis tro da
al te ra ção es ta tu tá ria e da Ata de Cons ti tu i ção, do cu-
men to de acor do com o su bi tem 6.7, in ci so II da Nor -
ma 2/98, com pro van te de vá li da exis tên cia das Enti -
da des que ma ni fes ta ram apo io à ini ci a ti va da re que-
ren te, de cla ra ção do en de re ço da sede da Enti da de,
có pia do CNPJ da Enti da de. O Pro je to Téc ni co (su bi-
tem 6.11 da Nor ma 2/98) foi en ca mi nha do vo lun ta ri a-
men te, sen do so li ci ta da a ade qua ção do mes mo à
Nor ma 2/98 (fls. 121 a 184).

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. 183 e 184,
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),
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com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di a da e in ten si-
da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço;

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

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma 02/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas
em seu item 6.11, fls. 186 e 187.

15. É o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

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

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

– nome
Asso ci a ção dos Re pre sen tan tes dos Po vo a dos

do Mu ni cí pio de Espe ran ti nó po lis – MA.

– qua dro di re ti vo

Pre si den te:    José Ri be i ro da Sil va
Vice-Pre si den te:   José Sa tur ni no das Ne ves
1º Se cre tá rio:  Val di nar Pa i va da Sil va
2º Se cre tá rio:  José Hen ri que de Ara ú jo
1º Te sou re i ro:  José Pe re i ra da Sil va
2º Te sou re i ro:   Ma no el Bor ges de Sou za

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

Rua Ge né sio Car va lho, nº 1073, Cen tro, Ci da de
de Espe ran ti nó po lis, Esta do do Ma ra nhão;

– co or de na das ge o grá fi cas
4º 52’ 34” S de la ti tu de e 44º 52’ 54” W de lon gi tu-

de, cor res pon den tes aos da dos cons tan tes no ‘‘For -
mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 183 e 184, e
“Ro te i ro de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de
RADCOM”, fls. 186 e 187, que se re fe re à lo ca li za ção
da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção dos Re -
pre sen tan tes dos Po vo a dos do Mu ni cí pio de Espe-
ran ti nó po lis – MA, 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  53.680.000.878/98 de 7 de de zem-
bro de 1998.

Bra sí lia, 9 de agos to de 2001. – Adri a na Cos ta,
Re la to ra da Con clu são Ju rí di ca – Re la tor da Con clu-
são Téc ni ca.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 80 DE 2003

(Nº 2.036/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a
Associação Comunitária de Radiofusão
de Ipuiuna, para o Desenvolvimento
Artístico e Cultural 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, 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
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.

MENSAGEM Nº 1.356, DE 2001 

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

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

1 – Por ta ria nº 297 de 16 de maio de 2001 —
Asso ci a ção de Rá dio e Di fu são Co mu ni tá ria in te ra ti va
Ja ru en se, na ci da de de Jarú – RO;

2 –  Por ta ria nº 551, de 11 de se tem bro de 2001
– Asso ci a ção dos Fi lhos e Ami gos de Ro sá rio Oes te –
AFARO, na ci da de de Ro sá rio Oes te – MT:

3 – Por ta ria nº 552, de 11 de se tem bro de 2001
— Asso ci a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio de
Ara ri pe, na ci da de de Ara ri pe – CE:
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4 – Por ta ria nº 554, de 13 de se tem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são de Ipu i u-
na para o De sen vol vi men to Artís ti co e Cul tu ral, na ci -
da de de Ipu i u na – MG:

5 – Por ta ria nº 555, de 13 de se tem bro de 2001
– Cen tro So ci al Pre si den te Tan cre do Ne ves, na ci da-
de de São Mi guel – RN;

6 – Por ta ria nº 556, de 13 de se tem bro de 2001
– Fun da ção San ta Rita de Cás sia dos Impos sí ve is –
FSRCDI, na ci da de de Te i xe i ra – PB:

7 – Por ta ria nº 557, de 13 de se tem bro de 2001
– Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Mon te Ale gre – Um
Bem da Co mu ni da de 88.1 Mhz, na ci da de de Mon te
Ale gre – RN:

8 – Por ta ria nº 558, de 13 de se tem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to Cul -
tu ral e Artís ti co de Ma xi mi li a no de Alme i da, na ci da de
de Ma xi mi li a no de Alme i da –– RS:

9 – Por ta ria nº 568, de 24 de se tem bro de 2001
– Rá dio Co mu ni tá ria Ala ga dos FM, na ci da de de
Man gue i ri nha – PR;

10 – Por ta ria nº 569, de 24 de se tem bro de 2001 
– ABEMCE – Asso ci a ção do Bem-Estar do Me nor de
Cha val – CE, na ci da de de Cha val – CE;

11 – Por ta ria nº 570, de 24 de se tem bro de 2001 –
Asso ci a ção de Pro mo ção Edu ca ci o nal, Cul tu ral, Artís ti-
ca, Espor ti va e Co mu ni ca ção So ci al de Ri be i ra do Pom -
bal, na ci da de de Ri be i ra do Pom bal – BA;

12 – Por ta ria nº 571, de 24 de se tem bro de 2001 
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria 29 de De zem bro – ACVD,
na ci da de de San ta Cruz do Ca pi ba ri be – PE:

13 – Por ta ria nº 572, de 24 de se tem bro de 2001 
– Asso ci a ção de Mo ra do res e Ami gos da Co mu ni da-
de Inte gra da das Mer cês – AMACIM, na ci da de de
São João Del Rei – MG;

14 – Por ta ria nº 573, de 24 de se tem bro de 2001 
– Asso ci a ção Ra di o di fu são Uti li da des de Inte gra ção
Co mu ni tá ria, na ci da de de Ju a tu ba – MG;

15 – Por ta ria nº 574, de 24 de se tem bro de 2001 
– Asso ci a ção de Ami gos e Co la bo ra do res Cor gui-
nhen ses, na ci da de de Cor gui nho – MS;

16 – Por ta ria nº 575, de 24 de se tem bro de 2001 
– Asso ci a ção Assis ten ci al Ca ma ça ri en se, na ci da de
de Ca ma ça ri – BA;

17 – Por ta ria nº 578, de 26 de se tem bro de 2001 
– União das Asso ci a ções de Mo ra do res dos Ba ir ros
de La je a do – UAMBLA, na ci da de de La je a do – RS:

18 – Por ta ria nº 593, de 11 de ou tu bro de 2001 – 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ara qua ri, na ci da de de
Ara qua ri – SC; e

19 – Por ta ria nº 594, de 11 de ou tu bro de 2001 – 
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Pi o ne i ra de Lon dri na,
na ci da de de Lon dri na – PR.

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

MC Nº 696 EM

Bra sí lia, 29 de ou tu bro de 2001

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

tor ga de au to ri za ção a res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de de no mi na da Asso ci a ção Co mu ni tá ria
de Ipu i u na para o De sen vol vi men to Artís ti co e Cul tu-
ral com sede na ci da de de Ipu i u na, Esta do de Mi nas
Ge ra is, 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 9 de fe ve re i ro de 1998.

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

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

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53710.001605/98, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

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

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

PORTARIA Nº 554,  DE 13 DE SETEMBRO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
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1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53710.001605/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar 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, com sede na Rua Jo a quim Antô -
nio, nº 61, Sala 3, na ci da de de Ipu i u na, Esta do de Mi -
nas Ge ra is, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu-
ni tá ria, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu-
si vi da de.

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

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 22º 5’ 51’’ S e lon gi tu de em
46º 11’ 22” W, uti li zan do a fre qüên cia de 104,9 MHz.

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

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

Pi men ta Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 81, DE 2003

(Nº 2.037/2003, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Rá dio Co mu ni tá ria 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.

O Con 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 557, de 13 de se tem bro de 2001, que au to ri za
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, 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 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.

MENSAGEM Nº 1.356, DE 2001

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

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

1 – Por ta ria nº 297, de 16 de maio de 2001 –
Asso ci a ção de Rá dio e Di fu são Co mu ni tá ria in te ra ti va
Ja ru en se, na ci da de de Jarú – RO:

2 – Por ta ria nº 551, de 11 de se tem bro de 2001
– Asso ci a ção dos Fi lhos e Ami gos de Ro sá rio Oes te – 
AFARO, na ci da de de Ro sá rio Oes te – MT:

3 – Por ta ria nº 552, de 11 de se tem bro de 2001
– Asso ci a rão de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio de
Ara ri pe, na ci da de de Ara ri pe – CE;

4 – Por ta ria nº 554, de 13 de se tem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são de Ipu i u-
na para o De sen vol vi men to Artís ti co e Cul tu ral, na ci -
da de de Ipu i u na – MG;

5 – Por ta ria nº 555, de 13 de se tem bro de 2001
– Cen tro So ci al Pre si den te Tan cre do Ne ves, na ci da-
de de São Mi guel – RN;

6 – Por ta ria nº 556, de 13 de se tem bro de 2001
– Fun da rão San ta Rita de Cás sia dos Impos sí ve is –
FSRCDI, na ci da de de Te i xe i ra – PB;

7 – Por ta ria nº 557, de 13 de se tem bro de 2001
– Asso ci a rão Ra di o co mu ni tá ria Mon te Ale gre – Um
Bem da Co mu ni da de 88.1 Mhz, na ci da de de Mon te
Ale gre – RN;

8 – Por ta ria nº 558, de 13 de se tem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to Cul -
tu ral e Artís ti co de Ma xi mi li a no de Alme i da, ci da de de
Ma xi mi li a no de Alme i da – RS;

9 – Por ta ria nº 568, de 24 de se tem bro de 2001
– Rá dio Co mu ni tá ria Ala ga dos FM, na ci da de de
Man gue i ri nha – PR;

10 – Por ta ria nº 569, de 24 de se tem bro de 2001 
– ABEMCE – Asso ci a ção do Bem-Estar do Me nor de
Cha val – CE, na ci da de de Cha val – CE;

11 – Por ta ria nº 570, de 24 de se tem bro de 2001 
– Asso ci a ção de Pro mo ção Edu ca ci o nal, Cul tu ral,
Artís ti ca, Espor ti va e Co mu ni ca ção So ci al de Ri be i ra
do Pom bal, na ci da de de Ri be i ra do Pom bal – BA;

12 – Por ta ria nº 571, de 24 de se tem bro de 2001 
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria 29 de De zem bro – ACVD,
na ci da de de San ta Cruz do Ca pi ba ri be – PE:

13 – Por ta ria nº 572, de 24 de se tem bro de 2001 
– Asso ci a ção de Mo ra do res e Ami gos da Co mu ni da-
de Inte gra da das Mer cês – AMACIM, na ci da de de
São João Del Rei – MG;

14 – Por ta ria nº 573, de 24 de se tem bro de 2001 
– Asso ci a cão Ra di o di fu são Uti li da des de Inte gra ção
Co mu ni tá ria, na ci da de de Ju a tu ba – MG;

15 – Por ta ria nº 574, de 24 de se tem bro de 2001 
– Asso ci a ção de Ami gos Co la bo ra do res Cor gui nhen-
ses, na ci da de de Cor gui nho – MS;

16 – Por ta ria nº 575, de 24 de se tem bro de 2001 
– Asso ci a ção Assis tên cia Ca ma ça ri en se, na ci da de
de Ca ma ça ri – BA;

17 – Por ta ria nº 578, de 26 de se tem bro de 2001 
– União das Asso ci a ções de Mo ra do res dos Ba ir ros
de La je a do – UAMBLA, na ci da de de La je a do – RS:

18 – Por ta ria nº 593, de 11 de ou tu bro de 2001 – 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ara qua ri, na ci da de de
Ara qua ri – SC; e

19 – Por ta ria nº 594, de 11 de ou tu bro de 2001 – 
Asso ci a ção Ra di o co mu ni tá ria Pi o ne i ra de Lon dri na,
na ci da de de Lon dri na – PR.

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

MC Nº 686 EM

Bra sí lia, 29 de ou tu bro de 2001

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

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 

Abril  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira  1º 05309MARÇO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL338     MARÇO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL338     



que a en ti da de Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Mon te
Ale gre – Um Bem da Co mu ni da de 88.1Mhz, na ci da-
de de Mon te Ale gre, 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. A re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser-
vi ço, cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de
apo io da co mu ni da de, numa de mons tra ção de re-
cep ti vi da de da fi lo so fia de cri a ção des se bra ço da
ra di o di fu são, de ma ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi-
men to e a se di men ta ção da cul tu ra ge ral das lo ca li-
da des pos tu lan tes.

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

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
que ora faço acom pa nhar, com a fi na li da de de sub si-
di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos cons ti tu ci-
o na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do
pre sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is
so men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º do art. 222 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 557, DE 13 DE SETEMBRO DE 2001

O Mi nis tro De Esta do Das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53710.001605/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá-
ria Mon te Ale gre – Um Bem da Co mu ni da de 88,1Mhz, 
com sede na Av. Ju ve nal La mar ti ne, s/nº – Cen tro, na
Ci da de de Mon te Ale gre, 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,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 06º04’04”S e lon gi tu de em
35º19’55”W, uti li zan do a fre qüên cia de 87,9MHz.

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

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

RELATÓRIO Nº 285/2001-DOSR/SSR/MC

RE FE RÊN CIA: Pro ces so nº 53.780.000.145/988 de
10-8-1998.

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

INTE RES SA DO: Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria
Mon te Ale gre – Um Bem da Co mu ni da de 88,1 MHz,
lo ca li da de de Mon te Ale gre, Esta do do Rio Gran de
do Nor te.

I – Intro du ção

1. 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, ins cri ta no
CNPJ sob o nú me ro 02.474.639/0001-34, Esta do do
Rio Gran de do Nor te, com sede na Av. Ju ve nal La-
mar ti ne, s/nº, Cen tro, Ci da de de Mon te Ale gre, 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 19-8-1998, 
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 
5-11-1998, Se ção 3, que con tem pla a lo ca li da de
onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor, as sim como 
o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 4 a 122 dos au tos.

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

III – Re la tó rio

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

pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos em área 
abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1km, com cen tro lo -
ca li za do na Av. Ju ve nal La mar ti ne, s/nº, Cen tro, Ci da de
de Mon te Ale gre, Esta do do Rio Gran de do Nor te, de co -
or de na das ge o grá fi cas em 06º04’04”S de la ti tu de e
35º19’55”W de lon gi tu de, con so an tes aos da dos cons-
tan tes no avi so no DOU de 5-11-1998, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que, as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lha 71, de no mi na do de “Ro te i ro de
Aná li se Téc ni ca de Rad Com”.

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

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

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

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

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

de de cla ra ções de acor do com o su bi tem 6.7, in ci sos
II, III, IV, e VIII da Nor ma n]º 2/98, al te ra ções es ta tu tá-
ri as, de cla ra ção do en de re ço da sede da Enti da de,
plan ta de ar ru a men to, bem como do su bi tem 6.11
(Pro je to Téc ni co) e ade qua ção do mes mo à Nor ma
02/98 (fls. 75 a 122).

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”, fI. 112, fir ma-
do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su mi-
das as se guin tes in for ma ções:

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

za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú dio;
– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos

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

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

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com 
a Nor ma nº 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas
em seu item 6.11, fo lhas 123 e 124.

15. É  o re la tó rio.
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IV – Con clu são/Opi na men to

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

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

– nome
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Mon te Ale gre –

Um Bem da Co mu ni da de 88,1 MHZ.

– qua dro di re ti vo
Pre si den te:      Ste fâ nia Man ga be i ra Sil va de Ara ú jo
Sec. Ge ral:                        Arman do Mar ques Jú ni or
Dir. Adm. Fi nanc.:                         Ela i ne de Andra de
Dir. Prog. e Even tos:        Marly de Aze ve do da Sil va

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio
Av. Ju ve nal La mar ti ne, s/nº, Cen tro, Ci da de de Mon -
te Ale gre, Esta do do Rio Gran de do Nor te;

– co or de na das ge o grá fi cas
6º 4’ 4” S de la ti tu de e 35º 19’ 55” W de lon gi tu de,

cor res pon den tes aos da dos cons tan tes no “For mu lá-
rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fl. 112, e “Ro te i ro de
Aná li se de Insta la ção da Esta ção de RsdCOM”, fls.
123 e 124, que se re fe re à lo ca li za ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Rá dio
Co mu ni tá ria Mon te Ale gre – Um Bem da Co mu ni da de
88,1 MHZ, 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 53.780.000.145/98,– de 19 de agos to de 1998.

Bra sí lia, 23 de agos to de 2001. – Adri a na Cos -
ta, Re la tor da con clu são Ju rí di ca, – Sil va, Re la tor da
con clu são Téc ni ca.

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

men to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 27 de agos to de 2001. – Ha mil ton de

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

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 82, DE 2002

(Nº 2.038/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção de mo ra do res e ami gos da co mu ni-
da de Inte gra da das Mer ces – AMACIM a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria na ci da de de São João Del Rei, Esta -
do de Mi nas Ge ra is.

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

ta ria nº 572, de 24 de se tem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção de Mo ra do res e Ami gos da Co mu ni da-
de Inte gra da das Mer cês – AMACIM a exe cu tar, 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 São João Del
Rei, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

MENSAGEM Nº 1.356, DE 2001

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

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

1 – Por ta ria nº 297, de 16 de maio de 2001 –
Asso ci a ção de Rá dio e Di fu são Co mu ni tá ria Inte ra ti-
va Ja ru en se, na ci da de de Jarú– RO;

2 – Por ta ria nº 551, de 11 de se tem bro de 2001
– Asso ci a ção dos Fi lhos e Ami gos de Ro sá rio Oes te – 
AFARO, na ci da de de Ro sá rio Oes te – MT:

3 – Por ta ria nº 552, de 31 de se tem bro de 2001
– Asso ci a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio de
Ara ri pe, na ci da de de Ara ri pe – CE;

4 – Por ta ria nº 554, de 13 de se tem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são de Ipu i u-
na, para o De sen vol vi men to Artis ti co e Cul tu ral, na ci -
da de de Ipu i u na – MG;

5 – Por ta ria nº 555, de 13 de se tem bro de 2001
– Cen tro So ci al Pre si den te Tan cre do Ne ves, na ci da-
de de São Mi guel – RN;

6 – Por ta ria nº 556, de 13 de se tem bro de 2001
– Fun da ção San ta Rita de Cás sia dos Impos sí ve is–
FSRCDI na ci da de de Te i xe i ra– PB:

7– Por ta ria nº 557, de 13 de se tem bro de 2001 – 
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Mon te Ale gre – Um
Bem da Co mu ni da de 88.1 Mhz na ci da de de Mon te
Ale gre – RN:

05312 Terça-feira  1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2003    341ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2003     341ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2003 



8 – Por ta ria nº 558, de 13 de se tem bro de 2001
– Asso ci a cão Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to Cul -
tu ral e Artís ti co de Ma xi mi li a no de Alme i da, na ci da de
de Ma xi mi li a no de Alme i da – RS;

9 – Por ta ria nº 568, de 24 de se tem bro de 2001
– Rá dio Co mu ni tá ria Ala ga dos FM, na ci da de de
Man gue i ri nha – PR:

10 – Por ta ria nº 569, de 24 de se tem bro de 2001 
– ABEMCE– Asso ci a ção do Bem Estar do Me nor de
Cha val – na ci da de de Cha val – CE:

11– Por ta ria nº 570, de 24 de se tem bro de 2001
– Asso ci a ção de Pro mo ção Edu ca ci o nal, Cul tu ral,
Artís ti ca, Espor ti va e Co mu ni ca ção So ci al de Ri be i ra
do Pom bal, na ci da de de Ri be i ra do Pom bal – BA;

12– Por ta ria nº 571, de 24 de se tem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria 29 de De zem bro – ACVD
na ci da de de San ta Cruz do Ca pi ba ri be – PE;

13 – Por ta ria nº 572, de 24 de se tem bro de 2001 
– Asso ci a ção de Mo ra do res e Ami gos da Co mu ni da-
de Inte gra da das Mer cês – AMACIM, na ci da de de
São João Del Rei– MG;

14 – Por ta ria nº 573, de 24 de se tem bro de 2001 
– Asso ci a ção Ra di o di fu são Uti li da des de Inte gra ção
Co mu ni tá ria, na ci da de de Ju a tu ba – MG;

15 – Por ta ria nº 574, de 24 de se tem bro de 2001 
– Asso ci a ção de Ami gos e Co la bo ra do res Cor gui-
nhen ses, na ci da de de Cor gui nho – MS;

16 – Por ta ria nº 575, de 24 de se tem bro de 2001 
– Asso ci a ção Assis ten ci al Ca ma ça ri en se, na ci da de
de Ca ma ça ri– BA;

17– Por ta ria nº 578, de 26 de se tem bro de 2001
– União das Asso ci a ções de Mo ra do res dos Ba ir ros
de La je a do – UAMBLA, na ci da de de La je a do – RS:

18 – Por ta ria nº 593, de 11 de ou tu bro de 2001 – 
Asso ci a cão Co mu ni tá ria de Ara qua ri. na ci da de de
Ara qua ri – SC; e

19 – Por ta ria nº 594, de 11 de ou tu bro de 2001 – 
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Pi o ne i ra de Lon dri na,
na ci da de de Lon dri na – PR. 

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

MC Nº 697 EM Bra sí lia, 29 de ou tu bro de 2001

Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou -
tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção
para que a en ti da de de no mi na da Asso ci a ção de
Mo ra do res e Ami gos da Co mu ni da de Inte gra da das
Mer cês – AMACIM com sede na ci da de de São
João Del Rei Esta do de Mi nas Ge ra is, 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 seg men-
tos e a to dos es ses nú cle os po pu la ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei ana 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 e nor ma ti vo ao ple i to, o que 
se con clui da dou men ta ção de ori gem, con subs tan ci-
a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53710.000911/98, que ora faço acom pa nhar, com fi -
na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

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

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

PORTARIA Nº 572, DE 24 DE SETEMBRO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das co mu ni ca ções. no uso
de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos ar ti-
gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53710.000911/98. re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção de Mo ra do res e
Ami gos da Co mu ni da de Inte gra da das Mer cês –
AMACIM, com sede na Rua La vras nº 44, Ba ir ro Alto
das Mer cês, na ci da de de São João Del Rei, Esta do
de Mi nas Ge ra is, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de.

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

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 21º07’57”S e lon gi tu de em
44º16’02”W, uti li zan do a fre qüên cia de 104,9 MHz.

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

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

Ates to, para os de vi dos fins, que a Asso ci a ção
de Mo ra do res e Ami gos da Co mu ni da de Inte gra da
das Mer cês, CGC nº 02.690.106/0001-90, do Mu ni cí-
pio de São João Del Rei, Mi nas Ge ra is, com sede à
Rua La vras, nº 66, Ba ir ro Alto das Mer cês, está em
ple no e re gu lar fun ci o na men to, cum prin do as suas fi -
na li da des es ta tu tá ri as, sen do a Di re to ria em exer cí-
cio, com vi gên cia até 12-4-2001, cons ti tu í da dos se -
guin tes mem bros:

Pre si den te:                      Wal di ney Ânge lo de Sou za
Vice-Pre si den te:         Wal di re ne Alme i da de Oli ve i ra
1ºSe cre tá rio:             Adri ma ra Jo a na da Sil va Sou za
2º Se cre tá rio:              Wag me i ri am Ange la de Sou sa
1º Te sou re i ro:                   Car li ta Alme i da de Oli ve i ra
2º Te sou re i ro:                 Antô nio Dor ne les das Dô res
Co or de na dor:                             Je sus Pin to da Sil va

São João Del Rei, 15 de abril de 1999. – Cé sar
Luiz Ana ni as San ta na.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 83, DE 2003

(Nº 2.039/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis-
são à WRT – Orga ni za ção 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 Ara pon gas, 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 635, de 24 de ou tu bro de 2001, que ou tor ga
per mis são à WRT – Orga ni za ção de Ra di o di fu são
Ltda., para ex plo rar, por dez anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre-
qüên cia mo du la da na ci da de de Ara pon gas, Esta do
do Pa ra ná.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.
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MENSAGEM Nº 1.357, DE 2001 

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

com o § 3º do ar ti go 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa-
nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, 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 635, de 24 de ou tu bro de 2001 –
WRT – Orga ni za ção de Ra di o di fu são Ltda., na ci da de
de Ara pon gas – PR;

2 – Por ta ria nº 636, de 24 de ou tu bro de 2001 –
Ide al Dis tri bu i do ra de Ima gem e Som Ltda., na ci da de
de Re ci fe – PE;

3 – Por ta ria nº 637, de 24 de ou tu bro de 2001 –
Sis te ma Agres te de Co mu ni ca ção Ltda., na ci da de de 
Ca ru a ru – PE;

4 – Por ta ria nº 639, de 24 de ou tu bro de 2001 –
Rá dio Náu ti ca FM Ltda., na ci da de de Ma rin gá – PR;

5 – Por ta ria nº 640, de 24 de ou tu bro de 2001 –
Sis te ma de Co mu ni ca ção Rio Cas ca Ltda., na ci da de
de Abre Cam po -MG;

6 – Por ta ria nº 641, de 24 de ou tu bro de 2001 –
WRT – Orga ni za ção de Ra di o di fu são Ltda., na ci da de
de Cam bé – PR;

7 – Por ta ria nº 642, de 24 de ou tu bro de 2001 –
FM Cas tro Alves Ltda., na ci da de de Cas tro Alves – BA;

8 – Por ta ria nº 643, de 24 de ou tu bro de 2001 –
WEB Co mu ni ca ção Ltda., na ci da de de Ari nos – MG;

9 – Por ta ria nº 645, de 24 de ou tu bro de 2001 –
Empre sa Cru ze i ren se de Te le co mu ni ca ções de Rá-
dio e TV Ltda., na ci da de de Cru ze i ro do Sul – AC;

10 – Por ta ria nº 646, de 24 de ou tu bro de 2001 – 
Rá dio Zero FM Ltda., na ci da de de Are a do – MG;

11 – Por ta ria nº 647, de 24 de ou tu bro de 2001 –
Rá dio Ter ra Nova FM Ltda., na ci da de de Ter ra Nova – BA;

12 – Por ta ria nº 648, de 24 de ou tu bro de 2001 – 
Sis te ma Aba e té de Ra di o di fu são Ltda., na ci da de de
Aba e té – MG; e

13 – Por ta ria nº 649, de 24 de ou tu bro de 2001 – 
Fre qüên cia Bra si le i ra de Co mu ni ca ções Ltda., na ci -
da de de Arce bur go – MG.

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

MC Nº 705 EM

Bra sí lia, 6 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
149/97-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 Ara pon gas, Esta do do Pa ra ná.

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 WRT – Orga -
ni za ção de Ra di o di fu são Ltda., ob te ve a ma i or pon tu-
a ção do va lor pon de ra do, nos ter mos es ta be le ci dos
pelo edi tal, 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 635, DE 24 DE OUTUBRO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, 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 53740.000209/98, Con-
cor rên cia nº 149/97-SSR/MC, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são à WRT – Orga ni za-
ção de Ra di o di fu são Ltda. para ex plo rar, pelo pra zo
de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da-
de de Ara pon gas, Esta do do Pa ra ná.

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 84, DE 2003

(Nº 2.040/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
ao Sis te ma de Co mu ni ca ção Rio Cas ca
Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de
de Abre Cam po, Esta do de Mi nas Ge ra is.

O Con 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 640, de 24 de ou tu bro de 2001, 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, 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 Abre Cam po, 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 1.357, DE 2001

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

com o § 3º do ar ti go 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de V. Exas., acom pa nha das de ex -
po si ções de mo ti vos do Sr. Mi nis tro de Esta do das
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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 635, de 24 de ou tu bro de 2001 –
WRT – Orga ni za ção de Ra di o di fu são Ltda., na ci da de
de Ara pon gas-PR;

2 – Por ta ria nº 636, de 24 de ou tu bro de 2001 –
Ide al Dis tri bu i do ra de Ima gem e Som Ltda., na ci da de
de Re ci fe-PE;

3 – Por ta ria nº 637, de 24 de ou tu bro de 2001 –
Sis te ma Agres te de Co mu ni ca ção Ltda., na ci da de de 
Ca ru a ru-PE;

4 – Por ta ria nº 639, de 24 de ou tu bro de 2001 –
Rá dio Náu ti ca FM Ltda., na ci da de de Ma rin gá-PR;

5 – Por ta ria nº 640, de 24 de ou tu bro de 2001 –
Sis te ma de Co mu ni ca ção Rio Cas ca Ltda., na ci da de
de Abre Cam po-MG;

6 – Por ta ria nº 641, de 24 dc ou tu bro de 2001 –
WRT – Orga ni za ção de Ra di o di fu são Ltda., na ci da de
de Cam bé-PR;

7 – Por ta ria nº 642, de 24 de ou tu bro de 2001 –
FM Cas tro Alves Ltda., na ci da de de Cas tro Alves-BA;

8 – Por ta ria nº 643, de 24 de ou tu bro de 2001 –
WEB Co mu ni ca ção Ltda., na ci da de de Ari nos-MG;

9 – Por ta ria nº 645, de 24 de ou tu bro de 2001 –
Empre sa Cru ze i ren se de Te le co mu ni ca ções de Rá-
dio e TV Ltda., na ci da de de Cru ze i ro do Sul-AC;

10 – Por ta ria nº 646, de 24 de ou tu bro de 2001 – 
Rá dio Zero FM Ltda., na ci da de de Are a do-MG;

11 – Por ta ria nº 647, de 24 de ou tu bro de 2001 – 
Rá dio Ter ra Nova FM Ltda., na ci da de de Ter ra
Nova-BA;

12 – Por ta ria nº 648, de 24 de ou tu bro de 2001 – 
Sis te ma Aba e té de Ra di o di fu são Ltda., na ci da de de
Aba e té-MG; e

13 – Por ta ria nº 649, de 24 de ou tu bro de 2001 – 
Fre qüên cia Bra si le i ra de Co mu ni ca ções Ltda., na ci -
da de de Arce bur go-MG.

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

MC Nº 713 EM

Bra sí lia, 6 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 12/2000-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 Abre
Cam po, 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 o Sis te ma de
Co mu ni ca ção Rio Cas ca 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 640, DE 24 DE OUTUBRO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, 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 53710.000534/2000, Con -
cor rên cia nº 12/2000-SSR/MC, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são ao Sis te ma de Co-
mu ni ca ção Rio Cas ca 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 Abre Cam po, 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 art. 223, § 3º, da Cons ti tu i ção.

Art. 3º O con tra to de ade são de cor ren te des ta
per mis são de ve rá ser as si na do den tro de ses sen ta
dias, a con tar da data de pu bli ca ção da de li be ra ção
de que tra ta o ar ti go an te ri or, sob pena de tor nar-se
nulo, de ple no di re i to, o ato de ou tor ga.

Art. 4º Esta por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 85, DE 2003

(Nº 2.042/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e 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.

O Con 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, 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 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.

MENSAGEM Nº 1.402, DE 2001

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

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

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

3 – Por ta ria nº 597, de 24 de ou tu bro de 2001 –
Asso ci a ção Cul tu ral Ma ca pa ra na FM, na ci da de de
Ma ca pa ra na – PE;

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

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

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

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

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

9 – Por ta ria nº 606, de 24 de ou tu bro de 2001 –
So ci e da de Ci vil Boca Mal di ta, na ci da de de Cu ri ti ba –
PR:

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

11 – Por ta ria nº 608, de 24 de ou tu bro de 2001 – 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral Ru ral da Ima gem e
do Som de La ga mar, na ci da de de La ga mar – MG.

Bra sí lia, 18 de de zem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC Nº 727 EM

Bra sí lia, 19 de no vem bro de 2001

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

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

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

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a  ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
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o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53780.000143/98, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

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

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

PORTARIA Nº 595, DE 24 DE OUTUBRO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53780.000143/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de
Co mu ni ca ção e Cul tu ra de Assu/RN, com sede na
Rua Antô nio Be ne vi des Fi lho, s/nº, ba ir ro Vis ta
Bela, na ci da de de Assu, 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,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 5º34’36”S e lon gi tu de em
36º54’3l”W, uti li zan do a fre qüên cia de 104.9 MHz.

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

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

RELATÓRIO Nº 334/2001-DOSR/SSR/MC

REFERÊNCIA: Pro ces so nº 53.780.000.143/98 de
20-8-1998.

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

INTERESSADO:  Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co-
mu ni ca ção e Cul tu ra de Assu/RN – ACASSURN, lo -
ca li da de de Assu, Esta do do Rio Gran de do Nor te.

I – Intro du ção

1. A Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e 
Cul tu ra de Assu/RN – ACASSURN, ins cri ta no CNPJ
sob o nú me ro 02.685.043/0001-83, Esta do do Rio
Gran de do Nor te, com sede na Rua Antô nio Be ne vi-
des Fi lho, s/nº, Bela Vis ta 1, Ci da de de Assu, 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 20-8-1998
e, pos te ri or men te, da ta do de 5-4-1999, subs cri to por
re pre sen tan te le gal, de mons tran do in te res se na ex-
plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, na
lo ca li da de que in di ca.

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

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

II – Re la tó rio

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

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

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

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

 – Esta tu to So ci al;

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

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

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

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

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

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 5 a 130 dos au tos.

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

III – Re la tó rio

· in for ma ções téc ni cas

9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em
sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1km,
com cen tro lo ca li za do na Rua Antô nio Be ne vi des Fi -
lho, s/nº, Vis ta Bela 1, Ci da de de Assu, Esta do do Rio
Gran de do Nor te, de co or de na das ge o grá fi cas em
5º34’36”S de la ti tu de e 36º54’31”W de lon gi tu de,  con -
so an tes no avi so no DOU de 18-3-999, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da de mons tra
que as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lhas 49 a 52, de no mi na do de “Ro te i-
ro de Aná li se Téc ni ca de Rad Com”.

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

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

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;

– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -
de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;

– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e do 
sis te ma ir ra di an te;

– ou tros da dos e con clu são.

12. Se gui ram-se di li gên ci as para apre sen ta ção de 
al te ra ção es ta tu tá ria, do cu men ta ção elen ca da no su bi-
tem 6.7 in ci sos I, II e VI da Nor ma 02/98, CNPJ da re -
que ren te, com pro van te de vá li da exis tên cia das Enti da-
des que ma ni fes ta ram apo io à ini ci a ti va da re que ren te,
de cla ra ção do en de re ço da sede da Enti da de, bem
como do su bi tem 6.11 (Pro je to Téc ni co) e ade qua ção
do mes mo à Nor ma 02/98 (fls. 59 a 130).

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

– iden ti fi ca ção da en ti da de;

– os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e de lo -
ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú-
dio;

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

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

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma 02/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas
em seu item 6.11, fo lhas 125 e 126.

15. É o re la tó rio.

IV  – Conclusão/Opinamento

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

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,

Abril  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira  1º 05325MARÇO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL354     MARÇO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL354     



aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to,
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:

– nome
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e

Cul tu ra de Assu/RN “ACASSURN”

– qua dro di re ti vo
Pre si den te:  Clo ves So a res
Vice-Pre si den te:   João Ma no el Pes soa Fer re i ra
1º Se cre tá rio:   Ra i mun do Bor ges de Sá Le i tão
2º Se cre tá rio:   Ro ber to Car los da Cu nha
1º Te sou re i ro:   Ni val Pa u li no Pi nhe i ro Fi lho
2º Te sou re i ro:   Edi val do Ma ti as de Oli ve i ra

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

Rua Antô nio Be ne vi des Fi lho, s/nº, Bela Vis ta,
Ci da de de Assu, Esta do do Rio Gran de do Nor te;

– co or de na das ge o grá fi cas
05º 34’ 36” S de la ti tu de e 36º 54’31” W de lon gi tu-

de, cor res pon den tes aos da dos cons tan tes no “For mu-
lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fl. 112 e “Ro te i ro de
Aná li se de Insta la ção da Esta ção de RADCOM”, fls. 125 
e 126, que se re fe re à lo ca li za ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra de Assu/RN
“ACASSURN”, 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 53.780.000.143/98, de 20.08.1998.

Bra sí lia, 27 de se tem bro de 2001. – Re la tor da
con clu são Ju rí di ca, Re la tor da con clu são Téc ni ca.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 86, DE 2003

(Nº 2.044/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são e De-
sen vol vi men to Cul tu ral de Mu tum –
ACORDECUM, a exe cu tar ser vi ço de ra di-
o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Mu-
tum, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-
ta ria nº 293, de 16 de maio de 2001, que au to ri za a

Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são e De sen-
vol vi men to Cul tu ral de Mu tum – ACORDECUM a exe -
cu tar, 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 Mu tum,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

MENSAGEM Nº 1.440, DE 2001

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

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

1 – Por ta ria nº 674, de 25 de ou tu bro de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Edu ca ci o nal e Cul tu ral de
Ina ci o lân dia, na ci da de de Ina ci o lân dia  –  GO;

2 – Por ta ria nº 766, de 12 de de zem bro de 2000 
–  Asso ci a ção Cul tu ral, Artís ti ca e Pro du ção de Ra di-
o di fu são do Ba ir ro Ci da de Nova  –  ACULAR –
PRBCN, na ci da de de Belo Ho ri zon te  –  MG;

3 – Por ta ria nº 803, de 28 de de zem bro de 2000 
–  Asso ci a ção dos Ami gos de San ta Rita, na ci da de
de San ta Rita  –  MA;

4 – Por ta ria nº 19, de 8 de fe ve re i ro, de 2001  – 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria para o De sen vol vi men to
Cul tu ral Três Már ti res, na ci da de de Ja bo ti ca ba  –  RS;

5 – Por ta ria nº 209, de 18 de abril de 200l –
Asso ci a ção Co mu ni tá ri as Mar ti nho Pra do Jú ni or, na
ci da de de Mogi Gu a çu  –  SP;

6 – Por ta ria nº 220, de 18 de abril de 2001  –  Rá -
dio Clu be de Mu qui, na ci da de de Mu qui-ES;

7 – Par ta ria nº 289, de 16 de maio de 2001  – 
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria de Ita i tu ba, na ci da de
de Ita i tu ba  – PA;

8 – Por ta ria nº 293, de 16 de maio de 2001  – 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são e De sen-
vol vi men to Cul tu ral de Mu tum – ACORDECUM, na ci -
da de de Mu tum  –  MG;

9 – Por ta ria nº 380, de 11 de ju lho de 2001  – 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra
de Co bra do, na ci da de de Co lo ra do  –  PR;
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10  – Por ta ria nº 499, de 24 de agos to de 2001  –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Dom Zygmund Fe lins ki, para 
o De sen vol vi men to So ci al, Cul tu ral e Artís ti co, na ci -
da de de Gu a ra ni das Mis sões  –  RS;

11  – Por ta ria nº 507, de 24 de agos to de 2001  –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ami gos de Indi a po rã, na ci -
da de de Indi a po rã-SP;

12  – Por ta ria nº 539, de 11 de se tem bro de
2001  –  Asso ci a ção Co mu ni tá ria Pró-Ci da da nia do
Mu ni cí pio de Cho ro zi nho, na ci da de de Cho ro zi-
nho-CE; e

13  – Por ta ria nº 592, de 11 de ou tu bro de 2001
– Asso ci a ção da Rá dio Co mu ni tá ria de Vi tó ria do Jarí
–  AP, na ci da de de Vi tó ria do Jarí  –  AP.

Bra sí lia, 26 de de zem bro de 2001.– Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC Nº 572 EM

Bra sí lia, 17 de se tem bro de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,

Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou -
tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de de no mi na da Asso ci a ção Co mu ni tá ria
de Ra di o di fu são e De sen vol vi men to Cul tu ral de Mu -
tum – ACORDECUM, com sede na ci da de de Mu tum,
Esta do de Mi nas Ge ra is, ex plo re o ser vi ço de ra di o di-
fu são e mu ni tá ria, em con for mi da de com o ca put do
art. 222, da Cons ti tu i ção e a Lei nº 9.612, de 19 de fe -
ve re i ro de 1998.

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

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

So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta-

tan do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao
ple i to, o que se con clui da do cu men ta ção de ori-
gem, con subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53710.000815/98, que ora faço
acom pa nhar, com a fi na li da de de sub si di ar os tra-
ba lhos fi na is.

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

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

PORTARIA Nº 293, DE 16 DE MAIO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to
nos ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju -
nho de 1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro -
ces so Admi nis tra ti vo nº 53710.000815/98, re sol-
ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de
Ra di o di fu são e De sen vol vi men to Cul tu ral de Mu-
tum – ACORDECUM com sede na Av. Antô nio Car -
los nº 132, ci da de de Mu tum, Esta do de Mi nas Gu a-
is, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu si vi da-
de.

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

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com 
o sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das
ge o grá fi cas com la ti tu de em 19°48’22”S e lor gi tu de
em 41°26’18”W, uti li zan do a fre qüên cia de 87,9
MHz.

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

Art. 5º Esta por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.– Pi men ta da Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 87, DE 2003

(Nº 2.046/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a-
ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to
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.

O 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 456, de 22 de agos to de 2001, 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, 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 Cam pos de Jú lio, 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.

MENSAGEM Nº 1.451, 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 siç 5es 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 456, de 22 de agos to de 2001  – 
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, na ci da de de Cam pos de Jú lio  –  MT;

2 – Por ta ria nº 457, de 22 de agos to de 2001  – 
Asso ci a ção de Co mu ni ca ção e Cul tu ra de Bom Jar -
dim de Go iás – ASCOBOM, na ci da de de Bom Jar dim
de Go iás  –  GO;

3 – Por ta ria nº 458, de 22 de agos to de 200l  – 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Bem Vi ver, na ci da de de
San to Antó nio do Içá  –  AM;

4 – Por ta ria nº 461, de 22 de agos to de 2001  – 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Co mu ni ca ção Ca pe len se,
na ci da de de Ca pe la  –  AL;

5 – Por ta ria nº 462, de 22 de agos to de 2001  – 
Asso ci a ção de Pais e Pro fes so res, na ci da de de São
José  –  SC;

6 – Por ta ria nº 467, de 22 de agos to de 2001  –
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, na ci da de de São
Go tar do  –  MG;

7 – Por ta ria nº 468, de 22 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Mo ra do res do Estre i to  –
MA, na ci da de de Estre i to  –  MA;

8 – Por ta ria nº 481, de 22 de agos to de 2001  – 
Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria Esta ção de Fran co
da Ro cha, na ci da de de Fran co da Ro cha  –  SP;

9 – Por ta ria nº 487, de 22 de agos to de 2001  – 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria do Sí tio His tó ri co de Olin da,
na ci da de de Olin da  –  PE; e

10 – Por ta da nº 488, de 22 de agos to de 2001  – 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Be ne fi cen te Artís ti ca e Cul -
tu ral de Co ro man del  –  MG  –  ASCOWEN, na ci da de
de Co ro man del  –  MG.

Bra sí lia, 27 de de zem bro de 2001.  – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC Nº 580 EM

Bra sí lia, 28 de se tem bro de 2001.

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

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

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

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

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 52690.001293/98, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

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

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

PORTARIA Nº 456, DE 22 DE AGOSTO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53690.001293/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de
De sen vol vi men to Artís ti co, Cul tu ral, Infor ma ti vo e So -
ci al de Cam pos de Jú lio/MT, com sede na Av. Ze li no
Agos ti nho Lo ren zet ti, s/nº, Cen tro, na ci da de de Cam -
pos de Jú lio, Esta do de Mato Gros so, a exe cu tar o

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

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

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 11º11’09”S e lon gi tu de em
54º56’51”W, uti li zan do a fre qüên cia de 87,9 MHz.

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

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.– Pi men ta da Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 88, DE 2003

(Nº 2.047/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

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.

O Con 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, 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 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.

MENSAGEM Nº 1.451, DE 2000

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 456, de 22 de agos to de 2001 –
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, na ci da de de Cam pos de Jú lio-MT;

2 – Por ta ria nº 457, de 22 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção de Co mu ni ca ção e Cul tu ra de Bom Jar -
dim de Go iás – ASCOBOM, na ci da de de Bom Jar dim
de Go iás-GO;

3 – Por ta ria nº  458, de 22 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni ta ria Bem Vi ver, na ci da de de
San to Antô nio do Içá-AM;

4 – Por ta ria nº 461, de 22 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Co mu ni ca ção Ca pe len se,
na ci da de de Ca pe la-AL;

5 – Porta ria nº 462, de 22 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção de Pais e Pro fes so res, na ci da de de São
José – SC;

6 – Por ta ria nº 467, de 22 de agos to de 2001 –
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, na ci da de de São
Go tar do-MG:

7 – Por ta ria nº 468, de 22 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Mo ra do res do Estre i to –
MA, na ci da de de Estre i to-MA:

8 – Por ta ria nº 481, de 22 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria Esta ção de Fran co
da Ro cha na ci da de de Fran co da Ro cha-SP:

9 – Por ta ria nº 487, de 22 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria do Sí tio His tó ri co de Olin da,
na ci da de de Olin da – PE; e

10 – Por ta ria nº 488, de 22 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Be ne fi cen te Artís ti ca e Cul -
tu ral de Co ro man del-MG – ASCOBEN, na ci da de de
Co ro man del – MG.

Bra sí lia, 27 de de zem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC Nº 591 EM

 Bra sí lia, 28 de se tem bro de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú-
bli ca.

Enca mi nho a vos sa Exce lên cia por ta ria de ou -
tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção
para que a en ti da de de no mi na da 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, na ci da de de São Go tar do Esta do
de Mi nas Ge ra is, ex plo re o ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria, em con for mi da de com o ca put do art.
223, da Cons ti tu i ção e a Lei nº 9.612. de 19 de fe ve-
re i ro de 1998.

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

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci-
a ti va co man da da por Vos sa Exce lên cia. es sas ações 
per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to
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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 á in te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to -
dos os seg men tos e a to dos es ses nú cle os po pu la ci-
o na is.

4. So bre o caso em es pé cie. de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da. cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53710.001081/98 que ora faço acom pa nhar, com a 
fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos edu ca-
ci o na is e le ga is. a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do 
pre sen te pro ces so. pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga-
is so men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o-
nal, 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 467, DE 22 DE AGOSTO DE 2001

O Mi nis tro De Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to n.º 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 n.º 53710.001081/98, re sol ve:

Art. 1º  Au to ri zar 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, com sede na Rua João Alves Fran co, n.º
1.333, São Vi cen te de Pa u la, na ci da de de São Go tar-
do, Esta do de Mi nas Ge ra is, a exe cu tar o ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria, pelo pra zo de três anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei n.º
9.612. de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com 
o sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das
ge o grá fi cas com la ti tu de em 19º20’30”S e lon gi tu de
em 46º03’25”W, uti li zan do a fre qüên cia de 104,9
MHz.

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

ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra-
ção.

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

RELATÓRIO Nº 251/2001-DOSR/SSR/MC

RE FE RÊN CIA: Pro ces so Nº 53710001081/98, de
18-9-98.

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

INTE RES SA DO: Asso ci a ção de De sen vol vi men to
Co mu ni tá rio do Ba ir ro São Vi cen te de Pa u la

– ASVIP, lo ca li da de de São Go tar do, Esta do de
Mi nas Ge ra is.

I – Intro du ção

1. 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 – ASVIP, ins cri-
ta no CGC/MF ou CNPJ sob o nú me ro
70.932.892/0001-44, no Esta do de Mi nas Ge ra is,
com sede na Rua João Alves Fran co 1333 – São Vi -
cen te de Pa u la, ci da de de São Go tar do – MG, 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 9 de se -
tem bro de 1998, subs cri to por re pre sen tan te le gal,
de mons tran do in te res se na ex plo ra ção do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, na lo ca li da de que in -
di ca.

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

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

II – Re la tó rio

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

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

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

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

– Esta tu to So ci al;

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

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

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

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

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

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fls. 3 à 322, dos au tos.

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

III – Re la tó rio

• in for ma ções téc ni cas

9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em
sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1km,

com cen tro lo ca li za do na Av. Pre fe i to Ero til des Ba tis ta
nº 1.159, na ci da de de São Go tar do, Esta do de Mi nas
Ge ra is, de co or de na das ge o grá fi cas em 19º20’30”S
de la ti tu de e 46º03’22”W de lon gi tu de, con so an te aos
da dos cons tan tes do Avi so pu bli ca do no DOU, de
18-3-1999, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lhas 179 e 298 (no vas co or de na das),
de no mi na do de “Ro te i ro de Aná li se Téc ni ca de Rad -
Com”. Pos te ri or men te, a re que ren te di an te das no vas
co or de na das, al te rou o en de re ço, sen do que, es tes
da dos fo ram ace i tos e ana li sa dos por Enge nhe i ro res -
pon sá vel.

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

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

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

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;

– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e do 
sis te ma ir ra di an te;

– ou tros da dos e con clu são.

12. Se gui ram-se di li gên ci as para a apre sen ta-
ção da do cu men ta ção elen ca da no su bi tem 6.7 in ci-
sos I e II da Nor ma 2/98, con fir ma ção das co or de-
na das ge o grá fi cas, com pro van te de vá li da exis tên-
cia das en ti da des que ma ni fes ta ram apo io à ini ci a ti-
va e en ca mi nha men to do Pro je to Téc ni co com pos -
te ri or ade qua ção do mes mo à Nor ma 2/98. (fls. 183
a 322).

13. Ao cum prir as exi gên ci as, foi en ca mi nha do o 
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas” – fls 319, 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.
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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 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas em
seu item 6.11. Fo lhas 323 e 324.

15. É o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

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

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

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

do Ba ir ro São Vi cen te de Pa u la – ASVIP;

– qua dro di re ti vo
Pre si den te:  Mi guel Fer re i ra Pe res

 Vice-pre si den te:  Ma ria Lu cia de Re sen de
Se cre tá rio:  Pa u lo Antô nio

 2º Se cre tá rio:  João Au gus to de Re sen de
 Te sou re i ra:  La za ra Ma ria de O. Ri be i ro
 2ª Te sou re i ra: Val de li no Hen ri que Ri be i ro

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

Rua Lino Fran cis co So a res 183, ci da de de São
Go tar do, Esta do de Mi nas Ge ra is;

– co or de na das ge o grá fi cas

19º19’31” de la ti tu de e 46°03’22” de lon gi tu de,
cor res pon den tes aos da dos dis pos tos no “Ro te i ro
de Aná li se de Insta la ção da Esta ção” – fls. 323 e
234, bem como “For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni-
cas” – fls 319 e que se re fe rem à lo ca li za ção da es -
ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção de De -
sen vol vi men to Co mu ni tá rio do Ba ir ro São Vi cen te
de Pa u la – ASVIP, 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 53710001081/98, de 18 de se-
tem bro de 1998.

Bra sí lia, 31 de ju lho de 2001.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 89, DE 2003

(Nº 2.074/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

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, 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 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.

MENSAGEM Nº 207, 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 73, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção de Co mu ni ca ção Co mu ni tá ria Sen ti ne la
Pan pe a na, na ci da de de São Fran cis co de Assis – RS;

2 – Por ta ria nº 74, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Cul tu ral Sal to Ve lo so, na ci da de de Sal to
Ve lo so – SC;
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3 – Por ta ria nº 75, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são Alto Rio
Gran de, na ci da de de Pi e da de do Rio Gran de – MG;

4 – Por ta ria nº 76, de 29 de ja ne i ro de 2002  –
Asso ci a ção Cul tu ral San ta nen se, na ci da de de San -
ta na do Ma nhu a çu – MG;

5 – Por ta ria nº 77, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Mi nis tro Ser gio Mot ta de Co mu ni ca ção,
Cul tu ra e Ação Co mu ni tá ria, na ci da de de Ga ru va – SC;

6 – Por ta ria nº 78, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra
de Va li nhos, na ci da de de Va li nhos – SP;

7 – Por ta ria nº 80, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ser vi ços Ra di o fô ni cos de 
Co que i ral, na ci da de de Co que i ral – MG;

8 – Por ta ria nº 81, de 29 de ja ne i ro de 2002  –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ra i nha da Paz, na ci da de de 
Co ro nel Ma ce do – SP;

9 – Por ta ria nº 83, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção dos Ami gos de Cabo Ver de, na ci da de de
Cabo Ver de – MG; e

10 – Por ta ria nº 86, de 29 de ja ne i ro de 2002  –
Asso ci a ção Assis ten ci al e Co mu ni tá ria de Espe ran-
ça, na ci da de de Espe ran ça – PB.

Bra sí lia, 1º de abril de 2002. – Fer nan do Hen ri-
que Car do so.

MC Nº 112 EM

Bra sí lia, 7 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 Mi nis tro Sér gio Mot ta de
Co mu ni ca ção, Cul tu ra e Ação Co mu ni tá ria, na ci da de
de Ga ru va, Esta do de San ta Ca ta ri na, ex plo re o ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, em con for mi da de
com o ca put do art. 223 da Cons ti tu i ção e a Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998.

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

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a ti-
va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações

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

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li-
ses téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons -
ta tan do a ine xis tên cia de óbí ce le gal e nor ma ti vo ao 
ple i to, o que se con clui da do cu men ta ção de ori-
gem, con subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53820.000640/98, que ora faço
acom pa nhar, com a fi na li da de de sub si di ar os tra-
ba lhos fi na is.

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

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

PORTARIA Nº 77, DE 29 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, do 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 na 53820.000640/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar 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,
com sede na Rua Car los Bor ge nha u sen, 529 – Cen -
tro, na ci da de de Ga ru va, Esta do de San ta Ca ta ri na, a 
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, pelo
pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de.

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

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com 
o sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das
ge o grá fi cas com la ti tu de em 26°02’06”S e lon gi tu de
em 48°51’26”W, uti li zan do a fre qüên cia de
104,9MHz.

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

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 90, DE 2003

( Nº 2.076/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces-
são à Fundação Vila Rica de Rádio e
Televisão Educativa 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.

O 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 Vila Rica de Rá dio e Te le vi são Edu -
ca ti va 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 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.

MENSAGEM Nº 242, 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 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, 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 – Fundação Vale do Jaguaribe, na ci da de de
Ara ca ti – CE;

2 – Fundação Educativa e Cultural do Noroeste
Mineiro, na ci da de de João Pi nhe i ro – MG;

3 – Fundação Vila Rica de Rádio e Televisão
Educativa, na ci da de de Belo Ho ri zon te-MG; e

4  – Fundação Claret, na ci da de de Rio Cla ro –
SP.

Bra sí lia, 9 de abril de 2002. – Fer nan do Hen ri que
Car do so.

MC Nº 235 EM
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 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 sons 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 Vale do Ja gua ri be, na ci da de de Ara ca-
ti, Esta do do Ce a rá (Pro ces so nº 53650.000909/01);

• Fundação Educativa e Cultural do Noroeste
Mineiro, na ci da de de João Pi nhe i ro, Esta do de Mi nas
Ge ra is (Pro ces so nº 53000.000509/01);

• Fundação Vila Rica de Rádio e Televisão
Educativa, na ci da de de Belo Ho ri zon te, Esta do de
Mi nas Ge ra is (Pro ces so nº 53 000.000702/02);

• Fundação Claret, na ci da de de Rio Cla ro, Esta -
do de São Pa u lo (Pro ces so nº 53000.006064/00).

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 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 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, com fins
ex clu si va men te edu ca ti vos, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Presidente da República, 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 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,

Decreta:
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:
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I – Fun da ção Vale do Ja gua ri be, na ci da de de Ara -
ca ti, Esta do do Ce a rá (Pro ces so nº 53650.000909/01);

II – Fundação Educativa e Cultural do Noroeste
Mineiro, na ci da de de João Pi nhe i ro, Esta do de Mi nas
Ge ra is (Pro ces so nº 53000.000509/01)

III – Fun da ção Vila Rica de Rá dio e Te le vi são
Edu ca ti va, na ci da de de Belo Ho ri zon te, Esta do de
Mi nas Ge ra is (Pro ces so nº 53000.000702/02);

IV – Fun da ção Cla ret, na ci da de de Rio Cla ro,
Esta do de São Pa u lo (Pro ces so nº 53000.006064/00).

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 to ma 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; 181º da Inde pen-
dên cia e 114º da Re pú bli ca. – Fer nan do Hen ri que
Car do so.

PARECER Nº 27/2002

RE FE RÊN CIA: Pro ces so nº 53000.000702/02

INTERESSADA: Fun da ção Vila Rica de Rá dio e Te -
le vi são Edu ca ti va

ASSUN TO EMENTA: 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

I – Os Fa tos

A Fun da ção Vila Rica de Rá dio e Te le vi são Edu -
ca ti va, com sede na ci da de de Belo Ho ri zon te, Esta do
de Mi nas Ge ra is, 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 45-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, Li vro “A”, sob o
nº 109.239, aos 3 dias do mês de ou tu bro de 2001,
na ci da de de Belo Ho ri zon te, Mi nas Ge ra is, 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 vi ta-
lí cio, de acor do o art. 20 Esta tu to da Fun da ção, está
ocu pa do pelo Sr. Mar co Au ré lio Jar jour Car ne i ro, 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 Pri me i-
ro Vice-Pre si den te, ocu pa do pelo Sr. José Ivo de Bri -
to, de Se gun do Vice-Pre si den te, ocu pa do pelo Sr. Le -
o nar do Ma no el For tes Tu nes, e os Con se lhe i ros Alen -
car Abu jan ra de Oli ve i ra Cos ta e San do val Cas tro Fi -
lho, to dos mem bros do Con se lho Cu ra dor, ór gão des -
ti na do à ad mi nis tra ção da Fun da ção, con for me art. 20 
do Esta tu to da en ti da de.

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 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.
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“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. 16,
25, 35, 45 e 55 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, 22 de fe ve re i ro de 2002. – Fer nan do

Sam pio Neto, 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, 22 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.

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.

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, 22 de fe ve re i ro 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, 22 de fe ve re i ro de 2002. – Anto nio
Car los Tar del li, Se cre tá rio 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 91, DE 2003

(Nº 2.078/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
à Fundação Quilombo 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.

O Con 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 129, de 5 de fe ve re i ro de 2002, que ou tor ga
per mis são à Fun da ção Qu i lom bo 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 Pe ne do,
Esta do de Ala go as.

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

MENSAGEM Nº 256

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 3º 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 200l –
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;
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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 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 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;

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 na –
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 Nº 237 EM

Bra sí lia, 8 de mar ço de 2002.

Exe len tís si mo se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exe lên cia o Pro ces so nº

53000.004024/2000, de in te res se da  exe cu tar ser vi-
ço de ra di o di fu lão so no ra em fre quên cia mo du la da,
com dins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de de
Pe ne do, Esta do de Ala go as.

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 129, DE 5 DE FEVEREIRO 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, § 12, 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 l963, com a re da ção que lhe foi dada pelo
de cre to, de 24 de de zem bro de 19%, e ten do em vis ta
o que cons ta do Pro ces so nº 53000.004024/2000, re -
sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são à Fun da ção Qu i lom-
bo 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 Pe ne do, Esta do de ala go as.

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, Mi nis tro de Esta do das Co -
mu ni ca ções.

PARECER Nº 09/2002

REFERÊNCIA: Pro ces so nº 53000.004024/00

INTERESSADA: FUNDAÇÃO QUILOMBO

ASSUNTO:  Ou tor ga de ser vi ço de ra di o di fu são.
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EMENTA:  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.

CONCLUSÃO: Pelo de fe ri men to

I – Os Fa tos

A Fundação Quilombo, com sede na ci da de de
Ma ce ió, Esta do de Ala go as, 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 ci da de de Pe ne do, Esta do de
Ala go as, 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 te le vi são, 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 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, sob o nº 38.078,
em 22 de maio de 2000, na ci da de de Ma ce ió, Ala go-
as, 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 ci 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 três anos, con for me ar ti go 24 do Esta tu to,
está ocu pa do pela Sra. Ma ria Be tâ nia Bo te lho Alves,
ca ben do a ela 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
Admi nis tra ti vo e Fi nan ce i ro, ocu pa do pela Srª Ânge la
Ma ria Sil va Lins e de Di re tor Téc ni co, ocu pa do pelo
Sr. Má rio Lins Bro ad Neto.

II – Do Mé ri to

7. A ou tor ga de per mis são, con ces são e au to ri-
za ção 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
lnter 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. 5,
83 e 84 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 ce sub cen su ra..
Bra sí lia, 29 de ja ne i ro de 2002. – Fernando

Sampaio Netto, 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, 29 de ja ne i ro de 2002. – Napoleão
Valadares, 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 , 29 de ja ne i ro de 2002. – Antonio
Carlos Tardeli, Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga
de Ser vi ços de Ra di o di fu são.
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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, 29 de ja ne i ro de 2002. – Antonio
Carlos Tardeli, 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 92, DE 2003

( Nº 2.079/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
à Fun da ção 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.

O Con 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 130, de 5 de fe ve re i ro de 2002, que ou tor ga
per mis são à Fun da ção Qu i lom bo 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 Pal me i ra
dos Índi os, Esta do de Ala go as.

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

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 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 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 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;

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 200. – Fer nan do Hen ri que
Car do so.

MC Nº 238 EM

Bra sí lia, 8 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

53000.000143/2002, de in te res se da Fun da ção Qu i-
lom bo, 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 Pal me i-
ra dos Índi os, Esta do de Ala go as.
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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 130, DE 5 DE FE VE RE I RO 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, 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 53000.000143/2002, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são à Fun da ção Qu i lom-
bo 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 Pal me i ra dos Índi os, Esta do de
Ala go as.

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 COnSti 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 10/2002

REFERÊNCIA – Pro ces so nº 53000.000143/02

INTERESSADA  – Fun da ção Qu i lom bo

ASSUNTO  – Ou tor ga de ser vi ço de ra di o di fu são

EMENTA  – 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.

CONCLUSÃO – Pelo de fe ri men to

I  – Os Fa tos

A Fun da ção Qu i lom bo, com sede na ci da de de
Ma ce ió, Esta do de Ala go as, 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 ci da de de Pal me i ra dos Índi os,
Esta do de Ala go as, me di an te a uti li za ção do ca nal
297 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 te le vi são, 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 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, sob o nº 38078,
em 22 de maio de 2000, na ci da de de Ma ce ió, Ala go-
as, 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 ci 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 três anos, con for me ar ti go 24 do Esta tu to,
está ocu pa do pela Sra. Ma ria Be tâ nia Bo te lho Alves,
ca ben do a ela 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
Admi nis tra ti vo e Fi nan ce i ro, ocu pa do pela Sra. Ânge -
la Ma ria Sil va Lins e de Di re tor Téc ni co, ocu pa do pelo
Sr. Má rio Lins Bro ad Neto.

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 (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 -
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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 e jun ta das às fls.
20, 21 e 22 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 sura.
Bra sí lia, 29 de ja ne 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, 29 de ja ne i ro 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 fu são.

Bra sí lia, 29 de ja ne i ro de 2002. – Anto nio Car -
los Tar de li, Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga de
Ser vi ços de Ra di o di fu são.

Enca mi nhem-se os au tos à dou ta Con -
sul ta ria Ju rí di ca, para pros se gui men to.

Bra sí lia, 29 de ja ne i ro de 2002. – Anto nio Car -
los Tar de li, Se cre ta 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 93, De 2003

(Nº 2.080/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
à Fun da ção 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.

O Con 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 188, de 19 de fe ve re i ro de 2002, que ou tor ga
per mis são à Fun da ção Qu i lom bo 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 União dos
Pal ma res, Esta do de Ala go as.

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

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;
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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 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 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 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;

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 Can 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 Nº 266 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

53000.004022/2000, de in te res se da Fun da ção Qu i-
lom bo, 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 União
dos Pal ma res, Esta do de Ala go as.

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.l08, 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 188, DE 19 DE FEVEREIRO 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
ar ti go 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 53000.004022/2000, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são à Fun da ção Qu i lom-
bo para exe cu tar, pelo pra zo de 10 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 União dos Pal ma res, Esta do de
Ala go as.

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 599/2000

RE FE RÊN CIA: Pro ces so nº 53000.004.022/00

INTE RES SA DA: Fun da ção Qu i lom bo

ASSUN TO: Ou tor ga de ser vi ço de ra di o di fu são.

EMENTA: 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
in ter 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 Qu i lom bo, com sede na ci da de de
Ma ce ió, Esta do de Ala go as, re quer que 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 ci da de de União dos Pal -
ma res, Ala go as, me di an te a uti li za ção do ca nal
294-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 per mis são ou con ces 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. O es ta tu to da en ti da de en con tra-se de vi da-
men te re gis tra do no Car tó rio de Re gis tro Ci vil de Pes -
so as Ju rí di cas, sob o nº de or dem 38.078, aos 22 dias 
do mês de maio de 2000, na co mar ca de Ma ce ió, Ala -
go as, 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.

4. A Di re to ria Exe cu ti va com man da to de 3 (três) 
anos, de acor do com o art. 24 do es ta tu to, en con-
tra-se re pre sen ta da pe los se guin tes di re to res, ele i tos
em Re u nião Con jun ta de Ele i ção e Pos se (fl.75):

Car gos  No mes

Di re tor Pre si den te Ma ria Be tâ nia Bo te lho Alves
Di re tor Téc ni co          Má rio Lins Bro ad Neto
Di re tor Admi nis tra ti vo-Fi nan ce i ro  Ânge la Ma ria Lins e Sil va

5. Con so an te o es ta tu to em seu art. 31, in ci so
VIII, 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

6. A ou tor ga de per mis são, con ces são e 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 (art. 21, in ci so XII, alí -
nea a).

7. 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.

8. 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”.

9. 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, ten do
sido apre sen ta do à fl. 84, 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. 

10.  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, con for me de cla ra ções fir ma-
das pe los di re to res,  jun ta das às fls. 3, 5 e 83 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.

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,
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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, 19 de ou tu bro de 2000. – Hum ber to Sal -

mi to de Alme i da Fi li zo la, Advo ga do-OAB/DF-15.492.

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,19 de ou tu bro de 2000. – Na po leão Ema -
no el 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,19 de ou tu bro de 2000. – Anto nio Car -
los Tar del 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,de de 2000. – Pa u lo Me ni cuc ci, Se cre-
tá rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 94, DE 2003

(Nº 2.048/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria Be ne fi cen te Artís ti ca e
Cul tu ral de Co ro man del  – MG –
ASCOBEN a exe cu tar ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Co ro-
man del, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

ta ria nº 488, de 22 de agos to de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Be ne fi cen te Artís ti ca e Cul -
tu ral de Co ro man del-MG  – ASCOBEN, a exe cu tar,
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 Co ro man del,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

MENSAGEM Nº 1.451, 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, au to ri za ções para exe cu-
tar, pelo pra zo de trás 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 456, de 22 de agos to de 2001  –
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. na ci da de cio Cam pos de Jú lio-MT;

2  – Por ta ria nº 457, de 22 de agos to de 2001  –
Asso ci a ção de Co mu ni ca ção e Cul tu ra de Bom Jar -
dim de Go iás  – ASCOBOM, na ci da de de Bom Jar -
dim de Go iás-GO;

3  – Por ta ria nº 458, de 22 de agos to de 2001  –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Bem Vi ver, na ci da de de
San to Antô nio do Içá-AM.

4  – Por ta ria nº 461, de 22 de agos to de 2001  –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Co mu ni ca ção Ca pe len se.
na ci da de de Ca pe la-AL;

5  – Por ta ria nº 462, de 22 de agos to de 2001  –
Asso ci a ção de Pais e Pro fes so res, na ci da de de São
José-SC;

6 – Por ta ria nº 467, de 22 de agos to de
2001-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. na ci da de
de São Go tar do-MG;

7  – Por ta ria nº 468, de 22 de agos to de 2001  –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Mo ra do res do Estre i to  – 
MA. na ci da de de Estre i to-MA:

8  – Por ta ria nº 481. de 22. do agos to de 2001  –
Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria Esta ção de Fran co
da Ro cha. na ci da de de Fran co da Ro cha-SP;

9  – Por ta ria nº 487, de 22 de agos to de 2001  –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria do Sí tio His tó ri co de Olin da,
na ci da de de Olin da-PE;e

10  – Por ta ria nº 488. de 22 de agos to de 2001  –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Be ne fi cen te Artís ti ca e Cul -
tu ral de Co ro man del-MG  – ASCOBEN, na ci da de de
Co ro man del-MG.

Bra sí lia, 27 do de zem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC Nº 612 EM

Bra sí lia, 28 de se tem bro de 2001

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

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de de no mi na da Asso ci a ção Co mu ni tá ria
Be ne fi cen te Artís ti ca Cul tu ral de Co ro man del  – MG – 
ASCOBEN,na ci da de de Co ro man del, Esta do de Mi -
nas Ge ra is, 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
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Cons ti tu i ção e a Lei nº. 9.612. de 19 de fe ve re i ro de
1998.

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

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

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da. cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53710.00l284/98, que ora faço acom pa nhar. com a
fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

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

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

PORTARIA Nº 488, DE 22 DE AGOSTO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de um 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 do
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53710.001284/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Be -
ne fi cen te Artís ti ca e Cul tu ral de Co ro man del  – MG  –
ASCOBEN, com sede na Rua Rio Bran co, nº 1.270,
na ci da de de Co ro man del, Esta do de Mi nas Ge ra is, a
exe cu tar o ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, pelo
pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de.

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

Art. 3º  A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com
o sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 18º28’20” S e lon gi tu de em
47º 11‘ 44” W, uti li zan do a fre qüên cia de 104,9 MHz.

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

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

RELATÓRIO Nº 240 /2001-DOSR/SSR/MC

RE FE RÊN CIA: Pro ces so nº 53710001284/98, de
14-10-98.

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

INTE RES SA DO: Asso ci a ção Co mu ni tá ria Be ne fi-
cen te, Artís ti ca e Cul tu ral de Co ro man del – MG –
ASCOBEN, lo ca li da de de Co ro man del, Esta do de
Mi nas Ge ra is.

I – Intro du ção

1. A Asso ci a ção Co mu ni tá ria Be ne fi cen te, Artís -
ti ca e Cul tu ral de Co ro man del – MG – ASCOBEN, ins -
cri ta no CGC/MF ou CNPJ sob o nú me ro
2.252.213/0001-36, no Esta do de Mi nas Ge ra is, com
sede na Rua Rio Bran co Nº 1.270, ci da de de Co ro-
man del – Mg, di ri giu-se ao Se nhor Mi nis tro de Esta do
das Co mu ni ca ções, por meio de re que ri men to da ta do
de 13 de ou tu bro de 1998 subs cri to por re pre sen tan te
le gal, de mons tran do in te res se na ex plo ra ção do Ser -
vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, na lo ca li da de que
in di ca.

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

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

II – Re la tó rio

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

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

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

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

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

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

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

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

– in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes da 
en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de cla ra-
ção de fiel cum pri men to 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 4 à 151, 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 fo ca li za do na Rua Rio Bran co nº 1.270, na 
ci da de de Co ro man del, Esta do de Mi nas Ge ra is, de
co or de na das ge o grá fi cas em 18º28’20”S de la ti tu de e 
47º11’44”W de lon gi tu de, con so an te aos da dos cons -

tan tes do Avi so pu bli ca do no DOU, de 18-3-1999, Se -
ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fls. 52, de no mi na do de “Ro te i ro de Aná li-
se Téc ni ca de Rad Com”. Pos te ri or men te, a re que ren te
al te rou sen si vel men te as co or de na das, que fo ram ace i-
tas e ana li sa das por Enge nhe i ro res pon sá vel.

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

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

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

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

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

ção da do cu men ta ção elen ca da no su bi tem 6.7 in ci-
sos I,II,IV e VIII da Nor ma nº 2/98, com pro van te de
vá li da exis tên cia das en ti da des que ma ni fes ta ram
apo io à ini ci a ti va. Enca mi nha men to do Pro je to Téc ni-
co (fls. 53 à 151).

13. Ao cum prir as exi gên ci as, foi en ca mi nha do o 
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas” – fls. 128, 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 02/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas em
seu item 6.11. fls. 153 e 154.

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
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dos pre sen tes au tos, de po is de de ti do exa me do rol
de do cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le -
gis la ção ati nen te.

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

– nome
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Be ne fi cen te, Artís ti ca

e Cul tu ral de Co ro man del – MC – ASCOBEN;

– qua dro di re ti vo

Pre si den te:                              Wag ner Vi e i ra Igná cio
Vice-pre si den te:                   Pe trô nio Ja cin to da Sil va
1º Se cre tá rio:                  Ro gé rio Ro dri gues da Sil va
2º Se cre tá ria:                   Ni val do Eu lâm pio de Lima
1º Te sou re i ro:                     Car los Hen ri que da Sil va
2º Te sou re i ro:                             José C. de Re sen de

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

Rua Rio Bran co 1270, ci da de de Co ro man del,
Esta do de Mi nas Ge ra is;

– co or de na das ge o grá fi cas
18º28’19” de la ti tu de e 47º12’00” de lon gi tu de,

cor res pon den tes aos da dos dis pos tos no “Ro te i ro de
Aná li se de Insta la ção da Esta ção” – fls. 153 e 154,
bem como “For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas” – fls 
128 e que se re fe rem á lo ca li za ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria Be ne fi cen te, Artís ti ca e Cul tu ral de Co ro man del
– MG – ASCOBEN, 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 53710001284/98, de 14 de ou tu bro
de 1998.

Bra sí lia, 26 de ju lho de 2001. –

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

De par ta men to de Ou tor ga e Ser vi ços de
Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 27 de Ju lho de 2001. – Ha mil ton de
Ma ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor-Ge ral.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 95, DE 2003

(Nº 2.049/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria 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, 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 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.

MENSAGEM Nº 6, DE 2002

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

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

1 – Por ta ria nº 278, de 14 de ju nho de 2000  –
Asso ci a ção e Mo vi men to Co mu ni tá ria Rá dio La je do
FM, na ci da de de La je do – PE;

2 – Por ta ria nº 326, de 5 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Voz da Pro mis são
Mega FM de Di vi nó po lis de Go iás, na ci da de de Di vi-
nó po lis de Go iás – GO;

3 – Por ta ria nº 377, de 31 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção de Rá dio Co mu ni tá ria Men sa gem FM, na
ci da de de Rio Novo do Sul – ES;

4 – Por ta ria nº 398, de 31 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Novo Dia, na ci da de de Fa xi-
nal – PR;

5 – Por ta ria nº 35, de 22 de fe ve re i ro de 2001  –
Fun da ção e Cul tu ra do De sen vol vi men to de Bre ji nho
– FUNCUDEB, na ci da de de Bre ji nho-RN.;

6 – Por ta ria nº 62, de 22 de fe ve re i ro de 2001 –
Asso ci a ção Ra di o di fu são Co mu ni tá ria da Ci da de de
Ma ri a na, na ci da de de Ma ri a na – MG;

7 – Por ta ria nº 226, de 18 de abril de 2001 – So -
ci e da de Ambi en ta lis ta de Pra ia Seca, na ci da de de
Ara ru a ma – RJ;
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8 – Por ta ria nº 231, de 18 de abril de 2001 –
ACCA – Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral Ara ca ti en-
se, na ci da de de Ara ca ti – CE;

9 – Por ta ria nº 519, de 29 de agos to de 2001  –
Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria da Re gião
de Vis con de de Mauá, na ci da de de Re sen de – RJ; e

10 – Por ta ria nº 520, de 29 de agos to de 2001  –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Rá dio Tro pi cal FM de Vera –
MT (ACRT/FM), na ci da de de Vera – MT.

Bra sí lia, 3 de ja ne i ro de 2002. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

MC Nº 648/EM

Bra sí lia, 19 de ou tu bro de 2001

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

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de Asso ci a ção Co mu ni tá ria Rá dio Tro pi-
cal FM de Vera – MT (ACRT/FM), na ci da de de Vera,
Esta do de Mato Gros so, 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 ou Lei nº 9.612, de 19 do 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 
seg men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53690.001186/98, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

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

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

PORTARIA Nº 520, DE 29 DE AGOSTO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53690.001136/93, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Rá -
dio Tro pi cal FM de Vera – MT (ACRT/FM), com sede
na Av. Pa dre Antô nio, 848, na ci da de de Vera, Esta do
de Mato Gros so, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria, pelo pra zo do 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 1993, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de 12º17’19”S e lon gi tu de em
55º18’25’W, uti li zan do a fre qüên cia de 104,9MHz.

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

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

RETIFICAÇÃO
Em 17 de de zem bro de 2001

Na Por ta ria nº 520, de 29 de agos to de 2001,
pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al da União do dia 14 de se -
tem bro de 2001, Se ção 1, pá gi na 126, onde se lê:
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Rá dio Tro pi cal FM
(ACRT/FM), leia-se: Asso ci a ção Co mu ni tá ria Rá dio
Tro pi cal FM de Vera – MT (ACRT/FM).

RELATÓRIO Nº 170/2001-DOSR/SSR/MC

RE FE RÊN CIA: Pro ces so nº 53.690.001.186/98 de
10-11-1998

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

INTE RES SA DO: Asso ci a ção Co mu ni tá ria Rá dio
Tro pi cal FM de Vera – MT (ACRT/FM), lo ca li da de de 
Vera, Esta do???

I  – Intro du ção

1. Asso ci a ção Co mu ni tá ria Rá dio Tro pi cal FM
de Vera  – MT (ACRT/ FM) ins cri ta no CNPJ sob o nú -
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me ro 2.432.966/0001-23, Esta do do Mato Gros so,
com sede na Rua Chi le, nº 1.478, Ci da de de Vera  –
MT, di ri giu-se ao Se nhor Mi nis tro de Esta do das Co -
mu ni ca ções, por meio de re que ri men to da ta do de
29-10-98, subs cri to por re pre sen tan te le gal, de mons-
tran do in te res se na ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o-
di fu são Co mu ni tá ria, na lo ca li da de que in di ca.

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

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

II – Re la tó rio

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

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

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

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

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

pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to

vin cu la dos à en ti da de, face aos di ta mes le ga is per ti-
nen tes;

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

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

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

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 7 a 337 dos au tos.

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

III – Re la tó rio

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

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1km,
com cen tro lo ca li za do na Rua Pa dre Antô nio, nº 848,
Ci da de de Vera, Esta do do Mato Gros so, de co or de-
na das ge o grá fi cas em 12º17’19”S de la ti tu de e
55º18’25”W de lon gi tu de, con so an te os da dos cons -
tan tes no avi so no DOU de 18-3-1999, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que, as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lhas 160 a 163, de no mi na do de “Ro -
te i ro de Aná li se Téc ni ca de Rad Com”.

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

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

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

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

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

da com pro va ção do de vi do re gis tro da Ata de Fun da-
ção/Ele i ção, do Esta tu to So ci al e da Ata de Re for ma
de 03.04.2000; de al te ra ção es ta tu tá ria e com pro va-
ção de vá li da exis tên cia das Enti da des que ma ni fes-
ta ram apo io à ini ci a ti va da Re que ren te; bem como do
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su bi tem 6.11, (Pro je to Téc ni co), da Nor ma nº 02/98,
(fls. 170 a 357).

13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fl. 346, fir ma-
do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su mi-
das as se guin tes in for ma ções:

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

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

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

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

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma nº 02/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas
em seu item 6.11, fo lhas 360 e 361.

15. É o re la tó rio.

IV  – Con clu são/Opi na men to

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

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

– nome
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Rá dio Tro pi cal FM de
Vera-MT ( ACRT/ FM).

– qua dro di re ti vo
Dir. Pre si den te: Be ní cio Bo e ing
Dir. Vice-Pre si den te:  Leôn cio Ba tis ti
Dir. 1º Se cre tá rio:  Bru no Bo e ing
Dir. 2º Se cre tá rio: Arnon Gon ça lo Men des
Dir. 1º Te sou re i ro:    Sa u lo Ge ral do de Oli ve i ra
Dir. 2ª Te sou re i ra: Ni der ce Vi la to ro Cal de i ra

lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e
es tú dio
Rua Pa dre Antô nio, nº 848, Ci da de de Vera, Esta do
do Mato Gros so;

– co or de na das ge o grá fi cas
12º17’19”S de la ti tu de e 55º18’25”W de lon gi tu de,
cor res pon den tes aos da dos cons tan tes no “For mu-
lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fl. 346, e “Ro te i ro de 
Aná li se de Insta la ção da Esta ção de RADCOM”, fls.
360 e 361, que se re fe re à lo ca li za ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria Rá dio Tro pi cal FM de Vera-MT (ACRT/FM), 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
53.690.001.186/98, de 10 de no vem bro de 1998.

Bra sí lia, 21 de maio de 2001.  – Adri a na Cos ta,
Re la tor da con clu são Ju rí di ca  – Re gi na Apa re ci da
da Sil va, Re la tor da con clu são Téc ni ca.

De acor do. À con si de ra ção do Se nhor
Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga de
Ser vi ços de Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 22 de maio de 2001.  – Ha mil ton de
Ma ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor Ge ral.

De acor do.

À con si de ra ção do Se nhor Se cre tá rio
de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 22 de maio de 2001.  – Anto nio Car los
Tar de li, Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga de Ser -
vi ços de Ra di o di fu são.

Apro vo o Re la tó rio nº 170/2001/DOSR/SSR/MC
Enca mi nhe-se à Con sul to ria Ju rí di ca para exa -

me e pa re cer.
Bra sí lia, 23 de maio de 2001.  – Pa u lo Me ni cuc-

ci, Se cre tá rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 96, DE 2003

(Nº 2.053/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
à Fun da ção Rá dio e TV Edu ca ti va Espe-
ran ça para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em fre qüên cia mo du la da na
ci da de de Novo Ho ri zon te, Esta do de São 
Pa u lo.

O Con 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 654, de 13 de no vem bro de 2001, que ou tor ga
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per mis são à Fun da ção Rá dio e TV Edu ca ti va Espe ran-
ça 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 Novo Ho ri zon te, 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 32, 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 652, de 6 de no vem bro de 2001  – 
Fun da ção Les te Mi ne i ra de Co mu ni ca ção, na ci da de
de Go ver na dor Va la da res – MG;

2 – Por ta ria nº 654, de 13 de no vem bro de 2001 
– Fun da ção Rá dio e TV Edu ca ti va Espe ran ça, na ci -
da de de Novo Ho ri zon te – SP;

3 – Por ta ria nº 695, de 21 de no vem bro de 2001 
– Fun da ção Cul tu ral Fran cis co e Cla ra de Assis, na ci -
da de de Li nha res – ES;

4 – Por ta ria nº 696, de 21 de no vem 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 São Se bas tião da
Boa Vis ta – PA;

5 – Por ta ria nº 697, de 21 de no vem bro de 2001 
– Fun da ção Tro pi cal de Ra di o di fu são Edu ca ti va, na
ci da de de Paty do Alfe res – RJ;

6 – Por ta ria nº 699, de 21 de no vem bro de 2001 
– Fun da ção Se ri dó Cen tral, na ci da de de Ca i có – RN;
e

7 – Por ta ria nº 739, de 6 de de zem bro de 2001  – 
Fun da ção Edu ca ti va Sin to nia Cul tu ral, na ci da de de
Ara xá – MG.

Bra sí lia, 21 de ja ne i ro de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC Nº 775 EM 

Bra sí lia, 7 de de zem bro de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia o Pro ces so nº

53830.000662/98, de in te res se da Fun da ção Rá dio
e TV Edu ca ti va Espe ran ça, 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 Novo Ho ri zon te, Esta do de São
Pa u lo.

2. De acor do com o art. 13, § lº, 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 654, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to 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
53830.000662/98, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são à Fun da ção Rá dio e
TV Edu ca ti va Espe ran ça para exe cu tar, pelo pra zo de 
dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, com fins
ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de de Novo Ho ri-
zon te, Esta do de São Pa u lo.

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.
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PARECER Nº 207/2001

REFERÊNCIA: Pro ces so nº 53830.000662/98

INTERESSADA: Fundação Rádio e TV Educativa
Esperança

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.

CONCLUSÃO: Pelo de fe ri men to

I – Os Fa tos

A Fun da ção Rá dio e TV Edu ca ti va Espe ran ça,
com sede na ci da de de Novo Ho ri zon te, 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
288 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 – 1”, sob o nº 273,
aos 25 dias do mês de no vem bro de 1997, na ci da de
de Novo Ho ri zon te, 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 Pre si den te, que terá man da to de
três anos, de acor do com o art. 31, § 1º, do Esta tu to
da Fun da ção, está ocu pa do pelo Sr. Alfre do do Rio,
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
Admi nis tra ti vo, ocu pa do pelo Sr. Ge ral do José Jan-
nuz zi, de Di re tor Con tá bil, ocu pa do pelo Sr. José Ge -
ral do Cos sa ri, de Di re tor Fi nan ce i ro, ocu pa do pelo Sr.
Osval do Lot to e de Di re tor Se cre tá rio-Ge ral, ocu pa do
pelo Sr. Eu cli des Ama ral.

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  serviço 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 ção fir ma da por eles e jun ta da à fl.131 dos 
pre sen tes au tos.

III – Conclusão

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, 17 de se tem bro de 2001. – Fer nan do

Sam pa io Net to, Asses sor Ju rí di co.
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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, 19 de se tem bro 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, 2 de ou tu bro de 2001. – Anto nio Car los
Tar de li, Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi-
ços de Ra di o di fu são.

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, 2 de ou tu bro de 2001. – 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 97, DE 2003

( Nº 2.054/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria 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, 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 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.

MENSAGEM Nº 40, 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 636, de 5 de ou tu bro de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral e Fol cló ri ca de Mar -
ce lân dia, na ci da de de Mar ce lân dia-MT;

2 – Por ta ria nº 111, de 6 de mar ço de 2001 –
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, na ci da de de
Bra si lân dia de Mi nas – MG; e

3 – Por ta ria nº 678, de 14 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são Dom
Othon Mot ta, na ci da de de Cam pa nha – MG.

 Bra sí lia, 24 de ja ne i ro de 2002

EM Nº 605 /MC

Bra sí lia, 13 de no vem bro 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 Por ta ria de ou -

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de de no mi na da Asso ci a ção Co mu ni tá ria
Cul tu ral e Fol cló ri ca de Mar ce lân dia, com sede na ci -
da de de Mar ce lân dia, Esta do de Mato Gros so, 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 pua pres tar o so ne go.
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 da 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 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 á in te gra-
ção de in for ma ções be né fi cas em to dos os seg men tos, e 
a to dos es ses nú cle os po pu la ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, nos au -
tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53690.001137/98,
que ora faço acom pa nhar, com a fi na li da de de sub si-
di ar os tra ba lhos fi na is;

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos cons ti tu ci-
o na is 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 § 3 do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Res pe i to sa men te, Pimenta da Veiga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.
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PORTARIA Nº 636, DE 5 DE OUTUBRO DE 2000

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53690.001137/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul -
tu ral e Fol cló ri ca de Mar ce lân dia, com sede na Rua
José Se ve ri no de Mou ra, nº 27, sala 5, na ci da de de
Mar ce lân dia, Esta do de Mato Gros so, a exe cu tar ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, pelo pra zo de três
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de.

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

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te, lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 11º04’57’S e lon gi tu de em
54º31’14”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 tur nos do 
§ 3º do art 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da de ini -
ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me ses a
con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra ção.

Art. 4º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Veiga.

RELATÓRIO Nº 9/2000-DOSR/SSR/MC

REFERÊNCIA: Pro ces so 5369001137/98 de
26-10-98.

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

INTERESSADO: Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral e 
Fol cló ri ca de Mar ce lân dia – ACCM, lo ca li da de de
Mar ce lân dia,Esta do do Mato Gros so.

I – Intro du ção

1. A Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral e Fol cló ri-
ca de Mar ce lân dia – ACCM, ins cri ta no CGC/MF sob
o nú me ro 02.610.808/0001-16, no Esta do do Mato
Gros so, com sede na Rua Se ve ri no de Mou ra, nº 27,
sala 5, ci da de de Mar ce lân dia/MT, 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 25 de se tem bro de 1998,
subs cri to por re pre sen tan te le gal, de mons tran do in te-
res se na ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co -
mu ni tá ria, na lo ca li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do

Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União – DOU, de
22 de de zem bro de 1998, Se ção 3, que con tem pla o lo -
gra dou ro onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor, as -
sim como o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

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

II – Re la tó rio

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

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

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

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

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

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

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

– in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes da 
en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de cla ra-
ção de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi men to da
taxa de ca das tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.
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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 6 a 183, dos au tos.

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

III – Re la tó rio

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

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1km,
com cen tro lo ca li za do na Rua José Se ve ri no de Mou -
ra, nº 27– sala 5, na ci da de de Mar ce lân dia, Esta do
do Mato Gros so, de co or de na das ge o grá fi cas em
11º4’15”S de la ti tu de e 54º31’14”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 22-12-1998, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que os cál cu los ini ci al men te efe tu a dos es tão cor re tos
e que, por con se guin te, as co or de na das ge o grá fi cas
in di ca das de vem ser man ti das, pelo que se de pre en de
da me mó ria do do cu men to de fo lhas 103 à 104, 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 eo

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

ção de do cu men tos dis pos tos no su bi tem 6.7 in ci so II
e su bi tem 6.11 e in ci sos (pro je to téc ni co) da Nor ma
2/98, bem como al te ra ção es ta tu tá ria (fls.108 à 183).

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

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

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

 – ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos
(trans mis sor, an te na e tor re e li nha de trans mis sor),

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

– di a gra mas de ins ta la ção da an te na e de ir ra-
di a ção, com in di ca ção de ca rac te rís ti cas elé tri cas da
an te na.

14. Se gue-se o ro te i ro de ve ri fi ca ção de ins ta la-
ção da es ta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com a
Nor ma 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas em
seu item 6.11. Fo lhas 185 à 186.

15. É o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

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

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

– nome
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral e Fol cló ri ca de
Mar ce lân dia

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Di o ní sio Cruz de Oli ve i ra
Vice-Pre si den te: Arthur Edson Bre go la to
Se cre tá rio:  Ve ro nis se Ansel mo de Sou za
Te sou re i ro: José Vi cen te de Oli ve i ra

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio
Rua José Se ve ri no de Mou ra nº 27 sala 5, ci da de de 
Mar ce lân dia, Esta do do Mato Gros so;

co or de na das ge o grá fi cas
11º04’57” de la ti tu de e 54º43’11” de lon gi tu de,

cor res pon den tes aos cál cu los efe tu a dos na “Aná li se
Téc ni ca de Rad Com” fls. 103 -, e que se re fe re à lo ca-
li za ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
mento do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Co mu-
ni tá ria Cul tu ral e Fol cló ri ca de Mar ce lân dia, 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
53690001137/98, de 26 de ou tu bro de 1998.

Bra sí lia, 14 de se tem bro de 2000. Re la tor da
con clu são ju rí di ca – Re la tor da con clu são téc ni ca.
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De acor do. A con si de ra ção do Se nhor
Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga e Ser -
vi ços de Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 14 de se tem bro 2000. – 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 98, DE 2003

(Nº 2.055/2002 na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni ta 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, 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 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.

MENSAGEM Nº 47, DE 2002

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

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

1  – Por ta ria nº 686, de 14 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria Entre fo lhen se de Ra di o di-
fu são, na ci da de de Entre Fo lhas  – MG;

2  – Por ta ria nº 688, de 14 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção Mo vi men to So ci al, Artís ti co e Cul tu ral
Rá dio Co mu ni tá ria Alter na ti va FM de Si que i ra Cam -
pos, na ci da de de Si que i ra Cam pos  – PR;

3  – Por ta ria nº 689, de 14 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Rio Bo ni to, na ci da-
de de Bo ni to  – PE;

4  – Por ta ria nº 707, de 26 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção Edu ca ti va São Sí mio, na ci da de de São
Si mão  – GO;

5  – Por ta ria nº 709, de 26 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ita pi ra puã, na ci da de
de Ita pi ra puã  – GO;

6  – Por ta ria nº 711, de 26 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria de Ara ú jos-ACCA,
na ci da de de Ara ú jos  – MG; e

7  – Por ta ria nº 712, de 26 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção da Rá dio Co mu ni tá ria Di men-
são-ARCOD, na ci da de de Uber lân dia  – MG.

Bra sí lia, 30 de ja ne i ro de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC Nº 813 EM

Bra sí lia, 12 de de zem bro de 2001

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

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de Asso ci a ção Co mu ni tá ria Entre fo lhen-
se de Ra di o di fu são, na ci da de de Entre Fo lhas, Esta -
do de Mi nas Ge ra is, ex plo re o ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria, em con for mi da de com o ca put do art.
223, da Cons ti tu i ção e a Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re-
i ro de 1998.

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

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

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53710.000440/99. que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos edu ca ci o-
na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do pre -
sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is so -
men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal. ate -
ar do § 3º do art. 222, 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.
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PORTARIA Nº 686,
DE 14 DE NOVEMBRO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53710.000440/99, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria
Entre fo lhen se de Ra di o di fu são, com sede na Pra ça
Pe. José Lan zil lot ti nº 60, na ci da de de Entre Fo lhas,
Esta do de Mi nas Ge ra is, 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-à pela Lei nº
9.612. de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de um 19°37’30”S e lon gi tu de em
42°13’00”W, uti li zan do a fre qüên cia de 104,9 MHz.

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

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

RELATÓRIO Nº 305/2001-DOSR/SSR/MC

REFERÊNCIA: Pro ces so nº 53.710.000.440/99,
14-4-99.

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

INTE RES SA DO: Asso ci a ção  Co mu ni tá ria Entre fo-
lhen se de Ra di o di fu são, lo ca li da de de Entre Fo lhas,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

I – Intro du ção

1. Asso ci a ção Co mu ni tá ria Entre fo lhen se de
Ra di o di fu são, ins cri to no CNPJ sob o nú me ro
03.077.711/0001-52, no Esta do de Mi nas Ge ra is,
com sede na Pra ça da Ma triz, nº 60, Cen tro, Ci da de
de Entre Fo lhas, MG, 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 30 de mar ço de 1999, subs cri to por re pre-
sen tan te le gal, de mons tran do in te res se na ex plo ra-
ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, na lo ca-
li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no DOU, de 27 de mar ço de 2000,
Se ção 3, que con tem pla o lo gra dou ro onde pre ten de
ins ta lar o seu trans mis sor, as sim como o sis te ma ir ra-
di an te e res pec ti vo es tú dio.

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

II – Re la tó rio

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 1 a 96, 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 Pra ça da Ma triz, n.º 60,
Cen tro, Ci da de de Entre Fo lhas, Esta do de Mi nas Ge -
ra is, de co or de na das ge o grá fi cas em 19º 37’31”S de
la ti tu de e 42º 13’ 50” W de lon gi tu de, em con so an te
aos da dos cons tan tes do Avi so pu bli ca do no DOU, de
27-3-00, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que, as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lhas 38, de no mi na do de “Ro te i ro de
Aná li se Téc ni ca de Rad Com”. Pos te ri or men te, a re que-
ren te in di cou as re a is co or de na das, que fo ram ace i tos e 
ana li sa dos por Enge nhe i ro res pon sá vel , fls. 50.

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 tar a

plan ta de ar ru a men to, al te ra ção es ta tu tá ria, e apre-
sen ta ção do su bi tem 6,7, in ci so II, bem como, pos te ri-
or men te o su bi tem 6.11, (Pro je to Téc ni co) da Nor ma
2/98, (fls. 42, 52 e 76).

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. 58 e 78, fir -
ma do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su-
mi das as se guin tes in for ma ções:

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

za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú dio;
– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos

(trans mis sor) e aces só ri os (an te na e cabo co a xi al),

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

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

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma  nº 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas
em seu item 6.11, fo lhas 74 e 75.

15. É o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

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

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to,
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:
– nome
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Entre fo lhen se de Ra di o di-
fu são
– qua dro di re ti vo
Pre si den te: José Pa u lo de Sou za
Vice-Pre si den te: Adil son Mo re i ra Ma ria
Se cre tá rio:     Mar cos Antô nio de Sou za
Te sou re i ro:  Ana Ma ria da Cos ta e Sou za
– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio
Pra ça da Ma triz, nº 60, Cen tro, Ci da de de Entre Fo -
lhas, Esta do de Mi nas Ge ra is,
– co or de na das ge o grá fi cas
19º 37’ 30” S de la ti tu de e 42º 13’ 00’’ W de lon gi tu-
de, cor res pon den tes aos da dos cons tan tes no “For -
mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 58 e 78 e no
“Ro te i ro de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de
RadCOM”, fls. 74 e 75, que se re fe re à lo ca li za ção
da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria Entre fo lhen se de Ra di o di fu são, 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 53.710.000.440/99, 
de 14 de abril de 1999.

Bra sí lia, 3 de se tem bro de 2001. – Éri ca Alves
Dias, Re la tora da con clu são Ju rí di ca – Ne i de Apa re-
ci da da Sil va, Re la tora da con clu são Téc ni ca.
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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, 4 de  se tem bro de 2001. – Ha mil ton de
Ma ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor-Ge ral

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 99, DE 2003

(Nº 2.062/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

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, es ta 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, por três anos, sem
di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co-
mu ni tá ria na ci da de de Vila Rica, Esta do de Mato
Gros so.

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

MENSAGEM Nº 111, 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 379, de 31 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria Entre Rios
FM., na ci da de de Entre Rios-BA.;

2 – Por ta ria nº 605, de 24 de ou tu bro de 2001 –
Asso ci a ção de De sen vol vi men to Edu ca ti vo Cul tu ral
Ambi en tal de São Ga bri el do Oes te, na ci da de de São 
Ga bri el do Oes te-MS.;

3 – Por ta ria nº 60, de 24 de ou tu bro de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria  Ami gos do Meio Ambi en te
de Ara mi na, na ci da de de Ara mi na – SP.;

4 – Por ta ria nº 658, de 14 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria do Car mo, na ci da de de
Itu ve ra va-SP.;

5 – Por ta ria nº 720, de 26 de no vem bro de 2001
– 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, na ci da de de Iga ra-
pé do Meio-MA.;

6 – Por ta ria nº 721, de 26 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção Alvo ra da, na ci da de de Vila Rica-MT.;

7 – Por ta ria nº 725, de 26 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria Favo de Mel –
ASCOMFAV, na ci da de de Fá ti ma do Sul-MS.;

8 – Por ta ria nº 727, de 26 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Fir mi nó po lis, na ci da de
de Fir mi nó po lis-GO.;

9 – Por ta ria nº 728, de 26 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção de Co mu ni ca ção Co mu ni tá ria de De-
sen vol vi men to Cul tu ral e Artís ti co do Jar dim Alvo ra da
– ASCODECAL, ci da de de Ma rin gá-PR; e

10 – Por ta ria nº 730, de 26 de no vem bro de
2001 – Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Cul tu ra, La zer e
Entre te ni men to de Ser ra na, na ci da de de Ser ra na-SP.

Bra sí lia, 20 de fe ve re i ro de 2002. – 

MC Nº 13/EM

Bra sí lia, 2 de ja ne i ro de 2002

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

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

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

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

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53690.000014/99, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.
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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 721,  DE 26 DE NOVEMBRO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
arts. 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 53690.000014/99, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Alvo ra da, com
sede na Rua 1 (um), nº 203 – Se tor Sul, na ci da de de
Vila Rica, Esta do de Mato Gros so, a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria, pelo pra zo de três anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de.

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

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 10º00’52”S e lon gi tu de em
51º06’50”W, uti li zan do a fre qüên cia de 87,9 MHz.

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

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

RELATÓRIO Nº 403 /2001-DOSR/SSR/MC

RE FE RÊN CIA:Pro ces so nº 53.690.000.014/99 de
14-1-1999.

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

INTERESSADO: Asso ci a ção Alvo ra da, lo ca li da de
de Vila Rica, Esta do do Mato Gros so.

I – Intro du ção

1. A Asso ci a ção Alvo ra da, ins cri ta no CNPJ sob
o nú me ro 02.238.458/0001-09, Esta do do Mato Gros -
so, com sede na Rua 1, nº 203, Se tor Sul, Ci da de de
Vila Rica, di ri giu-se ao Se nhor Mi nis tro de Esta do das 
Co mu ni ca ções, por meio de re que ri men to da ta do de
2-12-1998 e, pos te ri or men te, da ta do de 19-5-1999,
subs cri to por re pre sen tan te le gal, de mons tran do in te-

res se na ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co -
mu ni tá ria, na lo ca li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União – DOU, de 
27-3-2000, Se ção 3, que con tem pla a lo ca li da de
onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor, as sim como 
o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

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

II – Re la tó rio

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

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

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

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

– Esta tu to So ci al;
– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes; Vila 

Rica-MT
– 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 10 a 161 dos au tos.

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

III – Re la tó rio

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

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1km,
com cen tro lo ca li za do na Rua 1, nú me ro 203, Se tor
Sul, Ci da de de Vila Rica, Esta do do Mato Gros so, de
co or de na das ge o grá fi cas (UTM) em 889 28 39 de la ti-
tu de e 048 73 92 de lon gi tu de, re ti fi ca das em 10º 00’
52”S de la ti tu de e 51º06’50”W de lon gi tu de, con so an-
tes aos da dos cons tan tes no avi so no DOU de
27-3-2000, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que, as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lha 108, de no mi na do de “Ro te i ro de
Aná li se Téc ni ca de Rad Com”.

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

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

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

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

sis te ma ir ra di an te;
– ou tros da dos e con clu são.

12. Se gui ram-se di li gên ci as para apre sen ta ção
da do cu men ta ção elen ca da no su bi tem 6.7 in ci sos I, 
II, III, IV, V, e VIII da Nor ma nº 2/98, al te ra ção es ta-
tu tá ria, có pia do CNPJ da Enti da de, de cla ra ção do
en de re ço da sede da Enti da de, bem como do su bi-
tem 6.11, (Pro je to Téc ni co) da Nor ma nº 2/98 (fls.
112 a 161).

13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fl. 114 fir ma do
pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su mi das
as se guin tes in for ma ções:
– iden ti fi ca ção da en ti da de;
– os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e de lo ca li za-
ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú dio;
– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos (trans-
mis sor) e aces só ri os (an te na e cabo co a xi al), com
in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di a da e in ten si da de
de cam po no li mi te da área de ser vi ço;
– di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma ir ra di an te e
ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de
com a Nor ma nº 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as
ins cri tas em seu item 6.11, fo lhas 133 e 134.

15. É o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

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

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

– nome

Asso ci a ção Alvo ra da.

– qua dro di re ti vo

Pre si den te:                         Evan dro Car los Fra cas so
Vice-Pre si den te:                                Ro ber to Mi ne le
1ª Se cre tá ria:                              Iva nil de Tschá Pe lin
2ª Se cre tá ria:                         Inês Co lom bo da Sil va
1º Te sou re i ro:                             Pe dro Ro cha Ara ú jo
2º Te sou re i ro:                                        Alber to Re itz

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

Rua 1, nº 203, Se tor Sul, Ci da de de Vila Rica, Esta -
do do Mato Gros so;

– co or de na das ge o grá fi cas

10º00’52”S de la ti tu de e 51º06’50”W de lon gi tu de
cor res pon den tes aos da dos cons tan tes no “For mu-
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lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fl. 114 e “Ro te i ro de
Aná li se de Insta la ção da Esta ção de RADCOM”, fls.
133 e 134, que se re fe re à lo ca li za ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Alvo ra-
da, 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 53.690.000.014/99 de 14-1-1999.

Bra sí lia, 6 de no vem bro de 2001. – Adri a na
Cos ta, Re la tor da con clu são Ju rí di ca – Ne i de Apa re-
ci da da Sil va, Re la tor da con clu são Téc ni ca.

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

De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 7 de no vem bro de 2001. – Ha mil ton
de Ma ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor-Ge ral.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 100, DE 2003

(Nº 2.064, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção da 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, 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
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.

MENSAGEM Nº 143, DE 2002

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

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to 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 784, de 14 de de zem bro de 2001
– Cen tro So ci al, Edu ca ci o nal e Cul tu ral da Zona Nor -
te, na ci da de de Juiz de Fora-MG;

2 – Por ta ria nº 793, de 14 de de zem bro de 2001
– Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria de Sal ga-
di nho – PB, na ci da de de Sal ga di nho – PB;

3 – Por ta ria nº 794, de 14 de de zem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Infor -
ma ção Li vre do João Ne i va, na ci da de de João Ne i va
– ES;

4 – Por ta ria nº 795, de 14 de de zem bro de 2001
– Asso ci a ção da Rá dio Co mu ni tá ria Li ber da de 92,1
FM, na ci da de de Iba ti ba-ES;

5 – Por ta ria nº 796, de 14 de de zem bro dc 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria Fa ri a le men se para o De-
sen vol vi men to Artís ti co e Cul tu ral, na ci da de de Fa ria
Le mos – MG;

6 – Por ta ria nº 797, de 14 de de zem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria San ta Fé de Cro a tá, na ci -
da de de Cro a tá – CE;

7 – Por ta ria nº 799, de 14 de de zem bro de 2001
– Asso ci a ção dos Ami gos do Me mo ri al do Con se lhe i-
ro Pe dro Ba tis ta, na ci da de de San ta Brí gi da – BA;

8 – Por ta ria nº 800, de 14 de de zem bro de 2001
– Asso ci a ção São Se bas tião de Rá dio e Co mu ni ca-
ção, na ci da de de Nova Ser ra na – MG; e

9 – Por ta ria nº 820, de 21 de de zem bro de 2001
– Asso ci a ção da Rá dio Co mu ni tá ria de Ira ce ma – RR, 
na ci da de de Ira ce ma – RR.

Bra sí lia,5 de mar ço de 2002. – 

MC Nº 90/EM

Bra sí lia, 25 de ja ne i ro de 2002

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

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

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

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con -
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53810.000157/98, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

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

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

PORTARIA Nº 820, 
DE 21 DE DEZEMBRO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o apos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 03 de ju nho de 
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so nº
53310.000157198, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção da Rá dio Co mu ni-
tá ria de Ira ce ma – RR, com sede na Rua Rio Bran co,
s/nº – Cen tro, na ci da de de Ira ce ma, Esta do de Ro ra i-
ma, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de.

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

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 02º10’10”S e lon gi tu de em
61º03’27”W, uti li zan do a fre qüên cia de 105,9 MHz.

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

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

RELATÓRIO Nº 469/2001-DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.810.000.157/98 de
12-11-1998.

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

Inte res sa do: Asso ci a ção da Rá dio Co mu ni tá ria de
Ira ce ma  –  RR (A.S.R.C.I.), lo ca li da de de Ira ce ma,
Esta do de Ro ra i ma.

I  – Intro du ção

1. A Asso ci a ção da Rá dio Co mu ni tá ria de
IRACEMA – RR (ASRCI), ins cri ta no CNPJ sob o nú -
me ro 02.736.088/0001-30, Esta do de Ro ra i ma, com
sede na Rua Rio Bran co, s/nº, Cen tro, Ci da de de Ira -
ce ma, di ri giu-se ao Se nhor Mi nis tro de Esta do das
Co mu ni ca ções, por meio de re que ri men to da ta do de
16-10-1998, subs cri to por re pre sen tan te le gal, de-
mons tran do in te res se na ex plo ra ção do Ser vi ço de
Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, na lo ca li da de que in di ca.

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

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

II  – Re la tó rio

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 12 a 244 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 Rio Bran co, s/nº, Cen -
tro, Ci da de de Ira ce ma, Esta do de Ro ra i ma, de co or-
de na das ge o grá fi cas em 02º10’10” S de la ti tu de e
61º03’27” W de lon gi tu de, con so an tes aos da dos
cons tan tes no avi so no DOU de 18-3-1999, Se ção 3.

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

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

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

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;

– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -
de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;

– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e do 
sis te ma ir ra di an te;

– ou tros da dos e con clu são.
12. Se gui ram-se di li gên ci as para apre sen ta ção

da do cu men ta ção elen ca da no su bi tem 6.7 in ci sos I,
II, III, IV, V, VI, VII, VIII e XI da Nor ma 2/98, al te ra ção
es ta tu tá ria, có pia do CNPJ da en ti da de, de cla ra ção
do en de re ço da sede da en ti da de, de cla ra ção de
acor do com o su bi tem 14.2.7.1 ou 14.2.7.1.1 da Nor -
ma 2/98, plan ta de ar ru a men to, bem como do su bi tem
6.11, (Pro je to Téc ni co) e ade qua ção do mes mo à
Nor ma 2/98 ( fls. 7 a 244).

13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fl. 219, fir ma-
do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su mi-
das as se guin tes in for ma ções:

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

za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú dio;
– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos

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

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

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas em
seu item 6.11, fo lhas 245 e 246.

15. É o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

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

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

– nome
Asso ci a ção da Rá dio Co mu ni tá ria de Ira ce ma –

RR (A.S.R.C.I.).

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Ra i mun do Ga bri el
Vice-Pre si den te: Rary son Pe dro sa-Na ka yam
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1º Se cre tá rio: Rô mu lo Men des Ruiz
2º Se cre tá rio: : Antô nio Pe re i ra Lo pes
1ªTe sou re i ra: Ma ria Eu ni ce de Lima
2º Te sou re i ro: Cí ce ro de Pa u la Mar ques

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

Rua Rio Bran co s/nº, Cen tro, Ci da de de Ira ce-
ma, Esta do de Ro ra i ma;

– co or de na das ge o grá fi cas
02º10’10”S de la ti tu de e 61º03’27”W de lon gi tu-

de, cor res pon den tes aos da dos cons tan tes no “For -
mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fl. 219 e “Ro te i ro
de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de RADCOM”,
fls. 245 e 246, que se re fe re à lo ca li za ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri men to
do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção da Rá dio Co mu ni-
tá ria de Ira ce ma – RR ( ASRCI), 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 53.810.000.157/98 de 12-11-1998.

Re la tor da con clu são Ju rí di ca, Adri a na Gu i ma-
rães Cos ta – Re la tor da con clu são Téc ni ca, Ne i de
Apa re ci da da Sil va.

De acor do. A con si de ra ção do Se nhor
Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga de
Ser vi ços de Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 14 de de zem bro 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 101, DE 2003

(Nº 2.065 de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral de Co ru 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 Co ru ri pe, Esta do de
Ala go as.

O Con 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 783, de 14 de de zem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral de Co ru ri pe 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 Co -
ru ri pe, Esta do de Ala go as.

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

MENSAGEM Nº 156, 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, 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 732, de 14 de de zem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Mo ra do res de Boa Vis -
ta, na ci da de de Ôlho d’Água das Flô res  – AL;

2  – Por ta ria nº 783, de 14 de de zem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral de Co ru ri pe, na
ci da de de Co ru ri pe  – AL;

3 – Por ta ria nº 785, de 14 de de zem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ta pe ra Fa lan do Mais Alto,
na ci da de de São José da Ta pe ra-AL;

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

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

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

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

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

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

MC Nº 66 EM

Bra sí lia, 25 de ja ne i ro de 2002

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

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

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

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

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53610.000224/99, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

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

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

PORTARIA Nº 783,
DE 14 DE DEZEMBRO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53610.000224199, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria e
Cul tu ral de Co ru ri pe, com sede na Rua Dr. Luiz Lima
Bel trão, s/nº, Ba ir ro João Car va lho, na ci da de de Co -
ru ri pe, Esta do de Ala go as, a exe cu tar ser vi ço de ra di-
o di fu são co mu ni tá ria, peio pra zo de três anos, sem di -
re i to de ex clu si vi da de.

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

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 10º07’12”S e lon gi tu de em
36º10’07”W, uti li zan do a fre qüên cia de 104,9 MHz.

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

do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da-
de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me -
ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra-
ção.

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

RELATÓRIO Nº 326/2001-DOSR/SSR/MC

RE FE RÊN CIA: Pro ces so nº 53.610.000.24/99 de
7-6-1999.

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

INTERESSADO: Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral
de Co ru ri pe, lo ca li da de de Co ru ri pe, Esta do do Ala-
go as.

I  – Intro du ção

1. A Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral de Co ru-
ri pe, ins cri ta no CNPJ sob o nú me ro
03.105.215/0001-65, Esta do do Ala go as, com sede
na Rua Dr. Luiz Lima Bel trão, s/nº, Ba ir ro João Car va-
lho, Ci da de de Co ru ri pe, 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 4-6-1999, subs cri to por re pre sen-
tan te le gal, de mons tran do in te res se na ex plo ra ção do 
Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, na lo ca li da de
que in di ca.

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

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

II  – Re la tó rio

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

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 01, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
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ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la-
ção, es pe ci al men te a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-03-1998 e
Nor ma nº 2/98, de 6-8-1998.

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

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma nº 02/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den-
do ao se guin te:

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

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

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

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

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

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 07 a 130 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 Luiz Lima Bel trão, s/nº,
Ba ir ro João Bel trão, Ci da de de Co ru ri pe, Esta do de
Ala go as, de co or de na das ge o grá fi cas em 10º07’15” S
de la ti tu de e 36º10’45”W de lon gi tu de, con so an tes
aos da dos cons tan tes no avi so no DOU de 9-9-1999,
Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que, as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lhas 56 a 58, de no mi na do de “Ro te i-
ro de Aná li se Téc ni ca de Rad Com”.

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

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

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

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

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

da do cu men ta ção elen ca da no su bi tem 6.7 in ci sos I e
II da Nor ma 2/98, com pro van te de vá li da exis tên cia
das Enti da des que ma ni fes ta ram apo io à ini ci a ti va da
re que ren te, de cla ra ção do en de re ço da sede da Enti -
da de, plan ta de ar ru a men to, bem como do su bi tem
6.11, (Pro je to Téc ni co) e ade qua ção do mes mo à
Nor ma 2/98 (fls. 60 a 130).

13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 111 e 112,
fir ma do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re -
su mi das as se guin tes in for ma ções:

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

li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú dio;
– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos

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

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

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas em 
seu item 6.11, fo lhas 123 e 124.

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

– nome
Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral de Co ru ri pe.

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Mo a cir Car va lho Bel trão
Vice-Pre si den te: Aldo Melo San tos
Se cre tá rio: Pa u lo Cé sar dos San tos Si que i ra
Te sou re i ra: Lu zi neth Cam pos de Oli ve i ra
Dir. Cult. Com. Soc: Ma ria He le na Fi gue i ra da Sil va

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

– Rua Dr. Luiz Lima Bel trão, s/nº, Ba ir ro João
Bel trão, Ci da de de Co ru ri pe, Esta do de Ala go as;

– co or de na das ge o grá fi cas
10º07’12”S de la ti tu de e 36º10’09”W de lon gi tu-

de, cor res pon den tes aos da dos cons tan tes no “For -
mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 111 e 112 e
“Ro te i ro de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de Rad -
Com”, fls. 123 e 124, que se re fe re à lo ca li za ção da
es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria e Cul tu ral de Co ru ri pe, 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 53.610.000.224/99, de
7-6-99.

Bra sí lia, 27 de se tem bro de 2001

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

De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 28 de se tem bro de 2001. – Ha mil ton
de Ma ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor-Ge ral.

De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Se cre tá rio

de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 1º de ou tu bro de 2001. _ Anto nio
Car los Tar de li, Di re tor do De par ta men to de Ou tor-
ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 102, DE 2003

(Nº 2.067, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria 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.

O Con 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 789, de 14 de de zem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ami gos da Vida 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 Cor de i ro,
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 156, 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 782, de 14 de de zem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Mo ra do res de Boa Vis -
ta, na ci da de de Ôlho d’Água das Flo res – AL;

2 – Por ta ria nº 783, de 14 de de zem bro de 2001 
–  Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral de Co ru ri pe, na
ci da de de Co ru ri pe – AL;

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

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

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

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

7 – Por ta ria nº 791, de 14 de de zem bro de 2001 
–  Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to Cul -
tu ral e Artís ti co de Rio Bo ni to do Igua çu, na ci da de de
Rio Bo ni to do Igua çu  – PR; e
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8 – Por ta ria nº 792, de 14 de de zem bro de 2001 
–  Asso ci a ção Bon fim Espe ran ça  –   ABESPE, na ci -
da de de Bon fim – MG.

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

MC 71/EM

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

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

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

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

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53770.002301/98, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

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

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

PORTARIA Nº 789, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de

1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53770.002301/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ami -
gos da Vida, com sede na Av. Pre si den te Var gas, 308 
–  Cen tro, na ci da de de Cor de i ro, Esta do do Rio de Ja -
ne i ro, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de.

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

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 22º01’34”S e lon gi tu de em
42º21’34”W, uti li zan do a fre qüên cia de 105,9MHz.

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

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

RELATÓRIO Nº 441/2001-DOSR/SSR/MC

REFERÊNCIA: Pro ces so nº 53.770.002.301/98, de
25-9-98.

OBJETO: Re que ri men to de ou tor ga de  au to ri za ção
para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são

Co mu ni tá ria.

INTERESSADO: Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ami gos
da Vida, lo ca li da de de Cor de i ro, Esta do do Rio de
Ja ne i ro.

I – Intro du ção

1. Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ami gos da Vida, ins -
cri to no CGC sob o nú me ro 02.414.882/0001-67, no
Esta do do Rio de Ja ne i ro, com sede na Rua Pre si den-
te Var gas, 308, Cen tro, Ci da de de Cor de i ro, RJ, di ri-
giu-se ao Se nhor M.998, subs cri to por re pre sen tan te
le gal, de mons tran do in te res se na ex plo ra ção do Ser -
vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, na lo ca li da de que
in di ca.

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

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

II – Re la tó rio

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

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 1, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la-
ção, es pe ci al men te a Lei nº 9.612, de 19-21998, 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 3-31998 e
Nor ma nº 2/98, de 6-8-1998.

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

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

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

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

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

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

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

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 1 a 188, dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor-

ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.

III – Re la tó rio

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

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1km,
com cen tro lo ca li za do na Rua Pre si den te Var gas,
308, Cen tro, Ci da de de Cor de i ro, Esta do do Rio de
Ja ne i ro, de co or de na das ge o grá fi cas em 22º 20’ 05” S
de la ti tu de e 42º22’15” W de lon gi tu de, con so an te aos 
da dos cons tan tes do Avi so pu bli ca do no DOU, de
18-3-1999, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que, as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de vem
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lhas 172, de no mi na do de “Ro te i ro de 
Aná li se Téc ni ca de Rad Com”. Pos te ri or men te fo ram
in di ca das no vas co or de na das, que fo ram ace i tas e
ana li sa das por Enge nhe i ro res pon sá vel.

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 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 I,II, III, IV, V, VI e VIII da Nor ma
nº 2/98. 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 nº 2/98, foi en ca mi nha do ofí cio para que se
es ta be le ces se uma as so ci a ção en tre as re que ren tes.
Ocor re que, fren te ao si lên cio das en ti da des e con si-
de ran do o de cur so do pra zo con ce di do, uti li zou-se o
cri té rio de se le ção apon to a da no su bi tem 6.10.2 da
Nor ma nº 2/98, do qual cons ta tou-se que a re que ren-
te con ta com um ma i or nú me ro de ma ni fes ta ções em
apo io que a sua con cor ren te. Em de cor rên cia de tal
fato, a Enti da de foi se le ci o na da. Sen do ofi ci a da para
en ca mi nhar o su bi tem 6.11, (Pro je to Téc ni co) da Nor -
ma nº 2/98, (fls. 34,111,133,138,142 e 175).

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. 181, fir ma-
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do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su mi-
das as se guin tes in for ma ções:

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

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

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

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

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma nº 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas
em seu item 6.11, fo lhas 186 e 187.

15. É o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

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

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

– nome
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ami gos da Vida

– qua dro di re ti vo
Pre si den te:   He lê nio Sally
Vice-Pre si den te:  Jo e zer da L. Bar re to
Se cre tá rio Ge ral:  Már cio Ma no el Reis Ca mpos
2º Se cre tá rio:  Cla u de te Be zer ra de Lima
Te sou re i ro:  Ne lio Sally
2º Te sou re i ro:  Ma ria a V. L. Bar re to
Pres. Cons. Com.:  Eli a zi er dos San tos
Pres. Cs. Éti ca e Pat.: (vago por de ter mi na ção da
Enti da de)

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio
Av. Pre si den te Var gas, 308, Cen tro, Ci da de de Cor -
de i ro, Esta do do Rio de Ja ne i ro

– co or de na das ge o grá fi cas
22º01’34”S de la ti tu de e 42º21’34”W de lon gi tu de,
cor res pon den tes aos da dos cons tan tes no “For mu-

lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 181, e no “Ro te i-
ro de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de
RADCOM”, fls. 186 e 187, que se re fe re à lo ca li za-
ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria Ami gos da Vida, no sen ti do de con ce der-lhe a
Ou tor ga de Au to ri za ção para a ex plo ra ção do ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na lo ca li da de pre ten di-
da, den tro das con di ções cir cuns cri tas no Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53.770.002.301/98, de 25 de se tem-
bro de 1998.

Bra sí lia, 22 de no vem bro de 2001. – Éri ca Alves
Dias, Re la to ra da Con clu são Ju rí di ca – Re gi na Apa re-
ci da Mon te i ro, Re la to ra da Con clu são Téc ni ca.

De acor do. À con si de ra ção do Se nhor
Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga de
Ser vi ços de Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 23 de no vem bro de 2001. – Ha mil ton
de Ma ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor-Ge ral.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 103, DE 2003

(Nº 2.068, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Bon fim Espe ran ça – ABESPE a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria na ci da de de Bon fim, Esta do de Mi nas
Ge ra is.

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

ta ria nº 792, de 14 de de zem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção Bon fim Espe ran ça – ABESPE a exe cu-
tar, 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 Bon fim,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

MENSAGEM Nº 156, 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, a 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 -
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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:

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

2  – Por ta ria nº 783, de 14 de de zem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral de Co ru ri pe, na
ci da de de Co ru ri pe  – AL;

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

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

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

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

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

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

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

MC Nº 74/EM

Bra sí lia, 25 de ja ne i ro de 2002

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

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de Asso ci a ção Bon fim Espe ran ça –
ABESPE, na ci da de de Bon fim, Esta do de Mi nas Ge -
ra is, ex plo re o ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
em con for mi da de com o ca put do art. 223, da Cons ti-
tu i ção e a Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998.

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

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a-
ti va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações
per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to

com a co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so
edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mas, tam bém, ser vem
de elo à in te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to -
dos os seg men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la ci-
o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53710.001635/98, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

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

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

PORTARIA Nº 792, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
arts. 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 53710.001635/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Bon fim Espe ran-
ça – ABESPE, com sede na Ave ni da Ge tú lio Var gas,
s/nº – Cen tro, na ci da de de Bon fim, Esta do do Mi nas
Ge ra is, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu si vi-
da de.

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

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 20ºl9’25”S e lon gi tu de em
44º14’49”W, uti li zan do a fre qüên cia de 87,9 MHz.

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

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

RELATÓRIO Nº 376/2001-DOSR/SSR/MC

RE FE RÊN CIA: Pro ces so nº 53.710.001.635/98, de
11-12-98.
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OBJE TO: Re que ri men to de ou tor ga de au o 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 Bon fim Espe ran ça, lo-
ca li da de de Bon fim, Esta do de Mi nas Ge ra is.

I – Intro du ção

1. Asso ci a ção Bon fim Espe ran ça, ins cri to no
CGC sob o nú me ro 00.575.697/0001-29, no Esta do
de Mi nas Ge ra is, com sede na Pra ça Ge tú lio Var gas,
s/nº, cen tro, ci da de de Bon fim, MG, 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 9 de de zem bro de 1998,
subs cri to por re pre sen tan te le gal, de mons tran do in te-
res se na ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co -
mu ni tá ria, na lo ca li da de que in di ca.

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

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

II – Re la tó rio

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

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

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do

os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
2/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

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

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

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

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

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

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

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 1 a 133, dos au tos.

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

III – Re la tó rio

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

pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos em
área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1km, com
cen tro lo ca li za do na Pra ça Ge tú lio Var gas, s/nº, cen tro,
ci da de de Bon fim, Esta do de Mi nas Ge ra is, de co or de-
na das ge o grá fi cas em 20º19’37”S de la ti tu de e
44º14’20”W de lon gi tu de, con so an te aos da dos cons-
tan tes do Avi so pu bli ca do no DOU de 9-9-99, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da de mons tra
que as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lhas 110 a 113, de no mi na do de “Ro -
te i ro de Aná li se Téc ni ca de Rad Com”. Pos te ri or men te
fo ram in di ca das no vas co or de na das, que fo ram ace i-
tos e ana li sa dos por Enge nhe i ro res pon sá vel.

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

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

 – com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
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 – 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 I, II, IV e VIII da Nor ma 2/98,
bem como apre sen tar o su bi tem 6.11, (Pro je to Téc ni-
co) da Nor ma 2/98, (fls. 120,153 e 162).

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. 165, fir ma-
do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel,  onde es tão, re su mi-
das as se guin tes in for ma ções:

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

za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú dio;
 – ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos

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

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

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas em 
seu item 6.11, fo lhas 168 e 169.

15. É o re la tó rio.

IV –  Con clu são/Opi na men to

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

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to,
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:
– nome
Asso ci a ção Bon fim Espe ran ça
– qua dro di re ti vo
Pre si den te:  André Luiz Ro dri gues Dru mond
1º Vice-Pre si den te: Be ne di to do Ser ro Mo re no Fi lho
2º Vice-Pre si den te: Je sus Ri be i ro Di niz

3º Vice-Pre si den te: Ja dir Ri be i ro da Mota
4ª Vice-Pre si den te:  Ma ria de Lou des Tri gue i ro da Mota

5º Vice-Pre si den te: Ne i de Pe ni do de O. Fon se ca
1º Se cre tá ria: Sér gio Ri car do Pra do Agui ar

2ª Se cre tá ria:   Déa Mag da Par re i ras Mar ques
1º Te sou re i ro:  Hé lio Ge cil do da Sil va
2º Te sou re i ro: Vi ta li no Ma ci el Ri be i ro

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio
Pra ça Ge tú lio Var gas, s/n.º, Cen tro, Ci da de de Bon -
fim, Esta do de Mi nas Ge ra is,
 – co or de na das ge o grá fi cas

20º19’25”S de la ti tu de e 44°14’49”W de lon gi tu de,
cor res pon den tes aos da dos cons tan tes no “For mu lá rio
de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 165 e no “Ro te i ro de Aná li-
se de Insta la ção da Esta ção de RADCOM”, fls. 168 e
169, que se re fe re á lo ca li za ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Bon fim
Espe ran ça, 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 53.710.001.635/98, de 11 de de zem bro de
1.998.

Bra sí lia, 15 de ou tu bro de 2001.   – Éri ca Alves
Dias, Re la to ra da Co clu são ju rí di ca   – Ne i de Apa re-
ci da da Sil va, Re la to ra da Con clu são Téc ni ca.

De acor do
 À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do

De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 19 de ou tu 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 104, DE 2003

(Nº 2.087/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces são
a Ra 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.

O 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 3 de abril de 2002, que ou tor ga con ces-
são à Rá dio Nor des 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 Pi cos,
Esta do do Pi a uí.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.
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MENSAGEM 294, DE 2002

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

Nos ter mos do ar.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 3
de abril 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 dá ou tras pro vi den ci as”. As en ti da des men ci-
o na das são as se guin tes:

1 – Rá dio Nor des te Ltda., na ci da de de Pi cos –
PI (onda mé dia);

2 – Rá dio Di fu so ra Tor re For te Ltda., na ci da de
de Bu ri ta ma – SP (onda mé dia);

3 – Sis te ma Athe nas Pa u lis ta de Ra di o di fu são
Ltda., na ci da de de Ja bo ti ca bal – SP (onda mé dia);

4 – Sis te ma de Co mu ni ca ção Ter ra do Sol Ltda., 
na ci da de de Ara ri pe – CE (onda mé dia);

5 – Sis te ma de Co mu ni ca ção Ter ra do Sol Ltda., 
na ci da de de Assa ré – CE (onda mé dia);

6 – Sis te ma de Co mu ni ca ção Ter ra do Sol Ltda., 
na ci da de de Bela Cruz – CE (onda mé dia);

7 – Rá dio Bom Je sus Ltda., na ci da de de Ca mo-
cim – CE (onda mé dia);

8 – Ma gui – Co mu ni ca ção e Mar ke ting Ltda., na
ci da de de Alme na ra – MG (onda mé dia);

9 – Pa ra o pe ba Co mu ni ca ções Ltda., na ci da de
de Ma te us Leme – MG (onda mé dia);

10 – Mo men to de Co mu ni ca ção Ltda., na ci da de
de San ta Lu zia – MG (onda mé dia);

11 – Elo Co mu ni ca ção Ltda., na ci da de de Ca ru-
a ru – PE (sons e ima gens).

Bra sí lia, 23 de abril de 2002. – Fer nan do Hen ri-
que Car do so.

MC Nº 309 EM

Bra sí lia, 19 de mar ço de 2002

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, 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 Nor des te Ltda., 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 ces so nº 53760.000376/98 e Con cor rên cia
nº 148/97-SSR/MC);

Rá dio Di fu so ra Tor re For te Ltda., ser vi ço de ra di o-
di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Bu ri ta ma,
Esta do de São Pa u lo (Pro ces so nº 53830.000547/98 e
Con cor rên cia nº 162/97-SSR/MC);

Sis te ma Athe nas Pa u lis ta 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 Ja bo ti ca bal, Esta do de São Pa u lo (Pro -
ces so nº 53830.000549/98 e Con cor rên cia nº
162/97-SSR/MC);

Sis te ma de Co mu ni ca ção Ter ra do Sol Ltda., ser -
vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de
de Ara ri pe, Esta do do Ce a rá (Pro ces so nº
53650.000803/98 e Con cor rên cia nº 005/98-SSR/MC);

Sis te ma de Co mu ni ca ção Ter ra do Sol Ltda., ser -
vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de
de Assa ré, Esta do do Ce a rá (Pro ces so nº
53650.000803/98 e Con cor rên cia nº 005/98-SSR/MC);

Sis te ma de Co mu ni ca ção Ter ra do Sol Ltda., ser -
vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de
de Bela Cruz, Esta do do Ce a rá (Pro ces so nº
53650.000803/98 e Con cor rên cia nº 005/98-SSR/MC);

Rá dio Bom Je sus Ltda., ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia na ci da de de Ca mo cim, Esta -
do do Ce a rá (Pro ces so nº 53650.000801/98 e Con-
cor rên cia nº 005/98-SSR/MC);

Ma gui – Co mu ni ca ção e Mar ke ting Ltda., ser -
vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da-
de de Alme na ra, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro ces so
nº 53710.000653/2000 e Con cor rên cia nº
017/2000-SSR/MC);

Pa ra o pe ba Co mu ni ca ções Ltda., ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de
Ma te us Leme, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro ces so
nº 53710.000879/2000 e Con cor rên cia nº
122/2000-SSR/MC);

Mo men to de Co mu ni ca ção Ltda., ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de San ta
Lu zia, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro ces so nº
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53710.000883/2000 e Con cor rên cia nº 122/2000
SSR/MC);

Elo Co mu ni ca ção Ltda., ser vi ço de ra di o di fu são
de sons e ima gens na ci da de de Esta do de Per nam-
bu co (Pro ces so nº 53103.000198/98 e Con cor rên cia
nº 023/98-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 a 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, aos 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, Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.

DECRETO DE 3 DE ABRIL 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 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, 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,

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 no  prazo de 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 Nor des te Ltda., na ci da de de Pi cos,
Esta do do Pi a uí  (Pro ces so nº 53760.000376/98 e
Con cor rên cia nº 148/97-SSR/MC);

II – Rá dio Di fu so ra Tor re For te Ltda., na ci da de de
Bu ri ta ma, Esta do de São Pa u lo (Pro ces so nº
53830.000547/98 ,e Con cor rên cia nº 162/97-SSR/MC);

III – Sis te ma Athe nas Pa u lis ta de Ra di o di fu são
Ltda., na ci da de de Ja bo ti ca bal, Esta do de São Pa u lo
(Pro ces so nº 53830.000549/98 con cor rên cia nº
162/97-SSR/MC);

IV – Sis te ma de Co mu ni ca ção Ter ra do Sol Ltda.,
na ci da de de Ara ri pe, Esta do do Ce a rá (Pro ces so nº 
53650.000803/98 e Con cor rên cia nº 005/98-SSR/MC);

V – Sis te ma de Co mu ni ca ção Ter ra do Sol Ltda,
na ci da de de Assa ré, Esta do do Ce a rá (Pro ces so nº
53650.000803/98 e Con cor rên cia nº 005/98-SSR/MC);

VI – Sis te ma de Co mu ni ca ção Ter ra do Sol Ltda,
na ci da de de Bela Cruz, Esta do do Ce a rá (Pro ces so nº
53650.000803/98 e Con cor rên cia nº 005/98-SSR/MC);

VII – Rá dio Bom Je sus Ltda., na ci da de de Ca mo-
cim., Esta do do Ce a rá (Pro ces so nº 53650.000801/98 e 
Con cor rên cia nº 005198-SSR/MC);

VIII – Ma gui – Co mu ni ca ção e Mar ke ting Ltda.,
na ci da de de Alme na ra, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro -
ces so nº 53710.000653/2000 e Con cor rên cia nº
017/2000-SSR/MC);

IX – Pa ra o pe ba Co mu ni ca ções Ltda., na ci da de
de Ma te us Leme, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro ces so
nº 53710.000879/2000 Con cor rên cia nº
122/2000-SSR/MC );

X – Mo men to de Co mu ni ca ção Ltda.. na ci da de
de San ta Lu zia. Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro ces so nº
53710.000883/2000 e Con cor rên cia nº
122/2000-SSR/MC).

Art. 2º Fica ou tor ga da con ces são à en ti da de
aba i xo men ci o na da, 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:

 – Elo Co mu ni ca ção Ltda., na ci da de de Ca ru a ru,
Esta do de Per nam bu co (Pro ces so nº 53103.000198/98
e Con cor rên cia nº 023/98-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 tor 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, 3 de abril de 2002; 181º da Inde pen-
dên cia e 114º da Re pú bli ca. – Fer nan do Hen ri que
Car do so.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 105, DE 2003

(Nº 2.090/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
à Fu tu ra FM Mi nas Ci da de de Mon te San -
to Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o di-
fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na 
ci da de de Mon te San to de Mi nas, Esta do
de Mi nas Ge ra is.

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

ta ria nº 288, de 19 de mar ço de 2002, 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, 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 Mon te San to 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.

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-
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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 238, 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;

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 Lida., 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 de mar ço de 2002 –
Sis te ma de Rá dio Di fu so ra Astol fo Du tra Ltda., na ci -
da de de 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 S.L. 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 de
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  Nº 401 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 15/2000-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 Mon te San -
to de Mi nas, 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 Fu tu ra FM Mi -
nas Ci da de.de Mon te San to – Ltda., ob te ve a ma i or
pon tu a ção do va lor pon de ra do, nos ter mos es ta be le-
ci dos pelo Edi tal, to man do-se as sim a ven ce do ra da
Con cor rên cia, con for me ato da mes ma Co mis são,
que ho mo lo guei, ha ven do por bem ou tor gar a per mis-
são, na for ma da Por ta ria in clu sa.

3. Escla re ço que. de acor do com o § 3º do art. 
223 da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga so men te pro -
du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres-
so Na ci o nal, para onde so li ci to seja en ca mi nha do o 
re fe ri do ato.

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

PORTARIA Nº 288 ,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 53710.000593/2000, Con -
cor rên cia nº 015/2000-SSR/MC. re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são a Fu tu ra FM Mi nas Ci -
da de de Mon te San to 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
Mon te San to de Mi nas, 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 106, DE 2003

(Nº 2.092/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Be ne fi cen te e Co mu ni tá ria de Dona
Eu zé bia – MG a exe cu tar ser vi ço de ra di-
o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Dona
Eu zé bia, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

ta ria nº 148, de 19 de fe ve re i ro de 2002, que au to ri za
a Asso ci a ção Be ne fi cen te e Co mu ni tá ria de Dona Eu -
zé bia – MG a exe cu tar, 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 Dona Eu zé bia, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

MENSAGEM Nº 301, 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 139, de 19 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de San ta Lu zia do Pa ruá, na
ci da de de San ta Lu zia do Pa ruá – MA;

2 – Por ta ria nº 146, de 19 de fe ve re i ro de 2002 –
Cen tro Cul tu ral Nos sa Se nho ra da Assun ção, na ci -
da de de Cabo Frio – RJ;

3 – Por ta ria nº 148, de 19 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção Be ne fi cen te e Co mu ni tá ria de Dona Eu -
zé bia – MG, na ci da de de Dona Eu zé bia – MG;

4 – Por ta ria nº 152, de 19 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção San to Antô nio de Qu a tá, na ci da de de
Qu a tá – SP;

5 – Por ta ria nº 156, de 19 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Inte gra ção, na ci da de
de Foz do Jor dão – PR;

6 – Por ta ria nº 157, de 19 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral de Ava nhan da va,
na ci da de de Ava nhan da va – SP;

7 – Por ta ria nº 164, de 19 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Pi o ne i ra de Água Doce do Nor -
te de Ra di o di fu são, para a Pro mo ção da Cul tu ra, Artes e
Edu ca ção, na ci da de de Água Doce do Nor te – ES;

8 – Por ta ria nº 170, de 19 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria Rio Gran de da Ser -
ra, na ci da de de Rio Gran de da Ser ra – SP;

9 – Por ta ria nº 171, de 19 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria, Edu ca ti va, Cul tu ral e Artís ti-
ca, na ci da de de La ran jal Pa u lis ta – SP;

10 – Por ta ria nº 173, de 19 de fe ve re i ro de 2002
– Asso ci a ção do De sen vol vi men to Co mu ni tá rio, na ci -
da de de Tenen te Por te la – RS; e

11 – Por ta ria nº 172, de 19 de fe ve re i ro de 2002
– 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 MUNDIAL FM), na ci da de de Ala -
go i nhas – BA.

Bra sí lia, 24 de abril de 2002. – Fer nan do Hen ri-
que Car do so.

MC Nº 280/EM

Bra sí lia, 19 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 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 Be ne fi cen te e Co mu ni tá-
ria de Dona Eu zé bia – MG, na ci da de de Dona Eu zé-
bia, Esta do de Mi nas Ge ra is, ex plo re o ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria, em con for mi da de com o ca-
put do art. 223 da Cons ti tu i ção e a Lei nº 9.612, de 19
de fe ve re i ro de 1998.

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

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

4. So bre o caso cm es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53710.000184/00, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos edu ca ci o-
na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do pre -
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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 148, DE 19 DE FEVEREIRO 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 53710.000184/00, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Be ne fi cen te e Co-
mu ni tá ria de Dona Eu zé bia – MG, com sede na Rua
José Co e lho Ri be i ro, 14, 2º an dar – Cen tro, na ci da de
de Dona Eu zé bia, Esta do de Mi nas Ge ra is, a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, pelo pra zo de
três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de.

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

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 21º18’59”S e lon gi tu de em
42º48’38”W, uti li zan do a fre qüên cia de 104,9MHz.

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

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

RELATÓRIO Nº  27/ 2002-DOSR/SSR/MC

RE FE RÊN CIA:  Pro ces so n° 53.710.000.184-00 de
23 de Mar ço de 2000.

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 Be ne fi cen te e Co mu ni-
tá ria de Dona Eu zé bia, na lo ca li da de de Dona Eu zé-
bia, Esta do de Mi nas Ge ra is.

I – Intro du ção

1. Asso ci a ção Be ne fi cen te e Co mu ni tá ria de
Dona Eu zé bia, ins cri ta no CGC sob o nú me ro
02.076.157/0001-26, no Esta do de Mi nas Ge ra is,
com sede na Rua José Co e lho Ri be i ro, nº 14, 2º an -
dar  – Cen tro, Ci da de de Dona Eu zé bia, 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 23 de Mar ço de
2000, subs cri to por re pre sen tan te le gal, de mons tran-
do in te res se na ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, na lo ca li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União  – D.O.U.,
de 9 de Abril de 2001, Se ção 3, que con tem pla o lo -
gra dou ro onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor,
as sim como o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

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

II – Re la tó rio

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

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

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

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

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

pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to
vin cu la dos à en ti da de, em face 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 1 a 274, 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

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

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1 km,
com cen tro lo ca li za do na Rua José Co e lho Ri be i ro, n.
14, 2º an dar – Cen tro, Ci da de de Dona Eu zé bia, Esta -
do de Mi nas Ge ra is, de co or de na das ge o grá fi cas em
21º 18’ 59” S de la ti tu de e 42º 48’ 38” W de lon gi tu de,
con so an te os da dos cons tan tes no avi so no DOU de
9-4-01, Se ção 3.

10.  A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que, as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lhas 206, de no mi na do de “Ro te i ro de 
Aná li se Téc ni ca de Rad Com”. Pos te ri or men te fo ram
in di ca das no vas co or de na das, que fo ram ace i tas e
ana li sa das por Enge nhe i ro res pon sá vel.

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

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

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

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

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

tu tá ria, apre sen ta ção do su bi tem 6, 7, II, III, IV, V, VIII
e X, da Nor ma 2/98, có pia do re gi men to in ter no da
Rá dio, e pos te ri or men te o su bi tem 6.11 (Pro je to Téc -
ni co) da Nor ma 02/98, (fls.209, 228 e 275).

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. 280, fir ma-

do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su mi-
das as se guin tes in for ma ções:

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

za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú dio;
 – ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos

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

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

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma 02/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas
em seu item 6.11, fo lhas 304 e 305.

15. É o re la tó rio.

IV  – Con clu são/Opi na men to

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

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

– nome
Asso ci a ção Be ne fi cen te Co mu ni tá ria de Dona

Eu zé bia.

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: João Ba tis ta Te i xe i ra
Vice-Pre si den te: Jo a quim G. F. Gar cia
1º Se cre tá rio: Fer nan do P. Fir me
2º Se cre tá rio: Gil ber to Car los Fer re i ra
1º Te sou re i ro: Braz H. Sin gu la ne
2º Te sou re i ro: Ilson Sil va Dias

Con se lho De li be ra ti vo
Pre si den te:     Ge ral do José de S. Pe re i ra
Mem bros:    José Pe dro Du tra

 Alan Sér gio de Sou za
 Se bas tião Ge ral do So a res
 Sid ney Mar tins do Nas ci men to
 Eval do José Fer re i ra Bor ges
 Mar le ne Apa re ci da Ri be i ro

 – Lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio
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Rua José Co e lho Ri be i ro, n. 14, 2º an dar  – Cen -
tro, Ci da de de Dona Eu zé bia Esta do de Mi nas Ge ra is.

 – co or de na das ge o grá fi cas
21º 18’ 59” S de la ti tu de e 42º 48’ 38” W de lon gi-

tu de, cor res pon den tes aos da dos cons tan tes no “For -
mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 280, e “Ro te i ro
de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de RADCOM”,
fls. 304 e 305, que se re fe re á lo ca li za ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri men-
to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Be ne fi cen te e
Co mu ni tá ria de Dona Eu zé bia 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 53.710.000.184-00, de 23 de Mar -
ço de 2000.

Bra sí lia, 14 de Ja ne i ro de 2002. –  Re la tor da
con clu são ju rí di ca – Re la tor da con clu são téc ni ca.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 107, DE 2003

(Nº 2.102/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção de Rá dio Co mu ni tá ria FM Rio Ne ves
de São Ra i mun do das Man ga be i ras a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria na ci da de de São Ra i mun do das
Man ga be i ras, Esta do do Ma ra nhão.

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

ta ria nº 110, de 6 de mar ço de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção de Rá dio Co mu ni tá ria FM Rio Ne ves de
São Ra i mun do das Man ga be i ras a exe cu tar, 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 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.

MENSAGEM Nº 1.042, DE 2001

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

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom -
pa nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi -
nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções
para exe cu tar ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria,

pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 800, de 28 de de zem bro de 2000 –
Asso ci a ção São Ju lião en se de De sen vol vi men to do Des -
por to Cul tu ra e Tu ris mo, na ci da de de São Ju lião – PI.;

2 – Por ta ria nº 801, de 28 de de zem bro de 2000 – O
Cen tro So ci al José Pa u li no, na ci da de de Ja ça nã – RN.;

3 – Por ta ria nº 802, de 28 de de zem bro de 2000
– Asso ci a ção dos Mo ra do res de La ge do do Ta bo cal,
na ci da de de La ge do do Ta bo cal-BA.;

4 – Por ta ria nº 18, de 8 de fe ve re i ro de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Lapa, ACLA, na ci da de de
Amé lia Ro dri gues-BA.;

5 – Por ta ria nº 20, de 8 de fe ve re i ro de 2001 –
Asso ci a ção Cul tu ral, Espor ti va e Tu rís ti ca de Iga ra tá
– A.C.E.T.I, na ci da de de Iga ra tá-SP.;

6 – Por ta ria nº 34, de 22 de fe ve re i ro de 2001 –
Rá dio Co mu ni tá ria Cruz das Armas FM, na ci da de de
João Pes soa-PB.;

7 – Por ta ria nº 72, de 22 de fe ve re i ro de 2001 –
Asso ci a ção Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio Edu ca ti va FM 
de Pa ra na tin ga-MT, na ci da de de Pa ra na tin ga – MT.;

8 – Por ta ria nº 86, de 22 de fe ve re i ro de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Rá dio FM de Pi men ta Bu -
e no, na ci da de de Pi men ta Bu e no-RO.;

9 – Por ta ria nº 110, de 6 de mar ço de 2001 –
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, na ci da de de São
Ra i mun do das Man ga be i ras-MA.;

10 – Por ta ria nº 128, de 19 de mar ço de 2001 –
Asso ci a ção de Ra di o di fu são e De sen vol vi men to Co -
mu ni tá rio de For qui lha – Se nhor Antô nio Fer re i ra Go -
mes Mar tins, na ci da de de For qui lha-CE.;

11 – Por ta ria nº 129, de 19 de mar ço de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria para o De sen vol vi men to de
Alto Ro dri gues e FM Ouro Ne gro, na ci da de de Alto
do Ro dri gues-RN.;

12 – Por ta ria nº 130, de 19 de mar ço de 2001 –
Rá dio Ju ven tu de Co mu ni tá ria de Fer ros, na ci da de de 
Fer ros-MG.;

13 – Por ta ria nº 397, de 27 de ju lho de 2001 –
Asso ci a ção Rá dio Vida, na ci da de de Ca cho e i ra do
Sul-RS; e

14 – Por ta ria nº 406, de 27 de ju lho de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria São Do min gos para o De-
sen vol vi men to So ci al, Cul tu ral e Artís ti co, na ci da de
de Bu ri ta ma-SP.

Bra sí lia, 26 de se tem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC Nº 146/EM
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Bra sí lia, 26 de mar ço de 2001

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

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

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

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53680.000565/98, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

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

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

PORTARIA Nº 110, DE 6 DE MARÇO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1996, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53680.000565/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar 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, com sede na Rua da Paz, nº 310, Cen tro, na ci da-
de de São Ra i mun do das Man ga be i ras, Esta do do

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

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

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 07º01’17”S e lon gi tu de em
45º28’57”W, uti li zan do a fre qüên cia de 87,9 MHz.

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

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

RELATÓRIO Nº 68 /2001-DOSR/SSR/MC

RE FE RÊN CIA: Pro ces so nº 53680000565/98, de
27-8-98.

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 de Rá dio Co mu ni tá ria
FM Rio Ne ves de São Ra i mun do das Man ga be i ras,
lo ca li da de São Ra i mun do Man ga be i ras, Esta do do
Ma ra nhão.

I – Intro du ção

1. 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, ins cri ta no
CGC/MF ou CNPJ sob o nú me ro 02.426.214/0001-50,
no Esta do do Ma ra nhão, com sede na Rua da Paz 310 
– Cen tro, ci da de de São Ra i mun do das Man ga be i ras,
di ri giu-se ao Se nhor Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca-
ções, por meio de re que ri men to da ta do de 17 de agos -
to de 1998, subs cri to por re pre sen tan te le gal, de mons-
tran do in te res se na ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di-
fu são Co mu ni tá ria, na lo ca li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União – DOU, de 
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
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3 de ju nho de 1998.”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a
do cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II – Re la tó rio

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 6 à 146, dos au tos.

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

III – Re la tó rio

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

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo raio igual a 1 km, com
cen tro lo ca li za do na Pra ça São Fran cis co s/nº – São
Fran cis co, na ci da de de São Ra i mun do das Man ga-
be i ras, Esta do do Ma ra nhão, de co or de na das ge o-
grá fi cas em 07º01’17”S de la ti tu de e 45º28’57”W de
lon gi tu de, con so an te aos da dos cons tan tes do Avi so
pu bli ca do no DOU, de 5-11-1998, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da de mons tra
que as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lha nº 98, 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 le van ta men tos do
EBGE;

– 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 ma men to, en de re ços da sede e do 

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

ção da do cu men ta ção dis pos ta no su bi tem 6.7 in ci-
sos II e IV da Nor ma nº 2/98, bem como ade qua ção
do Pro je to Téc ni co, que por sua vez foi apre sen ta do
vo lun ta ri a men te, (fls. nº 138 à 146).

13. Ao cum prir as exi gên ci as, foi en ca mi nha do o 
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas” – fls. nº 106 e
143, 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 nº 128 a 130.

15. É o re la tó rio.
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IV – Con clu são/Opi na men to

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

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
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 de Rá dio Co mu ni tá ria FM Rio Ne-

ves de São Ra i mun do das Man ga be i ras

– qua dro di re ti vo
Pre si den te:  João Ba tis ta Ro dri gues Ara ú jo
Vice-pre si den te:    De u sa mar Bri to Pas sa ri nho
1ª Se cre tá ria:     Ma ria Emí lia So a res da Sil va
2ª Se cre tá ria:  Ma ria da Con ce i ção Ro cha Co e lho
1ª Te sou re i ra:     Ma ria Lu sia Bri to dos San tos
2ª Te sou re i ro:    Do min gos Gon çal ves Bar bo sa

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

Pra ça São Fran cis co s/nº – São Fran cis co, ci da-
de de São Ra i mun do das Man ga be i ras, Esta do do
Ma ra nhão;

– co or de na das ge o grá fi cas
07º01’17” de la ti tu de e 45º28’57” de lon gi tu de, cor -

res pon den tes aos da dos dis pos tos no “Ro te i ro de Aná li-
se de Insta la ção da Esta ção” – fls. nº 128 à 130, bem
como “For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas” – fls nº 106 
e 143 e que se re fe rem à lo ca li za ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri men-
to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção de Rá dio Co -
mu ni tá ria FM Rio Ne ves de São Ra i mun do das Man ga-
be i ras, no sen ti do de con ce der-lhe a Ou tor ga de Au to ri-
za ção para a ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria, na lo ca li da de pre ten di da, den tro das con di-
ções cir cuns cri tas no Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53680000565/98, de 27 de agos to de 1998.

Bra sí lia, 9 de fe ve re i ro de 2001.
De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do

De par ta men to de Ou tor ga e Ser vi ços de
Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 12 de fe ve re i ro 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 108, DE 2003

(Nº 2.103, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a-
ção Rá dio Vida a exe cu tar ser vi ço de ra di-
o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ca cho-
e i ra do Sul, Esta do do Rio Gran de do Sul.

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

ta ria nº 397, de 27 de ju lho de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Rá dio Vida a exe cu tar, por três anos, sem 
di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co-
mu ni tá ria na ci da de de Ca cho e i ra do Sul, Esta do do
Rio Gran de do Sul.

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

MENSAGEM Nº 1.042, DE 2001

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

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

1 – Por ta ria nº 800, de 28 de de zem bro de 2000 –
Asso ci a ção São Ju lião en se de De sen vol vi men to do Des -
por to Cul tu ra e Tu ris mo, na ci da de de São Ju lião – PI;

2 – Por ta ria nº 801, de 28 de de zem bro de 2000 –
O Cen tro So ci al José Pa u li no, na ci da de de Ja ça nã – RN;

3 – Por ta ria nº 802, de 28 de de zem bro de 2000
– Asso ci a ção dos Mo ra do res de La ge do do Ta bo cal,
na ci da de de La ge do do Ta bo cal – BA;

4 – Por ta ria nº 18, de 8 de fe ve re i ro de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Lapa, ACLA, na ci da de de
Amé lia Ro dri gues – BA;

5 – Por ta ria nº 20, de 8 de fe ve re i ro de 2001 –
Asso ci a ção Cul tu ral, Espor ti va e Tu rís ti ca de Iga ra tá
– ACETI, na ci da de de Iga ra tá – SP;

6 – Por ta ria nº 34, de 22 de fe ve re i ro de 2001 –
Rá dio Co mu ni tá ria Cruz das Armas FM, na ci da de de
João Pes soa – PB;

7 – Por ta ria nº 72, de 22 de fe ve re i ro de 2001 –
Asso ci a ção Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio Edu ca ti va FM 
de Pa ra na tin ga – MT, na ci da de de Pa ra na tin ga – MT;

8 – Por ta ria nº 86, de 22 de fe ve re i ro de 200l –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Rá dio FM de Pi men ta Bu -
e no, na ci da de de Pi men ta Bu e no – RO;
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9 – Por ta ria nº 110, de 6 de mar ço de 2001 –
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, na ci da de de São
Ra i mun do das Man ga be i ras – MA;

10 – Por ta ria nº 128, de 19 de mar ço de 2001 –
Asso ci a ção de Ra di o di fu são e De sen vol vi men to Co -
mu ni tá rio de For qui lha – Se nhor Antô nio Fer re i ra Go -
mes Mar tins, na ci da de de For qui lha – CE;

11 – Por ta ria nº 129, de 19 de mar ço de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria para o De sen vol vi men to de
Alto Ro dri gues e FM Ouro Ne gro, na ci da de de Alto
do Ro dri gues – RN;

12 – Por ta ria nº 130, de 19 de mar ço de 2001 –
Rá dio Ju ven tu de Co mu ni tá ria de Fer ros, na ci da de de 
Fer ros – MG;

13 – Por ta ria nº 397, de 27 de ju lho de 2001 –
Asso ci a ção Rá dio Vida, na ci da de de Ca cho e i ra do
Sul – RS; e

14 – Por ta ria nº 406, de 27 de ju lho de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria São Do min gos para o De-
sen vol vi men to So ci al, Cul tu ral e Artís ti co, na ci da de
de Bu ri ta ma – SP.

Bra sí lia,  26 de se tem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC Nº 552/EM

Bra sí lia, 29 de agos to de 2001

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

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

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

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

be né fi cas em to dos os seg men tos, e a to dos es ses
nú cle os po pu la ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53528.000375/00, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

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

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

PORTARIA Nº 397, DE 27 DE JULHO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53528.000375/00, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Rá dio Vida, com
sede na Ave ni da Bra sil, 795, na ci da de de Ca cho e i ra
do Sul, Esta do do Rio Gran de do Sul, a exe cu tar o
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, pelo pra zo de
três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de.

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

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 30º01’49”S e lon gi tu de em
51º54’28”W, uti li zan do a fre qüên cia de 104,9MHz.

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

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

RELATÓRIO Nº 227/2001-DOSR/SSR/MC

RE FERÊN CIA: Pro ces so nº 53.790.000.375/00, de
12-5-2000.

OBJETO: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za ção
para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co-
mu ni tá ria.
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INTERESSADO: Asso ci a ção Rá dio Vida, lo ca li da de
de Ca cho e i ra do Sul, Esta do do Rio Gran de do Sul.

I – Intro du ção

1. Asso ci a ção Rá dio Vida, ins cri to no CNPJ sob
o nú me ro 03.076.276/0001-41, no Esta do do Rio
Gran de do Sul, com sede na Ave ni da Bra sil, nº 795,
Ci da de de Ca cho e i ra do Sul, RS, 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 9 de abril de 1999, subs cri to
por re pre sen tan te le gal, de mons tran do in te res se na
ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria,
na lo ca li da de que in di ca.

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

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

II – Re la tó rio

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 1 a 236, 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

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

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1 km,
com cen tro lo ca li za do na Av. Bra sil, nº 795, Ci da de de
Ca cho e i ra do Sul, Esta do do Rio Gran de do Sul, de
co or de na das ge o grá fi cas em 30º 01’ 49” S de la ti tu de
e 51º 54’ 28” W de lon gi tu de, con so an te aos da dos
cons tan tes do Avi so pu bli ca do no D.O.U., de
18-3-1999, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que, as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de vem
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lhas 235 a 238, 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 fí 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;
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 – 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 6.11, (Pro je to Téc ni co) da Nor ma 2/98,
(fls. 238).

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. 243, fir ma-
do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su mi-
das as se guin tes in for ma ções:

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

za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú dio;
 – ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos

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

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

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas em 
seu item 6.11, fo lhas 256 e 257.

15. É o re la tó rio.

IV  – Con clu são/Opi na men to

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

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

– nome
Asso ci a ção Rá dio Vida

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Elcy Arbo it te
Se cre tá rio: Ivo ne Do min gues Se ve ro

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio
Av. Bra sil, nº 795, Ci da de de Ca cho e i ra do Sul, Esta -
do do Rio Gran de do Sul;

– co or de na das ge o grá fi cas
30º01,49” S de la ti tu de e 51º54’28” W de lon gi tu de,
cor res pon den tes aos da dos cons tan tes no “For mu-
lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 243, e no “Ro te i-
ro de Aná li se de ins ta la ção da Esta ção de Rad-

Com”, fls. 256 e 257, que se re fe re à lo ca li za ção da
es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Rá dio
Vida, 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 53.790.000.375/00, de 12 de maio
de 2000.

Bra sí lia, 12 de ju lho de 2001. –  Re la tor da con -
clu são ju rí di ca – Re la tor da con clu são téc ni ca.

De acor do. À con si de ra ção do Se nhor
Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga de
Ser vi ços de Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 13 de ju lho de 2001. – Ha mil ton de Ma -
ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor-Ge ral.

De acor do. À con si de ra ção do Se nhor
Se cre tá rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 13 de ju lho de 2001.  – Anto nio Car -
los Tar de li, Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga de 
Ser vi ços de Ra di o di fu são.

Apro vo o Re la tó rio nº
222/2001/DOSR/SSR/MC Enca mi nhe-se á
Con sul to ria Ju rí di ca para exa me e pa re cer.

Bra sí lia, de de 2.001,  – Pa u lo Me ni cuc ci, Se -
cre tá rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 109, DE 2003

(Nº 2.104, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria 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, por
três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ca 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.

Câ ma ra dos De pu ta dos, 14 de mar ço de 2003. – 
João Pa u lo Cu nha, Pre si den te.
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MENSAGEM Nº 1.203, DE 2001

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

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

1 – Por ta ria nº 296, de 21 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio de Xi -
que-Xi que, na ci da de de Xi que-Xi que – BA.;

2 – Por ta ria nº 805, de 28 de de zem bro de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral Sa gra do Co ra ção de
Je sus do Ba ir ro San ta nen se, na ci da de de Ita ú na – MG.;

3 – Por ta ria nº 288, de 16 de maio de 2001 – Aral 
Mo re i ra Asso ci a ção Co mu ni tá ria - AMAC, na ci da de
de Aral Mo re i ra – MS.;

4 – Por ta ria nº 296, de 16 de maio de 2001 –
Asso ci a ção Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio Nova FM,
na ci da de de Ba ca bal – MA.;

5 – Por ta ria nº 302, de 16 de maio de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Pró Cam pus, na ci da de de
Ca xi as do Sul – RS.;

6 – Por ta ria nº 311, de 25 de maio de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria So li da ri e da de, na ci da de de
São Luís - MA.;

7 – Por ta ria nº 313, de 25 de maio de 2001 -
Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria Ami gos de Se ve ri a-
no de Alme i da (ACCASA), na ci da de de Se ve ri a no de
Alme i da – RS.;

8 – Por ta ria nº 318, de 25 de maio de 2001 –
Asso ci a ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria “Ami gos de Con -
ce i ção do Lago-Açu”, na ci da de de Con ce i ção do
Lago-Açú – MA.;

9 – Por ta ria nº 455, de 22 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Pon ta li nen se Edu ca ti va e Cul tu ral, na ci -
da de de Pon ta li na – GO.;

10 – Por ta ria nº 459, de 22 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Rá dio, Jor nal e Te le vi são Gra -
men se, na ci da de de São Se bas tião da Gra ma – SP.;

11 – Por ta ria nº 460, de 22 de agos to de 2001 -
Asso ci a ção de Mo ra do res do Ba ir ro Ben to Mar ques –
COHAB, na ci da de de Ta ra u a cá – AC.;

12 – Por ta ria nº 463, de 22 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção do Alto São
Fran cis co – SOCIALTO, na ci da de de Pi um hi - MG.;

13 – Por ta ria nº 464, de 22 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Pal mas, na ci da de de
Pal mas – PR.; e

14 – Por ta ria nº 465, de 22 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Bar re i ros, na ci da de de
Bar re i ros – PE.

Bra sí lia, 31 de ou tu bro de 2001. – Mar co Ma ci el.

MC  Nº 494/EM

Bra sí lia, 21 de agos to de 2001

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

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

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

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

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53528.000281/99, que ora faço acom pa nhar com a 
fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

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

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

PORTARIA Nº 302, DE 16 DE MAIO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
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1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53528.000281/99, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Pró
Cam pus, com sede na Rua Fran cis co Ge tú lio Var gas,
nº 1.130, na ci da de de Ca xi as do Sul, Esta do do Rio
Gran de do Sul, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de.

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

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma me 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 29º09’51”S e lon gi tu de em
51º 09’20”W, uti li zan do a fre qüên cia de 107,9 MHz.

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

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

RELATÓRIO Nº 20/2001-DOSR/SSR/MC

REFERÊNCIA: Pro ces so nº 53.528.000.281/99, de
11-10-99.

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

INTERESSADO: Asso ci a ção Co mu ni tá ria Pró-Cam -
pus, lo ca li da de de Ca xi as do Sul, Esta do do Rio
Gran de do Sul.

I – Intro du ção

1. Asso ci a ção Co mu ni tá ria Pró-Cam pus, ins cri-
ta no CNPJ sob o nú me ro 03.498.430/0001-73, no
Esta do do Rio Gran de do Sul, com sede na Rua Fran -
cis co G. Var gas, 1130, Cam pus Uni ver si tá rio, Pe tró-
po lis, Ci da de de Ca xi as do Sul – RS, 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 7 de ou tu bro de 1999,
subs cri tos pelo re pre sen tan te le gal, de mons tran do
in te res se na ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria, na lo ca li da de que in di ca.

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

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

II – Re la tó rio

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 1 à 203, 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
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de par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor-
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.

III – Re la tó rio

• in for ma ções téc ni cas

9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em
sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1km,
com cen tro lo ca li za do na Rua Fran cis co G. Var gas,
1130, Cam pus Uni ver si tá rio, Pe tró po lis, Ci da de de
Ca xi as do Sul, Esta do do Rio Gran de do Sul, de co -
or de na das ge o grá fi cas em 29º09’49” S de la ti tu de e
51º 08’ 56” W de lon gi tu de, con so an te aos da dos
cons tan tes do Avi so pu bli ca do no DOU, de 9-9-999,
Se ção 3. Ocor re que a Enti da de apre sen tou no vas
co or de na das ge o grá fi cas em 29º09’51” S de la ti tu de
e 51º09’20” W de lon gi tu de.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da de mons tra
que os cál cu los ini ci al men te efe tu a dos es tão cor re tos
e que, por con se guin te, as co or de na das ge o grá fi cas
in di ca das de ve ri am ser man ti das, pelo que se de pre-
en de da me mó ria do do cu men to de fo lhas 90 a 93,
de no mi na do de “Ro te i ro de Aná li se Téc ni ca de Rad -
Com”.

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

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

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;

– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra,
en de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;

– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e
do sis te ma ir ra di an te;

– ou tros da dos e con clu são.

12. Se gui ram-se di li gên ci as para a apre sen ta-
ção de al te ra ção es ta tu tá ria, bem como apre sen ta-
ção dos do cu men tos dis pos tos no su bi tem 6.7, in ci-
sos: II e VI, en tre ou tros, e do su bi tem 6.11, (Pro je to
Téc ni co), da Nor ma nº 2/98. (fls. 96,183 e 189).

13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 118, fir ma-
do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su mi-
das as se guin tes in for ma ções:

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

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

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

– di a gra mas de ins ta la ção da an te na e de ir ra di-
a ção, com in di ca ção de ca rac te rís ti cas elé tri cas da
an te na.

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de
com a Nor ma nº 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as
ins cri tas em seu item 6.11, fo lhas 180 e 181. Na
oca sião da so li ci ta ção do li cen ci a men to da es ta ção,
a en ti da de de ve rá in di car o nome do fa bri can te e o
mo de lo do trans mis sor cer ti fi ca do para o ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria de 25,0W.

 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, de po is de de ti do exa me do rol
de do cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le -
gis la ção ati nen te.

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

– nome

Asso ci a ção Co mu ni tá ria Pró-Cam pus

– qua dro di re ti vo

Pre si den te: Pa u lo                           Mar ques Can ci an
Dir. Ope ra ci o nal:                                       Ina ro Cruz
Dir. Adm. Fi nan ce i ro:           Emir José Alves da Sil va

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

Rua Fran cis co G. Var gas, 1130, Cam pus Uni ver si tá-
rio, Pe tró po lis, ci da de de Ca xi as do Sul, Esta do do
Rio Gran de do Sul;

– co or de na das ge o grá fi cas

29º09 51”S de la ti tu de e 51°09’20”W de lon gi tu de, cor -
res pon den tes aos da dos cons tan tes no “For mu lá rio de 
Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 118, e “Ro te i ro de Aná li se
de Insta la ção da Esta ção de Rad Com”, fls. 180 e 181,
que se re fe re à lo ca li za ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Co mu ni-
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tá ria Pró-Cam pus, 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 53.528.000.281/99, de 11 de ou tu-
bro de 1999.

Bra sí lia, 11 de ja ne i ro de 2001.

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

De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 17 de ja ne i ro 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, em de ci-
são ter mi na ti va.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 110, DE 2003

(Nº 2.114/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria de 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.

O Con 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, por três anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de San 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.

MENSAGEM Nº 94, DE 2002

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

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa-
nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro

de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções para
exe cu ção, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 671, de 14 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria Alu í sio de Alme i da na ci -
da de de Gu a reí – SP;

2 – Por ta ria nº 672, de 14 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são e Jor na-
lis mo de San ta na de Ca ta gua ses para o De sen vol vi-
men to Artís ti co e Cul tu ral, na ci da de de San ta na de
Ca ta gua ses – MG;

3 – Por ta ria nº 673, de 14 de no vem bro de 2001
– Aca de mia Cul tu ral de San ta He le na –
ACULT-STH/PR, na ci da de de San ta He le na – PR;

4 – Por ta ria nº 674, de 14 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção Assis ten ci al e Edu ca ti va Co mu ni da de
So li dá ria Sha lon de Are ió po lis, na ci da de de Are ió po-
lis – SP;

5 – Por ta ria nº 675, de 14 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Iga ra pa va, na ci da de de 
Ga ra pa va  – SP;

6 – Por ta ria nº 676, de 14 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra
Sant’Ana na ci da de de Ro se i ra – SP; e

7 – Por ta ria nº 687, de 14 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria Can ta ga len se de Rá dio
Di fu são, na ci da de de Três Rios – RJ.

 Bra sí lia, 12 de fe ve re i ro de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC Nº 799 EM

Bra sí lia, 12 de de zem bro de 2001

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

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

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

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53710.000649/99, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

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

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

PORTARIA Nº 672, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nºs 537 10.000649/99, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar 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, com sede
na Rua Ma ria de Cas tro Lobo, nº 82, Cen tro, na ci da de
de San ta na de Ca ta gua ses, Esta do de Mi nas Ge ra is, a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria pelo pra zo
de três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de.

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

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 21º17’18”S e lon gi tu de em
42°32’53”W, uti li zan do a fre qüên cia de 87,9 MHz.

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

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

RELATÓRIO Nº 360/2001 – DOSR/SSR/MC

REFERÊNCIA: Pro ces so n° 53.710.000.649/99,
18-5-99.

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

INTERESSADO: Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu-
ni ca ção de Mo ra do res de San ta na de Ca ta gua ses,
lo ca li da de de San ta na de Ca ta gua ses, Esta do de
Mi nas Ge ra is.

I – Intro du ção

1. Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção de
Mo ra do res de San ta na de Ca ta gua ses, ins cri to no
CNPJ sob o nú me ro 02.342.761/0001-57, no Esta do
de Mi nas Ge ra is, com sede na Rua Ma ria de Cas tro
Lobo, 82, Cen tro, Ci da de de San ta na de Ca ta gua ses,
MG, 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 20
de abril de 1999, subs cri to por re pre sen tan te le gal,
de mons tran do in te res se na ex plo ra ção do Ser vi ço de
Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, na lo ca li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União de 27 de
mar ço de 2000, Se ção 3, que con tem pla o lo gra dou ro
onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor, as sim como 
o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

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

II – Re la tó rio

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

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá rio
de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do ple i-
to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na Pe-
ti ção de fo lha 1, bem como a do cu men ta ção apre sen-
ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro ces so
ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la ção, es-
pe ci al men te a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o Re gu la-
men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, apro-
va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-1998 e Nor ma nº
2/98, de 6-8-1998.
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5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
2/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

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

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

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

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

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

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

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con -
ti da no in ter va lo de fo lhas 1 a 205, dos au tos.

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

III – Re la tó rio

• in for ma ções téc ni cas

9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em
sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1km,
com cen tro lo ca li za do na Rua Ma ria de Cas tro Lobo, 
82, Cen tro, Ci da de de San ta na de Ca ta gua ses,
Esta do de Mi nas Ge ra is, de co or de na das ge o grá fi-
cas em 21º 17’ 14” S de la ti tu de e 42º33’26” 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 27-3-00, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da de mons tra
que as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de vem ser 
man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do do -
cu men to de fo lhas 805, de no mi na do de “Ro te i ro de
Aná li se Téc ni ca de Rad Com”. Pos te ri or men te fo ram

in di ca das no vas co or de na das, que fo ram ace i tas e
ana li sa das por en ge nhe i ro res pon sá vel.

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

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

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

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

sis te ma ir ra di an te;
– ou tros da dos e con clu são.

12. Se gui ram-se di li gên ci as para al te ra ção es -
ta tu tá ria e apre sen ta ção do su bi tem 6.7, in ci so II da
Nor ma nº 2/98 bem como o su bi tem 6.11, (Pro je to
Téc ni co) da Nor ma nº 2/98, (fls. 85 e 158).

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. 173, fir ma-
do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su mi-
das as se guin tes in for ma ções:

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

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

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

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

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de
com a Nor ma nº 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as
ins cri tas em seu item 6.11, fo lhas 199 e 200.

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, de po is de de ti do exa me do rol
de do cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le -
gis la ção ati nen te.

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

Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção de Mo ra-
do res de San ta na de Ca ta gua ses

– qua dro di re ti vo

Pre si den te:                     Fer nan do Ser gio de Cas tro
Vice-Pre si den te:                Ira mar Fer re i ra da Cu nha
Se cre tá rio:        Ione de Apa re ci da M. da S. Pas cho al
Te sou re i ro:                                    João Ba tis ta Pin to

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

Rua Ma ria de Cas tro Lobo, 82, Cen tro, ci da de de
San ta na de Ca ta gua ses, Esta do de Mi nas Ge ra is,

– co or de na das ge o grá fi cas

21º17’18”S de la ti tu de e 42º32’53”W de lon gi tu de, cor -
res pon den tes aos da dos cons tan tes no “For mu lá rio de 
Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 173, no “Ro te i ro de Aná li se
de Insta la ção da Esta ção de Rad Com”, fls. 199 e 200,
que se re fe re à lo ca li za ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria de Co mu ni ca ção de Mo ra do res de San ta na de
Ca ta gua ses, 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 53.710.000.649/99, de 18 de maio de 1.999.

Bra sí lia, 11 de ou tu bro de 2001.

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

De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 19 de ou tu bro de 2001. – Ha mil ton de 
Ma ga lhões Mes qui ta, Co or de na dor-Ge ral.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 111, DE 2003

(Nº 2.106/2002, Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Rá dio Co mu ni tá ria 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, 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 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.

MENSAGEM Nº 1.236, DE 2001

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos te 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 te à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom -
pa nha das de ex po si ções de mo ti vos do Se nhor Mi nis-
tro de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções para
exe cu tar, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 466, de 22 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria “Voz da
Ilha”, na ci da de de Ilha de Ita ma ra cá – PE

2 – Por ta ria nº 469, de 22 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cen tro de Tra di ções Nor-
des ti nas, na ci da de de Ber ti o ga – SP;

3 – Por ta ria nº 470, de 22 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra
de Si mo né sia/MG, na ci da de de Si mo né sia – MG;

4 – Por ta ria nº 471, de 22 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Di a man ten se de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria,  na ci da de de Di a man te – PB;

5 – Por ta ria nº 472, de 22 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são Cul tu ral
Edu ca ti va e Artís ti ca de Bru ma di nho, na ci da de de
Bru ma di nho – MG;

6 – Por ta ria nº 473, de 22 de Agos to de 2001
–Asso ci a ção Bi gua çu en se de Ra di o di fu são Co mu ni-
tá ria – ABRACOM, na ci da de de Bi gua çu – SC,

7 – Por ta ria nº 474, de 22 de agos to de 2001
–Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Fe i to ria FM, na ci da-
de de São Le o pol do – RS;

8 – Por ta ria nº 475, de 22 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria Mon tes
Cla ros, na ci da de de Mon te Cla ros – MG;

9 – Por ta ria nº 476, de 22 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Téc ni co Edu ca ci o nal Equi pe, na ci da de
de Sa pu ca ia do Sul – RS; e
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10 – Por ta ria nº 477, de 22 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra
de Gló ria do Go i tá, na ci da de de Gló ria do Go i tá-PE.

Bra sí lia, 6 de no vem bro de 200l. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC 00598 EM

Bra sí lia, 28 de se tem bro de 2001

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

tor ga de au to ri za ção res pec ti va do cu men ta ção para
que a en ti da de de no mi na da Asso ci a ção Rá dio Co-
mu ni tá ria Fe i to ria FM, na ci da de de São Le o pol do,
Esta do do Rio Gran de do Sul, ex plo re o ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria, em con for mi da de com o ca-
put do art. 223, da Cons ti tu i ção e a Lei nº 9.612, de 19 
de Fe ve re i ro de 1998.

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

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

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do à ine xis tên cia de óbi ce le gal nor ma ti vo ao ple i to, o
que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con subs-
tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53790.001037/98, que ora faço acom pa nhar, com a
fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

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

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

PORTARIA Nº 474, DE 22 DE AGOSTO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de

1993, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53790.001037/93, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá-
ria Fe i to ria FM, com sede na Av. Inte gra ção, nº 1.814,
Ba ir ro Fe i to ria, na ci da de de São Le o pol do, Esta do do 
Rio Gran de do Sul, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de.

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

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 29°45’34”S e lon gi tu de em
51°05’55”W, uti li zan do a fre qüên cia de 37,9 MHz.

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

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

RELATÓRIO Nº 235/2001 – DOSR/SSR/MC

REFERÊNCIA: Pro ces so nº 53.790.001.037/98 de
18-8-1998.

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

INTE RES SA DO: Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Fe i-
to ria FM, lo ca li da de de São Le o pol do, Esta do do Rio 
Gran de do Sul.

I – Intro du ção

1. A Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Fe i to ria FM,
ins cri ta no CNPJ sob o nú me ro 02.677.155/0001-92,
Esta do do Rio Gran de do Sul, com sede na Av. in te-
gra ção, nº 1814, Ba ir ro Fe i to ria, Ci da de de São Le o-
pol do, di ri giu-se ao Se nhor Mi nis tro de Esta do das
Co mu ni ca ções, por meio de re que ri men to da ta do de
17-8-1998, subs cri to por re pre sen tan te le gal, de-
mons tran do in te res se na ex plo ra ção do Ser vi ço de
Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, na lo ca li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União – DOU, de
9-9-1999, Se ção nº 3, que con tem pla a lo ca li da de
onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor, as sim como 
o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.
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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. 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3 de 
ju nho de 1998”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a do cu-
men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II – Re la tó rio

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas nº 5 a 131 dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este

de par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor-
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.

III – Re la tó rio

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

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1km,
com cen tro lo ca li za do na Av. Inte gra ção, nº 1814, Ba-
ir ro Fe i to ria, Ci da de de São Le o pol do, Esta do do Rio
Gran de do Sul, de co or de na das ge o grá fi cas em 29º
45’ 34” S de la ti tu de e 51º 05’ 55” W de lon gi tu de, con -
so an tes aos da dos cons tan tes no avi so no DOU de
9-9-1999, Se ção nº 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que, as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lha 94, de no mi na do de “Ro te i ro de
Aná li se Téc ni ca de Rad Com”.

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

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

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

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

sis te ma ir ra di an te;
– ou tros da dos e con clu são.

12. Se gui ram-se di li gên ci as para apre sen ta ção
de al te ra ção es ta tu tá ria, Ata de Ele i ção dos atu a is
di ri gen tes da Enti da de, de cla ra ções de acor do com
o su bi tem 6.7, inc. III, da Nor ma 02/98, có pia do
CNPJ da Enti da de, de cla ra ção do en de re ço da sede 
da re que ren te, bem como do su bi tem 6.11 (Pro je to
Téc ni co) da Nor ma 02/98 (fls. 97 a 131).

13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
“For mu lá rio de in for ma ções Téc ni cas”, fl. 117, 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;
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– di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma ir ra di an te
e ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de
com a Nor ma 02/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins -
cri tas em seu item 6.11, fo lhas 126 e 127.

15. É o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

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

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

– nome

Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Fe i to ria FM.

– qua dro di re ti vo

Pre si den te:                                    Ele mar Ca va lhe i ro
Vice-Pre si den te:                      Gus ta vo da Sil va Leal
Se cre tá rio-Ge ral:     San dro Ri car do Mo re i ra da Sil va
2º Se cre tá rio:                  José Ma ria de Alme i da Vaz
Te sou re i ro:         Dar ci Gu i lher mi no Antu nes da Sil va
2º Te sou re i ro:                            José de Mou ra Fróes
Dir. Ope ra ções:                      Iva ir Go mes de Oli ve i ra
Vice-dir. Ope ra ções:     Fá bio Ene dir Sil ve i ra dos San tos
Dir. Cult. C. So ci al:         Edson Ro dri gues Ca va lhe i ro
Vice-dir. C. C. Soc.:     Car los One ron Mar tins Cor rêa
Dir. Pa tri mô nio:                               Aír ton dos San tos

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

Av. Inte gra ção, nº 1814, Ba ir ro Fe i to ria, Ci da de de
São Le o pol do, Esta do do Rio Gran de do Sul;

– co or de na das ge o grá fi cas

29°45’34”S de la ti tu de e 51°05’55”W de lon gi tu de,
cor res pon den tes aos da dos cons tan tes no “For mu-
lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fl. 117, e “Ro te i ro de 
Aná li se de Insta la ção da Esta ção de RADCOM”, fls.
126 e 127, que se re fe re à lo ca li za ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Rá dio
Co mu ni tá ria Fe i to ria FM, 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 53.790.001.037/98 de 18 de
agos to de 1998.

Bra sí lia, 17 de ju lho de 2001.  – Re la tor da con -
clu são ju rí di ca – Re la tor da con clu são téc ni ca.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 112, DE 2003

(Nº 2.107/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Co mev
– Rá dio Co mu ni tá ria Cul tu ra FM a exe cu-
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Ca bi xi, Esta do de Ron dô nia.

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

ta ria nº 502, de 24 de agos to de 2001, que au to ri za a
COMEV – Rá dio Co mu ni tá ria Cul tu ra FM a exe cu tar,
por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de 
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ca bi xi, Esta do
de Ron dô nia.

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

MENSAGEM Nº 1.284, 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
como § 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 dc 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 497, de 24 de agos to de 2001 –
ASSo ci a ção dos Co mu ni ca do res em Edu ca ção
Ambi en tal de Ron dô nia – ACEARON, na ci da de de
Ma cha di nho D’Oeste – RO;

2 – Por ta ria nº 498, de 24 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Eco ló gi ca de Ouro Pre to
(ACEOP), na ci da de de Ouro Pre to – MG;

3 – Por ta ria nº 500, de 24 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Cul tu ral Nova Pal ma, na ci da de de Nova
Pal ma – RS;
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4 – Por ta ria nº 501, de 24 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção de Ami gos Mo ra do res do Ba ir ro Cen tro –
“AMICENTRO”, na ci da de de Sal to do Ja cuí – RS.

5 – Por ta ria nº 502, de 24 de agos to de 2001 –
COMEV. Rá dio Co mu ni tá ria Cul tu ra FM, na ci da de de 
Ca bi xi – RO;

6 – Por ta ria nº 503, de 24 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são Var gi nhen-
se, na ci da de de Var gin ba – MG;

7 – Por ta ria nº 504, de 24 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Bo a vis ten se para o De sen vol vi men to
Cul tu ral Co mu ni tá rio, na ci da de de Boa Vis ta do Ra -
mos – AM;

8 – Por ta ria nº 506, de 24 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca cão e Cul tu ra
Nova Espe ran ça, na ci da de de Cipó – BA;

9 – Por ta ria nº 508, de 24 de aa os to de 2001 –
Asso ci a ção dos Re pre sen tan tes dos Po vo a dos do
Mu ni cí pio de Espe ran ti nó po lis – MA, na ci da de de
Espe ran ti nó po lis – MA;

10 – Por ta ria nº 510, de 24 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Cul tu ral Ami gos de Do res de Cam pos –
ASCAD, na ci da de de Do res dc Cam pos – MG; e

11 – Por ta ria nº 511, de 24 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral e  Ra di o di fu são de
Car va lho de Bri to, na ci da de de Sa ba rá – MG.

Bra sí lia, 27 de no vem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC nº 632 EM

Bra sí lia, 19 de ou tu bro de 2001

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

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de de no mi na da COMEV, Rá dio Co mu ni-
tá ria Cul tu ra FM na ci da de de Ca bi xi, Esta do de Ron -
dô nia, 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 seg men tos, e a to dos es ses
nú cle os po pu la ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tân ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53800. 000384/98; que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

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

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

PORTARIA Nº 502, DE 24 DE AGOSTO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
arts. 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 53800.000384/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a COMEV. Rá dio Co mu ni tá ria
Cul tu ra FM, com sede na Rua Ai mo rés, nº 3.209,
Cen tro, na ci da de de Ca bi xi, Esta do de Ron dô nia, a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, pelo
pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de.

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

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 13º29’52”S e lon gi tu de em
60º33’15”W, uti li zan do a fte qüên cia de 104,9 MHz.

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

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

RELATÓRIO Nº 172/2001-DOSR/SSR/MC

RE FE RÊN CIA: Pro ces so nº 53.800.000.384/98 de
24-11-1998.

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

INTE RES SA DO: COMEV. Rá dio Co mu ni tá ria Cul tu-
ra FM, lo ca li da de de Ca bi xi, Esta do de Ron dô nia.
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I – Intro du ção

1. COMEV. Rá dio Co mu ni tá ria Cul tu ra FM, ins -
cri ta no CGC sob o nú me ro 02.355.992/0001-03,
Esta do de Ron dô nia, com sede na Av. Tu pi nam bás, nº 
1.321, Ci da de de Ca bi xi, di ri giu-se ao Se nhorMi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, por meio de re que ri-
men to da ta do de 23-11-1998, subs cri to por re pre sen-
tan te le gal, de mons tran do in te res se na ex plo ra ção do 
Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, na lo ca li da de
que in di ca.

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

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

II – Re la tó rio

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

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

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

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

 – Esta tu to So ci al;
 – ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;

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

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

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

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

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 5 a 125 dos au tos.

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

III – Re la tó rio

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

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1km,
com cen tro lo ca li za do na Ave ni da Tu pi nam bás, nº
1.321, Ci da de de Ca bi xi, Esta do de Ron dô nia, de co -
or de na das ge o grá fi cas em 13º29’ 52” S de la ti tu de e
60º 33’ 15” W de lon gi tu de, con so an te os da dos cons -
tan tes no avi so no DOU de 18-3-1999, Se ção III.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que, as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lha nº 87, de no mi na do de “Ro te i ro de 
Aná li se Téc ni ca de Rad Com”.

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

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

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

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

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

al te ra ção es ta tu tá ria, com pro van te de re gis tro do Esta -
tu to, Ata de Ele i ção dos atu a is di ri gen tes da Enti da de,
de cla ra ções de acor do com o su bi tem 6.7, inc. IV, V, VII
e VIII da Nor ma nº 2/98, có pia do CNPJ da re que ren te,
com pro va ção de vá li da exis tên cia das Enti da des que
ma ni fes ta ram apo io à ini ci a ti va da re que ren te, de cla ra-
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ção do en de re ço da Sede da re que ren te, es cla re ci men-
tos acer ca da si gla (Ra zão So ci al) e do Dis tri to onde se
lo ca li za a re que ren te, plan ta de ar ru a men to, de cla ra ção
de acor do com o su bi tem 14.2.7.1 ou 14.2.7.1.1 da Nor -
ma nº 2/98, bem como do su bi tem 6.11, (Pro je to Téc ni-
co), da Nor ma 2/98, in di can do, ain da, trans mis sor cer ti-
fi ca do (fls. 91 a 159).

13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fl. 158, 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:

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

za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú dio;
– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos

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

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

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma nº 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas
em seu item 6.11, fls. 161 e 162.

15. É o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

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

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de aos 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

COMEV. Rá dio Co mu ni tá ria Cul tu ra FM.

– qua dro di re ti vo

Pre si den te:                        Io ci di ne i di Pe re i ra Bom fim
Vice-Pre si den te:             Wil son de Oli ve i ra Ber nar do
1º Se cre tá rio:                           Adil son Osmar Fel trim
2º Se cre tá rio:                                            Dar ci Alves
1ª Te sou re i ra:         Edy Te re zi nha do Ama ral Bon fim
2ª Te sou re i ra:                           Te re zi nha de Alme i da

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

Av. Tu pi nam bás, nº 1.321, Ci da de de Ca bi xi,
Esta do de Ron dô nia;

– co or de na das ge o grá fi cas
13º29’52”S de la ti tu de e 60º33’15”W de lon gi tu-

de, cor res pon den tes aos da dos cons tan tes no “For -
mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fl. 158, e “Ro te i ro
de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de Rad com”, fls.
161 e 162, que se re fe re à lo ca li za ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Co mev. Rá dio Co-
mu ni tá ria Cul tu ra FM, 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 53.800.000.384/98 de 24 de no vem-
bro de 1998.

Bra sí lia, 31 de maio de 2001. – Adri a na Cos ta,
Re la to ra da con clu são Ju rí di ca – Re gi na Apa re cida
Mou rão, Re la to ra da con clu são Téc ni ca.

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

De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 1º de ju nho 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, em de ci-
são ter mi na ti va.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 113, DE 2003

(Nº 2.108/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria Ca cho e i ren se de Ra di-
o di fu são a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria na ci da de de Ca cho e i ra
de Mi nas, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

ta ria nº 535, de 11 de se tem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ca cho e i ren se de Ra di o di-
fu são a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si-
vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Ca cho e i ra de Mi nas, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

MENSAGEM Nº 1.338, DE 2001

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 4º, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa-
nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções para
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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 534, de 11 de se tem bro de 2001
– Con se lho de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio de Ca -
pi tó lio  – MG (CODEC), na ci da de de Ca pi tó lio – MG;

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

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

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

5  – Por ta ria nº 538, de 11 de se tem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra
da Ci da de de San to Antô nio  – RN, na ci da de de San -
to Antô nio  – RN;

6  – Por ta ria nº 540, de 11 de se tem bro de 2001
– Asso ci a ção Cul tu ral. Espor ti va Ro dol fen se – Acerf,
na ci da de de Ro dol fo Fer nan des  – RN;

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

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

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

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

11  – Por ta ria nº 545, de 1 de se tem bro de 2001
– Fun da ção Abra ham Lin coln (FAL), ria ci da de de La -
vras  – MG;

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

13  – Por ta ria nº 547, de 11 de se tem bro de
2001 – Asso ci a ção de Ra di o di fu são

Co mu ni tá ria Cra vi nhos EM, na ci da de de Cra vi-
nhos-SP;

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

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

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

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

MC 666EM

Bra sí lia, 29 de ou tu bro de 2001

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

tor ga de au to ri za ção res pec ti va do cu men ta ção para
que en ti da de Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu-
são, na ci da de de Ca cho e i ra de Mi nas, Esta do de Mi -
nas Ge ra is 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 art. 223. da Cons -
ti tu i ção e a Lei nº 9.612 de 19 de fe ve re i ro de 1998.

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

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a-
ti va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas 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 a
in te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to dos os
seg men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo a ple i to, o
que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con subs-
tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53710.001472/98 que hora faço acom pa nhar, com a
fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

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

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

PORTARIA Nº 535,
DE 11 DE SETEMBRO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.165, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta no Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53710.001472/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ca -
cho e i ren se de Ra di o di fu são, com sede na Rua Cô ne-
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go Bra ga, nº 88, Cen tro, na ci da de de Ca cho e i ra de
Mi nas, Esta do de Mi nas Ge ra is, a exe cu tar ser vi ço de 
ra di o di fu são co mu ni tá ria, pelo pra zo de três anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de.

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

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 22º21’16”S e lon gi tu de em
45º46’44”W, uti li zan do a fre qüên cia de 104,9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º, do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da de
ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me ses a
con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra ção.

Art. 5º Esta por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.

RELATÓRIO Nº 268/2001-DOSR/SSR/MC

REFERÊNCIA: Pro ces so nº 53.710.001.472/98 de
17-11-1998.

OBJE TO: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za ção
para a ex plo ra ção do ser vi ço de Ra di o di fu são Co-
mu ni tá ria.

INTE RES SA DO: Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ca cho e i-
ren se de Ra di o di fu são, lo ca li da de de Ca cho e i ra de
Mi nas, Esta do de Mi nas Ge ra is.

I – Intro du ção

1. A Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ca cho e i ren se de
Ra di o di fu são, ins cri ta no CNPJ sob o nú me ro
02.588.476/0001-10, Esta do de Mi nas Ge ra is, com
sede na Rua Cô ne go Bra ga, nº 88, Cen tro, Ci da de de
Ca cho e i ra de Mi nas, 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 26-8-1998, subs cri to por re pre sen tan te le -
gal, de mons tran do in te res se na ex plo ra ção do Ser vi-
ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, na lo ca li da de que
in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União, DOU, de
18-3-1999, Se ção 3, que con tem pla a lo ca li da de
onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor, as sim como 
o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998.”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a
do cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II – Re la tó rio

• atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 1, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la-
ção, es pe ci al men te a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-1998 e
Nor ma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
2/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma nº 2/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do
ao se guin te:

– Esta tu to So ci al;
– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
– de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res-

pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to
vin cu la dos à en ti da de, face aos di ta mes le ga is per ti-
nen tes;

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
– plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo cal

de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas co or-
de na das ge o grá fi cas;

– in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes da 
en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de cla ra-
ção de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi men to da
taxa de ca das tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 6 a 294 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.,
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com cen tro lo ca li za do na Rua Cô ne go Bra ga, nº 88,
Cen tro, Ci da de de Ca cho e i ra de Mi nas, Esta do de Mi -
nas Ge ra is, de co or de na das ge o grá fi cas em
22º14’43”S de la ti tu de e 45º40’35”W de lon gi tu de; re -
ti fi ca das, con for me la u do téc ni co à fl. 3, em
22º21’16”S de la ti tu de e 45º46’44”W de lon gi tu de,
con so an tes aos da dos cons tan tes no avi so no DOU
de 18-3-1999, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que, as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lha 220, de no mi na do de “Ro te i ro de
Aná li se Téc ni ca de Rad Com”.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

 – in for ma ções so bre ge ra ção de co or de na das
ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or de na das co in ci-
den tes com os le van ta men tos do IBGE;

 – com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
 – si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;
 – plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e

do sis te ma ir ra di an te;
 – ou tros da dos e con clu são.

12. Se gui ram-se di li gên ci as para apre sen ta ção
de com pro van te de re gis tro da Ata de Cons ti tu i ção,
al te ra ção es ta tu tá ria, có pia do CNPJ da re que ren te,
de cla ra ção do en de re ço da sede da Enti da de, bem
como do su bi tem 6.11 (Pro je to Téc ni co) e ade qua-
ção do mes mo à Nor ma 2/98 e, ain da, con fir ma ção
de co or de na das ( fls. 224 a 294).

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. 293 e
294, fir ma do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es -
tão re su mi das as se guin tes in for ma ções:

 – iden ti fi ca ção da en ti da de;

 – os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e de lo -
ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú dio;

 – ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos
(trans mis sor) e aces só ri os (an te na e cabo co a xi al),
com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di a da e in ten-
si da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço;

 – di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma ir ra di an-
te e ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de
com a Nor ma 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins-
cri tas em seu item 6.11, fo lhas 295 e 296.

15. É o re la tó rio.

IV  – Con clu são/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la-
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to,
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:
– nome
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ca cho e i ren se de Ra di o di-
fu são .
– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Már cio Pin to So a res
Vice-pre si den te: Antô nio Car los Go mes
Se cre tá rio: Ma ci el So a res Pin to
Te sou re i ro:  Wan der ley Ri be i ro Go mes
– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio
Rua Cô ne go Bra ga, nº 88, Cen tro, Ci da de de Ca-
cho e i ra de Mi nas, Esta do de Mi nas Ge ra is;
– co or de na das ge o grá fi cas
22º21’16” S de la ti tu de e 45º46’44” W de lon gi tu de,
cor res pon den tes aos da dos cons tan tes no “For mu-
lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 293 e 294, e
“Ro te i ro de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de
Rad Com”, fls. 295 e 296, que se re fe re à lo ca li za ção
da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria Ca cho e i ren se de Ra di o di fu são, 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 53.710.001.472/98
de 17 de no vem bro de 1998.

Bra sí lia, 20 de agos to de 2001. – Adri a na Cos ta,
Re la to ra da Con clu são Ju rí di ca – Ne i de Apa re ci da da
Sil va, Re la to ra da Con clu são téc ni ca.

De acor do

À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do
De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 20 de agos to de 2001. – Ha mil ton de
Ma ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor Ge ral.

(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 114, DE 2003

(Nº 2.110, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a
ABEMCE  – Asso ci a ção do Bem Estar do
Me nor dDe Cha val – CE, a exe cu tar ser vi-
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Cha val, Esta do do Ce a rá.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-

ta ria nº 569, de 24 de se tem bro de 2001, que au to ri za
a ABEMCE – Asso ci a ção do Bem Estar do Me nor de
Cha val-CE, a exe cu tar, 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 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.

MENSAGEM Nº 1.356, DE 2001

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos te 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-
das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro de
Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções para exe cu-
tar ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria, pelo pra zo
de três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, con for me
os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 297, de 16 de maio de 2001 –
Asso ci a ção de Rá dio e Di fu são Co mu ni tá ria Inte ra ti-
va Ja ru en se, na ci da de de Jarú-RO.;

2 – Por ta ria nº 551, de 11 de se tem bro de 2001
–  Asso ci a ção doe Fi lhos e Ami gos de Ro sa rio Oes te
– AFARO, na ci da de dc Ro sá rio Ocste-MT;

3 – Por ta ria nº 552, de 11 de se tem bro de 2001
– Aso ci a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio de
Ara ri pe, na ci da de de Ara ri pe – CE;

4 –  Por ta ria nº 554, de 13 de se tem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são de Ipu i u-
na, para o De sen vol vi men to Artís ti co e Cul tu ral, na ci -
da de de Ipu i u na – MG;

5 – Por ta ria nº 555, de 13 de se tem bro de 2001
– Cen tro So ci al Pre si den te Tan cre do Ne ves, na ci da-
de de São Mi guel – RN; 

6 – Por ta ria nº 556, de 13 de se tem bro de 2001
– Fun da ção San ta Rita de Cás sia dos Impos sí ve is –
FSRCDI, na ci da de de Te i xe i ra – PB;

7 – Por ta ria nº 557, de 13 de se tem bro de 2001
– Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Mon te Ale gre – Um

Bem da Co mu ni da de 88,1 Mhz, na ci da de de Mon te
Ale gre – RN;

8 – Por ta ria nº 558, de 13 de se tem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to Cul -
tu ral e Artís ti co de Ma xi mi li a no de Alme i da, na ci da de
de Ma xi mi li a no de Alme i da – RS;

9 – Por ta ria nº 568, de 24 de se tem bro de 2001
–  Rá dio Co mu ni tá ria Ala ga dos FM, na ci da de de
Man gue i ri nha – PR;

Fl.2 da Men sa gem nº 1.356, de 10-12-2001.
10 – Por ta ria nº 569, de 24 de se tem bro de 2001 

– ABEMCE – Asso ci a ção do Bem Estar do Me nor de
Cha val – CE, na ci da de de Cha val – CE

11 – Por ta ria nº 570, de 24 de se tem bro de 2001 
– Asso ci a ção de Pro mo ção Edu ca ci o nal, Cul tu ral,
Artís ti ca, Espor ti va e Co mu ni ca ção So ci al de Ri be i ra
do Pom bal, na ci da de de Ri be i ra do Pom bal – BA;

12 – Por ta ria nº 571, de 24 de se tem bro dc 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria 29 de De zem bro – ACVD,
na ci da de de San ta Cruz do Ca pi be ri be – PE

13 – Por ta ria nº 572, de 24 de se tem bro do 2001 
– Asso ci a ção de Mo ra do res e Ami gos da Co mu ni da-
de Inte gra da das Mer cês – AMACIM, na ci da de de
São João Del Rei – MG;

14 – Por ta ria nº 573, de 24 de se tem bro de 2001 
– Asso ci a ção Ra di o di fu são Uti li da des de Inte gra ção
Co mu ni tá ria, na ci da de de Ju a tu ba  – MG:

15 – Por ta ria nº 574, de 24 de se tem bro de 2001 
– Asso ci a ção de ami gos e Co la bo ra do res Cor gui-
nhen ses, na ci da de de Con gui nho – MS;

16 – Por ta ria nº 575, de 24 de se tem bro dc 2001
– Asso ci a ção Assis ten ci al Ca ma ça ri en se, na ci da de
dc Ca ma ça ri – BA;

17 – Por ta ria nº 578, de 26 de se tem bro de 2001 
– União das Asso ci a ções de Mo ra do res dos Ba ir ros
de La je a do – UAMBLA, na ci da de de La je a do – RS;

18 –  Por ta ria nº 593, do 11 de ou tu bro de 2001
–  Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ara qua ri, na ci da de de
Ara qua ri – SC; e

19 – Por ta ria nº 594, de 11 de ou tu bro de 2001 –
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Pi o ne i ra de Lon dri na,
na ci da de de Lon dri na – PR.

Bra sí lia, 10 de de zem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC 00689 EM

Bra sí lia, 29 de ou tu bro de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou -

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta cão para 
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que a en ti da de ABEMCE – Asso ci a ção do Bem Estar
do Me nor de Cha val – CE na ci da de de Cha val Esta do
do Ce a rá ex plo re o ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
em con for mi da de com o ca put do art. 223, da Cons ti tu i-
ção e a Lei nº 9.612. de 19 de fe ve re i ro de 1998.

2. A re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi ço cuja 
do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io da co mu ni-
da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da de da fi lo so fia
de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu são de ma ne i ra a in -
cen ti var o de sen vol vi men to e a se di men ta ção da cul tu ra
ge ral das lo ca li da des pos tu lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a ti-
va co man da da por Vos sa Exce lên cia es sas ações per -
mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to com a
co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so edu ca ci o-
nal so ci al e cul tu ral mas, tam bém, ser vem de elo à in te-
gra ção de in for ma ções be né fi cas em to dos os se gui-
men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da dcu men ta ção de ori gem con subs-
tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53650.002218/98, que ora faço acom pa nhar, com a
fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos edu ca ci o-
na is e le ga is, a ou tor ga de au ro 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, – Pimenta da Veiga, Mi nis-
tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 569,
DE 24 DE SETEMBRO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas au i 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 53650.002218/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a ABEMCE – Asso ci a ção do
Bem Estar do Me nor de Cha val – CE, com sede na
Ave ni da Mon se nhor Car ne i ro, nº 77 – Cen tro, na ci da-
de de Cha val, Esta do do Ce a rá, 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-a pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 03º02’01”S e lon gi tu de em
41º14’36”W, uti li zan do a fre qüên cia de 104,9 M^hz.

Art 4º – Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga-
is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter -
mos do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a
en ti da de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de
seis me ses a con tar da data da 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 do
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.

RELATÓRIO Nº 301/2001-DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.650.002.218/98 de
30-9-1998.
Obje to: Re que ri men to de ou tor ga de
au to ri za ção para a ex plo ra ção do  Ser vi ço de Ra di o-
di fu são Co mu ni tá ria.
Inte res sa do: ABEMCE Asso ci a ção do Bem Estar
do Me nor de Cha val – CE, lo ca li da de de Cha val.
Esta do do Ce a rá.

I – Intro du ção

1. A ABEMCE Asso ci a ção do Bem Estar do Me -
nor de Cha val – CE, ins cri ta no CGC sob o nú me ro
02.079.346/0001-52, Esta do do Ce a rá, com sede na
Av. Mon se nhor Car ne i ro, nº 77, Cen tro, Ci da de de
Cha val, di ri giu-se ao Se nhor Mi nis tro de Esta do das
Co mu ni ca ções, por meio de re que ri men to da ta do de
15-9-1998 e, pos te ri or men te da ta do de 4-4-1999,
subs cri to por re pre sen tan te le gal, de mons tran do in te-
res se na ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co -
mu ni tá ria, na lo ca li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União – DOU., de
18-3-1999, Se ção 3, que con tem pla a lo ca li da de
onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor, as sim como 
o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998.”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a
do cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II – Re la tó rio

• atos cons ti tu ti vos da en ti da de do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-

05420 Terça-feira  1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2003    449ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2003     449ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2003 



rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 1, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la-
ção, es pe ci al men te a lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 03-03-1998 e
Nor ma nº 02/98, de 6-8-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tas do item 6. 4 da Nor ma Com ple men tar nº
02/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma 02/98). está con ti da nos au tos, cor res pon den do
ao se guin te:

 – Esta tu to So ci al;
 – ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
 – de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res -

pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to
vin cu la dos à en ti da de, face aos di ta mes le ga is per ti-
nen tes;

 – ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
 – plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo -

cal de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas
co or de na das ge o grá fi cas;

 – in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes da
en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de cla ra ção
de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi men to da taxa de 
ca das tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 04 a 74 dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e

nor ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for-
ma ções téc ni cas de re le vân cia.

III – Re la tó rio

• in for ma ções téc ni cas
9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1km,
com cen tro lo ca li za do na Av. Mon se nhor Car ne i ro, nº
77, Cen tro, Ci da de de Cha val, Esta do do Ce a rá, de

co or de na das ge o grá fi cas em 03º 02’ 01”S de la ti tu de
e 41º 14’ 38”W de lon gi tu de, con so an tes aos da dos
cons tan tes no avi so no DOU de 18-3-1999, Se ção III.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que, as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lha 32, de no mi na do de “Ro te i ro de
Aná li se Téc ni ca de Rad Com”. Pos te ri or men te, fo ram in -
di ca das as re a is co or de na das ge o grá fi cas, que fo ram
ana li sa das e ace i tas pelo Enge nhe i ro Res pon sá vel.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

– in for ma ções so bre ge ra ção de co or de na das
ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or de na das co in ci-
den tes com os le van ta men tos do IBGE;

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;
– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e do 

sis te ma ir ra di an te;
– ou tros da dos e con clu são.
12. Se gui ram-se di li gên ci as para apre sen ta ção

de com pro van te do re gis tro da Ata de Cons ti tu i ção e
do Esta tu to So ci al, de cla ra ções de acor do com o su -
bi tem 6.7, in ci sos III, IV, V e XI da Nor ma 02/98, al te-
ra ção es ta tu tá ria, de cla ra ção do en de re ço da sede da 
Enti da de, có pia do CNPJ da Enti da de, com pro va ção
de vá li da exis tên cia das Enti da des que ma ni fes ta ram
apo io à ini ci a ti va da re que ren te, bem como do su bi-
tem 6.11 (Pro je to Téc ni co) e ade qua ção do mes mo à
Nor ma 2/98 (fls. 33 a 74).

13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
“For mu lá rio de in for ma ções Téc ni cas”, fl. 53, fir ma do
pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su mi das
as se guin tes in for ma ções:

– iden ti fi ca ção da en ti da de;

– os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e de lo ca-
li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú dio;

– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos
(trans mis sor) e aces só ri os (an te na e cabo co a xi al),
com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di a da e in ten-
si da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço;

– di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma ir ra di an-
te e ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de
com a Nor ma 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins-
cri tas em seu item 6.11, fo lhas 72 e 73.

15. É o re la tó rio.
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IV – Con clu são/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con cluí a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la-
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i-
to, se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da-
de:

– nome
ABEMCE – Asso ci a ção do Bem Estar do Me nor

de Cha val – CE.

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Ana Ma ria Car ne i ro de Alcân ta ra
Se cre tá ria:Ana Cris ti na Sá Bri to
Te sou re i ra: Leda Ma ria Rosa Pas sos
– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te

e es tú dio
Av. Mon se nhor Car ne i ro, nº 77, Cen tro, Ci da de

de Cha val, Esta do do Ce a rá;
– co or de na das ge o grá fi cas
– 03º02’01”S de la ti tu de e de 41º14’36”

W de lon gi tu de, cor res pon den tes aos da dos cons tan-
tes no “For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fl. 53, e
“Ro te i ro de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de Rad -
Com”, fls. 72 e 73, que se re fe re à lo ca li za ção da es ta-
ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela ABEMCE - Asso ci a-
ção do Bem Estar do Me nor de Cha val – CE, 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
53.650.002.218/98 de 30 de se tem bro de 1998.

Bra sí lia, 3 de se tem bro de 2001

De acor do.

À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do
De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 4 de se tem bro de 2001. – Ha mil ton de
Ma ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor Ge ral.

(À Co mis são de Edu ca ção - de ci são
ter mi na ti va.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 115, DE 2003

(Nº 2.113, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria de Ara ú jos –
ACCA a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Ara ú jos, Esta-
do de Mi nas Ge ra is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-

ta ria nº 711, de 26 de no vem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria de Ara ú jos –
ACCA a exe cu tar, 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 Ara ú jos, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 47, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa-
nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções para
exe cu tar, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 686, de 14 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria Entre fo lhen se de Ra di o di-
fu são, na ci da de de Entre Fo lhas – MG;

2 – Por ta ria nº 688, de 14 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção Mo vi men to So ci al, Artís ti co e Cul tu ral
Rá dio Co mu ni tá ria Alter na ti va FM de Si que i ra Cam -
pos, na ci da de de Si que i ra Cam pos – PR;

3 – Por ta ria nº 689, de 14 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Rio Bo ni to, na ci da-
de de Bo ni to – PE;

4 – Por ta ria nº 707, de 26 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção Edu ca ti va São Si mão, na ci da de de São 
Si mão – GO;

5 – Por ta ria nº 709, de 26 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ita pi ra puã, na ci da de
de Ita pi ra puã – GO;

6 – Por ta ria nº 711, de 26 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria de Ara ú jos –
ACCA, na ci da de de Ara ú jos – MG; e

7 – Por ta ria nº 712, de 26 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção da Rá dio Co mu ni tá ria Di men são –
ARCOD, na ci da de de Uber lân dia – MG.

Bra sí lia, 30 de ja ne i ro de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.
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MC Nº 5 EM

Bra sí lia, 2 de ja ne i ro de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou tor-

ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para que 
a en ti da de Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria de Ara ú jos
- ACCA, na ci da de de Ara ú jos, Esta do de Mi nas Ge ra-
is, ex plo re o ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, em
con for mi da de com o ca put do art. 223, da Cons ti tu i ção
e a Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998.

2. A re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio das 
Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi ço,
cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io da
co mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da de da 
fi lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu são, de
ma ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a se di men-
ta ção da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a ti-
va co man da da por Vos sa Exce 1ên cia, es sas ações
per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to
com a co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so
edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mas, tam bém, ser vem
de elo à in te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to-
dos os se gui men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la-
ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53710.001503/98, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos edu ca ci o-
na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do pre -
sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is so -
men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º, do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis-
tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 711, 
 DE 26 DE  NOVEMBRO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53710.001503/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni-
tá ria de Ara ú jos – ACCA, com sede na Ave ni da Pri -
me i ro de Ja ne i ro, nº 175 – Fun dos, na ci da de de Ara ú-
jos, Esta do de Mi nas Ge ra is, a exe cu tar ser vi ço de ra -

di o di fu são co mu ni tá ria, pelo pra zo de três anos, sem
di re i to de ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 19º56’53”S e lon gi tu de em
45º09’56”W, uti li zan do a fre qüên cia de 105,9 MHz.

Art 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da-
de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me -
ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra-
ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.

RELATÓRIO Nº 356/2001-DOSR./SSR./MC.

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.710.001.503/98, de
23/11/98.

Obje to: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za ção
para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co-
mu ni tá ria.

Inte res sa do : Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria de
Ara ú jos, lo ca li da de de Ara ú jos, Esta do de Mi nas Ge -
ra is.

I   – Intro du ção

1. Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria de Ara ú jos,
ins cri to no CNPJ sob o nú me ro 02.170.190/0001-10,
no Esta do de Mi nas Ge ra is, com sede na Ave ni da Pri -
me i ro de Ja ne i ro, 175, Fun dos, Ci da de de Ara ú jos,
MG., 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 23
de no vem bro de 1998, subs cri to por re pre sen tan te le -
gal, de mons tran do in te res se na ex plo ra ção do Ser vi-
ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, na lo ca li da de que
in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União – DOU, de 
18 de mar ço de 1999, Se ção 3, que con tem pla o lo -
gra dou ro onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor,
as sim como o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a do -
cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.
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II – Re la tó rio

• atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do 
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do
na Pe ti ção de fo lha 01, bem como a do cu men ta ção
apre sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te
pro ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le-
gis la ção, es pe ci al men te a Lei nº 9.612, de
19-2-1998, o Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615,
de 3-3-1998 e Nor ma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den-
do os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men-
tar nº 02/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne-
ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma nº 02/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den-
do ao se guin te:

 – Esta tu to So ci al;

 – ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;

 – de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res -
pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan-
to vin cu la dos à en ti da de, em face dos di ta mes le ga-
is per ti nen tes;

 – ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;

 – plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo -
cal de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti-
vas co or de na das ge o grá fi cas;

 – in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes da 
en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de cla ra ção
de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi men to da taxa
de ca das tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7.Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con -
ti da no in ter va lo de fo lhas 01 a 137, 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 Ave ni da Pri me i ro de Ja ne i ro,
175, Fun dos, Ci da de de Ara ú jos, Esta do de Mi nas
Ge ra is, de co or de na das ge o grá fi cas em 19º 56’ 53” S
de la ti tu de e 45º 09’ 56” W de lon gi tu de, con so an te
aos da dos cons tan tes do Avi so pu bli ca do no DOU, de
18-3-99, Se ção 3.

10.A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que, as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de vem
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lhas 113, de no mi na do de “Ro te i ro de 
Aná li se Téc ni ca de Rad Com”.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

 – in for ma ções so bre ge ra ção de co or de na das
ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or de na das co in ci-
den tes com os le van ta men tos do IBGE;

 – com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
 – si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;
 – plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e

do sis te ma ir ra di an te;
 – ou tros da dos e con clu são.
12. Se gui ram-se di li gên ci as para al te ra ção es ta tu-

tá ria e apre sen ta ção do su bi tem 6, 7, in ci so II, III, IV e
VIII da Nor ma 2/98 bem como o su bi tem 6.11, (Pro je to
Téc ni co) da Nor ma 2/98, (fls. 117, 132, 166, 188 e 205).

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. 168, fir ma-
do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su mi-
das as se guin tes in for ma ções:

 – iden ti fi ca ção da en ti da de;
 – os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e de lo -

ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú dio;

 – ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos
(trans mis sor) e aces só ri os (an te na e cabo co a xi al),
com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di a da e in ten-
si da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço;

 – di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma ir ra di an-
te e ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de
com a Nor ma 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins-
cri tas em seu item 6.11, fo lhas 210 e 211.

15. É o re la tó rio.
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IV – Con clu são/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la-
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to,
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:
– nome
Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria de Ara ú jos
– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Gil da Sil va
Vice-Pre si den te: José Con cer ro Pe re i ra
2º Vice-Pre si den te:   Di vi no Antô nio dos San tos
1º Se cre tá rio:   Kar la Ma ria dos San tos
2º Se cre tá rio:   San dra Ma ria de Oli ve i ra Mes qui ta
1º Te sou re i ro: Ge ral do Luiz da Sil va
2º Te sou re i ro: Vi cen te Ro dri gues Filho

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio
Av. Pri me i ro de Ja ne i ro, 175, Fun dos, Ci da de de
Ara ú jos, Esta do de Mi nas Ge ra is;

– co or de na das ge o grá fi cas
190º56’53”S de la ti tu de e 45º09’56”W de lon gi tu de,
cor res pon den tes aos da dos cons tan tes no “For mu lá rio
de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 113, no “Ro te i ro de
Aná li se de Insta la ção da Esta ção de Rad Com”, fls.
210 e 211, que se re fe re à lo ca li za ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Cul tu ral
Co mu ni tá ria de Ara ú jos, 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 53.710.001.503/98, de 23 de no-
vem bro de 1998.

Bra sí lia, 11 de ou tu bro de 2.001.
De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do

De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são.

Bra sí lia ,19 de ou tu bro de 2001. – Ha mil ton de
Ma ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor Ge ral.

De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Se cre tá rio

de Ser vi ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 22 de ou tu bro de 2001. – Anto nio Car -

los Tar de li, Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga de
Ser vi ços de Ra di o di fu são.

(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 116, DE 2003

(Nº 2.115, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Aprova o ato que autoriza a
Associação de Moradores do Serra
Verde a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Porto Alegre,
Estado do Rio Grande 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 714, de 26 de no vem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção de Mo ra do res do Ser ra Ver 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 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 110, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa-
nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções para
exe cu tar, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 708, de 26 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ita u çu en se, na ci da de de
Ita u çu – GO;

2 – Por ta ria nº 713, de 26 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Ami gos de São Pe dro
da União (ACASPU), na ci da de de São Pe dro da
União – MG;

3 – Por ta ria nº 714, de 26 de no vem bro de 2001
–  Asso ci a ção de Mo ra do res do Ser ra Ver de, na ci da-
de de Por to Ale gre – RS;

4 – Por ta ria nº 715, de 26 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção dos Mo ra do res da Vila Bra sil e Ou tras
Arté ri as, na ci da de de Pom bos – PE;
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5 – Por ta ria nº 717, de 26 de no vem bro de 2001 –
Ran cho Ver de Vida – RVV, na ci da de de Sal gue i ro - PE;

6 – Por ta ria nº 718, de 26 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria FM Uni dos do Her -
val, na ci da de de Her val D’Oeste – SC;

7 – Por ta ria nº 719, de 26 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu-
ra, Boa No tí cia, na ci da de de Du que Ba ce lar - MA;

8 – Por ta ria nº 724, de 26 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria de San to Anto -
nio do Des co ber to, na ci da de de San to Anto nio do
Des co ber to – GO; e

9 – Por ta ria nº 731, de 26 de no vem bro de 2001
– So ci e da de de Ampa ro e Edu ca ção à Infân cia de
Cruz, na ci da de de Cruz-CE.

Bra sí lia, 20 de fe ve re i ro de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC. Nº 8/EM.

Bra sí lia, 2 de ja ne i ro de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou tor-

ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para que
a en ti da de Asso ci a ção de Mo ra do res do Ser ra Ver de,
na ci da de de Por to Ale gre, Esta do do Rio Gran de do
Sul, ex plo re o ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, em
con for mi da de com o ca put do art. 223, da Cons ti tu i ção
e a Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998.

2. A re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi ço,
cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io da co -
mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da de da fi -
lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu são, de ma -
ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a se di men ta ção
da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a ti-
va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações per -
mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to com a
co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so edu ca ci o-
nal, so ci al e cul tu ral mas, tam bém, ser vem de elo à in te-
gra ção de in for ma ções be né fi cas em to dos os se gui-
men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53790.001119/98, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos edu ca ci o-
na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do pre -

sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is so -
men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º, do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis-
tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 714, 
DE 26 DE NOVEMBRO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53790.001119/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção de Mo ra do res do
Ser ra Ver de, com sede na Rua Bar ce lo na, nº 340 -
Lom ba do Pi nhe i ro, na ci da de de Por to Ale gre, Esta -
do do Rio Gran de do Sul, a exe cu tar ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria, pelo pra zo de três anos, sem di -
re i to de ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 30º06’56”S e lon gi tu de em
51º06’19”W, uti li zan do a fre qüên cia de 87,9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da de
ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me ses a 
con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.

RELATÓRIO Nº 365/2001-DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.790.001.119/98, de
31-8-1998.

Obje to: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za ção
para a ex plo ra ção do Ser vi ço de ra di o di fu são Co mu-
ni tá ria.

Inte res sa do: Asso ci a ção de Mo ra do res do Ser ra
Ver de, lo ca li za do de Por to Ale gre, Esta do do Rio
Gran de do Sul.

I – Intro du ção

1. Asso ci a ção de Mo ra do res do Ser ra Ver de,
ins cri to no CNPJ sob o nú me ro 02.683.487/0001-80,
no Esta do do Rio Gran de do Sul, com sede na Rua
Bar ce lo na, 340, Vila Ser ra Ver de, Pa ra da 12, Ba ir ro
Lom ba do Pi nhe i ro, Ci da de de Por to Ale gre, RS, di ri-
giu-se ao Se nhor Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca-
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ções, por meio de re que ri men to da ta do de 25 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 
9 de se tem bro de 1.999, Se ção 3, que con tem pla o lo -
gra dou ro onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor,
as sim como o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998.”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a
do cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II – Re la tó rio

• atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 1, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la-
ção, es pe ci al men te a lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-1998 e
Nor ma nº 02/98, de 6-8-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
2/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma 2/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do ao
se guin te:

– Esta tu to So ci al;
– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
– de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res -

pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to
vin cu la dos à en ti da de, face aos di ta mes le ga is per ti-
nen tes;

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;

– plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo cal
de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas co -
or de na das ge o grá fi cas;

– in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes da 
en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de cla ra-
ção de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi men to da
taxa de ca das tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está
con ti da no in ter va lo de fo lhas 1 a 157, 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. Preliminarmente, a requerente indicou em
sua petição que os equipamentos seriam instalados
em área abrangida pelo círculo de raio igual a 1 km,
com centro localizado na Rua Barcelona, 340, Vila
Serra Verde, Parada 12, Bairro Lomba do Pinheiro,
Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do
Sul, de coordenadas geográficas em 3º06’56”S de
latitude e 51º06’19”W de longitude, consoante aos
dados constantes do Aviso publicado no DOU., de
9-9-1999, Seção 3.

10.  A análise técnica desenvolvida, demonstra 
que, as geográficas indicadas devem ser
confirmadas, pelo que se depreende da memória do 
documento de folhas 57, denominado de “Roteiro de 
Análise Técnica de RadCom”.

11.  O mesmo documento trata de outros
dados, conforme se segue:

 –  informações sobre geração de coordenadas 
geográficas instruções sobre coordenadas
coincidentes com os levantamentos do IBGE;

 – compatibilização de distanciamento do
canal;

 – situação da estação em faixa de fronteira,
endereço proposto para instalação da antena;

 – planta de arruamento, endereços da sede e
do sistema irradiante;

 – outros dados e conclusão.

12. Seguiram-se diligências para alteração
estatutária, e apresentação dos subitem 6,7, II, VI,
bem como do subitem 6.11, (Projeto Técnico) da
Norma 2/98, (fls. 61, 143, 158 e 168).
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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. 171, fir ma-
do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su mi-
das as se guin tes in for ma ções:

 – iden ti fi ca ção da en ti da de;
 – os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e de lo -

ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú-
dio;

 – ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos
(trans mis sor) e aces só ri os (an te na e cabo co a xi al),
com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di a da e in ten si-
da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço;

 – di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma ir ra di an te
e ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas em 
seu item 6.11, fo lhas 177 e 178.

15. É o re la tó rio.

IV  –  Con clu são/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la-
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to,
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:
– nome
Asso ci a ção de Mo ra do res do Ser ra Ver de
– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Fla vio Ca sal
Vice-Pre si den te:     Antô nio Abí lio Fa ri as Ro dri gues
1º Se cre tá rio: Jo sué Car los Gar cia
2º Se cre tá rio: Pa u lo da Sil va
1º Te sou re i ro: Jo sué Car los Gar cia
2º Te sou re i ro:            Mar co Au ré lio Mar son da Sil va
– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio
Rua Bar ce lo na, 340, Vila Ser ra Ver de, Pa ra da 12,
Ba ir ro Lom ba do Pi nhe i ro, Ci da de de Por to Ale gre,
Esta do do Rio Gran de do Sul,
– co or de na das ge o grá fi cas
30º 06’ 56” S de la ti tu de e 51º 06’ 19” W de lon gi tu-
de, cor res pon den tes aos da dos cons tan tes no “For -
mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 171, e no

“Ro te i ro de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de
RADCOM”, fls. 177 e 178, que se re fe re à lo ca li za-
ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção de Mo -
ra do res do Ser ra Ver de, 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 53.790.001.119/98, de 31 de 
agos to de 1998.

Bra sí lia, 9 de ou tu bro de 2001.

De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do

De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 11 de ou tu 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 117, DE 2003

(Nº 2.117, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

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, 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
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.

MENSAGEM Nº 141, 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-
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ri za ções para exe cu tar, pelo pra zo de três anos,
sem di re i to de exc Lu 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 atas
e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 677, de 14 no vem bro de 2001 –
Asso ci a ção das Mu lhe res Ma mo nen ses – AMM, na
lo ca li da de de Ma mo nas, co mar ca de Espi no sa – MG:

2 – Por ta ria nº 679, de 14 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção Be ne fi cen te Cul tu ral de Co mu ni ca ção
Co mu ni tá ria de San ta na da Var gem, na ci da de de
San ta na da Var gem – MG;

3 – Por ta ria nº 716, de 26 de no vem bro de 2001
– Fun da ção Pe dra Bo ni ta, na ci da de de Ita po rã – MS;

4 – Por ta ria nº 726, de 26 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Ta bi ra FM, na ci da-
de de Ta bi ra – PE;

5 – Por ta ria nº 732, de 26 de no vem bro de 2001
- Asso ci a ção Pi a nu ra Ver de de Ra di o di fu são Co mu ni-
tá ria, na ci da de de Cro mí nia – GO; e

6 – Por ta ria nº 798, de 14 de de zem bro de 2001
– Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria de Vera Cruz, na ci -
da de de Vera Cruz – BA.

Bra sí lia, 5 de mar ço de 2002. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

MC Nº 804 EM

Bra sí lia  12 de de zem bro de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pu bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou -

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de de no mi na da Asso ci a ção das Mu lhe-
res Ma mo nen ses - AMM, com sede na ci da de de Ma -
mo nas, Esta do de Mi nas Ge ra is, ex plo re o ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria, em con for mi da de com o ca-
put do art. 223, da Cons ti tu i ção e a Lei nº 9.612, de 19 
de fe ve re i ro de 1998.

2. A re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi ço,
cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io da co -
mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da de da fi -
lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu são, de ma -
ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a se di men ta ção
da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a ti-
va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações per -
mi tem que as en ti da des tra ba lhem cru con jun to com a
co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so edu ca ci o-
nal, so ci al e cul tu ral mas, tam bém, ser vem de elo à in te-
gra ção de in for ma ções be né fi cas em to dos os se gui-
men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53710.001495/98, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos edu ca ci o-
na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do pre -
sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is so -
men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º, do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis-
tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 677,
 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta que cons ta do Pro ces so Admi -
nis tra ti vo nº 53710.001495/98, re sol ve:

Art. 1º Autorizar a Associação das Mulheres
Mamonenses – AMM, com sede na Rua José
Gomes Lira, nº 43, Centro, na localidade de
Mamonas, comarca de Espinosa, Estado de Minas
Gerais, a executar o serviço de radiodifusão
comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade.

Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei n.º
9.612., de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o 
sistema irradiante localizado nas coordenadas
geográficas com latitude em 15º56’55”S e longitude
em 43º48’32”W, utilizando a freqüência de 104,9
MHz.

Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º, do art. 223 da Constituição, devendo a
entidade iniciar a execução do serviço no prazo de seis 
meses a contar da data de publicação do ato de
deliberação.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.

RELATÓRIO Nº 196/2001-DOS/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.710.001.495/98, de
20-11-98.
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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 das Mu lhe res Ma mo nen ses,
lo ca li da de de Ma mo nas, Esta do de Mi nas Ge ra is.

I – Intro du ção

1. Asso ci a ção das Mu lhe res Ma mo nen ses, ins -
cri to no CGC sob o nº 02.720.049/0001-44, no Esta do
de Mi nas Ge ra is, com sede na Rua José Ne res San -
ta na, 560, San ta na, Ci da de de Ma mo nas, MG, 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 20 de no -
vem bro de 1998, subs cri to por re pre sen tan te le gal,
de mons tran do in te res se na ex plo ra ção do Ser vi ço de
Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, na lo ca li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União, de 17 de
de zem bro de 1999, Se ção 3, que con tem pla o lo gra-
dou ro onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor, as-
sim como o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a do -
cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II – Re la tó rio

• atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 1, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la-
ção, es pe ci al men te a lei nº 9.612, de 19.02.1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-98 e Nor -
ma nº 2/98, de 6-8-98.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do

os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar
2/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma 2/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do ao
se guin te:

 – Esta tu to So ci al;
 – ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
 – de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res -

pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to
vin cu la dos à en ti da de, face aos di ta mes le ga is per ti-
nen tes;

 – ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
 – plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo -

cal de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas
co or de na das ge o grá fi cas;

 – in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes da
en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de cla ra ção
de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi men to da taxa de 
ca das tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 1 a 106, 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

III – Re la tó rio

• in for ma ções téc ni cas
9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1km,
com cen tro lo ca li za do na Rua José Ne res San ta na,
560, San ta na, Ci da de de Ma mo nas, Esta do de Mi nas
Ge ra is, de co or de na das ge o grá fi cas em 15º56’55”S
de la ti tu de e 43º48’32”W de lon gi tu de, con so an te aos
da dos cons tan tes do Avi so pu bli ca do no DOU, de
17-12-99, Se ção 3. Ocor re que a Enti da de apre sen-
tou no vas co or de na das ge o grá fi cas em 15º01’00”S
de la ti tu de e 43º01’00”W de lon gi tu de. As mes mas
são com pa tí ve is com as co or de na das no avi so.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que, as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lhas 47, 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;

05430 Terça-feira  1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2003    459ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2003     459ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2003 



– 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 sos II e VI, bem como apre sen ta-
ção do su bi tem 6.11, (Pro je to Téc ni co) da Nor ma
2/98, (fls. 52 e 102).

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. 54, fir ma-
do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su mi-
das as se guin tes in for ma ções:

– iden ti fi ca ção da en ti da de;
– os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e de lo ca-

li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú dio;
– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos

(trans mis sor) e aces só ri os (an te na e cabo co a xi al),
com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di a da e in ten si-
da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço;

– di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma ir ra di an te
e ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma 02/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas
em seu item 6.11, fo lhas 99 e 100.

15. É o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la-
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to,
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:

– nome
Asso ci a ção das Mu lhe res Ma mo nen ses,
– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Ela i ne Fer re i ra Sou sa
Vice-Pre si den te: Gra ci e la Alves Nu nes
1ª Se cre tá ria: Már cia Ja nus Car do so
2º Se cre tá ria: Cle u sa ne Sil va Nu nes
1º Te sou re i ro: Eli za be te Nu nes dos San tos

Antu nes

2º Te sou re i ro: Aze na i de Alves Me i ra Bri to
– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te

e es tú dio
Rua José Ne res San ta na, 560, San ta na, Ci da de

de Ma mo nas,
Esta do de Mi nas Ge ra is,
– co or de na das ge o grá fi cas
15º01’00”S de la ti tu de e 43º01’00”W de lon gi tu de,
cor res pon den tes aos da dos cons tan tes no “For -

mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls.54 e no “Ro te i-
ro de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de Rad com”,
fls. 99 e 100, que se re fe re

à lo ca li za ção da es ta ção.
18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-

men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção das Mu -
lhe res Ma mo nen ses, 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 53.710.001.495/98, de 20 de no-
vem bro de 1998.

Bra sí lia, 27 de ju nho de 2001

De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do

De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 28 de ju nho 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 118, DE 2003

(Nº 2.119, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Cul tu ral de 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 Con 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, 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 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.
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MENSAGEM Nº 155, 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 810, de 21 de de zem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral de co mu ni ca ção
de Go ver na dor Va la da res, na ci da de de Go ver na dor
Va la da res – MG;

2 – Por ta ria nº 811, de 21 de de zem bro de 2001
– Asso ci a ção Cul tu ral Ci en tí fi ca Jo se li ne Pe re i ra de
Oli ve i ra, na ci da de de Bom Je sus – GO;

3 – Por ta ria nº 813, de 21 de de zem bro de 2001
– Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria de Ca pi-
va ri de Ba i xo, na ci da de de Ca pi va ri de Ba i xo – SC; 

 4 – Por ta ria nº 815, de 21 de de zem bro de 2001
– Asso ci a ção Fi lan tró pi ca de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, na ci da de de Ja bo ti ca bal – SP;

5 – Por ta ria nº 817, de 21 de de zem bro de 2001
– Asso ci a ção Cul tu ral de  Ra di o di fu são do Ba ir ro da
Co hab “C”, na ci da de de Gra va taí – RS;

6 – Por ta ria nº 819, de 21 de de zem bro de 2001
– Asso ci a ção Cul tu ral e Edu ca ti va de Ara po rã –
ACEAR, na Ci da de de Ara po rã – MG;

7 – Por ta ria nº 821, de 21 de de zem bro de 2001
– Asso ci a ção Ra di o di fu são Co mu ni tá ria de Som brio,
na ci da de de Som brio – SC; e

8 – Por ta ria nº 822, de 21 de de zem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria Edu ca ti va de Ra di o di fu são
Tro pi cá lia – ACERT, na ci da de de São Gon ça lo do
Pará – MG; 

Bra sí lia, 11 de mar ço de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC 88 EM

Bra sí lia, 25 de ja ne i ro de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou -

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de Asso ci a ção Cul tu ra de Ra di o di fu são
do Ba ir ro da Co hab “C”, na ci da de de Gra va taí, Esta -
do do Rio Gran de do Sul, ex plo re o ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria, em con for mi da de com o ca put do
art. 223, da Cons ti tu i ção e a Lei nº 9.612, de 19 de fe -
ve re i ro de 1998.

2. A re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi ço,
cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io da co -
mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da de da fi -
lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu são, de ma -
ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a se di men ta ção
da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a ti-
va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações per -
mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to com a
co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so edu ca ci o-
nal, so ci al e cul tu ral mais, tam bém, ser vem de elo à in -
te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to dos os se gui-
men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53790.001180/98, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos edu ca ci o-
na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do pre-
sen te pro ces so, pas sam a pro du zir efe i tos le ga is so -
men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º, do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis-
tro de Esta do das Co mu ni ca çães.

PORTARIA Nº 817,
DE 21 DE DEZEMBRO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta  o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53790.001180/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Cul tu ral de Ra di-
o di fu são do Ba ir ro da Co hab “C”, com sede na Rua
José Lut zem berg nº 55, Ba ir ro Co hab “C”, na ci da de
de Gra va taí, Esta do Rio Gran de do Sul, 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 Au to ri zar re ger-se-á pela Lei nº 9.612,
de 19 de fe ve re i ro de 1998, lei sub se qüen tes, seu
re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com 
o sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge -
o grá fi cas com la ti tu de em 29º56’26’S e lon gi tu de em 
51º00’51’W, uti li zan do a fre qüên cia de 87,9 MHz.
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Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i to le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da-
de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me -
ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra-
ção.

Art. 5º Esta por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta de Ve i ga.

RELATÓRIO Nº 462/2001/DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.790.001.180/98, de
9-9-1998.

Obje to: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za ção
para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co-
mu ni tá ria.

Inte res sa do: Asso ci a ção Cul tu ral de Ra di o di fu são
do Ba ir ro da Co hab “C”, lo ca li da de de Gra va taí,
Esta do do Rio Gran de do Sul.

I – Intro du ção

1. Asso ci a ção Cul tu ral de Ra di o di fu são do Ba ir-
ro da Co hab “C”, ins cri to no CNPJ sob o nº
02.545.189/0001-23, no Esta do do Rio Gran de do
Sul, com sede na Rua José Lut zem berg, 55, Co hab
“C”, Ci da de de Gra va taí, RS, di ri giu-se ao Se nhor Mi -
nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, por meio de re -
que ri men to da ta do de 2 de se tem bro de 1998, subs -
cri to 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, de 9 de
se tem bro de 1999, Se ção 3, que con tem pla o lo gra-
dou ro onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor, as-
sim como o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a do -
cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II – Re la tó rio

• atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 

Pe ti ção de fo lha 1, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la-
ção, es pe ci al men te a Lei nº 9.612, de 19-2-98, 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
2/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma 2/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do ao
se guin te:

 – Esta tu to So ci al;
 – ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
 – de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res -

pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to
vin cu la dos à en ti da de, face aos di ta mes le ga is per ti-
nen tes;

 – ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
 – plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo -

cal de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas
co or de na das ge o grá fi cas;

 – in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes da
en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de cla ra ção
de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi men to da taxa de 
ca das tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 1 a 140, dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor-
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.

III  – Re la tó rio

• in for ma ções téc ni cas
9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cir cu lo de raio igual a 1km,
com cen tro lo ca li za do na Rua José Lut zem berg, 55,
Co hab “C”, Ci da de de Gra va taí, Esta do do Rio Gran -
de do Sul, de co or de na das ge o grá fi cas em
29º56’26”S de la ti tu de e 51º00’51”W de lon gi tu de,
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con so an te aos da dos cons tan tes do Avi so pu bli ca do
no DOU, de 9-9-99, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de vem ser 
man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do do -
cu men to de fo lhas 98, de no mi na do de “Ro te i ro de
Aná li se Téc ni ca de Rad Com”.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

– in for ma ções so bre ge ra ção de co or de na das
ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or de na das co in ci-
den tes com os le van ta men tos do IBGE;

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;
– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e do 

sis te ma ir ra di an te;
– ou tros da dos e con clu são.
12. Se gui ram-se di li gên ci as para al te ra ção es ta-

tu tá ria e apre sen ta ção do su bi tem 6.7, II, VIII, e pos te-
ri or men te do su bi tem 6.11, (Pro je to Téc ni co) da Nor -
ma nº 2/98, (fls. nº 102, 115,141 e 149).

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. nº 129, 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 153 e 154.

15. Ë o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la-
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,

aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to,
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:

– nome
Asso ci a ção Cul tu ral de Ra di o di fu são do Ba ir ro da
Co hab “C”
– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Alceu So a res dos San tos
Vice-Pre si den te: Gra bri e la Lo pes dos San tos
Se cre tá rio: Ma ria de Fá ti ma Fer re i go de Sou za
2º Se cre tá rio:  Mag da Si mo ne da Sil va

Te sou re i ro: Wil son Antô nio Asti a zo ra
2º Te sou re i ro:    Luiz Car los Sil va Lima
Dir. de Ope ra ção: Nel son Fran cis co de Oli ve i ra Var gas
Vice-Dir. de Oper: Vir gí nia The o do ra Lo pes dos San tos
Dir. O. e de Com: Ma ri sa Iso li na Cas tro Var gas
Dir. de Pa tri mô nio: Air ton dos San tos Vaz

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio
Rua José Lut zem berg, 55, Co hab “C”, Ci da de de
Gra va taí, Esta do do Rio Gran de do Sul

– co or de na das ge o grá fi cas
29º56’26”S de la ti tu de e 51º00’51”W de lon gi tu de,
cor res pon den tes aos da dos cons tan tes no “For mu-
lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. nº 129, e no “Ro -
te i ro de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de Rad-
com”, fls. nº 153 e 154, que se re fe re à lo ca li za ção
da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Cul tu ral
de Ra di o di fu são do Ba ir ro da Co hab “C”, 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
53.790.001.180/98, de 9 de se tem bro de 1.998.

Bra sí lia, 4 de de zem bro de 2001. – Éri ca Alves
Dias, Re la tor da Con clu são Ju rí di ca – Adri a na Re sen-
de Ave lar Ra be lo, Re la tor da Con clu são Téc ni ca.

De acor do.

À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do
De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 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.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 119, DE 2003

(Nº 2.121, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria de Mo ra do res da Boa
Vis 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 Olho d’Água
das Flo res, Esta do de Ala go as.

O Con 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 782, de 14 de de zem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Mo ra do res da Boa Vis -
ta a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi-
da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Olho d’Água das Flo res, Esta do de Ala go as.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 156, 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 782, de 14 de de zem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria, de Mo ra do res de Boa Vis -
ta, na ci da de de Ôlho d’Água das Flo res  – AL;

2 – Por ta ria nº 783, de 14 de de zem bro de
2001 – Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral de Co ru-
ri pe, na ci da de de Co ru ri pe  – AL;

3 – Por ta ria nº 785, de 14 de de zem bro de
2001 – Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ta pe ra Fa lan do
Mais Alto, na ci da de de São José da Ta pe ra  – AL;

4 – Por ta ria nº 786, de 14 de de zem bro de
2001 – Asso ci a ção Bra sil Co mu ni tá rio, na ci da de de 
São Ga bri el  – RS;

5 – Por ta ria nº 787, de 14 de de zem bro de
2001 – Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria de Cam po
Re don do/RN, na ci da de de Cam po Re don do  – RN;

6 – Por ta ria nº 789, de 14 de de zem bro de
2001 – Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ami gos da Vida, na
ci da de de Cor de i ro  – RJ;

7 – Por ta ria nº 791, de 14 de de zem bro de
2001 – Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men-
to Cul tu ral e Artís ti co de Rio Bo ni to do Igua çu, na ci -
da de de Rio Bo ni to do Igua çu  – PR; e

8 – Por ta ria nº 792, de 14 de de zem bro de
2001 – Asso ci a ção Bon fim Espe ran ça – ABESPE,
na ci da de de Bon fim  – MG.

Bra sí lia, 11 de mar ço de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC  65 EM

Bra sí lia, 25 de ja ne i ro de 2002. 

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou -

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Mo ra do-
res da Boa Vis ta, ci da de de Ôlho d’Água das Flo res,
Esta do de Ala go as, ex plo re o ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria, em con for mi da de com o ca put do art.
223, da Cons ti tu i ção e a Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re-
i ro de 1998.

2. A re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi ço,
cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io da co -
mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da de da fi -
lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu são, de ma -
ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a se di men ta ção
da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a-
ti va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações
per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to
com a co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so
edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mais, tam bém, ser vem
de elo à in te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to -
dos os se gui men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la-
ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53610.000428/98, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos edu ca ci o-
na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do pre -
sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is so -
men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º, do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis-
tro de Esta do das Co mu ni ca ções.
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PORTARIA Nº 782,
DE 14 DE DEZEMBRO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53610.000428/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de
Mo ra do res da Boa Vis ta, com sede na Rua do Co mér-
cio nº 312, Cen tro, na ci da de de Ôlho d’Água das Flô -
res, Esta do de Ala go as, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria, pelo pra zo de três anos, sem di re i-
to de ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 9º32’02” S e lon gi tu de cm
37º17’39” W, uti li zan do a fre qüên cia de 104,9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da de
ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me ses a
con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.

RELATÓRIO Nº 426 /2001- DOSR/SSRIMC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.610.000.428/98, de
28/12/98.

Obje to: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za ção
para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co-
mu ni tá ria.

Inte res sa do: Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Mo ra do-
res da Boa Vis ta, lo ca li da de de Olho d’Água das
Flo res, Esta do de Ala go as.

I – Intro du ção

1. Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Mo ra do res da
Boa Vis ta, ins cri ta no CGC/MF sob o nú me ro
24.182.040/0001-60, no Esta do de Ala go as, com
sede na Rua do Co mér cio, 312, Cen tro, Ci da de de
Olho d’Água das Flo res, AL, 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 9 de de zem bro de 1998, subs -
cri to por re pre sen tan te le gal, de mons tran do in te res se
na ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, na lo ca li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União – DOU, de 
18 de mar ço de 1999, Se ção 3, que con tem pla o lo -
gra dou ro onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor,
as sim como o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998.”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a
do cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II – Re la tó rio

• atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 01, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la-
ção, es pe ci al men te a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-1998 e
Nor ma nº 02/98, de 6-8-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
02/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma 02/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do
ao se guin te:

 – Esta tu to So ci al;
 – ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
 – de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res -

pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to
vin cu la dos à en ti da de, em face dos di ta mes le ga is
per ti nen tes;

 – ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
 – plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo -

cal de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas
co or de na das ge o grá fi cas;

 – in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes da
en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de cla ra ção
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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 107, dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor-
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.

III – Re la tó rio

• in for ma ções téc ni cas
9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1km,
com cen tro lo ca li za do na Rua do Co mér cio, 312, Cen -
tro, ci da de de Olho d’Água das Flo res, Esta do de Ala -
go as, de co or de na das ge o grá fi cas em 09º 32’ 02” S
de la ti tu de e 37º 17 39” W de lon gi tu de, con so an te
aos da dos cons tan tes do Avi so pu bli ca do no DOU, de
18-3-1999, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da de mons tra
que os cál cu los ini ci al men te efe tu a dos es tão cor re tos
e que, por con se guin te, as co or de na das ge o grá fi cas
in di ca das de vem ser man ti das, pelo que se de pre en-
de da me mó ria do do cu men to de fo lhas nº 54 a 57,
de no mi na do de “Ro te i ro de Aná li se Téc ni ca de Rad -
Com”.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

– in for ma ções so bre ge ra ção de co or de na das
ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or de na das co in ci-
den tes com os le van ta men tos do IBGE;

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;
– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e do 

sis te ma ir ra di an te;
– ou tros da dos e con clu são.
12. Se gui ram-se di li gên ci as para a apre sen ta-

ção de do cu men tos dis pos tos no su bi tem 6.7, in ci sos:
I,II, III, IV, V e VIII, bem como o su bi tem 6.11, (Pro je to
Téc ni co), da Nor ma nº 2/98. (fls. nº 59, 69 e 98).

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. nº 82, fir -
ma do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su-
mi das as se guin tes in for ma ções:

– iden ti fi ca ção da en ti da de;
– os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e de lo -

ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú-
dio;

– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos
(trans mis sor, an te na e tor re e li nha de trans mis sor),
com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di an te e in ten si-
da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço,

– di a gra mas de ins ta la ção da an te na e de ir ra di-
a ção, com in di ca ção de ca rac te rís ti cas elé tri cas da
an te na.

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma nº 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas
em seu item 6.11, fo lhas n° 95 e 96.

15. É o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la-
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to,
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:
– nome
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Mo ra do res da Boa Vis ta
– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Ana Pa u la a de Oli ve i ra Qu in te la
Vice Pre si den te:          Bar to lo meu Vi e i ra de o Ju ni or
1º Se cre tá ria:                    Kelly Cris ti a ne Abreu Sil va
2º Se cre tá ria:            Ro xa na Ce lía Vi e i ra de Oli ve i ra
Te sou re i ro:                       Re ja nia de Sou za San ta na
– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio
Rua do Co mér cio, 312, Cen tro, na ci da de de Olho
d’Água das Flo res, Esta do de Ala go as;
– co or de na das ge o grá fi cas
09º 32’ 02” 5 de la ti tu de e 370 17’ 39” W de lon gi tu-
de, cor res pon den tes aos da dos cons tan tes no “For -
mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fo lha nº 82, e no
“Ro te i ro de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de
Rad com”, fls. nºs 95 e 96, que se re fe re à lo ca li za-
ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria de Mo ra do res da Boa Vis ta, no sen ti do de con -
ce der-lhe a Ou tor ga de Au to ri za ção para a ex plo ra-
ção do ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na lo ca li-
da de pre ten di da, den tro das con di ções cir cuns cri tas
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no Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53.610.000.428/98, de
28 de de zem bro de 1.998.

Ba sí lia, 21 de no vem bro de 2001. – Éri ca Alves
Dias, Re la to ra da Con clu são Ju rí di ca, – Re gi na Apa -
re ci da Mon te i ro, Re la tor da Con clu são Téc ni ca.

De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do

De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 23 de no vem bro de 2001. – Ha mil ton
de Ma ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor Ge ral.

(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 120,DE 2003

(Nº 2.123, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

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
Alter na ti va 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
Agres ti na, 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 747, de 6 de de zem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção e Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio Alter -
na ti va FM a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Agres ti na, 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 172, 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 747, de 6 de de zem bro de 2001  –
Asso ci a ção e Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio Alter na-
ti va FM, na ci da de de Agres ti na – PE

2 – Por tam nº 749, de 5 de de zem bro de 2001  –
Asso ci a ção Lu ver den se de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, na ci da de de Lu cas do Rio Ver de – MT;

3 – Por ta ria nº 757, de 5 de de zem bro de 2001  –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria das Pe que nos Pro du to res

Agrí co las do Mé dio Nor des te Go i a no, na ci da de de
Alvo ra da do Nor te – GO;

4 – Por ta ria nº 10, de 11 de ja ne i ro de 2002  – 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Su ru bi nen se de Ra di o di fu-
são, na ci da de de Su ru bim – PE;

5 – Por ta ria, nº 11, de 11 de ja ne i ro de 2002  – 
Asso ci a ção de De sen vol vi men to Artís ti co, Cul tu ral e
So ci al, na ci da de de Pal me i ra D’ Oes te – SP,

6 – Por ta ria nº 14, de 11 de ja ne i ro de 2002  – 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Igua íen se Novo Mi lê nio, na
ci da de de Iguai – BA;

7 – Por ta ria nº l5, de 11 de ja ne i ro de 2002
–Asso ci a ção Fa mí lia Fon te de Vida, na ci da de de Gu -
a nam bi – BA;

3 – Por ta ria nº 19, de 11 de ja ne i ro de 2002  –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria do Pa ra noá, na ci da de do
Pa ra noá – DF;

9 – Por ta ria nº 20, de 11 de ja ne i ro de 2002  – 
Asso ci a ção Pan ta ne i ra de Co mu ni ca ção e Cul tu ra –
APCC, na ci da de de Co rum bá – MS; e 

10 – Por ta ria nº 25, de 11 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio Alter na ti-
va FM, na ci da de de Bre jo da Ma dre de Dois – PE.

Bra sí lia, 19 de mar ço de 2002. – Mar co Ma ci el.

MC   37 EM

Bra sí lia. 23 de ja ne i ro de 2002.

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou tor-

ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para que
en ti da de Asso ci a ção e, Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio
Alter na ti va FM na ci da de de Agres ti na. Esta do de Per -
nam bu co, ex plo re o ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria. em con for mi da de com o ca put do art. 223, da Cons -
ti tu i ção e a Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998.

2. A re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi ço.
cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io da co -
mu ni da de. numa de mons tra ção de re cep ti vi da de da Fi -
lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu são, de ma -
ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a se di men ta ção
da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a ti-
va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações per -
mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to com a
co mu ni da de, au xi li an do não só ao pro ces so edu ca ci o-
nal, so ci al e cul tu ra! mas. tam bém. ser vem de elo à in te-
gra ção de in for ma ções be né fi cas em to das os seg men-
tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la ci o na is.

05438 Terça-feira  1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2003    467ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2003     467ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2003 



4. So bre o caso em es pé cie. de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da. cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce Le gal e nor ma ti vo ao ple i to.
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem. con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53103.000588/98. que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos edu ca ci o-
na is e le ga is. a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do pre -
sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is so -
men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal. a
teor do § 3º, do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis-
tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 747,
DE 6 DE DEZEMBRO DE 2001.

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, es tan do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53103.000588/98, re sol ve:

Art 1º Au to ri za a Asso ci a ção e Mo vi men to Co -
mu ni tá rio Rá dio Alter na ti va FM, com sede na Rua
Cel. Ma no el Alves, e 126, 1º an dar – Cen tro, na ci da-
de de Agres ti na, Esta do de Per nam bu co, a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, pelo pra zo de
três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com 
o sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nu co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 08º27’27” S e lon gi tu de em
35º56’56” W uti li zan do a fre qüên cia de 104,9 MHz.

 Art. 4º Este ato ao 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 ten
os do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a
en ti da de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de
seis me ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de 
de li be ra ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta Ve i ga.

RELATÓRIO Nº 437/2001 – DOSR/SSR/MC

Re fe ren cia: Pro ces so nº 53.103.000.588198, de
12-8-98.

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 e Mo vi men to Co mu ni tá rio
Rá dio Alter na ti va, lo ca li da de de Agres ti na, Esta do
de Per nam bu co.

I – Intro du ção

1. Asso ci a ção e Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio
Alter na ti va FM, ins cri ta no CGC sob o nú me ro
02.555.820/0001-75, no Esta do de Per nam bu co, com 
sede na Rua Co ro nel Ma no el Alves, 126, 1º an dar,
Cen tro, Ci da de de Agres ti na, PE, di ri giu-se ao Se nhor
Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, por meio de
re que ri men to da ta do de 12 de agos to de 1998, subs -
cri to por re pre sen tan te le gal, de mons tran do in te res se
na ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, na lo ca li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União – DOU, de 
18 de mar ço de 1999, Se ção 3, que con tem pla o lo -
gra dou ro onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor,
as sim como o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998.”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a
do cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II – Re la tó rio

• atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 1, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la-
ção, es pe ci al men te a lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-1998 e
Nor ma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item I), 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
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os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
2/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma 2/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do
ao se guin te:

 – Esta tu to So ci al;
 – ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
 – de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res -

pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to
vin cu la dos à en ti da de, face aos di ta mes le ga is per ti-
nen tes;

 – ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
 – plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo -

cal de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas
co or de na das ge o grá fi cas;

 – in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes da
en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de cla ra ção
de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi men to da taxa de 
ca das tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 1 a 523, 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 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 Co ro nel Ma no el Alves, 126,
1º an dar, Cen tro, Ci da de de Agres ti na, Esta do de Per-
nam bu co, de co or de na das ge o grá fi cas em 08º27’27”
S de la ti tu de e 35º56’56” W de lon gi tu de, con so an te
aos da dos cons tan tes do Avi so pu bli ca do no DOU, de
18-3-1999, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que, as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de vem
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lhas 269, 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 ma 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, I, II, III, IV, V, VI e VIII bem como do su -
bi tem 6.11, (Pro je to Téc ni co) da Nor ma 2/98, (fls.
273, 493 e 503).

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. 506, 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 re a-

li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú dio;
 – ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos

(trans mis sor) e aces só ri os (an te na e cabo co a xi al),
com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di a da e in ten si-
da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço;

 – di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma ir ra di an te
e ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas em 
seu item 6.11, fo lhas 521 e 522.

15. É o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la-
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to,
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:
– nome
Asso ci a ção e Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio
– qua dro di re ti vo
Pre si den te:             Antô nio Ro ber val Ma ci el da Sil va
Vice-Pre si den te:               Fran cis co de Assis Bar ros
1º Se cre tá rio:  Ma ria José Q. A. Ma ci el
2º Se cre tá rio:               Ma ria de Lour des C. da Sil va
1º Te sou re i ro:                 Ge nil do Ro dri gues da Sil va
1º Te sou re i ro:                  Fer nan do Antô nio da Sil va
Pres. Cons. Com: Fran cis co de Vas con ce los Pe re i ra
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– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio
Rua Co ro nel Ma no el Alves, 126, 1º an dar, Cen tro,
Ci da de de Agres ti na, Esta do de Per nam bu co
– co or de na das ge o grá fi cas
08º27’27” S de la ti tu de e 35º56’56” 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. 506, 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. 521 e 522;

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 e Mo vi-
men to Co mu ni tá rio Rá dio Alter na ti va FM, no sen ti do
de con ce der-lhe a Ou tor ga de Au to ri za ção para a
ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
na lo ca li da de pre ten di da, den tro das con di ções cir-
cuns cri tas no Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53.103.000.588/98, de 12 de agos to de 1998.

Bra sí lia, 22 de no vem bro de 2001.
Re la tor da con clu são Ju rí di ca
Re la tor da con clu são téc ni ca

De acor do.

À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do
De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são.

Bra sí lia,23 de no vem bro de 2001. – Ha mil ton
de Ma ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor Ge ral

(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 121, DE 2003

(Nº 1.124/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Lu ver den se de Ra di o di fu são Co mu-
ni tá ria a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Lu cas do Rio
Ver de, Esta do de Mato Gros so.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-

ta ria nº 749, de 6 de de zem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção Lu ver den se de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria a exe cu tar, 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 Lu cas do Rio Ver de, Esta do de Mato Gros so.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 172, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, maio 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 do 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 747, de 6 de de zem bro de 2001 –
Asso ci a ção e Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio Alter na-
ti va FM, na ci da de de Agres ti na –  PE;

2 – Por ta ria nº 749, de 6 de de zem bro de 2001 –
Asso ci a ção Lu ver den se de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, na ci da de de Lu cas do Rio Ver de – MT;

3 – Por ta ria nº 757, de 6 de de zem bro de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Pe que nos Pro du to res
Agrí co las do Mé dio Nor des te Go i a no, na ci da de de
Alvo ra da do Nor te – GO;

4 – Por ta ria nº 10, de 11 de ja ne i ro do 2002 – 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Su ru bi nen se de Ra di o di fu-
são, na ci da de, de Su ru bim –  PE;

5 – Por ta ria nº 11, de 11 de ja ne i ro de 2002 – 
Asso ci a ção de De sen vol vi men to Artís ti co, Cul tu ral e
So ci al, na ci da de de Pal me i ra D’Oeste – SP;

6 – Por ta ria nº 14, de 11 de ja ne i ro de 2002 – 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Igua íen se Novo Mi lê nio, na
ci da de de Iguaí – BA;

7 – Por ta ria nº 15, de 11 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Fa mí lia Fon te de Vida, na ci da de de Gu a-
nam bi – BA;

8 – Por ta ria nº 19, de 11 de ja ne i ro de 2002 – 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria do Pa ra noá, na ci da de do
Pa ra noá – DF;

9 – Pon ta ria nº 20, do 11 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Pan ta ne i ra de Co mu ni ca ção e Cul tu ra –
APCC, na ci da de de Co rum bá – MS; e

10 – Por ta ria nº 25, de 11 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio Alter na ti-
va FM, na ci da de de Bre jo da Ma dre de Deus –  PE.

Bra sí lia, 19 de mar ço de 2002. – Mar co Ma ci el.

MC  036 EM

Bra sí lia, 23 de ja ne i ro de 2002.

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou -

tor ga de au to ri za ção res pec ti va do cu men ta ção para
que en ti da de Asso ci a ção Lu ver den se de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, na ci da de de Lu cas do Rio Ver-
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de/Esta do de Mato Gros so, ex plo re o ser vi ço de ra di-
o di fu são co mu ni tá ria, em con for mi da de com o ca put
do art. 223, da Cons ti tu i ção e a Lei nº 9.612, de 19 de
fe ve re i ro de 1998.

2. A re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi ço,
cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io da co -
mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da de da fi -
lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu são. de ma -
ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a se di men ta ção
da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a ti-
va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações per -
mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to com a
co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so edu ca ci o-
nal, so ci al e cul tu ral mas, tam bém, ser vem de elo á in te-
gra ção de in for ma ções be né fi cas em to dos os se gui-
men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con -
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53690.000805/98 que ora faço acom pa nhar, com a 
fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos edu ca ci o-
na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do pre -
sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is so -
men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º, do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis-
tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 749,
DE 6 DE DEZEMBRO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so Admi -
nis tra ti vo nº 53690.000805/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Lu ver den se de
Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, com sede na Ave ni da Pa -
ra ná, nº 182 – Cen tro, na ci da de de Lu cas do Rio Ver -
de, Esta do de Mato Gros so, 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 1995, leis sub se qüen tes
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-

grá fi cas com la ti tu de em 18º03’41” S e lon gi tu de em
55º55’17” W, uti li zan do a fre qüên cia de 104,9MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da-
de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me -
ses a con tar da data da pu bli ca ção do ato de de li be ra-
ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra vi gor na data de sua
pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.

RELATÓRIO Nº 402/2001/DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.690.000.805/98, de
28-8-98.

Obje to: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za ção
para a ex plo ra ção do Ser vi ço de ra di o di fu são Co mu-
ni tá ria.

Inte res sa do : Asso ci a ção Lu ver den se de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, lo ca li da de de Lu cas do Rio Ver de,
Esta do do Mato Gros so.

I – Intro du ção

1. Asso ci a ção Lu ver den se de Ra di o di fu são Co -
mu ni tá ria, in ci so no CNPJ sob o nº
02.613.798/0001-72, no Esta do do Mato Gros so, com 
sede na Av. Pa ra ná, 182, Cen tro, Ci da de de Lu cas do
Rio Ver de, MT, 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 26 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, de 18 de
mar ço de 1999, Se ção 3, que con tem pla o lo gra dou ro
onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor, as sim como 
o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a do -
cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II – Re la tó rio

• atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá rio
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de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do ple -
i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na
Pe ti ção de fo lha 1, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la-
ção, es pe ci al men te a lei nº 9.612, de 19-2-98, o Re -
gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria,
apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-98 e Nor ma
2/98, de 6-8-98.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
2/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma 2/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do ao
se guin te:

 – Esta tu to So ci al;
 – ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
 – de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res -

pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to
vin cu la dos à en ti da de, face aos di ta mes le ga is per ti-
nen tes;

 – ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
 – plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo -

cal de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas
co or de na das ge o grá fi cas;

 – in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes da
en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de cla ra ção
de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi men to da taxa de 
ca das tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 1 a 213, 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

que sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la-
dos em área abran gi da pelo cir cu lo de raio igual a
1Km, com cen tro lo ca li za do na Li nha 1, s/nº, Ci da de
de Lu cas do Rio Ver de, Esta do do Mato Gros so do
Sul, de co or de na das ge o grá fi cas em 13º03’41”S de

la ti tu de e 55º55’17”W de lon gi tu de, con so an te aos
da dos cons tan tes de Avi so pu bli ca do no DOU, de
18-3-99, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que, as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de vem
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lhas 145, de no mi na do de “Ro te i ro de 
Aná li se Téc ni ca de Rad Com”.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

– in for ma ções so bre ge ra ção de co or de na das
ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or de na das co in ci-
den tes com os le van ta men tos do IBGE;

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;
– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e do 

sis te ma ir ra di an te;
– ou tros da dos e con clu são.
12. Se gui ram-se di li gên ci as para al te ra ção es ta-

tu tá ria e apre sen ta ção do su bi tem 6.7, II e apre sen ta-
ção do su bi tem 6.11, (Pro je to Téc ni co), da Nor ma
2/98, (fls. 149 e 191).

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. 156, fir ma-
do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su mi-
das as se guin tes in for ma ções:

– iden ti fi ca ção da en ti da de;
– os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e de lo ca li-

za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú dio;
– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos

(trans mis sor) e aces só ri os (an te na e cabo co a xi al),
com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di a da e in ten si-
da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço;

– di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma ir ra di an te
e ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas em 
seu item 6.11, fo lhas 211 e 212.

 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.
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17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to,
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:
– nome
Asso ci a ção Lu ver den se de Ra di o di fu são Co mu ni tá-

ria.
– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Antô nio Ko pits ki
Vice-Pre si den te:           Pe tro nil do Ja cin to de Sou za
1ª Se cre tá rio:          So le i ca Fá ti ma de Goes F. Lima
2º Se cre tá rio: Tar cí sio Tre vi san
1º Te sou re i ro:              Je fer son Luiz do Nas ci men to
2º Te sou re i ro: Antô nio Isa ac Fra ga Lira
Dir. de Pa tri mô nio:   Ma ria Eli za beth Kur mann Hu ber

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio
Li nha 1, s/nº, Ci da de de Lu cas do Rio Ver de, Esta do
do Mato Gros so,

– co or de na das ge o grá fi cas
13º03’41” S de la ti tu de e 55º55’17” W de lon gi tu de,
cor res pon den tes aos cál cu los efe tu a dos no “For mu-
lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 156, 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. 211 e 212.

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 Lu ver-
den se de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, no sen ti do de
con ce der-lhe a Ou tor ga de Au to ri za ção para a ex plo-
ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na lo-
ca li da de pre ten di da, den tro das con di ções cir cuns cri-
tas no Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53.690.000.805/98, 
de 28 de agos to de 1998.

Bra sí lia, 6 de no vem bro de 2001.

De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do

De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 7 de no vem bro de 2001. – Ha mil ton de
Ma ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor Ge ral.

(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 122, DE 2003

(Nº 2.126/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria dos Ami gos de Las-
san ce a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Las san ce, Esta -
do de Mi nas Ge ra is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-

ta ria nº 814, de 21 de de zem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Ami gos de Las san ce a 
exe cu tar, 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 Las -
san ce, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 205, 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 753, de 6 de de zem bro de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral de La goa da Pra ta
– ACLAP, na ci da de de La goa da Pra ta – MG;

2 – Por ta ria nº 814, de 21 de de zem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Ami gos de Las san ce.
na ci da de de Las san ce – MG;

3 – Por ta ria nº 818, de 21 de de zem bro de 2001
– Asso ci a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio e Cul -
tu ral de Se na dor Sal ga do Fi lho, na ci da de de Se na-
dor Sal ga do Fi lho – RS;

4 – Por ta ria nº 79, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Se a ra – ACS, na ci da de de
Vár zea da Pal ma – MG;

5 – Por ta ria nº 82, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Be ne fi cen te Cul tu ral de Co mu ni ca ção
Co mu ni tá ria de Ma ra po a ma, na ci da de de Ma ra po a-
ma – SP;

6 – Por ta ria nº 85, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção de Di fu são Co mu ni tá ria Ouro Ver de, na
ci da de de Ouro Ver de – SP;

7 – Por ta ria nº 88, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
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, na ci da de de São Se bas tião da Bela
Vis ta – MG; e
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8 – Por ta ria nº 89, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral Rio das Pe dras,
na ci da de de Qu i ri nó po lis – GO.

Bra sí lia. 1º de abril de 2002. – Fer nan do Hen ri-
que Car do so.

MC  89 EM

Bra sí lia, 25 de ja ne i ro de 2002.

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca.
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou -

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de de no mi na da Asso ci a ção Co mu ni tá ria
dos Ami gos de Las san ce, com sede na ci da de de
Las san ce, Esta do de Mi nas Ge ra is, ex plo re o ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria, em con for mi da de com o
ca put do art. 223, da Cons ti tu i ção e a Lei nº 9.612, de
19 de fe ve re i ro de 1998.

2. A re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser -
vi ço, cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo -
io da co mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi-
da de da fi lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di-
fu são. de ma ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e
a se di men ta ção da cul tu ra ge ral das lo ca li da des
pos tu lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci-
a ti va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas
ações per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em
con jun to com a co mu ni da de, au xi li an do não só no
pro ces so edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mas, tam-
bém, ser vem de elo à in te gra ção de in for ma ções be -
né fi cas em to dos os se gui men tos, e a to dos es ses
nú cle os po pu la ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li-
ses téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons -
ta tan do a ine xis tên cia de óbi ce le ga1 e nor ma ti vo ao 
ple i to. o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem,
con subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra-
ti vo nº 53710.001092/98, que ora faço acom pa nhar,
com a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos edu ca ci-
o na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do
pre sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is
so men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal,
a teor do § 3º, do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis-
tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 814,
DE 21 DE DEZEMBRO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53710.001092/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos
Ami gos de Las san ce, com sede na Rua Ma re chal De -
o do ro, nº 446, Cen tro, na ci da de de Las san ce, Esta do
de Mi nas Ge ra is, a exe cu tar o ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria, pelo pra zo de três anos. sem di re i to de
ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 17º52’28” S e lon gi tu de em
44º34’21” W, uti li zan do a fre qüên cia de 87.9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da-
de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me -
ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra-
ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.

RELATÓRIO Nº 220/2001-DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.710.001.092/98 de
22-09-1998.

Obje to: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za ção
para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co-
mu ni tá ria.

Inte res sa do: Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Ami gos
de Las san ce, lo ca li da de de Las san ce, Esta do de Mi -
nas Ge ra is.

I –  Intro du ção

1. A Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Ami gos de
Las san ce, ins cri ta no CGC sob o nú me ro
02.732.006/0001-12, Esta do de Mi nas Ge ra is, com
sede na Rua Ma re chal De o do ro, nº 446, Cen tro, Ci -
da de de Las san ce, 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 22-09-1998, 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.
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2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União – DOU,
de 14-12-1998, Se ção 3, que con tem pla a lo ca li da de
onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor, as sim como
o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter -
mos do ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de
Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 
2.615, de 03 de ju nho de 1998.”, apre sen tan do ao
Mi nis té rio a do cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes
au tos.

II –  Re la tó rio

·  atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do 
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do
na Pe ti ção de fo lha 01, bem como a do cu men ta ção
apre sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te
pro ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le-
gis la ção, es pe ci al men te a lei nº 9.612, de
19.02.1998, o Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di-
fu são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615,
de 03-03-1998 e Nor ma nº 02/98, de 06-08-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den-
do os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men-
tar nº 02/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne -
ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma 02/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do
ao se guin te:

 –  Esta tu to So ci al;

 –  ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;

 –  de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res -
pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan-
to vin cu la dos à en ti da de, face aos di ta mes le ga is
per ti nen tes;

 –  ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;

 –  plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do
lo cal de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti-
vas co or de na das ge o grá fi cas;

 –  in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes
da en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de cla-
ra ção de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi men to da 
taxa de ca das tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con -
ti da no in ter va lo de fo lhas 05 a 73 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 Ma re chal De o do ro, nº
446, Cen tro, Ci da de de Las san ce, Esta do de Mi nas
Ge ra is, de co or de na das ge o grá fi cas em 17º52’28”S
de la ti tu de e 44º34’21”W de lon gi tu de, con so an tes
aos da dos cons tan tes no avi so no DOU de
14-12-1998, Se ção 03.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que, as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lha 52, de no mi na do de “Ro te i ro de
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 le van ta men tos do IBGE;

 – com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
 – si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;
 – plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e

do sis te ma ir ra di an te;
 – ou tros da dos e con clu são.
12. Se gui ram-se di li gên ci as para apre sen ta ção

de Ata de Ele i ção dos atu a is di ri gen tes da Enti da de,
do cu men tos de acor do com o su bi tem 6.7, inc. 6.7,
inc. III da Nor ma 2/98, al te ra ção es ta tu tá ria, com pro-
va ção de vá li da exis tên cia das Enti da des que ma ni-
fes ta ram apo io à ini ci a ti va da re que ren te, bem como
do su bi tem 6.11 (Pro je to Téc ni co) e ade qua ção do
mes mo à Nor ma 2/98 (fls. 41 a 80).
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13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fl. 80, fir ma do
pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su mi das
as se guin tes in for ma ções:

 – iden ti fi ca ção da en ti da de;
 – os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e de lo ca li-

za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú dio;
 – ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos

(trans mis sor) e aces só ri os (an te na e cabo co a xi al),
com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di a da e in ten si-
da de de cam po no li mi te, da área de ser vi ço;

 – di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma ir ra di an te
e ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas em 
seu item 6.11, fo lhas 81 e 82.

15. É o re la tó rio.

IV  – Con clu são/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la-
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to,
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:
 – nome
Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Ami gos de Las san ce.
 – qua dro di re ti vo
Pre si den te:  Lou ri val Di niz dos San tos Jú ni or
Vice-pre si den te:  Sal va dor So a res Fa gun des
1ª Se cre tá ria:  Lu ci e ne So a res dos San tos
2º Se cre tá rio:  Ma nu el Mes si as Alves Pra tes
1ª Te sou re i ra:    So lan ge de Fá ti ma So a res
2º Te sou re i ro:   Antô nio Car los de Mou ra
 – lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio
Rua Ma re chal De o do ro, nº 446, Cen tro, Ci da de de
Las san ce, Esta do de Mi nas Ge ra is;
 – co or de na das ge o grá fi cas
17º 52’ 28” S de la ti tu de e 440 34’ 21” W de lon gi tu-
de, cor res pon den tes aos da dos cons tan tes no “For -
mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fl. 80 e “Ro te i ro
de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de RADCOM”,
fls. 81 e 82, que se re fe re à lo ca li za ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria dos Ami gos de Las san ce, 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 53.710.001.092/98 de 22
de se tem bro de 1998.

Bra sí lia, 12 de ju lho de 2001

De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do

De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 13 de ju lho de 2001.  – Ha mil ton de
Ma ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor-Ge ral.

(À Co mis são de Edu ca ção  – de ci são
ter mi na ti va.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 123, DE 2003

(Nº 2.128/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria 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.

O Con 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, 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 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.

MENSAGEM Nº 205, 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
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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 753, de 6 de de zem bro de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral de La goa da Pra ta
– ACLAP, na ci da de de La goa da Pra ta –  MG;

2 – Por ta ria nº 814, de 21 de de zem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Ami gos de Las san ce,
na ci da de de Las san ce –  MG;

3 – Por ta ria nº 818, de 21 de de zem bro de 2001
– Asso ci a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio e Cul -
tu ral de Se na dor Sal ga do Fi lho, na ci da de de Se na-
dor Sal ga do Fi lho –  RS;

4 – Por ta ria nº 79, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Se a ra – ACS, na ci da de de
Vár zea da Pal ma –  MG;

5 – Por ta ria nº 82, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Be ne fi cen te Cul tu ral de Co mu ni ca ção
Co mu ni tá ria de Ma ra po a ma, na ci da de de Ma ra po a-
ma –  SP;

6 – Por ta ria nº 85, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção de Di fu são Co mu ni tá ria Ouro Ver de, na
ci da de de Ouro Ver de –  SP;

7 – Por ta ria nº 88, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
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, na ci da de de São Se bas tião da Bela
Vis ta –  MG; e

8 – Por ta ria nº 89, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral Rio das Pe dras,
na ci da de de Qu i ri nó po lis –  GO.

Bra sí lia, 1º de abril de 2002. – Fer nan do Hen ri-
que Car do so.

MC  123 EM

Bra sí lia, 7 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 de no mi na da – 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, com sede na ci da-
de de São Se bas tião da Bela Vis ta/Esta do de Mi nas
Ge ra is, ex plo re o ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
em con for mi da de com o ca put do art. 223, da Cons ti tu i-
ção e a Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998.

2. A re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi ço,
cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io da co -
mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da de da fi -
lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu são, de ma -

ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a se di men ta-
ção da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a ti-
va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações per -
mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to com a
co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so edu ca ci o-
nal, so ci al e cul tu ral mas, tam bém, ser vem de elo à in te-
gra ção de in for ma ções be né fi cas em to dos os seg men-
tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53710.000781/98, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos cons ti tu ci-
o na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do
pre sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is
so men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Res pe i to sa men te. – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 88,
DE 29 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 53710.000781/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar 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, com sede na
Pra ça Eras mo Ca bral, nº 144 – Cen tro, na ci da de de
São Se bas tião da Bela Vis ta, Esta do de Mi nas Ge ra-
is, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 22º08’39” S e lon gi tu de em
45º45’26” W, uti li zan do a fre qüên cia de 104,9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da de
ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me ses a
con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 124, DE 2003

(Nº 2.130/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a-
ção dos Mo ra do res do Lo te a men to Estre -
la do Mar a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria na ci da de de Ta man da ré,
Esta do de Per nam bu co.

O Con 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 91, de 29 de ja ne i ro de 2002, que au to ri za a
Asso ci a ção dos Mo ra do res do Lo te a men to Estre la do 
Mar a exe cu tar, 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 Ta man da ré, Esta do de Per nam bu co.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 206, 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 ao 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 90, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção de Assis tên cia So ci al-Casa da Ben ção,
na ci da de de Ta gua tin ga-DF;

2 – Por ta ria nº 91, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção dos Mo ra do res do Lo te a men to Estre la do 
Mar, na ci da de de Ta man da ré-PE;

3 – Por ta ria nº 92, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
ASCOM, Assis tên cia So ci al Co mu ni tá ria, na ci da de
de Ipa ba-MG;

4 – Por ta ria nº 93, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Be ne fi cen te e Cul tu ral Frei Odo ri co Vir ga,
na ci da de de Fron te i ra-MG;

5 – Por ta ria nº 94, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral de Iati, na ci da de
de Iati-PE;

6 – Por ta ria nº 95, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Fra ter nal de Qu i xa dá – AFRAQ, na ci da-
de de Qu i xa dá-CE;

7 – Por ta ria nº 96, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção de Ami gos da Zona Nor te, na ci da de de
Na tal-RN;

8 – Por ta ria nº 97, de 29 do ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Cul tu ral Ami gos do Bri ga de i ro, na ci da de
de Ervá lia-MS,

9 – Por ta ria nº 98, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Be ne fi cen te Te i xe i ren se, na ci da de de Te-
i xe i ras-MG; e

10 – Por ta ria nº 99, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Cul tu ral Alto do Ari can ga-ES, na ci da de
de Ibi ra çu-ES.

Bra sí lia, 1º de abril de 2002. – Fer nan do Hen ri-
que Car do so.

MC 126 EM

Bra sí lia, 7 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 dos Mo ra do res do Lo te a-
men to Estre la do Mar na ci da de de Ta man da ré, Esta -
do de Per nam bu co ex plo re o ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria, em con for mi da de com o ca put do art.
223. da Cons ti tu i ção e a Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i-
ro de 1998.

2. A re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi ço, 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  to dos os se gui men-
tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53103.000216/99, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos edu ca ci o-
na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do pre -
sen te pro ces so pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is so -
men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal a
teor do § 3º, do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis-
tro de Esta do das Co mu ni ca ções.
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PORTARIA Nº 91,
DE 29 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 lho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53103.000216/99, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção dos Mo ra do res do 
Lo te a men to Estre la do Mar, com sede no Lo te a men to
Estre la do Mar, lote 21 – Qu a dra B, Ba ir ro Estre la do
Mar, Rio For mo so, na ci da de de Ta man da ré, Esta do
de Per nam bu co, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 08º44’38”S e Lon gi tu de em
35º05’55”W, uti li zan do a fre qüên cia de 104,9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da-
de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me -
ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra-
ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.

RELATÓRIO Nº 31/2002-DOSR/SSR/MC 

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.103.000.216/99.

Obje to: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za ção
para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co-
mu ni tá ria.

Inte res sa do: Asso ci a ção dos Mo ra do res do Lo te a-
men to Estre la do Mar, na lo ca li da de de Ta man da ré
– PE.

I – Intro du ção

1. Asso ci a ção dos Mo ra do res do Lo te a men to
Estre la do Mar, ins cri to no CGC sob o nú me ro
00.883.043/0001-62, no Esta do de Per nam bu co, com 
sede no Lo te a men to Estre la do Mar, lote 21, Qu a dra
B, Ba ir ro Estre la do Mar em Rio For mo so, Ci da de de
Per nam bu co-PE, di ri giu-se ao Se nhor Mi nis tro de
Esta do das Co mu ni ca ções, por meio de re que ri men to
da ta do de 16 de Abril de 1999, subs cri to por re pre-
sen tan te le gal, de mons tran do in te res se na ex plo ra-

ção de Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, na lo ca-
li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União – DOU, de 
18 de Mar ço de 1999, Se ção 3, que con tem pla o lo -
gra dou ro onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor,
as sim como o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998.”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a
do cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II – Re la tó rio

• atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 1, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la-
ção, es pe ci al men te a lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-1998 e
Nor ma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
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 2/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do ao
se guin te:

 – Esta tu to So ci al;
 – Téc ni ca de Rad Com”. Pos te ri or men te fo ram

in di ca das as no vas co or de na das e o real en de re ço
que fo ram ace i tas e ana li sa das por Enge nhe i ro res -
pon sá vel.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

 – in for ma ções so bre ge ra ção de co or de na das
ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or de na das co in ci-
den tes com os le van ta men tos do IBGE;
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 – com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
 – si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;
 – plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e

do sis te ma ir ra di an te;
 – ou tros da dos e con clu são.
12. Se gui ram-se di li gên ci as para apre sen ta ção

de al te ra ção es ta tu tá ria e do su bi tem 6, 7, II, V, VIII e
su bi tem 6.11, (Pro je to Téc ni co), da Nor ma 2/98, (fls.
428 e 754).

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. 747, fir ma-
do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su mi-
das as se guin tes in for ma ções:

 – iden ti fi ca ção da en ti da de;
 – os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e de lo ca li-

za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú dio;
 – ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos

(trans mis sor) e aces só ri os (an te na e cabo co a xi al),
com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di a da e in ten si-
da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço;

 – di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma ir ra di an te
e ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas em 
seu item 6.11, fo lhas 764 e 765.

15. É o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la-
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to,
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:
– nome
Asso ci a ção dos Mo ra do res do Lo te a men to Estre la
do Mar
– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Ma no el de Lima
Vice Pre si den te: José Luiz V. Jú ni or
1º Se cre tá rio: Cris ti a ne Fé lix do Nas ci men to
2º Se cre tá rio: Ro nal do Go mes da Sil va
1º Te sou re i ro: José Luiz Vi cen te
2º Te sou re i ro: Vera Lú cia de F. San ta na

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio
Lo te a men to Estre la do Mar, Lote 21, Qu a dra 6, Ba ir-
ro Estre la do Mar em Rio For mo so, Ci da de de Ta-
man da ré , Esta do de Per nam bu co.
 – co or de na das ge o grá fi cas
08º44’38” S de la ti tu de e 35º05’55” W de lon gi tu de,
cor res pon den tes aos da dos cons tan tes no “For mu lá rio
de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 747, e “Ro te i ro de Aná-
li se de Insta la ção da Esta ção de Rad Com”, fls. 764 e
765, que se re fe re à lo ca li za ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção dos
Mo ra do res do Lo te a men to Estre la do Mar, no sen ti-
do de con ce der-lhe a Ou tor ga de Au to ri za ção para a 
ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
na lo ca li da de pre ten di da, den tro das con di ções cir-
cuns cri tas no Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53.103.000.216/99, de 27 de Abril de 1999.

Bra sí lia, 16 de Ja ne i ro de 2002. – Lu ci a na Co e-
lho, Re la tor da con clu são Ju rí di ca. – Ana Ma ria das
Do res e Sil va, Re la tor da con clu são  Téc ni ca.

De acor do.

À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do
De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 17 de ja ne i ro de 2002. – Ha mil ton de
Ma ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor-Ge ral

(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 125, DE 2002

(Nº 2.133/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção de 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, 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 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.
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MENSAGEM Nº 206, 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 90, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção de Assis tên cia So ci al – Casa da Ben-
ção, na ci da de de Ta gua tin ga –  DF;

2 – Por ta ria nº 91, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção dos Mo ra do res do Lo te a men to Estre la
do Mar, na ci da de de Ta man da ré –  PE;

3 – Por ta ria nº 92, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
ASCOM, Assis tên cia So ci al Co mu ni tá ria, na ci da de
de Ipa ba –  MG;

4 – Por ta ria nº 93, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Be ne fi cen te e Cul tu ral Frei Odo ri co Vir-
ga, na ci da de de Fron te i ra –  MG;

5 – Por ta ria nº 94, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral de Iati, na ci da de
de Iati –  PE;

6 – Por ta ria nº 95, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Fra ter nal de Qu i xa dá – AFRAQ, na ci da-
de de Qu i xa dá –  CE;

7 – Por ta ria nº 96, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção de Ami gos da Zona Nor te, na ci da de de
Na tal –  RN;

8 – Por ta ria nº 97, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Cul tu ral Ami gos do Bri ga de i ro, na ci da de
de Ervá lia –  MG;

9 – Por ta ria nº 98, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Be ne fi cen te Te i xe i ren se, na ci da de de Te-
i xe i ras –  MG; e

10 – Por ta ria nº 99, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Cul tu ral Alto do Ari can ga –  ES, na ci da de
de Ibi ra çu –  ES.

Bra sí lia, 1º de abril de 2002. – Fer nan do Hen ri-
que Car do so.

MC   131 EM

Bra sí lia, 7 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 de no mi na da Asso ci a ção de Ami gos

da Zona Nor te, na ci da de de Na tal, 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. A re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi-
ço, cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io
da co mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da-
de da fi lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu-
são, de ma ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a
se di men ta ção da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu-
lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a-
ti va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações
per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to
com a co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so
edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mas, tam bém, ser vem
de elo à in te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to -
dos os se gui men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la-
ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53780.000120/98, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos edu ca ci o-
na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do pre -
sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is so -
men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º, do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis-
tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 96,
DE 29 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 53780.000120/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção de Ami gos da
Zona Nor te, com sede na Ave ni da João Me de i ros Fi -
lho, nº 64, Ba ir ro Iga pó, na ci da de de Na tal 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.
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Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 5º45’57” S e lon gi tu de em
35º15’57” W, uti li zan do a fre qüên cia de 87,9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da-
de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo do 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 10/2002-DOSRISSR/MC

Re fe ren cia: Pro ces so nº 53.780.000.120198, de
10-8-98.

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 Ami gos da Zona Nor te, 64, 
Iga pó, lo ca li da de de Na tal, Esta do do Rio Gran de do 
Nor te.

I – Intro du ção

1. Asso ci a ção Ami gos da Zona Nor te, ins cri ta
no UNPJ sob o nú me ro 02.667.431/0001-31, no Esta -
do do Rio Gran de do Nor te, com sede na Rua João
Me de i ros Fi lho, 64, Iga pó, Ci da de de Na tal, 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 1.998, 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 1.998, Se ção 3, que
con tem pla o lo gra dou ro onde pre ten de ins ta lar o
seu trans mis sor, as sim como o sis te ma ir ra di an te e
res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter -
mos do art. 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di-
o di fu são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº
2.615, de 3 de ju nho de 1998.”, apre sen tan do ao Mi -
nis té rio a do cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes
au tos.

II – Re la tó rio

· atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha nº 1, bem como a do cu men ta ção
apre sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te
pro ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le -
gis la ção, es pe ci al men te a lei nº 9.612, de 19-2-1998,
o Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni-
tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-1998 e
Nor ma nº 21/98, de 6-8-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den-
do os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men-
tar nº 2/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne-
ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma nº 2/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den-
do ao se guin te:

– Esta tu to So ci al;

– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;

– de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res-
pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan-
to vin cu la dos à en ti da de, face aos di ta mes le ga is
per ti nen tes;

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
– plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo cal

de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas co -
or de na das ge o grá fi cas;

– in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes
da en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de-
cla ra ção de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi-
men to da taxa de ca das tro e có pi as de do cu men tos
pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con -
ti da no in ter va lo de fo lhas nº 1 a 343 dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este 
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor-
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.
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III – Re la tó rio

· in for ma ções téc ni cas
9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1km,
com cen tro lo ca li za do na Rua João Me de i ros Fi lho,
64, Iga pó, Ci da de de Na tal, Esta do do Rio Gran de do
Nor te, de co or de na das ge o grá fi cas em 05º45’57”S de 
la ti tu de e 35º15’57”W de lon gi tu de, con so an te aos
da dos cons tan tes do Avi so pu bli ca do no DOU, de
5-11-1998, Se ção nº 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 117, de no mi na do de “Ro te i ro de 
Aná li se Téc ni ca de Rad Com”.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

 – in for ma ções so bre ge ra ção de co or de na das
ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or de na das co in ci-
den tes com os le van ta men tos do IBGE;

 – com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
 – si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;
 – plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e

do sis te ma ir ra di an te;
 – ou tros da dos e con clu são.
12. Se gui ram-se di li gên ci as para al ta ra ção es ta-

tu tá ria e apre sen ta ção do su bi tem 6,7, in ci so II, e pos -
te ri or men te o su bi tem 6.11, (Pro je to Téc ni co) da Nor -
ma 02/98, (120, 144,176, 203, 225, 332, 344 e 344).

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. 346, fir ma-
do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su mi-
das as se guin tes in for ma ções:

 – iden ti fi ca ção da en ti da de;
 – os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e de lo -

ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú-
dio;

 – ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos
(trans mis sor) e aces só ri os (an te na e cabo co a xi al),
com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di a da e in ten si-
da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço;

 – di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma ir ra di an te
e ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma 02/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas
em seu item 6.11, fo lhas 347 e 348.

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 ti ve ís com a le gis la-
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e. rios 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 Ami gos da Zona Nor te
– qua dro di re ti vo:
– Con se lho de Admi nis tra ção
Pre si den te:                    Ber ta Ma ria Ca val can ti Ma ga lhães

Vice-Pre si den te:  Flá via Ma ria Fa bi a na Se ve ro Ca val can te

Se cre tá rio: Jo se mar Du tra de Alme i da Lira
Te sou re i ro: Uba ja ra Ma no el Fir mi no de Oli ve i ra
1° Su plen te: Ni val do Va re la Ba cu rau
2° Su plen te:  Ma ga li Bra ga de Oli ve i ra
– Di re to ria Exe cu ti va:
Pre si den te: Már cio Car lo Go de i ro
Vice-Pre si den te: Jo se fa Jus sa ra de Je sus
Se cre tá rio: Fran cis co Ro lem berg G. de Me de i ros
Te sou re i ro: Jean Co e lho Be zer ra
– Lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio
Rua João Me de i ros Fi lho, 64, Iga pó, Ci da de de Na -
tal, Esta do do Rio Gran de do Nor te;

– Co or de na das ge o grá fi cas
05º45’57”S de la ti tu de e 35º15’57”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. 346, que se re fe-
re à lo ca li za ção da es ta ção e “Ro te i ro de Aná li se de 
Insta la ção da Esta ção de RADCOM”, fls. 347 e 348;

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 Ami gos
da Zona Nor te, no sen ti do de con ce der-lhe a Ou tor-
ga de Au to ri za ção para a ex plo ra ção do ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria, na lo ca li da de pre ten di da,
den tro das con di ções cir cuns cri tas no Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53.780.000.120/98, de 10 de agos -
to de 1998.

Bra sí lia, 7 de ja ne i ro de 2002. – Éri ca Alves
Dias, Re la tor da con clu são Ju rí di ca – Adri a na Re sen-
de Ave lar Ra be lo, Re la tor de con clu são Téc ni ca.
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De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do

De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 9 de ja ne i ro de 2002. – Ha mil ton de Ma -
ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor-Ge ral

(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 126, DE 2003

(Nº 2.134/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Be ne fi cen te Te i xe i ren se a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Te i xe i ras, Esta do de Mi nas Ge -
ra is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-

ta ria nº 98, de 29 de Ja ne i ro de 2002, que au to ri za a
Asso ci a ção Be ne fi cen te Te i xe i ren se a exe cu tar, 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 Te i xe i ras, Esta do
de Mi nas Ge ra is.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 206, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos tex 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 a 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 pan 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 90, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção de Assis tên cia So ci al – Casa da Ben ção,
na ci da de de Ta gua tin ga – DF;

2 – Por ta ria nº 91, de 29 de ja ne i ro de 2002 —
Asso ci a ção dos Mo ra do res do Lo te a men to Estre la do 
Mar, na ci da de de Ta man da ré – PE;

3 – Por ta ria nº 92, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
ASCOM, Assis tên ci So ci al Co mu ni tá ria, na ci da de de
Ipa ba – MG;

4 – Por ta ria nº 93, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Be ne fi cen te e Cul tu ral Frei Odo ri co Vir ga,
na ci da de de Fron te i ra – MG;

5 – Por ta ria nº 94, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral de Iati, na ci da de
de Iati – PE;

6 – Por ta ria nº 95, de29 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Fra ter nal de Qu i xa dá  – AFRAQ, na ci da-
de de Qu i xa dá – CE;

7 – Por ta ria nº 96, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção de Ami gos da Zona Nor te, na ci da de de
Na tal – RN;

8 – Por ta ria nº 97, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Cul tu ral Ami gos do Bri ga de i ro, na ci da de
de Ervá lia – MG;

9 – Por ta ria nº 98, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Be ne fi cen te Te i xe i ren se, na ci da de de Te-
i xe i ras – MG; e

10 – Por ta ria nº 99, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Cul tu ral Alto do Ari can ga – ES, na ci da de
de Ibi ra çu – ES.

 Bra sí lia, 1º de abril de 2002. – Fer nan do Hen ri-
que Car do so.

MC 00133 EM

Bra sí lia, 7 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 Be ne fi cen te Te i xe i ren se,
na ci da de de Te i xe i ras, Esta do de Mi nas Ge ra is, ex -
plo re o ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, em con -
for mi da de com o ca put do art. 223, da Cons ti tu i ção e
a Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998.

2. A re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi-
ço, cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io
da co mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da-
de da fi lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu-
são, de ma ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a
se di men ta ção da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu-
lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a-
ti va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações
per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to
com a co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so
edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mas, tam bém, ser vem
de elo a in te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to -
dos os se gui men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la-
ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
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subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53710.000934/98, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos edu ca ci o-
na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do pre -
sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is so -
men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º, do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 98, DE 29 DE JANEIRO DE 2002

O Mi nis tro de Esta do das Co mum ca ções, no
uso de suas ati 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 53710.000934/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Be ne fi cen te Te i-
xe i ren se, com sede na Pra ça Artur Be mar des, nº
201/01 – Cen tro, na ci da de de Te i xe i ras, Esta do de
Mi nas Ge ra is, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen-
tes, seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com 
o sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge -
o gráfl cas com la ti tu de em 20°39’07”S e lon gi tu de
em 42°51’23”W, uti li zan do a fre qüên cia de 87,9
Mhz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga-
is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter -
mos do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a
en ti da de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de
seis me ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de
de li be ra ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.

RELATÓRIO: Nº 415/2001-DOSR/SSR/MC 

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.710.000.934/98, de
2-9-98.

Obje to: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za ção
para a ex plo ra ção do  Ser vi ço de Ra di o di fu são Co-
mu ni tá ria.

Inte res sa do: Asso ci a ção Be ne fi cen te Te i xe i ren se,
lo ca li da de de Te i xe i ra, Esta do de Mi nas Ge ra is.

I – Intro du ção

1. Asso ci a ção Be ne fi cen te Te i xe i ren se, ins cri to
no CGC sob o nú me ro 26.141.275/0001-39, no Esta -
do de Mi nas Ge ra is, com sede na Pra ça Arthur Ber -
nar des, 201, sala 1, Cen tro, Ci da de de Te i xe i ra, MG,
di ri giu-se ao Se nhor Mi nis tro de Esta do das Co mu ni-
ca ções, por meio de re que ri men to da ta do de 1º de
se tem bro de 1998, subs cri to por re pre sen tan te le gal,
de mons tran do in te res se na ex plo ra ção do Ser vi ço de
Ra di o di fu são Co mu ni tá ria na lo ca li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União DOU., de
18 de mar ço de 1999, Se ção 3, que con tem pla o lo -
gra dou ro onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor,
as sim como o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998.”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a
do cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II – Re la tó rio

• atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 1, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la-
ção, es pe ci al men te a lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-1998 e
Nor ma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao

de mons trar in te res se em ex plo rar o ser vi ço, faz
in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de ins ta lar seus
equi pa men tos trans mis so res, com ple men tan do com
o en de re ço da res pec ti va es ta ção e co or de na das ge -
o grá fi cas, além de pe dir a de sig na ção de ca nal para a 
pres ta ção do ser vi ço, aten den do os re qui si tos do item 
6.4 da Nor ma Com ple men tar nº 2/98 e, ain da, jun tan-
do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma 2/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do ao
se guin te:

 – Esta tu to So ci al;
 – ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
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 – de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res -
pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to
vin cu la dos à en ti da de, face aos di ta mes le ga is per ti-
nen tes;

 – ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
 – plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo -

cal de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas
co or de na das ge o grá fi cas;

 – in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes da
en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de cla ra ção
de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi men to da taxa de 
ca das tro, e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 1 a 161, dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e

nor ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for-
ma ções téc ni cas de re le vân cia.

III – Re la tó rio

• in for ma ções téc ni cas
9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1km,
com cen tro lo ca li za do na Pra ça Arthur Ber nar des,
201, sala 1, Cen tro, Ci da de de Te i xe i ra, Esta do de Mi -
nas Ge ra is, de co or de na das ge o grá fi cas em 20º 39’
07” S de la ti tu de e 42º 51’ 23” W de lon gi tu de, con so-
an te aos da dos cons tan tes do Avi so pu bli ca do no
DOU., de 18-3-99, Se ção III.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que, as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri-
am ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó-
ria do do cu men to de fo lhas 145, 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. Foi dado o pa re cer pelo in de fe ri men to da
Enti da de, fls. 57, no en tan to, hou ve o re cur so, que foi
pro vi do as fls. 95. Se gui ram-se di li gên ci as para al te ra-
ção es ta tu tá ria e apre sen ta ção do su bi tem 6, 7 I, II
como do su bi tem 6.11, (Pro je to Téc ni co), da Nor ma
nº 2/98. (fls. 46,147 e 162)

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. 164, fir ma-
do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel onde es tão re su mi-
dos 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 trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú dio;
 – ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos

(trans mis sor) e aces só ri os (an te na e cabo co a xi al),
com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di a da e in ten si-
da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço;

 – di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma ir ra di an te
e ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma nº 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas
em seu item 6.11, fo lhas 173 e 174.

15. É o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la-
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to,
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:
– nome
Asso ci a ção Be ne fi cen te Te i xe i ren se
 – qua dro di re ti vo
Pre si den te: Osval do Aze ve do Pena
Vice-Pre si den te:    Car los Antô nio Fi gue i re do
1º Se cre tá rio:    Ge ral do Ma ge la Pena Me di na
2º Se cre tá rio:  Se bas tião Cé sar Gon çal ves
1º Te sou re i ro:  Antô nio de Pá dua Fi a lho Me di na
2º Te sou re i ro:   Antô nio José Gon çal ves Car ne i ro
– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio
Pra ça Arthur Ber nar des, 201, sala 01, Cen tro, Ci da-
de de Te i xe i ra, Esta do de Mi nas Ge ra is,
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– co or de na das ge o grá fi cas
20º39’07” S de la ti tu de e 42º51’23” W de lon gi tu de,
cor res pon den tes aos da dos cons tan tes no “For mu-
lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 164 e no “Ro te i-
ro de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de Rad-
Com”, fls. 173 e 174, que se re fe re à lo ca li za ção da
es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Be ne fi-
cen te Te i xe i ren se, 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 53.710.000.934/98, de 2 de se tem-
bro de 1998.

Bra sí lia, 7 de no vem bro de 2001. – 

De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do

De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 8 de no vem bro de 2001. – Ha mil ton
Ma ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor-Ge ral.

De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Se cre tá rio

de Ser vi ços de Ra di o di fu são.
 Bra sí lia, 8 de no vem bro de 2001. – Anto nio

Car los Tari de li, Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga
de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 127, DE 2003

(Nº 2.137/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção dos 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,
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 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.

MENSAGEM Nº 207, 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 73, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção de Co mu ni ca ção Co mu ni tá ria Sen ti ne la
Pan pe a na, na ci da de de São Fran cis co de
Assis-RS;

2 – Por ta ria nº 74, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Cul tu ral Sal to Ve lo so, na ci da de de Sal -
to Ve lo so-SC;

3 – Por ta ria nº 75, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são Alto Rio
Gran de, na ci da de de Pi e da de do Rio Gran de-MG;

4 – Por ta ria nº 76, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Cul tu ral San ta nen se, na ci da de de San -
ta na do Ma nhu a çu-MG;

5 – Por ta ria nº 77, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
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, na ci da de de Ga ru-
va-SC;

6 – Por ta ria nº 78, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra
de Va li nhos, na ci da de de Va li nhos-SP;

7 – Por ta ria nº 80, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ser vi ços Ra di o fô ni cos
de Co que i ral, na ci da de de Co que i ral-MG;

8 – Por ta ria nº 81, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ra i nha da Paz, na ci da de
de Co ro nel Ma ce do-SP;

9 – Por ta ria nº 83, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção dos Ami gos de Cabo Ver de, na ci da de
de Cabo Ver de-MG; e

10 – Por ta ria nº 86, de 29 de ja ne i ro de 2002 – 
Asso ci a ção Assis ten ci al e Co mu ni tá ria de Espe ran-
ça, na ci da de de Espe ran ça-PB.

Bra sí lia, 1º de abril de 2002. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so

Bra sí lia, 7 de fe ve re i ro de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

Abril  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira  1º 05469MARÇO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL498     MARÇO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL498     



MC 118 EM

Bra sí lia, 7 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 dos Ami gos de Cabo Ver -
de, na ci da de de Cabo Ver de, Esta do de Mi nas Ge ra-
is, ex plo re o ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, em
con for mi da de com o ca put do art. 223, da Cons ti tu i-
ção e a Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998.

2. A re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi-
ço, cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io
da co mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da-
de da fi lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu-
são, de ma ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a
se di men ta ção da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu-
lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a-
ti va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações
per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to
com a co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so
edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mas, tam bém, ser vem
de elo à in te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to -
dos os se gui men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la-
ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53710.000048/99, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos edu ca ci o-
na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do pre -
sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is so -
men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º, do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Res pe i to sa men te. – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 83,
DE 29 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 53710.000048/99, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção dos Ami gos de
Cabo Ver de, com sede Av. Oscar Orne las, s/nº, Pra ça

Cen tral – Cen tro, na ci da de de Cabo Ver de, Esta do de 
Mi nas Ge ra is, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex-
clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 21º28’20”S e lon gi tu de em
46º23’58”W, uti li zan do a fre qüên cia de 87,9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da-
de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me -
ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra-
ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.

RELATÓRIO Nº 288/2001 – DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.710.000.048/99,
13-1-99.
Obje to: Re que ri men to de ou tor ga de  au to ri za ção
para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co-
mu ni tá ria.
Inte res sa do : Asso ci a ção dos Ami gos de Cabo Ver-
de, lo ca li da de de Cabo Ver de, Esta do de Mi nas Ge -
ra is.

I  – Intro du ção

1. Asso ci a ção dos Ami gos de Cabo Ver de, ins -
cri to no CNPJ sob o nú me ro 02.425.170/0001-43, no
Esta do de Mi nas Ge ra is, com sede na Av. Oscar
Orne la, s/nº, Pra ça Cen tral, Cen tro, Ci da de de Cabo
Ver de, MG, di ri giu-se ao Se nhor Mi nis tro de Esta do
das Co mu ni ca ções, por meio de re que ri men to da ta do
de 11 de ja ne i ro de 1.999, subs cri to por re pre sen tan-
te le gal, de mons tran do in te res se na ex plo ra ção do
Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, na lo ca li da de
que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te,

ba se ou o seu ple i to nos ter mos do Avi so pu bli-
ca do no Diá rio Ofi ci al da União  – DOU, de 18 de
mar ço de 1999, Se ção 3, que con tem pla o lo gra dou ro
onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor, as sim como 
o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu-
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são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998.”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a
do cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II  – Re la tó rio

•  atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 1, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la-
ção, es pe ci al men te a lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-1998 e
Nor ma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
2/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma 2/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do ao
se guin te:

 – Esta tu to So ci al;
 – ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
 – de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res -

pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to
vin cu la dos à en ti da de, em face aos dí ta mes le ga is
per ti nen tes;

 – ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
 – plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo -

cal de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas
co or de na das ge o grá fi cas;

 – in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes da
en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de cla ra ção
de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi men to da taxa de 
ca das tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 1 a 141, dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor-
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.

III  – Re la tó rio

•  in for ma ções téc ni cas
9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1 km,
com cen tro lo ca li za do na Av. Oscar Orne la, s/nº, Pra -
ça Cen tral, Cen tro, Ci da de de Cabo Ver de, Esta do de
Mi nas Ge ra is, de co or de na das ge o grá fi cas em
21°28’52”S de la ti tu de e 46°23’47”W de lon gi tu de,
con tu do à plan ta de ar ru a men to in di cou as co or de na-
das ge o grá fi cas em 21°28’20”S de la ti tu de e
46°23’58”W de lon gi tu de em con so an te aos da dos
cons tan tes do Avi so pu bli ca do no D.O.U., de 18-3-99,
Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que, as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser con fir ma das, pelo que se de pre en de da me mó ria
do do cu men to de fo lhas 100 a 103, 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 I, II, bem como o su bi tem 6.11,
(Pro je to Téc ni co) da Nor ma 2/98, (fls. 110 e 133).

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. 124, fir ma-
do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su mi-
das as se guin tes in for ma ções:

 – iden ti fi ca ção da en ti da de;
 – os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e de lo ca li-

za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú dio;
 – ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos

(trans mis sor) e aces só ri os (an te na e cabo co a xi al),
com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di a da e in ten si-
da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço;

 – di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma ir ra di an te
e ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas em 
seu item 6.11, fo lhas 130 e 131.

15. É o re la tó rio.
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IV – Con clu são/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la-
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i-
to, se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da-
de:

– nome
Asso ci a ção dos Ami gos de Cabo Ver de

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Je rô ni mo Gi ac chet ta
Vice-Pre si den te:    Ta nia Ma ria Mar ques Bu e no
1º Se cre tá rio: José Ju a rez Le i te
2º Se cre tá rio: Ma ria Cân di da B. Luiz
1º Te sou re i ro: Dul ci re ne Vi le la Mu niz
2º Te sou re i ro: Mar cos A. M. da Sil va
Dir. de Pa tri mô nio: João Dil son de Oli ve i ra

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio
Av. Oscar Orne la, s/nº, Pra ça Cen tral, Cen tro, Ci da-
de de Cabo Ver de, Esta do de Mi nas Ge ra is,
21º28’20”S de la ti tu de e 46º23’58”W de lon gi tu de

– co or de na das ge o grá fi cas
21º28’20”S de la ti tu de e 46º23’58”W de lon gi tu de,
cor res pon den tes aos da dos cons tan tes no “For mu-
lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 124 e no “Ro te i-
ro de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de Rad-
Com”, fls. 130 e 131, que se re fe re à lo ca li za ção da
es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção dos
Ami gos de Cabo Ver de, 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 53.710.000.048/99, de 13 de
ja ne i ro de 1999.

Bra sí lia, 24 de agos to de 2001.

Re la tor da Con clu são Ju rí di ca – Ne i de Apa re-
ci da da Sil va, Re la tor da con clu são Téc ni ca.

De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do

De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 27  de agos to de 2001. – Ha mil ton de 
Ma ga lhães Mes qui ta.

(À Co mu ni ca ção de Edu ca ção – de ci-
são ter mi na ti va.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 128, DE 2003

(Nº 2.142/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria 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,
por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de 
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ca 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.

MENSAGEM Nº 240, 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, elo 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 100, de 31 de ja ne i ro de 2002 – 
Asso ci a ção Be ne fi cen te e Cul tu ral Co mu ni tá ria Li ber-
da de – ABECCOL, na ci da de de Pa tro cí nio – MG;

2 – Por ta ria nº 101, de 3l de ja ne i ro de 2002 – 
Asso ci a ção Cul tu ra] de Enge nhe i ro Cal das, na ci da-
de de Enge nhe i ro Cal das-MG;

3 – Por ta ria nº 102, de 31 de ja ne i ro de 2002 – 
Asso ci a ção de Apo io à Co mu ni da de de Lu nar del li, na
ci da de de Lu nar del li – PR;

4 – Por ta ria nº 103, de 31 de ja ne i ro de 2002 – 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to Cul tu-
ral e Artís ti co de Ci da de Ga ú cha, na Ci da de Ga ú cha
– PR;
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5 – Por ta ria nº 104, de 31 de ja ne i ro de 2002 – 
Fun da ção José Qu i ri no Fi lho, na ci da de de Bar ra de
São Mi guel – PB;

6 – Por ta ria nº 105, de 3l de ja ne i ro de 2002 – 
Asso ci a ção Be ne fi ci en te e Cul tu ral Co mu ni tá ria de
Me ru o ca (ABCCM), na ci da de de Me ru o ca – CE;

7 – Por ta ria nº 106, de 31 de ja ne i ro de 2002 – 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ca ra gua ta tu ba, na ci da de
de Ca ra gua ta tu ba – SP;

8 – Por ta ria nº 107, de 31 de ja ne i ro de 2002 – 
Asso ci a ção de Co mu ni ca ção RADCOM Cris tal de
Ma ri lân dia do Sul – PR, na ci da de de Ma ri lân dia do
Sul – PR; e

9 – Por ta ria nº 110, de 31 de ja ne i ro de 2002 – 
Asso ci a ção Go i a na po li na de De sen vol vi men to Artís -
ti co/Cul tu rul-FM (AGDA-FM), na ci da de de Go i a ná po-
lis – GO.

Bra sí lia, 9 de abril de 2002. – Fer nan do Hen ri-
que Car do so.

MC 00163 EM

Bra sí lia, 25 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 Co mu ni tá ria Ca ra gua ta tu-
ba/na ci da de de Ca ra gua ta tu ba, Esta do de São Pa u-
lo, ex plo re o ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, em
con for mi da de com o ca put do art. 223, da Cons ti tu i-
ção e a Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998.

2. A re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi-
ço, cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io
da co mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da-
de da fi lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu-
são, de ma ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a
se di men ta ção da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu-
lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a-
ti va, co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações
per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to
com a co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so
edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mas, tam bém, ser vem
de elo á in te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to -
dos os se gui men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la-
ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53000.000569/0l, que ora faço acom pa nhar, com a 
fi na li da de de sub si di ar 5 tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos edu ca ci o-
na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do pre -
sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is so -
men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º, do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 106,
DE 31 DE JANEIRO DE 2002

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso do 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 53000.000569/01, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ca -
ra gua ta tu ba, com sede na Rua Pru den te de Mo ra is,
nº 574, Ba ir ro do Tin ga, na ci da de de Ca ra gua ta tu ba,
Esta do de São Pa u lo, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria, pelo pra zo de três anos, sem di re i to
de ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 23°38’48”S e lon gi tu de em
45°26’50”W, uti li zan do a fre qüên cia de 104,9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da de
ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me ses a
con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra ção.

Art. 5º Esta por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga

RELATÓRIO Nº 37/2002-DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.000.000.569/98, de
19-2-01.

Obje to: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za ção
para a ex plo ra ção do ser vi ço de Ra di o di fu são Co-
mu ni tá ria

Inte res sa do: Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ca ra gua ta tu ba,
lo ca li da de de Ca ra gua ta tu ba, Esta do de São Pa u lo.

I – Intro du ção

1. Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ca ra gua ta tu ba, ins -
cri to no CGC sob o nº 03.991.267/0001-86, no Esta do
de São Pa u lo, com sede na Rua Pru den te de Mo ra is,
574, Tin gá, Ci da de de Ca ra gua ta tu ba, SP, di ri giu-se
ao Se nhor Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, por 
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meio de re que ri men to da ta do de 21 de Agos to de
1998, subs cri to por re pre sen tan te le gal, de mons tran-
do in te res se na ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, na lo ca li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União – DOU, de 
5 de zem bro de 2000, Se ção 3, que con tem pla o lo gra-
dou ro onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor, as-
sim como o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998.”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a
do cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II – Re la tó rio

• atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha nº 1, bem como a do cu men ta ção
apre sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te
pro ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le-
gis la ção, es pe ci al men te a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, 
o Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni-
tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-1998 e
Nor ma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
2/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma nº 02/98) está con ti da nos au tos, cor res pon den do
ao se guin te:

– Esta tu to So ci al;
– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
– de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res -

pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to
vin cu la dos à en ti da de, em face dos di ta mes le ga is
per ti nen tes;

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;

– plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo cal
de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas co or-
de na das ge o grá fi cas;

– in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes da 
en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de cla ra-
ção de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi men to da
taxa de ca das tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está
con ti da no in ter va lo de fo lhas 01 a 99 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 Pru den te de Mo ra is,
574, Tin gá, Ci da de de Ca ra gua ta tu ba, Esta do de São 
Pa u lo, de co or de na das ge o grá fi cas em 23°38’48”S
de la ti tu de e 45°26’50”W de lon gi tu de, con so an te aos
da dos cons tan tes do Avi so pu bli ca do no D.O.U. de
5-12-00, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da de mons tra
que as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lhas 56, de no mi na do de “Ro te i ro de
Aná li se Téc ni ca de Rad Com”.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

– in for ma ções so bre ge ra ção de co or de na das
ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or de na das co in ci-
den tes com os le van ta men tos do IBGE;

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;
– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e do 

sis te ma ir ra di an te;
– ou tros da dos e con clu são.

12. Se gui ram-se di li gên ci as para apre sen ta ção
da al te ra ção es ta tu tá ria, acor do, re pre sen ta ti vi da de
e do su bi tem 6,7, in ci sos I, II, III, V da Nor ma nº
02/98. Di an te da re gu la ri da de téc ni co-ju rí di ca dos
pro ces sos re fe ren tes às in te res sa das na lo ca li da de
e em ob ser vân cia ao dis pos to no su bi tem 6.10.1 da
Nor ma nº 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, fren te ao si lên cio das en ti da des e

05474 Terça-feira  1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2003    503ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2003     503ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2003 



con si de ran do o de cur so do pra zo con ce di do, uti li-
zou-se o cri té rio de se le ção apon ta da no su bi tem
6.10.2 da Nor ma nº 02/98, do qual cons ta tou-se que 
a re que ren te con ta com um ma i or nú me ro de ma ni-
fes ta ções em apo io que a sua con cor ren te. Em de-
cor rên cia de tal fato, a Enti da de foi se le ci o na da.
Sen do ofi ci a da para en ca mi nhar o su bi tem 6.11
(Pro je to Téc ni co) da Nor ma nº 02/98 (fls. 58 e 96).

13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 33, 34, 35,
fir ma do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re -
su mi das as se guin tes in for ma ções:

– iden ti fi ca ção da en ti da de;
– os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e de lo -

ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú-
dio;

– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos
(trans mis sor) e aces só ri os (an te na e cabo co a xi al),
com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di a da e in ten si-
da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço;

– di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma ir ra di an te
e ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma nº 02/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas
em seu item 6.11, fo lhas 97 e 98.

15. É o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la-
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to,
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:

– nome
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ca ra gua ta tu ba.
– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Ma ri za Apa re ci da Mes si as Bar ba-

na bé
Vice-Pre si den te: Ro sa ne Can na ta
Te sou re i ro: Nel son Mon tes da Sil va
Se cre tá ria: Zi nei Fer nan des de OLi ve i ra

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio Rua Pru den te de Mo ra is, 574, Tin gá, ci da de
de Ca ra gua ta tu ba, Esta do de São Pa u lo,

– co or de na das ge o grá fi cas
23º 38’ 48”S de la ti tu de e 45º 26’ 50” W de lon gi-

tu de, cor res pon den tes aos da dos cons tan tes no “For -
mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 33,34,35 e no
“Ro te i ro de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de
RADCOM”, fls. 97 e 98, que se re fe re à lo ca li za ção da
es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria Ca ra gua ta tu ba, no sen ti do de con ce der-lhe a
Ou tor ga de Au to ri za ção para a ex plo ra ção do ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na lo ca li da de pre ten di-
da, den tro das con di ções cir cuns cri tas no Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53.000.000.569/01, de 19 de Fe ve-
re i ro de 2001.

Bra sí lia, 16 de Ja ne i ro de 2002. –  Re la tor da
con clu são Ju rí di ca, Lu ci a na Co e lho – Che fe de Ser -
vi ço/SSP – Re la tor da con clu são Ju rí di ca – Ana Ma -
ria das Do res e Sil va – Che fe de Ser vi ço/SSR Re la-
tor da Con clu são Téc ni ca.

(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 129, DE 2003

(Nº 2.144/2202, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção “Co mu ni da de Viva” de Dom Pe dro a 
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria na ci da de de Dom Pe dro, Esta do do
Ma ra nhão.

O Con 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 22, de 11 de ja ne i ro de 2002, que au to ri za a
Asso ci a ção “Co mu ni da de Viva” de Dom Pe dro a exe -
cu tar, 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 Dom
Pe dro, Esta do do Ma ra nhão.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 241, 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-
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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 744, de 6 de de zem bro de 2001 –
Asso ci a ção Li vre Co mu ni tá ria de Ca po e i ras, na ci da-
de de Ca po e i ras – PE;

2 – Por ta ria nº 12, de 11 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra
Car mo da Mata, na ci da de de Car mo da Mata – MG;

3 – Por ta ria nº 18, de 11 de ja ne i ro de 2002
–Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria de Belo Ori en te,
na ci da de de Belo Ori en te – MG;

4 – Por ta ria nº 22, de 11 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção “Co mu ni da de Viva” de Dom Pe dro, na ci -
da de de Dom Pe dro – MA

5 – Por ta ria nº 24, de 11 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Asso ci a ção de San ta Bár ba-
ra D’Oeste, ria ci da de de San ta Bár ba ra D’Oeste –
SP;

6 – Por ta ria nº 26, de 11 de ja ne i ro de 2002
–Asso ci a ção Co mu ni tá ria Nos sa Se nho ra da Con ce i-
ção-Rá dio Mil le ni um, na ci da de de Pe re i ras – S P;

7 – Por ta ria nº 27, de 11 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Boas No vas, na ci da de de
Alte ro sa – MG;

8 – Por ta ria nº 28, de 11 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Cul tu ral Rá dio Co mu ni da de Nova Brés-
cia – FM – RADIOCOM – NB, na ci da de de Nova
Brés cia – RS;

9 – Por ta ria nº 39 de 17 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Vila Alzi ra, na Ci da de de
Apa re ci da de Go iâ nia-GO; e

10 – Por ta ria nº 40, de l7 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Mo ra do res e Pes ca do-
res da Vila Ma ri a no, na ci da de de Ba na bu iú – CE.

Bra sí lia, 9 de abril de 2002. – Fer nan do Hen ri-
que Car do so.

MC 00195 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 “Co mu ni da de Viva” de
Dom Pe dro, na ci da de de Esta do de Don Pe dro Esta -
do do Ma ra nhão, ex plo re o ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria., em con for mi da de com o ca put do art.
223. da Cons ti tu i ção e a Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i-
ro de 1998.

2. Re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi ço,
cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io da

co mu ni da de. numa de mons tra ção de re cep ti vi da de
da fi lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu são,
de ma ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a se di-
men ta ção da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu lan-
tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a-
ti va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações
per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to
com a co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so
edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mas, tam bém. ser vem
de elo à in te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to -
dos os se gui men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la-
ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53680.000702/98; que ora faço acom pa nhar com a 
fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos edu ca ci o-
na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do pre -
sen te pro ces so pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is so -
men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal. A
teor do § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Res pe i to sa men te, Pi men ta Da Ve i ga – Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 27,
DE 11 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 53710.000763/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção “Co mu ni da de
Viva”, de Dom Pe dro com sede na Rua Hum ber to de
Cam pos nº 618, Cen tro, na ci da de de Dom Pe dro,
Esta do de Ma ra nhão, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria, pelo pra zo de três anos, sem di re i to
de ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 05º02’33”S e lon gi tu de em
44º26’09”W, uti li zan do a fre qüên cia de 106, MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da-
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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 470/2001 – DOSR/SSR/MC 

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.680.000.702/98

Obje to: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za ção
para a ex plo ra ção do ser vi ço de Ra di o di fu são co mu-
ni tá ria.

Inte res sa do: Asso ci a ção Co mu ni tá ria Viva de Dom
Pe dro, lo ca li da de de Dom Pe dro, Esta do do Ma ra-
nhão.

I – Intro du ção

1. Asso ci a ção Co mu ni da de Viva de Dom Pe dro,
ins cri ta no CGC sob o nú me ro 01.551.702/0001-26,
no Esta do do Ma ra nhão, com sede na Rua Hum ber to
Cam pos, 618, Cen tro, Ci da de de Dom Pe dro, MA, di -
ri giu-se ao Se nhor Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca-
ções, por meio de re que ri men to da ta do de 24 de
Agos to de 1.998, subs cri to por re pre sen tan te le gal,
de mons tran do in te res se na ex plo ra ção do Ser vi ço de
Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, na lo ca li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União – DOU, de 
18 de mar ço de 1999, Se ção nº 3, que con tem pla o lo -
gra dou ro onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor,
as sim como o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
art. 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3 de 
ju nho de 1998.”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a do cu-
men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II – Re la tó rio

• atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha nº1, bem como a do cu men ta ção
apre sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te
pro ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le-
gis la ção, es pe ci al men te a lei nº 9.612, de 19-2-1998,
o Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni-

tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-1998 e
Nor ma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
2/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma nº 2/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do
ao se guin te:

– Esta tu to So ci al;
– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
– de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res-

pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to
vin cu la dos à en ti da de, face aos di ta mes le ga is per ti-
nen tes;

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
– plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo cal

de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas co -
or de na das ge o grá fi cas;

– in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes da 
en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de cla ra-
ção de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi men to da
taxa de ca das tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas nºs 1 a 182 dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor-
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.

III – Re la tó rio

• in for ma ções téc ni cas
9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1km,
com cen tro lo ca li za do na Tra ves sa Oton de Meio
Lima, s/nº, Ce a sa, Ci da de de Dom Pe dro, Esta do do
Ma ra nhão, de co or de na das ge o grá fi cas em 050 02’
33” 5 de la ti tu de e 440 26’ 09” W de lon gi tu de, con so-
an te aos da dos cons tan tes do Avi so pu bli ca do no
DOU, de 18-3-1999, Se ção nº 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que, as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de vem
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
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do cu men to de fo lhas 115, 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 sos II, IV, VI e VIII, e pos te ri or-
men te o su bi tem 6.11, (Pro je to Téc ni co) da Nor ma
2/98, (fls. 119, 181 e 183).

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. 185, fir ma-
do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su mi-
das as se guin tes in for ma ções:

 – iden ti fi ca ção da en ti da de;
 – os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e de lo -

ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú-
dio;

 – ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos
(trans mis sor) e aces só ri os (an te na e cabo co a xi al),
com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di a da e in ten si-
da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço;

 – di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma ir ra di an-
te e ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de
com a Nor ma 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins-
cri tas em seu item 6.11, fo lhas 195 e 196.

15. É o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la-
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to,
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:

– nome
Asso ci a ção Co mu ni da de Viva de Dom Pe dro

– qua dro di re ti vo
Pre si den te:  José Ro ber to Fer re i ra Val ver de
Vice-Pre si den te: Wil lamy de Je sus Lima
1º Se cre tá ria:  Di nal va Ma ria Dias Re zen de
2º Se cre tá ria:   Ma ria Lu ze ni Fon se ca Cos ta
1º Te sou re i ro: Fran cis co Oli ve i ra Rios
2º Te sou re i ro:  Fran cis co Re gi nal do Dou ra do Sil va

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio
Tra ves sa Óton de Melo Lima, s/nº, Ce a sa, Ci da de
de Dom Pe dro, Esta do do Ma ra nhão,

– co or de na das ge o grá fi cas
05°02’33”S de la ti tu de e 44°26’09”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. 185, que se re fe-
re à lo ca li za ção da es ta ção e “Ro te i ro de Aná li se de 
Insta la ção da Esta ção de RADCOM”, fls. 195 e 196

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Co mu-
ni da de Viva de Dom Pe dro, 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 53.680.000.702/98,
de 14 de ou tu bro de 1998.

Bra sí lia, 14 de De zem bro de 2001. – Lu ci a na
Co e lho, Re la tor da con clu são Ju rí di ca – Ne i de Apa re-
ci da da Sil va, Re la tor da con clu são Téc ni ca.

De acor do.

À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do
De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 20 de de zem bro  de 2001. – Ha mil ton
de Ma ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor-Ge ral.

De acor do.

À con si de ra ção do Se nhor Se cre tá rio
de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 20 de ju nho de 2001. – Anto nio Car los
Tar de li, Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga de Ser -
vi ços de Ra di o di fu são

(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 130, DE 2003

(Nº 2.145/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria Be ne fi cen te Nos sa Se -
nho ra da Con ce i ção - Ra 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 ta, por três
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Pe 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.

MENSAGEM Nº 241, 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
exer cer, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu-
si vi da de ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con for-
me os se guin tes atos e en ti da des:

1 - Por ta ria nº 744, de 6 de de zem bro de 2001 –
Asso ci a ção Li vre Co mu ni tá ria de Ca po e i ras, na ci da-
de de Ca po e i ras-PE;

2 - Por ta ria nº 12, de 11 de ja ne i ro de 2002 -
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra
Car mo da Mata, na ci da de de Car mo da Mata-MG;

3 – Por ta ria nº 18, 11 de ja ne i ro de 2002 - Asso -
ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria de Belo Ori en te na ci da-
de de Belo Ori en te-MG;

4 - Por ta ria nº 22, de 11 de ja ne i ro de 2002 -
Asso ci a ção “Co mu ni da de Viva” de Dom Pe dro, na ci -
da de de Dom Pe dro-MA;

5 – Por ta ria nº 24, de 11 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Anun ci a ção de San ta Bár-
ba ra D’Oeste, na ci da de de San ta Bár ba ra
D’Oeste-SP;

6 – Por ta ria nº 26, de 11 de ja ne i ro de 2002 –
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, na ci da de de Pe re i-
ras-SP;

7 - Por ta ria nº 27, de 11 de ja ne i ro de 2002 -
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Boas No vas, na ci da de de
Alte ro sa-MG;

8 - Por ta ria nº 28, de 11 de ja ne i ro de 2002 -
Asso ci a ção Cul tu ral Rá dio Co mu ni da de Nova Brés -
cia – FM – RADIOCOM - NB, na ci da de de Nova Brés -
cia-RS;

9 - Por ta ria nº 39, de 17 de ja ne i ro de 2002 -
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Vila Alzi ra, na ci da de de
Apa re ci da de Go iâ nia – GO; e

10 - Por ta ria nº 40, de 17 de ja ne i ro de 2002 -
Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Mo ra do res e Pes ca do-
res da Vila Ma ri a no, na ci da de de Ba na bu iú - CE.

Bra sí lia, 9 de abril de 2002. – Fer nan do Hen ri-
que Car do so.

MC 201 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 Co mu ni tá ria Be ne fi cen te
Nos sa Se nho ra da Con ce i ção  Rádio Mil le ni um, na ci -
da de de Pe re i ras, Esta do de São Pa u lo, ex plo re o ser-
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, em con for mi da de
com o ca put do art. 223, da Cons ti tu i ção e a Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998.

2. 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 1o 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 cm con jun to com a co -
mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so edu ca ci o nal,
so ci al e cul tu ral mais, tam bém, ser vem de elo à in te gra-
ção de in for ma ções be né fi cas em to dos os se gui men tos
e a to dos es ses nú cle os po pu la ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a exis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to, o
que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con subs-
tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53830.001788/98 que ora faço acom pa nhar, com a fi -
na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos edu ca ci o-
na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do pre -
sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is so -
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men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º, do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Res pe i to sa men te. – Pi men ta da Ve i ga,
Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 26,
DE 11 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 53830.001788/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar 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, com sede na Pra ça Co ro nel Ma cha do s/nº,
Cen tro, na ci da de de Pe re i ras, Esta do de São Pa u lo, a 
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, pelo
pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 23º04’33”S e lon gi tu de em
47º58’10”W, uti li zan do a fre qüên cia de 87,9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da-
de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me -
ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra-
ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.

RELATÓRIO Nº 478/2001-DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.830.001.788/98, de
24/08/98.

Obje to: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za ção
para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co-
mu ni tá ria.

Inte res sa do: Asso ci a ção Co mu ni tá ria Be ne fi cen te
Nos sa Se nho ra da Con ce i ção, lo ca li da de de Pe re i-
ras, Esta do de São Pa u lo.

I  – Intro du ção

1. Asso ci a ção Co mu ni tá ria Be ne fi cen te Nos sa
Se nho ra da Con ce i ção, ins cri to no CGC sob o nú me-
ro 02.668.339/0001-96, no Esta do de São Pa u lo, com 
sede na Rua Co ro nel Ma cha do, s/nº, cen tro, Ci da de
de Pe re i ras, SP, di ri giu-se ao Se nhor Mi nis tro de Esta -

do das Co mu ni ca ções, por meio de re que ri men to da -
ta do de 21 de agos to de 1998, subs cri to por re pre sen-
tan te le gal, de mons tran do in te res sa na ex plo ra ção do 
Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, na lo ca li da de
que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União  – DOU,
de 18 de mar ço de 1.999, 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
03 de ju nho de 1998”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a
do cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II  – Re la tó rio

· atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 01, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la-
ção, es pe ci al men te a lei nº 9.612, de 19-02-1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 03-03-1998 e
Nor ma nº 02/98, de 06-08-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
02/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma 2/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do ao
se guin te:

 – Esta tu to So ci al;
 – ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
 – de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res -

pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to
vin cu la dos à en ti da de, face aos di ta mes le ga is per ti-
nen tes;

 – ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
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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 1 a 182 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 Co ro nel Ma cha do, s/nº, 
Cen tro, Ci da de Pe re i ras, Esta do de São Pa u lo, de co -
or de na das ge o grá fi cas em 23º02’33” S de la ti tu de e
47º’58’10” W de lon gi tu de, con so an te aos da dos
cons tan tes do Avi so pu bli ca do no DOU, de
18-3-1999, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que, as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de vem
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lhas 115, 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 ma men to, en de re ços da sede e

do sis te ma ir ra di an te;
 – ou tros da dos e con clu são.
12. Se gui ram-se di li gên ci as para apre sen ta ção

da al te ra ção es ta tu tá ria, acor do re pre sen tan te e  do
su bi tem 6.7, in ci sos I, e II da Nor ma 2/98. 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 2/98, foi en -
ca mi nha do ofí cio para que se es ta be le ces se uma as -
so ci a ção en tre as re que ren tes. Ocor re que, fren te ao
si lên cio das en ti da des e con si de ran do o de cur so do

pra zo con ce di do, uti li zou-se o cri té rio de se le ção
apon ta da no su bi tem 6.10.2 da Nor ma 2/98, do qual
cons ta tou-se que a re que ren te con ta com um ma i or
nú me ro de ma ni fes ta ções em apo io que a sua con-
cor ren te. Em de cor rên cia de tal fato, Enti da de foi se le-
ci o na da. Sen do ofi ci a da para en ca mi nhar o su bi tem
6.11, (Pro je to Téc ni co) da Nor ma 2/98, (fls. 144, 156,
170, 184 e 195).

13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
“For mu lá rio de in for ma ções Téc ni cas”, fls. 185, fir ma-
do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su mi-
das as se guin tes in for ma ções:

 – iden ti fi ca ção da en ti da de;
 – os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e de lo -

ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú-
dio;

 – ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos
(trans mis sor) e aces só ri os (an te na e cabo co a xi al),
com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di a da e in ten si-
da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço;

 – di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma ir ra di an te
e ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas em 
seu item 6.11, fo lhas 210 e 211.

15. É o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la-
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to,
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:

– nome
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Be ne fi cen te Nos sa Se nho-
ra da Con ce i ção

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Ba laão Tris tão
Vice-Pre si den te:  Apa re ci do Go mes Fer re i ra
1º Te sou re i ro:  Ma ria Ange la Nali Mi ran da
2º Te sou re i ro:   Car los Pres tes Mi ra mon tes Neto
1º Se cre tá rio:   José Be ne di to Ale xan dri ni
2º Se cre tá ria: Ana Apa re ci da Ai res
D. de Espor tes: Da ni el Tho ma zel la
D. de Co mu ni ca ção: Cá tia de Sou za
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– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio
Rua Co ro nel Ma cha do, s/nº, Co ber tu ra, Cen tro, Ci-
da de de Pe re i ras, Esta do de São Pa u lo,
– co or de na das ge o grá fi cas
23º’04’33”S de la ti tu de e 47º’58’10”W de lon gi tu de,
cor res pon den tes aos da dos cons tan tes no “For mu-
lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 202, e no “Ro te i-
ro de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de
RADCOM”, fls. 210 e 211, que se re fe re à lo ca li za-
ção da Esta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Co mu-
ni tá ria Be ne fi cen te Nos sa Se nho ra da Con ce i ção,
no sen ti do de con ce der-lhe a Ou tor ga de Au to ri za-
ção para a ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria, na lo ca li da de pre ten di da, den tro das
con di ções cir cuns cri tas no Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53.830.001.788/98, de 24 de Agos to de 1998.

Bra sí lia, 17 de de zem bro de 2001. 

(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 131, DE 2003

(Nº 2.146, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria Boas No vas a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Alte ro sa, Esta do de Mi nas Ge -
ra is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-

ta ria nº 27, de 11 de ja ne i ro de 2002, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Boas No vas a exe cu tar, 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 Alte ro sa, Esta do
de Mi nas Ge ra is.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 241, 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 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 744, de 6 de de zem bro de 2001 –
Asso ci a ção Li vre Co mu ni tá ri a de Ca po e i ras, na ci da-
de de Ca po e i ras – PE,

2 – Por ta ria nº 12, de 11 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra
Car mo da Mata, na ci da de de Car mo da Mata – MG;

3 – Por ta ria nº 18, de 11 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria de Belo Ho ri zon te
na ci da de de Belo Ho ri zon te – MG; 

4 – Por ta ria nº 22, de 11 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção “Co mu ni da de Viva” de Dom Pe dro, na ci -
da de de Dom Pe dro – MA

5 – Por ta ria nº 24, de 11 de ja ne i ro de 2002   –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Anun ci a ção de San ta Bár-
ba ra D’Oeste, na ci da de de San ta Bár ba ra D’Oeste –
SP;

6 – Por ta ria nº 26, de 11 de ja ne i ro de 2002 –
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, na ci da de de Pe re i-
ras   – SP;

7 – Por ta ria nº 27, de 11 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Boas No vas, na ci da de de
Alte ro sa – MG;

8 – Por ta ria nº 28, de 11 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Cul tu ral Rá dio Co mu ni da de Nova Brés -
cia – FM – RADIOCOM – NB, na ci da de de Nova
Brés cia – RS;

9   – Por ta ria nº 39, de 17 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Vila Alzi ra, na ci da de de
Apa re ci da de Go iâ nia   – GO: e

10 – Por ta ria nº 40, de 17 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Mo ra do res e Pes ca do-
res da Vila Ma ri a no, na ci da de de Ba na bu iú – CE.

Bra sí lia, 9 de abril de 2002.   – Fer nan do Hen ri-
que Car do so.

MC 00202 EM

Bra sí lia, 9 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 Co mu ni tá ria Boas No vas
na ci da de de Alte ro sa, Esta do de Mi nas Ge ra is, 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,
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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 ta 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 cm con jun to
com a co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so
edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mas, tam bém, ser vem
de elo à in te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to -
dos os se gui men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la-
ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53710.000763/98, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos edu ca ci o-
na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do pre -
sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is so -
men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, ao
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 27,
DE 11 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 53710.000763/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Boas 
No vas, com sede na Pra ça Be ne di to Va la da res nº 56,
Cen tro, na ci da de de al te ro sa, Esta do de Mi nas Ge ra-
is, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 21º15’15”S e lon gi tu de em
46º08’35”W, uti li zan do a fre qüên cia de 87,9 Mhz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da-
de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me -

ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra-
ção.

Art. 5º 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 423/2001-DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.710.000.763/98 de
21-8-1998

Obje to: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za ção
para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co-
mu ni tá ria.

Inte res sa do : Asso ci a ção Co mu ni tá ria Boas No vas,
lo ca li da de de Alte ro sa, Esta do de Mi nas Ge ra is.

I – Intro du ção

1. A Asso ci a ção Co mu ni tá ria Boas No vas, ins -
cri to no CNPJ o nú me ro 02.098.441/0001-01, Esta do
de Mi nas Ge ra is com sede na Pra ça Be ne di to Va la da-
res, nº 56, Ci da de de Alte ro sa, di ri giu-se ao Se nhor
Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, por meio de
re que ri men to da ta do de 13-8-1998, 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,  de
5-11-98, Se ção 3, que con tem pla a lo ca li da de onde
pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor, as sim como o
sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998.”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a
do cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II – Re la tó rio

• atos cons ti tu ti vos da en ti da de/ do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 1, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la-
ção, es pe ci al men te a lei nº 9.612, de 19-2-98, o Re -
gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria,
apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-1998 e Nor -
ma nº 2/98, de 6-8-1998.
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5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
2/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma 2/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do ao
se guin te:

 – Esta tu to So ci al;
 – ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
 – de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res -

pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to
vin cu la dos á en ti da de, face aos di ta mes le ga is per ti-
nen tes;

 – ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
 – plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo -

cal de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas
co or de na das ge o grá fi cas;

 – in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes da
en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de cla ra ção
de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi men to da taxa de 
ca das tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 4 a 168 dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o

cum pri men to de exi gên ci as, este De par ta men to
cons ta tou con for mi da de le gal e nor ma ti va, pelo que
pas sa a exa mi nar as in for ma ções téc ni cas de re le-
vân cia.

III – Re la tó rio

• in for ma ções téc ni cas
9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1km,
com cen tro lo ca li za do na Pra ça Be ne di to Va la da res,
nº 394, Cen tro, Ci da de de Alte ro sa, Esta do de Mi nas
Ge ra is, de co or de na das ge o grá fi cas em 21º14’45”S
de la ti tu de e 46º08 30”W de lon gi tu de, con so an tes
aos da dos cons tan tes no avi so 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 ve ri am
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lha 53, de no mi na do de “Ro te i ro de
Aná li se Téc ni ca de Rad Com”. Pos te ri or men te, fo ram

in di ca das no vas co or de na das ge o grá fi cas e o real en -
de re ço do sis te ma ir ra di an te, que após ana li sa dos,
fo ram ace i tos pelo Enge nhe i ro Res pon sá vel.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

 – in for ma ções so bre 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 ma men to, en de re ços da sede e

do sis te ma ir ra di an te;
 – ou tros da dos e con clu são.
12. Se gui ram-se di li gên ci as para apre sen ta ção

da do cu men ta ção elen ca da no su bi tem 6.11 (Pro je to
Téc ni co) e ade qua ção do mes mo à Nor ma 2/98, con -
fir ma ção de co or de na das, da do cu men ta ção elen ca-
da no su bi tem 6.7 in ci so II da Nor ma 2/98, al te ra ções
es ta tu tá ri as, có pia do CNPJ da Enti da de, de cla ra ção
do en de re ço da sede da Enti da de, bem como da plan -
ta de ar ru a men to (fls. 55 a 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”, fl. 153 com có -
pia à fl. 160, fir ma do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel,
onde es tão re su mi das as se guin tes in for ma ções:

 – iden ti fi ca ção da en ti da de;
 – os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e de lo -

ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú-
dio;

 – ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos
(trans mis sor) e aces só ri os (an te na e cabo co a xi al),
com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di a da e in ten si-
da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço;

 – di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma ir ra di an te
e ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas em 
seu item 6.11, fo lhas 169 e 170.

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.
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17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to,
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:

– nome
Asso ci a ção Co mu ni tá ri as Boas No vas

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Dé cio Ber nar des da Sil va
Vice-Pre si den te:  Ju ci leu San tos de Oli ve i ra
1º Se cre tá rio: Noé Aí ves Pe re i ra
2ª Se cre tá ria:   Ma ria Lu ci ma re Ra mos Vi e i ra
1ª Te sou re i ra: Nel ma Mo re i ra Ra mos
2º Te sou re i ro: Ja i ro de Cas tro No gue i ra

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma Irra di an te
e es tú dio
Pra ça Be ne di to Va la da res, nº 56, Cen tro, Ci da de de
Alte ro sa, Esta do de Mi nas Ge ra is;

– co or de na das ge o grá fi cas
21º15’15” S de la ti tu de e 46º08’35” W de lon gi tu de,
cor res pon den tes aos da dos cons tan tes no “For mu-
lá rio de Infor ma ções Téc ni cas fl. 153, com có pia à fl. 
160 e “Ro te i ro de Aná li se de Insta la ção da Esta ção
de Rad Com, fls. 169 e 170, que se re fe re à lo ca li za-
ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria Boas No vas, 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 53.710.000.763/98 de 21-8-1998.

Bra sí lia, 8 de no vem bro de 2001. – Adri a na Gri -
ma rães Cos ta, Re la tor da con clu são Ju rí di ca – Adri-
a na Re sen de Ave lar Ra be lo, Re la tor da con clu são
Téc ni ca.

De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do

De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são.

Bra sí lia 9 de no vem bro de 2001. – Ha mil ton de
Ma ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor-Ge ral.

(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 132, DE 2003

(Nº 2.149, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria 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, 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 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.

MENSAGEM Nº 244, 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 109, de 31 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Bo li var Fre i re – ASCOB, na
ci da de de Da tas-MG;

2 – Por ta ria nº 111, de 31 de ja ne i ro de 2002 –
Fun da ção de Assis tên cia So ci al de Ca ba ce i ras, na ci -
da de de Ca ba ce i ras-PB;

3 – Por ta ria nº 113, de 31 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ta ru mi ri nen se de Ra di o di fu-
são, na ci da de de Ta ru mi rim-MG;

4 – Por ta ria nº 114, de 31 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria de Ita ti a i u çu, na ci -
da de de Ita ti a i u çu-MG;

5 – Por ta ria nº 115, de 31 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Novo Ama nhe cer – ACNA
na ci da de de Bro tas de Ma ca ú bas-BA.

6 – Por ta ria nº 116 de 31 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Be ne fi cen te Cul tu ral de Ra di o di fu são Co -
mu ni tá ria de Bom Je sus dos Per dões – RCP – FM, na
ci da de de Bom Je sus dos Per dões-SP;

7 – Por ta ria nº 117, de 31 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são – PAM –
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Povo Ata le en se Mi ne i ro – para o De sen vol vi men to
Artís ti co e Cul tu ral, na ci da de de Ata léia-MG;

8 – Por ta ria nº 118, de 31 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Rá dio, Jor nal e Te le vi são
Ver de Vale, na ci da de de Di vi no lân dia-SP; e

9 – Por ta ria nº 119, de 31 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Ca cho e i ren se de Inte gra ção e Co mu ni-
ca ção na ci da de de Ouro Pre to-MG;

Bra sí lia, 9 de abril de 2002. – Fer nan do Hen ri-
que Car do so.

MC 168 EM

Bra sí lia, 25 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 amor ti za ção e res pec ti va do cu men ta ção
para que a en ti da de Asso ci a ção Co mu ni tá ria Novo
Ama nhe cer – ACNA, na ci da de de Bro tas de Ma ca ú-
bas, Esta do da Ba hia, ex plo re o ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria, em con for mi da de com o ca put do
art. 223, da Cons ti tu i ção e a Lei nº 9.612, de 19 de fe -
ve re i ro de 1998.

2. A re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi ço,
cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io da co -
mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da de da fi-
lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu são, de ma-
ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a se di men ta ção
da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a ti-
va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações per -
mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to com a
co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so edu ca ci o-
nal, so ci al e cul tu ral mas, tam bém, ser vem de elo à in-
te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to dos os se gui-
men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53640.001031/98, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos edu ca ci o-
na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do pre -
sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is so -
men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º, do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta a Ve i ga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 115, DE 31 DE ja ne i ro 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 53640.001031/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Novo 
Ama nhe cer – ACNA, com sede na Tra ves sa Adal ber-
to Fi gue i re do, s/nº, na ci da de de Bro tas de Ma ca ú bas,
Esta do da Ba hia, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei
nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se-
qüen tes, seus re gu la men tos e nor mas com ple-
men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 12º00’0l”S lon gi tu de em
42º37’44”W, uti li zan do a fre qüên cia de 104,9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos do 
§ 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da de ini ci-
ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me ses a con -
tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.

RELATÓRIO Nº 25/2002-DOSR/SSR/MC

Re fe ren cia: Pro ces so nº 53.640.001.031.98 de 25
de agos to de 1998.
Obje to: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za ção para a
ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.
Inte res sa do: Asso ci a ção Co mu ni tá ria Novo Ama nhe-
cer, na lo ca li da de de Bro tas de Ma ca ú bas, Esta do da
Ba hia.

I – Intro du ção

1. Asso ci a ção Co mu ni tá ria Novo Ama nhe cer,
ins cri ta no CGC sob o nú me ro 02.508.626/0001-39,
no Esta do da Ba hia, com sede na Tra ves sa Adal ber to
Fi gue i re do, s/nº., Ci da de de Bro tas de Ma ca ú bas, di -
ri giu-se ao Se nhor Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca-
ções, por meio de re que ri men to da ta do de 21 de
Agos to de 1998, subs cri to por re pre sen tan te le gal,
de mons tran do in te res se na ex plo ra ção do Ser vi ço de
Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, na lo ca li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União – DOU.,
de 18 de Mar ço de 1999, Se ção III, que con tem pla o
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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 n~ 2.615, de
3 de ju nho de 1998.”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a
do cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II – Re la tó rio

• atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 1, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la-
ção, es pe ci al men te a lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-1998 e
Nor ma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar n~
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 2/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do ao
se guin te:

- Esta tu to So ci al;
 – ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
 – de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res -

pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to
vin cu la dos à en ti da de, face aos di ta mes le ga is per ti-
nen tes;

 – ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
 – plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo -

cal de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas
co or de na das ge o grá fi cas;

 – in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes da
en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de cla ra ção
de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi men to da taxa de 
ca das tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 1 a 156, 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 Tra ves sa Adal ber to Fi gue i-
re do, s/n. Ci da de de Bro tas de Ma ca ú ba, Esta do da
Ba hia, de co or de na das ge o grá fi cas em 12º00’01”S
de la ti tu de e 42º37’44”W de lon gi tu de, con so an te os
da dos cons tan tes no avi so no DOU de 18-3-99, Se -
ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que, as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lhas 136, de no mi na do de “Ro te i ro de 
Aná li se Téc ni ca de Rad Com.”

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

 – in for ma ções so bre
ge ra ção de co or de na das ge o grá fi cas, ins tru ções so -
bre co or de na das co in ci den tes com os le van ta men tos
do IBGE;

 – com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
 – si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;
 – plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e

do sis te ma ir ra di an te;
 – ou tros da dos e con clu são.
12. Se gui ram-se di li gên ci as para apre sen ta ção

dos su bi tens 6, 7, VI e X e 6, 11 (Pro je to Téc ni co) da
Nor ma 2/98, (fls. 139 e 157).

13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 147, fir ma-
do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su mi-
das as se guin tes in for ma ções:

 – iden ti fi ca ção da en ti da de;
 – os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e de lo -

ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú-
dio;

 – ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos
(trans mis sor) e aces só ri os (an te na e cabo co a xi al),
com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di a da e in ten si-
da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço;

 – di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma ir ra di an te
e ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas em 
seu item 6.11, fo lhas 160 e 161.

15. É o re la tó rio.
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IV – Con clu são/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la-
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to,
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:
– nome
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Novo Ama nhe cer – ACNA
– qua dro di re ti vo
Pre si den te:   Fer nan do Bas tos de Ara ú jo
Vice-Pre si den te:    Egri nal do Oli ve i ra de Ara ú jo
1º Se cre tá rio: Nair Cle i de de Ara ú jo
2º Se cre tá rio:  Adri a na Pe re i ra dos San tos
1º Te sou re i ro:  Cláu dio Ro dri gues de Oli ve i ra
2º Te sou re i ro:   Mar lu ce Car va lho do Por to
Dir. de Pa tri mô nio:  Ma rí lia Rosa Ra mos
– Lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio
Tra ves sa Adal ber to Fi gue i re do, s/nº Ci da de de Bro-
tas de Ma ca ú bas, Esta do da Ba hia.
– co or de na das ge o grá fi cas
12º00’01” S de la ti tu de e 42º37’44” W de lon gi tu de,
cor res pon den tes aos da dos cons tan tes no “For mu lá rio
de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 147, e “Ro te i ro de Aná-
li se de Insta la ção da Esta ção de Rad Com”, fls. 160 e
161, que se re fe re à lo ca li za ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria Novo Ama nhe cer 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 53.640.001.031-98, de 25 de agos to
de 1998.

Bra sí lia, 16 de Ja ne i ro de 2002. – Ana M. das
Do res e Sil va, Re la tor da con clu são Téc ni ca.

De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do

De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 17 de ja ne i ro de 2002. – Ha mil ton de
Ma ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor-Ge ral

(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 133, DE 2003

(Nº 2.150, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a-
ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são – PAM –
Povo Ata le en se Mi ne i ro – para o De sen vol-
vi men to Artís ti co e Cul tu ral a exe cu tar ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da-
de de Ata léia, Esta do de Mi nas Ge ra is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. !º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 117, de 31 de ja ne i ro de 2002, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são – PAM –
Povo Ata le en se Mi ne i ro – para o De sen vol vi men to
Artís ti co e Cul tu ral a exe cu tar, 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 Ata léia, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 244, 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 109, de 31 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Bo lí var Fre i re – ASCOB, na
ci da de de Da tas – MG;

2 – Por ta ria nº 111, de 31 de ja ne i ro de 2002 –
Fun da ção de Assis tên cia So ci al de Ca ba ce i ras, na ci -
da de de Ca ba ce i ras – PB;

3 – Por ta ria nº 113, de 31 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ta ru mi ri nen se de Ra di o di fu-
são, na ci da de de Ta ru mi rim – MG;

4 – Por ta ria nº 114, de 31 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria de lta ti a i u çu, na ci -
da de de lta ti a i u çu – MG;

5 – Por ta ria nº 115, de 31 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Novo Ama nhe cer – ACNA
na ci da de de Bro tas de Ma ca ú bas – BA;

6 – Por ta ria nº 116, de 31 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Be ne fi cen te Cul tu ral de Ra di o di fu são Co -
mu ni tá ria de Bom Je sus dos Per dões – RCP – FM. na
ci da de de Bom Je sus dos Per dões – SP;
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7 – Por ta ria nº 117, de 31 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são – PAM –
Povo Ata le en se Mi ne i ro – para o De sen vol vi men to
Artís ti co e Cul tu ral, na ci da de de Ata léia – MG;

8 – Por ta ria nº 118, de 31 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Rá dio, Jor nal e Te le vi são
Ver de Vale, na ci da de de Di vi no lân dia – SP; e

9 – Por ta ria nº 119, de 31 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Ca cho e i ren se de Inte gra ção e Co mu ni-
ca ção, na ci da de de Ouro Pre to – MG.

Bra sí lia, 9 de abril de 2002. – Fer nan do Hen ri-
que Car do so.

MC 00170 EM

Bra sí lia, 25 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 Co mu ni tá ria de Ra di o di-
fu são – PAM – Povo Ata le en se Mi ne i ro – para o De -
sen vol vi men to Artís ti co e Cul tu ral, na ci da de de Ata -
léia.’Esta do de Mi nas Ge ra is, 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 9.6l2,de l9
de fe ve re i ro de 1998.

2. A re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi-
ço, cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io
da co mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da-
de da fi lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu-
são, de ma ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a
se di men ta ção da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu-
lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a-
ti va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações
per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to
com a co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so
edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mais, tam bém, ser vem
de elo à in te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to -
dos os se gui men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la-
ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53710.000990/98, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos edu ca ci o-
na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do pre -
sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is so -

men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º, do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Res pe i to sa men te. – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis-
tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 117, DE 31 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 53710.000990/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de
Ra di o di fu são – PAM – Povo Ata le en se Mi ne i ro – para
o De sen vol vi men to Artís ti co e Cul tu ral, com sede na
Rua Tra ves sa Cu nha Melo s/nº, Cen tro, na ci da de de
Ata léia, Esta do de Mi nas Ge ra is, a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria, pelo pra zo de três anos.
sem di re i to de ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 18º02’20” S e lon gi tu de em
41º06’41” W, uti li zan do a fre qüên cia de 87.9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da-
de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me -
ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra-
ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.

RELATÓRIO Nº 471/2001 –DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.710.000.990/98, de
5-9-98.

Obje to: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za ção
para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co-
mu ni tá ria.

Inte res sa do: Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu-
são – PAM – Povo Ata le en se Mi ne i ro – Para o De-
sen vol vi men to Artís ti co e Cul tu ral, lo ca li da de de Ata -
léia, Esta do de Mi nas Ge ra is.

I – Intro du ção

1. Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são –
PAM – Povo Ata le en se Mi ne i ro – Para o De sen vol vi-
men to Artís ti co e Cul tu al, ins cri ta no CGC sob o nú -
me ro 01.583.647/0001-56, no Esta do de Mi nas Ge ra-
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is, com sede na Rua Tra ves sa Cu nha Mel lo, s/nº, Ci -
da de de Ata léia, MG, di ri giu-se ao Se nhor Mi nis tro de
Esta do das Co mu ni ca ções, por meio de re que ri men-
to, da ta do de 1º de se tem bro de 1998, subs cri to por
re pre sen tan te le gal, de mons tran do in te res se na ex-
plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, na
lo ca li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União – DOU, de 
5 de no vem bro de 1998, Se ção 3, que con tem pla o lo -
gra dou ro onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor,
as sim como o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998.”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a
do cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II – Re la tó rio

• atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do se nhor Se cre tá rio
de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do ple -
i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na
pe ti ção de fo lha 1, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la-
ção, es pe ci al men te a lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-1998 e
Nor ma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
2/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma 2/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do ao
se guin te:

 – Esta tu to So ci al;
 – ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
 – de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res -

pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to

vin cu la dos à en ti da de, face aos di ta mes le ga is per ti-
nen tes;

 – ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
 – plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo -

cal de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas
co or de na das ge o grá fi cas;

 – in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes
da en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de cla-
ra ção de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi men to
da taxa de ca das tro e có pi as de do cu men tos pes so a-
is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 1 a 167 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 Grão Mo gol, 338, ci da-
de nova, Ci da de de Ata léia, Mi nas Ge ra is, de co or de-
na das ge o grá fi cas em 18º02’34”S de la ti tu de e

41º06’35”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
5-11-1980, 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 104, de no mi na do de “Ro te i ro de 
Aná li se Téc ni ca de Rad Com”. Pos te ri or men te foi in di-
ca do o real en de re ço, que foi ace i to e ana li sa do por
Enge nhe i ro res pon sá vel.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

 – in for ma ções so bre ge ra ção de co or de na das
ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or de na das co in ci-
den tes com os le van ta men tos do IBGE;

 – com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
 – si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;
 – plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e

do sis te ma ir ra di an te;
 – ou tros da dos e con clu são.
12. Se gui ram-se di li gên ci as para apre sen ta ção

da al te ra ção es ta tu tá ria e do su bi tem 6.7, in ci sos II e
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VI e pos te ri or men te o su bi tem 6.11, (Pro je to Téc ni co)
da Nor ma 2/98, (fls. 53, 85, 92, 108, 168 e 175).

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.177, fir ma-
do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su mi-
das as se guin tes in for ma ções:

 – iden ti fi ca ção da en ti da de;
 – os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e de lo -

ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú-
dio;

– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos
(trans mis sor) e aces só ri os (an te na e cabo co a xi al),
com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di a da e in ten si-
da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço;

 – di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma ir ra di an te
e ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma nº 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas
em seu item 6.11, fo lhas 178 e 179.

15. É o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la-
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to,
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:
– nome
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são – PAM –
Povo Ata le en se Mi ne i ro – Para o De sen vol vi men to
Artís ti co e Cul tu ral
– qua dro di re ti vo
Pre si den te:      José Cle men ti no dos San tos
Vice Pre si den te:     Nil ze te Apa re ci da Ri be i ro
Se cre tá ria:       Ma ria Apa re ci da Ri be i ro
Te sou re i ro:       Alo i sia Nu nes da Fon se ca
– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio
Rua Grão Mo gol, 338, Ci da de Nova, Ci da de de Ata -
léia, Esta do de Mi nas Ge ra is
– co or de na das ge o grá fi cas
18º2’20” S de la ti tu de e 41º6’41” 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. 177, 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. 178 e 179

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria de Ra di o di fu são – PAM –  Povo Ata le en se Mi ne i-
ro –  Para o De sen vol vi men to Artís ti co e Cul tu ral, 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
53.710.000.990/98, de 8 de se tem bro de 1998.

Bra sí lia, 17 de De zem bro de 2001. – Lu ci a na
Co e lho, Che fe de Ser vi ço/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, 20 de de zem bro de 2001. – Ha mil ton
de Ma ga lhães Mes qui ta

(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 134, DE 2003

(Nº 2.151, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria Rá dio, Jor nal e Te le vi-
são Ver de Vale a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Di vi-
no lân dia, Esta do de São Pa u lo.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-

ta ria nº 118, de 31 de Ja ne i ro de 2002, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Rá dio, Jor nal e Te le vi são
Ver de Vale a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na 
ci da de de Di vi no lân dia, Esta do de São Pa u lo.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 244, 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 a 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
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de Esta do das Co mu ni ca ções au to ri za ções para exe -
cu tar, pele 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 109, de 31 de ja ne i ro de 2002 – 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Bo li var Fre i re – ASCOB, na
ci da de de Da tas – MG;

2 – Por ta ria nº 111, de 31 de ja ne i ro de 2002 – 
Fun da ção de Assis tên cia So ci al de Cah ce i ras na ci -
da de de Ca ba ce i ras – PB;

3 – Por ta ria nº 113, de 31 de ja ne i ro de 2002 – 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ta ru nu rí nen se de Ra di o di fu-
são, na ci da de de Tant mi ri ni – MG;

4 – Por ta ria nº 114, de 31 de ja ne i ro de 2002 – 
Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria de lta tía i u çu, na ci -
da de de lta tía i u çu – MG;

5 – Por ta ria nº 115, de 31 de ja ne i ro de 2002 – 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Novo Ama nhe cer – ACNA,
na ci da de de Bro tas de Ma ca ú bas – BA;

6 – Por ta ria nº 116, de 31 de ja ne i ro de 2002 – 
Asso ci a ção Be ne fi cen te Cul tu ral de Ra di o di fu são Co -
mu ni tá ria de Bom Je sus dos Per dões –  RCP – FM, na
ci da de de Bom Je sus dos Per dões – SP;

7 – Por ta ria nº 117, de 31 de ja ne i ro de 2002 – 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são – PAM – 
Povo Ata le en se Mi ne i ro –  para o De sen vol vi men to
Artís ti co e Cul tu ral, na ci da de de Ata léia – MG;

8 – Por ta ria nº 118, de 31 de ja ne i ro de 2002 – 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Rá dio, Jor nal e Te le vi são
Ver de Vale, na ci da de de Di vi no lân dia – SP; e

9 – Por ta ria nº 119, de 31 de ja ne i ro de 2002 – 
Asso ci a ção Ca cho e i ren se de Inte gra ção e Co mu ni-
ca ção, na ci da de de Ouro Pre to – MG:

Bra sí lia, 9 de abril de 2002. – Fer nan do Hen ri-
que Car do so.

MC 169 EM

Bra sí lia, 25 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 Co mu ni tá ria Rá dio Jor nal
e Te le vi são Ver de Vale na ci da de de Di vi no lân dia,
tEsta do de São Pa u lo ex plo re o ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria, em con for mi da de com o ca put do
art. 223 da Cons ti tu i ção e a Lei nº 9612, de 19 de fe ve-
re i ro de 1998.

2. A re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi-
ço cuia do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io
da co mu ni da de. numa de mons tra ção de re cep ti vi da-

de da fi lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu-
são, de ma ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a
se di men ta ção da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu-
lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a-
ti va co man da da por Vos sa Exce lên cia es sas ações
per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to
com a co mu ni da de au xi li an do não só no pro ces so
edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mais, tam bém ser vem
de elo à in te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to -
dos os sen ti men tos e a to dos es ses nú cle os Po pu la ci-
o na is.

4. So bre o caso em es pé cie de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53830.002490/98 que ora faço acom pa nhar com a
fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos edu ca ci o-
na is e le ga is a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do pre -
sen te pro ces so pas sa ra 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 118,
DE 31 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 53830.002490/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Rá -
dio, Jor nal e Te le vi são Ver de Vale, com sede na Pra ça
Pro fes sor La dis lau Ro dri gues Pin to nº 35-F. Cen tro,
na ci da de de Di vi no lân dia, Esta do de São Pa u lo, a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, pelo
pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 21º40’36”S e lon gi tu de em
46º45’15”W, uti li zan do a fre qüên cia de 87,9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da-
de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me -
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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 55/2002-DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.830.002.490/98, de
16-10-98.

Obje to: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za ção
para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são

Co mu ni tá ria.

Inte res sa do: Asso ci a ção Co mu ni tá ria Rá dio Jor nal
e Te le vi são Ver de Vale, na lo ca li da de de Di vi no lân-
dia, Esta do de São Pa u lo.

I – Intro du ção

1. Asso ci a ção Co mu ni tá ria Rá dio Jor nal e Te le-
vi são Ver de Vale, ins cri ta no CGC sob o nú me ro
01.658.879/0001-26, no Esta do de São Pa u lo, com
sede na Pra ça Pro fes sor La dis lau Ro dri gues Pin to,
35 F, Cen tro, ci da de de Di vi no lân dia, SP, di ri giu-se ao
Se nhor Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, por
meio de re que ri men to da ta do de 14 de ou tu bro de
1998, subs cri to por re pre sen tan te le gal, de mons tran-
do in te res se na ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, na lo ca li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
cor no 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 22 de De zem bro de 1998, Se ção 3, que con tem pla
o lo gra dou ro onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis-
sor, as sim como o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es -
tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998.”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a
do cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II – Re la tó rio

• atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 1, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la-

ção, es pe ci al men te a lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-1998 e
Nor ma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
2/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma 2/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do ao
se guin te:

 – Esta tu to So ci al;
 – ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
 – de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res -

pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to
vin cu la dos à en ti da de, face aos di ta mes le ga is per ti-
nen tes;

 – ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
 – plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo -

cal de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas
co or de na das ge o grá fi cas;

 – in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes da
en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de cla ra ção
de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi men to da taxa de 
ca das tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 1 a 71 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 Pra ça Pro fes sor La dis lau Ro dri-
gues Pin to, 35 F, Cen tro, São Pa u lo, de co or de na das
ge o grá fi cas em 21º 40’ 36” S de la ti tu de e 460 45 18”
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 22-12-98, 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
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do cu men to de fo lhas 41 e 42, 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
V, VIII e pos te ri or men te o su bi tem 6.11, (Pro je to

Téc ni co) da Nor ma 02/98, (fls. 45 e 56).
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. 60 e 61 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

-trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú dio;
 – ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos

(trans mis sor) e aces só ri os (an te na e cabo co a xi al),
com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di a da e in ten si-
da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço;

 – di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma ir ra di an te
e ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma 02/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas
em seu item 6.11, fo lhas 69 e 70.

E o re la tó rio.

IV – Con clu sâo/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la-
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to,
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:
– nome

Asso ci a ção Co mu ni tá ria Rá dio Jor nal e Te le vi são
Ver de Vale
– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Anto nio de Pa dua Aquis -ti
Vice Pre si den te: Na i ef Had dad Neto
1º Te sou re i ro:  Re na to Ros sel li
2º te sou re i ro:      Ro se a na Apa re ci da Pa dro
1º Se cre tá rio: José Ro ber to Ba ri on
2º Se cre tá rio: Emí lio Cé sar Per dão
D.Con se lhe i ro: José Astolp ho Cer ve lin
– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio
Rua Pro fes sor La dis lau Ro dri gues Pin to, 35 F, cen-
tro, Ci da de de Di vi no lân dia, Esta do de São Pa u lo
– co or de na das ge o grá fi cas
21º 40’ 36” S de la ti tu de e 46º 45’ 18” 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. 60 e 61, que
se re fe re à lo ca li za ção da es ta ção e ‘Ro te i ro de
Aná li se de Insta la ção da Esta ção de RADCOM”, fls.
69 e 70

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Co mu-
ni tá ria Rá dio Jor nal e Te le vi são Ver de Vale, no sen ti-
do de con ce der-lhe a Ou tor ga de Au to ri za ção para a 
ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
na lo ca li da de pre ten di da, den tro das con di ções cir-
cuns cri tas no Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53.830.002.490/98, de 16 de Ou tu bro de 1998.

Bra sí lia, 21 de Ja ne i ro de 2002. – Lu ci a na Co e-
lho, Re la tor da Con clu são Ju rí di ca, – Adri a na Re sen-
de Ave lar Ra be lo, Re la tor da Con clu são Téc ni ca.

De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do

De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 22 de ja ne i ro 2.002. – 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 135, DE 2003

(Nº 2.152, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Ca cho e i ren se de Inte gra ção e Co-
mu ni ca ção a exe cu tar ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ouro
Pre to, Esta do de Mi nas Ge ra is.
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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 119, de 31 de Ja ne i ro de 2002, que au to ri za a
Asso ci a ção Ca cho e i ren se de Inte gra ção e Co mu ni-
ca ção a exe cu tar, 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 Ouro Pre to, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 244, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal.
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to á apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa-
nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções para
exe cu tar, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 109, de 31 de ja ne i ro de 2002   –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Bo li var Fre i re – ASCOB. na
ci da de de Da tas –  MG:

2 – Por ta ria nº 111, de 31 de ja ne i ro de 2002   –
Fun da ção de Assis tên cia So ci al de Ca ba ce i ras, na ci -
da de de Ca ba ce i ras – PB;

3 – Por ta ria nº 113, de 31 de ja ne i ro de 2002   –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ta ru mi ri nen se de Ra di o di fu-
são, na ci da de de Ta rur ni rim-MG;

4 – Por ta ria nº 114, de 31 de ja ne i ro de 2002   –
Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria de Ita ti a i u çu, na ci -
da de de Ita ti a i u çu -MG;

5 – Por ta ria nº 115, de 31 de ja ne i ro de 2002   –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Novo Ama nhe cer   –
A.C.N.A na ci da de de Bro tas de Ma ca ú bas – BA;

6 – Por ta ria nº 116, de 31 de ja ne i ro de 2002   –
Asso ci a ção Be ne fi cen te Cul tu ral de Ra di o di fu são Co -
mu ni tá ria de Bom Je sus dos Per dões   – R.C.P – FM,
na ci da de de Bom Je sus dos Per dões – SP;

7 – Por ta ria nº 117, de 31 de ja ne i ro de 2002   –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são   – PAM   –
Povo Ata le en se Mi ne i ro   – para o De sen vol vi men to
Artís ti co e Cul tu ral, na ci da de de Ata léia – MG;

8 – Por ta ria nº 118, de 31 de ja ne i ro de 2002   –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Rá dio, Jor nal e Te le vi são
Ver de Vale, na ci da de de Di vi no lân dia – SP; e

9 – Por ta ria nº 119, de 31 de ja ne i ro de 2002   –
Asso ci a ção Ca cho e i ren se de Inte gra ção e Co mu ni-
ca ção, na ci da de de Ouro Pre to – MG:

Bra sí lia, 9 de abril de 2002.  – Fer nan do Hen ri-
que CArdo so.

MC 171 EM

Bra sí lia, 25 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 res pec ti va do cu men ta ção para
que a en ti da de Asso ci a ção Ca cho e i ren se de Inte ra-
ção e Co mu ni ca ção, na ci da de de Ouro Pre to; Esta do
de Mi nas Ge ra is, 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.

A re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi ço,
cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io da
co mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da de
da fi lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu são,
de ma ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a se di-
men ta ção da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu lan-
tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a-
ti va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações
per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to
com a co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so
edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mas, tam bém, ser vem
de elo à in te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to -
dos os se gui men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la-
ci o na is.

So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e, ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53710.001732/98; que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos edu ca ci o-
na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do pre -
sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is so -
men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º, do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis-
tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 119
DE 31 DE JANEIRO DE 2002

O Mi nis té rio de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de sua 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 53710.001732/98, re sol ve:
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Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Ca cho e i ren se de
Inte gra ção e Co mu ni ca ção, com sede na Pra ça Fe li-
pe dos san tos, s/nº, Ca cho e i ra do Cam po, na ci da de
de Ouro Pre to, Esta do de Mi nas Ge ra is, a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, pelo pra zo de
três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 20°20’47”S e lon gi tu de em
43°40’10”W, uti li zan do a fre qüên cia de 107,9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da-
de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me -
ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra-
ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.

RELATÓRIO Nº 197/2001-DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.710.001.732/98 de
29-12-1998.

Obje to: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za ção
para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são

Co mu ni tá ria.

Inte res sa do: Asso ci a ção Ca cho e i ren se de Inte gra-
ção e Co mu ni ca ção, lo ca li da de de Ouro Pre to, Esta -
do de Mi nas Ge ra is.

I – Intro du ção

1. A Asso ci a ção Ca cho e i ren se de Inte gra ção e
Co mu ni ca ção, ins cri ta no CNPJ sob o nú me ro
02.760.611/0001-63, Esta do de Mi nas Ge ra is, com
sede na Pra ça Fe li pe dos San tos, s/nº, Cen tro, Dis tri-
to de Ca cho e i ra do Cam po, Mu ni cí pio de Ouro Pre to,
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
18-12-1998, 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 União DOU., de
17-12-1999, Se ção 3, que con tem pla a lo ca li da de
onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor, as sim como 
o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998.”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a
do cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II – Re la tó rio

• atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 01, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la-
ção, es pe ci al men te a lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-1998 e
Nor ma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
2/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma 2/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do ao
se guin te:

 – Esta tu to So ci al;
 – ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
 – de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res -

pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to
vin cu la dos à en ti da de, face aos di ta mes le ga is per ti-
nen tes;

 – ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
 – plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo -

cal de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas
co or de na das ge o grá fi cas;

 – in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes da
en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de cla ra ção
de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi men to da taxa de 
ca das tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 2 a 99 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
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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 Pra ça Fe li pe dos San tos,
s/nº, Cen tro, Dis tri to de Ca cho e i ra do Cam po, Mu ni cí-
pio de Ouro Pre to, Esta do de Mi nas Ge ra is, de co or-
de na das ge o grá fi cas em 20° 20’ 47” S de la ti tu de e
43° 40’ 10” W, con so an te aos da dos cons tan tes no
avi so no DOU de 17-12-1999, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lha 25, de no mi na do de “Ro te i ro de
Aná li se Téc ni ca de Rad Com”.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

 – in for ma ções so bre ge ra ção de co or de na das
ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or de na das co in ci-
den tes com os le van ta men tos do IBGE;

 – com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
 – si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;
 – plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e

do sis te ma ir ra di an te;
 – ou tros da dos e con clu são.
12. Se gui ram-se di li gên ci as para apre sen ta ção

de com pro van te de re gis tro da Ata de Cons ti tu i ção,
Ata de Ele i ção dos atu a is di ri gen tes da Enti da de, de -
cla ra ções de acor do com o su bi tem 6.7, inc. III, IV, V e
VIII da Nor ma 2/98, de cla ra ção de fiel cum pri men to
de uma di re to ra, al te ra ção es ta tu tá ria, com pro va ção
de vá li da exis tên cia das Enti da des que ma ni fes ta ram
apo io à ini ci a ti va da re que ren te, de cla ra ção as si na da
pelo re pre sen tan te le gal, cons tan do o en de re ço da
sede, com pro van te de fal ta ou im pe di men to do Pre si-
den te para as si nar as de cla ra ções, plan ta de ar ru a-
men to, bem como do su bi tem 6.11, (Pro je to Téc ni co),
da Nor ma 2/98 (fls. 29 a 99).

13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fl. 33, fir ma do
pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su mi das
as se guin tes in for ma ções:

 – iden ti fi ca ção da en ti da de;
 – os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e de lo ca li-

za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú dio;

 – ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos
(trans mis sor) e aces só ri os (an te na e cabo co a xi al),
com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di a da e in ten si-
da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço;

 – di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma ir ra di an te
e ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas em 
seu item 6.11, fo lhas 92 e 93.

15. É o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la-
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to,
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:
– nome
Asso ci a ção Ca cho e i ren se de Inte gra ção e Co mu ni-
ca ção.
– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Ge ral do Mar tins Dias 
Vice-Pre si den te: Vi cen te Ca ta ri no da Sil va
1ª Se cre tá ria: Ro si léia San dra Gu i ma rães
2ª Se cre tá ria: Adri a na Ma ria Ro dri gues
1º Te sou re i ro: Mar cos Jo a quim Cam pos Sil va
2º Te sou re i ro: Van der lei da Con ce i ção
– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio
Pra ça Fe li pe dos San tos, s/nº, Cen tro, Dis tri to de
Ca cho e i ra do Cam po, Mu ni cí pio de Ouro Pre to,
Esta do de Mi nas Ge ra is;
– co or de na das ge o grá fi cas
20°20’47” S de la ti tu de e 43°40’10” W de lon gi tu de,
cor res pon den tes aos da dos cons tan tes no “For mu-
lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fl. 33, e “Ro te i ro de
Aná li se de Insta la ção da Esta ção de Rad Com”, fls.
92 e 93, que se re fe re à lo ca li za ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Ca cho-
e i ren se de Inte gra ção e Co mu ni ca ção, 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
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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
53.710.001.732/98 de 29 de de zem bro de 1998

Bra sí lia, 26 de ju nho de 2001. – Adri a na Gu i-
ma rães Cos ta, Re la tor da con clu são 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 136, DE 2003

(Nº 2.155, de 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 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.

O Con 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 588, de 10 de ou tu bro de 2001, 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, 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 Pal me i ra das Mis sões, Esta do do Rio Gran de
do Sul.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

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 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 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 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;

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 – Pór 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 268 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

53790.000705/2000, de in te res se da Fun da ção Uni -
ver si da de, de Pas so Fun do, 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-
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cia mo du la da, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos,
na ci da de de Pal me i ra das Mis sões, Esta do do Rio
Gran de do Sul.

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 588, DE 10 DE OUTUBRO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to 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
53790.000705/2000, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são à Fun da ção Uni ver-
si da de de Pas so Fun do 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 Pal me i ra
das Mis sões, Esta do do Rio Gran de do Sul.

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 196/2001

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53790.000705/00
Inte res sa da: Fun da ção Uni ver si da de de Pas so Fun do
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 Uni ver si da de De Pas so Fun do,
com sede na ci da de de Pas so Fun do, Esta do do Rio
Gran de do Sul, 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 ci da de Pal me i ra das Mis sões, Rio Gran de
do Sul, me di an te a uti li za ção do ca nal 212 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 te le vi são, 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 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, Li vro “A – 3” ,
sob o nº 413, em 28 de ju nho de 1967, na ci da de de 
Pas so Fun do, Rio Gran de do Sul, 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 dois anos, con for me ar ti go 6º, § 2º, do
Esta tu to, está ocu pa do pelo Sr. Pa u lo Adil Fe ren ci,
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 Pri me i ro Vice-Pre si den te, ocu pa do pela Srª Rosa 
Ma ria Lo ca tel li Ka lil, de Di re tor Se gun do Vice-Pre si-
den te, ocu pa do pelo Sr. Luiz Car los Man za to, de Di -
re tor Te sou re i ro, ocu pa do pelo Sr. Adro al do Ba seg-
gio Mall mann e de Di re tor Se cre tá rio, ocu pa do pelo
Sr. Jo carly Pa tro cí nio de Sou za.
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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 ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons e
ima gens está 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 ção fir ma da por eles e jun ta da à fl. 426 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, 3 de se tem bro 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, 3 de se tem bro 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, 4 de se tem bro de 2001. – Anto nio Car -
los Tar de li, Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga de
Ser vi ços de Ra di o di fu são.

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, 2 de se tem bro de 2001. – Pa u lo Me ni-
cuc ci, Se cre tá rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 137, DE 2003

(Nº 2.156/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
à Fun da ção 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.

O Con 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 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, 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
Umu a ra ma, 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 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 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 10 de ou tu bro de 2001 –
Fun da ção Uni ver si da de de Pá~~ 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;

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  463 EM

Bra sí lia, 1º de abril 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

53740.001167/2000, de in te res se da Fun da ção Cân -
di do Gar cia, 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
Umu a ra ma, Esta do do Pa ra ná.

2. De acor do com o ar ti go 13, § 1º, 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, 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 paia 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 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 do pro ces so que
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 414, DE 20 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, 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
53740001167/2000, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar 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.

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 40 /2002

Referência Pro ces so nº 53740.001167/00

Interessada  – Fun da ção Cân di do Gar cia

Assunto  –  Ou tor ga de ser vi ço de ra di o di fu são.

Ementa  – 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.

Conclusão  – Pelo de fe ri men to

I –  Os Fa tos

A  Fun da ção Cân di do  Gar cia, com sede na ci -
da de de Umu a ra ma, Esta do do Pa ra ná, 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 299E, 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 IV 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, Li vro “A”, sob o nº 
1.222, aos 30 dias do mês de no vem bro de 2000, na
ci da de de Uma u a ra ma, Pa ra ná, 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 qua tro anos, de acor do o ar ti go 18, pa rá gra fo
úni co do Esta tu to da en ti da de, está ocu pa do pelo Sr.
Cân di do Gar cia, 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, o car go de Di re tor
Vice-Pre si den te, ocu pa do pela Sra. Ne i va Pa van Ma -
cha do Gar cia, de Di re tor Te sou re i ro, ocu pa do pelo Sr. 

José de Oli ve i ra e de Di re tor Se cre tá rio, ocu pa do pela 
Sra. Odeth Alves de Oli ve 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. 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  – Ë 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 15 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. 87, 88,
89 e 90 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”.
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Bra sí lia,  6 de mar ço de 2002. – Fer nan do Sam -
pa io Neto, 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, 6 de mar ço de 2002. –  de 2002. – Ha mil-
ton 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 138, DE 2003

(Nº 2.157/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a-
ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são FM Co-
mu ni tá ria de Tra cu nha ém – 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 Tra cu nha ém, 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 43, de 17 de ja ne i ro de 2002, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são FM Co mu-
ni tá ria de Tra cu nha ém – PE 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 Tra cu nha ém, 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 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 – PE, 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 Taqua 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 – MG, 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 17 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 208 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 Co mu ni tá ria de Ra di o di-
fu são FM Co mu ni tá ria de Tra cu nha ém – PE, na ci da-
de de Tra cu nha ém, Esta do do Per nam bu co, ex plo re o 
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, em con for me
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
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co mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da de de 
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 á in-
te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to dos os se gui-
men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li-
ses téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons -
ta tan do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao
ple i to, o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem,
con subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra-
ti vo nº 53103.000100/99, que ora faço acom pa nhar,
com a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos edu ca ci-
o na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção. ob je to do
pre sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is
so men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal.
a teor do § 3º, do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis-
tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 43, 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 53103.000100/99, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de
FM Co mu ni tá ria de Tra cu nha ém – PE, com sede na
Rua Ma no el Pe re i ra, nº 58 – Cen tro, na ci da de de
Tra cu nha ém, Esta do de Per nam bu co, a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, pelo pra zo de
três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen-
tes, seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com 
o sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge -
o grá fi cas com la ti tu de em 07º48’16”S e lon gi tu de
em 35º14’26”W, uti li zan do a fre qüên cia de 105,9
MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da de

ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me-
ses a con ta da data de pu bli ca ção do ato de de li be-
ra ção.

Art. 5º Esta Por ta ria onda em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta Ve i ga.

RELATÓRIO Nº 9/2002 – DOSR/SSR/MC

Referencia: Pro ces so nº 53.103.00.100/99, de
3-3-99

Objeto: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za ção para a
ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

Interessado: Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu-
são FM Co mu ni tá ria de Tra cu nha ém, lo ca li da de de
Tra cu nha ém, Esta do de Per nam bu co.

I – Intro du ção

1. 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, ins cri ta no CGC
sob o nú me ro 02.931.085/0001-57, no Esta do de
Per nam bu co, com sede na Rua Ma no el Pe re i ra, 58,
cen tro, Ci da de de Tra cu nha ém, PE, 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 1 de mar ço de
1999, subs cri to por re pre sen tan te le gal, de mons-
tran do in te res se na ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o-
di fu são Co mu ni tá ria, na lo ca li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta-
da como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter-
mos do Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União,
de 9 de se tem bro de 1999, Se ção 3, que con tem pla
o lo gra dou ro onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis-
sor, as sim como o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo
es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter -
mos do ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de
Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 
2.615, de 3 de ju nho de 1998”, apre sen tan do ao Mi -
nis té rio a do cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes
au tos.

II – Re la tó rio

• atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 1, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
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ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la-
ção, es pe ci al men te a lei nº 9.612, de 19-2-98, o Re -
gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria,
apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-98 e Nor ma
nº 2/98, de 6-8-98.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig-
na ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten -
den do os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple-
men tar nº 2/98 e, ain da jun tan do a do cu men ta ção
ne ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma 2/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do ao
se guin te:

– Esta tu to So ci al;
– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
– de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res -

pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to
vin cu la dos à en ti da de, face aos di ta mes le ga is per ti-
nen tes;

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
– plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo cal

de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas co -
or de na das ge o grá fi cas;

– in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes da 
en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de cla ra-
ção de fiel cum pri men to das nor mas, re co lhi men to da 
taxa de ca das tro e có pi as dos do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 1 a 137 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 Ma no el Pe re i ra, 58, Ci da de
de Tra cu nhaèm, Esta do de Per nam bu co, de co or de na-
das ge o grá fi cas em 07°48’16” S de la ti tu de e 35°14’26” 
W de lon gi tu de, con so an te aos da dos cons tan tes do
Avi so pu bli ca do no DOU, de 9-9-1999, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que, as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de vem
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lhas 61 a 64, de no mi na do de “Ro te i-
ro de Aná li se Téc ni ca de Rad Com”.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

– in for ma ções so bre ge ra ção de co or de na das
ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or de na das co in ci-
den tes com os le van ta men tos do IBGE;

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;
– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e do 

sis te ma ir ra di an te;
– ou tros da dos e con clu são.

12. Se gui ram-se di li gên ci as para apre sen ta ção
de al te ra ção es ta tu tá ria e do su bi tem 6.7, in ci sos II,
III, V e pos te ri or men te o su bi tem 6.11, (Pro je to Téc -
ni co) da Nor ma 2/98, (fls. 67 e 68, 85, 112, 114 e
131).

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. 116 e
117, fir ma do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es -
tão re su mi das as se guin tes in for ma ções:

– iden ti fi ca ção da en ti da de;

– os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e de lo ca li-
za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú dio;

– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos
(trans mis sor) e aces só ri os (an te na e cabo co a xi al),
com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di a da e in ten-
si da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço;

– di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma ir ra di an-
te e ca rac te rís ti cas elé tri cas,

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de
com a Nor ma 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins-
cri tas em seu item 6.11, fo lhas 128 e 129.

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.
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17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to,
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:

– nome
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são FM

Co mu ni tá ria de Tra cu nha ém

– qua dro di re ti vo

Pre si den te: Gláu cio Maia de O. Be zer ra Fi lho
Vice-Pre si den te: Shir ley Andrez za Ro cha do Rego
Be zer ra
Se cre tá ria: Ma ria Angé li ca Ro cha do Rego Be zer ra
2º se cre tá rio: Agos ti nho Cris tó vão Nu nes do Rego
Te sou re i ro: Gláu cia de Oli ve i ra Be zer ra Fi lho

(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS Nº 10, DE 2003.

(Nº 3.462/2000, na Casa de Ori gem)

Anis tia os tra ba lha do res da Empre-
sa Bra si le i ra de Cor re i os e Te lé gra fos –
ECT, pu ni dos em ra zão da par ti ci pa ção
em mo vi men to gre vis ta.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É con ce di da anis tia aos tra ba lha do res da

Empre sa Bra si le i ra de Cor re i os e Te lé gra fos – ECT,
que, no pe río do com pre en di do en tre 4 de mar ço de
1997 e 23 de mar ço de 1998, so fre ram pu ni ções, dis -
pen sas e al te ra ções uni la te ra is con tra tu a is, em ra zão
da par ti ci pa ção em mo vi men to re i vin di ca tó rio.

Pa rá gra fo úni co. Fica as se gu ra do o côm pu to do
tem po de ser vi ço, a pro gres são sa la ri al e o pa ga men-
to das con tri bu i ções pre vi den ciá ri as, do pe río do com -
pre en di do en tre as dis pen sas ou sus pen sões con tra-
tu a is e a vi gên cia des ta lei.

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

PROJETO DE LEI ORIGINAL
 Nº  3.462 DE 2000

Anis tia os tra ba lha do res da Empre sa Bra si le i ra
de Cor re i os e Te lé gra fos – ECT, pu ni dos em ra zão da
par ti ci pa ção em mo vi men to gre vis ta.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º E con ce di da anis tia aos tra ba lha do res da

Empre sa Bra si le i ra de Cor re i os e Telé gra fos – ECT,

que, no pe río do com pre en di do en tre 4 de mar ço de
1997 e 23 de mar ço de 1998, so fre ram pu ni ções, dis -
pen sas e al te ra ções uni la te ra is con tra tu a is, em ra zão
da par ti ci pa ção em mo vi men to re i vin di ca tó rio.

Pa rá gra fo úni co. Fica as se gu ra do o côm pu to do
tem po de ser vi ço, a pro gres são sa la ri al e o pa ga men-
to das con tri bu i ções pre vi den ciá ri as, do pe río do com -
pre en di do en tre as dis pen sas ou sus pen sões con tra-
tu a is e a vi gên cia da pre sen te lei.

Art. 2º Os ca sos não in clu í dos no pe río do que
tra ta o art. 1º des ta lei, mas que são ob je tos de ações
ju di ci a is en vol ven do dis pen sas e al te ra ções uni la te ra-
is con tra tu a is, como com pro va da pu ni ção por par ti ci-
pa ção em mo vi men to gre vis ta, se rão be ne fi ci a dos
pela anis tia que dis põe esta lei.

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data da sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Os em pre ga dos da Empre sa Bra si le i ra de Cor -
re i os e Te lé gra fos – ECT in sa tis fe i tos com o des cum-
pri men to de dis po si ti vos do Acor do Co le ti vo de Tra ba-
lho. in sis ti ram jun to às em pre sas nas re i vin di ca ções
não cum pri das. A res pos ta pa tro nal foi a in tran si gên-
cia, não res tan do ou tra al ter na ti va aos tra ba lha do res
se não a pa ra li sa ção das ati vi da des, mo vi men to que
mo bi li zou cer ca de 1.600 (um mil e se is cen tos) em -
pre ga dos. e que ocor reu no pe río do de 4 a 23 de se -
tem bro 1997.

Di an te da imi nên cia da gre ve, a ECT ini ci ou um
pro ces so de ame a ças de de mis sões, que de fato fo -
ram le va das a efe i to. Nes te sen ti do. fo ram apro xi ma-
da men te 200 dis pen sas com jus ta ca u sa, além de ou -
tras tan tas sem jus ta ca u sa. A re a ção pa tro nal se deu
an tes mes mo do iní cio do mo vi men to pa re dis ta.

Os tra ba lha do res pre ju di ca dos aju i za ram ações 
ju di ci a is que, em par te, re ver te ram as in jus tas e in co-
mo das de mis sões.

As re pre sá li as pa tro na is con tra os tra ba lha do-
res. se jam eles di ri gen tes sin di ca is ou ati vis tas e mi li-
tan tes, sob a for ma de dis pen sas, fo ram ob je to de
que i xa, en ca mi nha da pela Cen tral Úni ca dos Tra ba-
lha do res (CUT) con tra a ECT, jun to à Orga ni za ção
Inter na ci o nal do Tra ba lho (OIT), em re u nião ocor ri da
em 1998.

O pre sen te Pro je to de Lei pre ten de es ta be le cer
a anis tia em fa vor dos tra ba lha do res pu ni dos e de mi ti-
dos. Se gue o pre ce den te. aco lhi do pela Co mis são de
Tra ba lho, de Admi nis tra ção e Ser vi ços Pú bli cos, da
pro po si ção que vi sa va anis ti ar os tra ba lha do res pe-
tro le i ros. pu ni dos quan do da gre ve de 1995.

05506 Terça-feira  1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2003    535ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2003     535ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2003 



Sala das Ses sões, 9 de Agos to de 2000. – Pa u-
lo Ro cha, De pu ta do Fe de ral – Va nes sa Gra zi o tin,
De pu ta da Fe de ral – Jair Me ne guel li, De pu ta do Fe -
de ral – Ju lio Del ga do, De pu ta do Fe de ral – Pe dro
Cor re ia, De pu ta do Fe de ral – Edu ar do Cam pos, De -
pu ta do Fe de ral – Fá ti ma Pe la es, De pu ta do Fe de ral –
Wal ter Pi nhe i ro, De pu ta do Fe de ral – Pe dro Henry,
De pu ta do Fe de ral – Babá,  De pu ta do Fe de ral – Jo va-
ir Aran tes, De pu ta do Fe de ral – Pe dro Cel so, De pu-
ta do Fe de ral – Aven zo ar Arru da, De pu ta do Fe de ral
– Ge ral do Ma ge la, De pu ta do Fe de ral – Pa u lo Paim,
De pu ta do Fe de ral.

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 11, DE 2003
(Nº 2.681/96, na Casa de ori gem)

(De ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca)

Alte ra e acres ce pa rá gra fos ao art.
184 e dá nova re da ção ao art. 186 do De -
cre to-Lei nº 2.848, de 7 de de zem bro de
1940 – Có di go Pe nal, al te ra do pela Lei nº
8.635, de 16 de mar ço de 1993, e acres-
cen ta dis po si ti vos ao De cre to-Lei nº
3.689, de 3 de ou tu bro de 1941. – Có di go
de Pro ces so Pe nal.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 184 e seus §§ 1º, 2º e 3º e o art. 186 

do De cre to-Lei nº 2.848, de 7 de de zem bro de 1940,
pas sam a vi go rar com a se guin te re da ção, acres cen-
tan do – se um pa rá gra fo 4º ao art. 184:

“Art. 184. Vi o lar di re i tos de au tor e os
que lhe são co ne xos:

Pena – de ten ção, de três me ses a um
ano, ou mul ta.

§ 1º Se a vi o la ção con sis tir em re pro-
du ção to tal ou par ci al, com in tu i to de lu cro
di re to ou in di re to, por qual quer meio ou pro -
ces so, de obra in te lec tu al, in ter pre ta ção,
exe cu ção ou fo no gra ma, sem au to ri za ção
ex pres sa do au tor, do ar tis ta in tér pre te ou
exe cu tan te, do pro du tor, con for me o caso,
ou de quem os re pre sen te:

Pena – re clu são, de dois anos a qua tro
anos, e mul ta.

§ 2º Na mes ma pena do § 1º in cor re
quem, com in tu i to de lu cro di re to ou in di re to,
dis tri bui, ven de, ex põe à ven da, alu ga, in tro-
duz no País, ad qui re, ocul ta, tem em de pó si-
to, com in tu i to de lu cro di re to ou in di re to, ori -

gi nal ou có pia de obra in te lec tu al ou fo no-
gra ma re pro du zi do com vi o la ção do di re i to
de au tor, do di re i to de ar tis ta in tér pre te ou
exe cu tan te ou do di re i to do pro du tor de fo-
no gra ma, ou, ain da, alu ga ori gi nal ou có pia
de obra in te lec tu al ou fo no gra ma, sem a ex -
pres sa au to ri za ção dos ti tu la res dos di re i tos
ou de quem os re pre sen te.

§ 3º Se a vi o la ção con sis tir no ofe re ci-
men to ao pú bli co, me di an te cabo, fi bra óti ca,
sa té li te, on das ou qual quer ou tro sis te ma
que per mi ta ao usuá rio re a li zar a se le ção da 
obra ou pro du ção para re ce bê – la em um
tem po e lu gar pre vi a men te de ter mi na dos
por quem for mu la a de man da, com in tu i to
de lu cro, di re to ou in di re to, sem au to ri za ção
ex pres sa, con for me o caso, do au tor, do ar -
tis ta in tér pre te ou exe cu tan te, do pro du tor
de fo no gra ma, ou de quem os re pre sen te:

Pena – re clu são, de dois anos a qua tro
anos, e mul ta.

§ 4º o dis pos to nos pa rá gra fos an te ri o-
res não se apli ca quan do se tra tar de ex ce-
ção ou li mi ta ção ao di re i to de au tor ou os
que lhe são co ne xos, em con for mi da de com 
o pre vis to na Lei nº 9.610, de 19 de fe ve re i-
ro de 1998, nem a có pia de obra in te lec tu al
ou fo no gra ma, em um só exem plar, para uso 
pri va do do co pis ta, sem in tu i to de lu cro di re-
to ou in di re to.” (NR)

“Art. 186. Pro ce de – se me di an te:
I – que i xa, nos cri mes pre vis tos no ca-

put do art. 184;
II – ação pe nal pú bli ca in con di ci o na da,

nos cri mes pre vis tos nos §§ 1º e 2º do art.
184;

III – ação pe nal pú bli ca in con di ci o na-
da, nos cri mes co me ti dos em des fa vor de
en ti da des de di re i to pú bli co, au tar quia, em-
pre sa pú bli ca, so ci e da de de eco no mia mis ta
ou fun da ção ins ti tu í da pelo Po der Pú bli co;

IV – ação pe nal pú bli ca con di ci o na da à 
re pre sen ta ção, nos cri mes pre vis tos no § 3º
do art. 184.”(NR)

Art. 2º O dis pos to nos arts. 524 a 530 do De cre-
to-Lei nº 3.689, de 3 de ou tu bro de 1941, será apli cá-
vel aos cri mes em que se pro ce da me di an te que i xa.

Art. 3º Nos cri mes em que ca i ba ação pe nal pú -
bli ca, in con di ci o na da ou con di ci o na da, ob ser var – se
– ão as nor mas cons tan tes dos arts. 530A, 530B,
530C, 530D, 530E, 530F e 530G do Ca pí tu lo IV do Tí -
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tu lo II do Li vro II do De cre to-Lei nº 3.689, de 3 de ou tu-
bro de 1941.

Art. 4º O Ca pí tu lo IV do Tí tu lo II do Li vro II do De -
cre to-Lei nº 3.689, de 3 de ou tu bro de 1941, pas sa a
vi go rar acres ci do dos se guin tes ar ti gos:

“Art. 530A. Nos ca sos das in fra ções
pre vis tas nos §§ 1º, 2º e 3º do art. 184 do
Có di go Pe nal, a au to ri da de po li ci al pro ce de-
rá à apre en são dos bens ili ci ta men te pro du-
zi dos ou re pro du zi dos, em sua to ta li da de,
jun ta men te com os equi pa men tos, su por tes
e ma te ri a is que pos si bi li ta ram a sua exis tên-
cia, des de que es tes se des ti nem pre ci pu a-
men te à prá ti ca do ilí ci to.”

“Art. 530B. Na oca sião da apre en são
será la vra do ter mo, as si na do por duas ou
mais tes te mu nhas, com a des cri ção de to-
dos os bens apre en di dos e in for ma ções so -
bre suas ori gens, o qual de ve rá in te grar o
in qué ri to po li ci al ou o pro ces so.

“Art. 530C. Sub se qüen te à apre en são,
será re a li za da, por pe ri to ofi ci al, ou, na fal ta
des te, por pes soa tec ni ca men te ha bi li ta da,
pe rí cia so bre to dos os bens apre en di dos, e
ela bo ra do o la u do que de ve rá in te grar o in-
qué ri to po li ci al ou o pro ces so.”

“Art. 530D. O ti tu lar de di re i to de au tor
e os que lhe são co ne xos se rão os fiéis de -
po si tá ri os de to dos os bens apre en di dos,
de ven do co lo cá-los à dis po si ção do Juiz
quan do do aju i za men to da ação.”

“Art. 530E. Res sal va da a pos si bi li da de
de se pre ser var o cor po de de li to, o Juiz po -
de rá de ter mi nar, a re que ri men to da ví ti ma, a 
des tru i ção da pro du ção ou re pro du ção
apre en di da quan do não hou ver im pug na ção
quan to à sua ili ci tu de ou quan do a ação pe -
nal não pu der ser ini ci a da por fal ta de de ter-
mi na ção de quem seja o au tor do ilí ci to.

“Art. 530F. O juiz, ao pro la tar a sen ten-
ça con de na tó ria, po de rá de ter mi nar a des-
tru i ção dos bens ili ci ta men te pro du zi dos ou
re pro du zi dos e o per di men to dos equi pa-
men tos apre en di dos, des de que pre ci pu a-
men te des ti na dos à pro du ção e re pro du ção
dos bens, em fa vor da Fa zen da Na ci o nal,
que de ve rá des truí–los ou doá–los aos
Esta dos, Mu ni cí pi os e Dis tri to Fe de ral, a ins -
ti tu i ções pú bli cas de en si no e pes qui sa ou
de as sis tên cia so ci al, bem como in cor po-
rá-los, por eco no mia ou in te res se pú bli co,

ao pa tri mô nio da União, que não po de rão
re tor ná-los aos ca na is de

co mér cio.
“Art. 530-G. As as so ci a ções de ti tu la-

res de di re i tos de au tor e os que lhes são
co ne xos po de rão, em seu pró prio nome,
fun ci o nar como as sis ten te da acu sa ção nos
cri mes pre vis tos no art. 184 do Có di go Pe-
nal, quan do pra ti ca dos em de tri men to de
qual quer de seus as so ci a dos.”

Art. 5º Fica re vo ga do o art. 185 do De cre to-Lei
nº 2.848, de 7 de de zem bro de 1940.

Art. 6º Esta lei en tra em vi gor trin ta dias após a 
sua pu bli ca ção.

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 2.681, DE 1996

Dá nova re da ção aos §§ 1º e 3º do
art. 184 e ao art. 186 do De cre to-Lei nº
2.848, de 7 de de zem bro de 1940 – Có di-
go Pe nal, e acres cen ta pa rá gra fos ao art.
525 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 Os §§ 1º e 3º do art. 184 e o art. 186 do

De cre to-Lei nº 2.848, de 7 de de zem bro de 1940, pas -
sam a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 184 ................................................
§ 1º Se a vi o la ção con sis tir em re pro du ção, por

qual quer meio, com in tu i to de lu cro, de obra in te lec tu-
al, no todo ou em par te, sem au to ri za ção ex pres sa do
au tor ou de quem o re pre sen te, ou con sis tir na re pro-
du ção de fo no gra ma ou vi de o fo no gra ma, sem au to ri-
za ção ex pres sa do pro du tor ou de quem o re pre sen-
te:

Pena: re clu são. de um a qua tro anos, e mul ta.
....................................................................................

§ 3º Se a vi o la ção con sis tir na tro ca ou em prés ti-
mo, com in tu i to de lu cro, ou no alu guel, de obra in te-
lec tu al, fo no gra ma ou vi de o fo no gra ma, sem au to ri za-
ção ex pres sa, con for me o caso, do au tor, do pro du tor
ou de quem o re pre sen te.

Pena: de ten ção de seis me ses a dois anos, e
mul ta.
....................................................................................

Art. 186. Nos cri mes pre vis tos nes te Ca pí tu lo
so men te se pro ce de me di an te que i xa, sal vo quan do
pra ti ca dos em pre ju í zo de en ti da de de di re i to pú bli co,
au tar quia, em pre sa pú bli ca, so ci e da de de eco no mia
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mis ta ou fun da ção ins ti tu í da pelo Po der Pú bli co e nos
ca sos pre vis tos nos pa rá gra fos do art. 134 des ta Lei.

Art. 2º Fi cam acres cen ta dos os se guin tes pa rá-
gra fos ao art. 525 do De cre to-Lei nº 3.689, de 3 de ou -
tu bro de 1941:

“Art. 525. ...............................................
§ 1º Nos cri mes con tra a pro pri e da de

ima te ri al em que ca i ba ação pe nal pú bli ca
ob ser var-se-ão tam bém o dis pos to no Tí tu lo
II do Li vro I e as nor mas pre vis tas nos pa rá-
gra fos se guin tes.

§ 2º Ao ve ri fi car a prá ti ca de in fra ção
pre vis ta nos pa rá gra fos do art. 184 do Có di-
go Pe nal, a au to ri da de po li ci al pro ce de rá à
apre en são da pro du ção ou re pro du ção cri-
mi no sa, em sua to ta li da de, jun ta men te com
os equi pa men tos, su por tes e ma te ri a is que
pos si bi li ta ram a sua exis tên cia.

§ 3º Na oca sião da apre en são. será la-
vra do ter mo cor res pon den te, con ten do a
des cri ção dos bens apre en di dos e in for ma-
ções so bre suas ori gens, tes te mu nha do por
duas ou mais pes so as.

§ 4º Con se qüen te à apre en são, será
re a li za da, por pe ri to ofi ci al, ou. na fal ta des -
te, por pes soa tec ni ca men te ha bi li ta da, pe rí-
cia so bre a pro du ção ou re pro du ção cri mi-
no sa apre en di da, a ser tra du zi da no la u do
res pec ti vo.

§ 5º Os bens apre en di dos, in clu si ve a
pro du ção ou re pro du ção cri mi no sa, fi ca rão
sob cus tó dia po li ci al, e os cor res pon den tes
ter mo de apre en são e la u do pe ri ci al in te gra-
rão o in qué ri to po li ci al.

§ 6º Ao en ca mi nhar o in qué ri to po li ci al
ao Ju di ciá rio, a au to ri da de co lo ca rá á dis po-
si ção do Juiz com pe ten te os bens apre en di-
dos e cus to di a dos.

§ 7º Em não ha ven do im pug na ção
quan to á ili ci tu de da pro du ção ou re pro du-
ção apre en di das, o Juiz de ter mi na ra sua
des tru i ção. Em caso de con de na ção, ao pro -
la tar a sen ten ça, o Juiz de ter mi na rá a des -
tru i ção da pro du ção ou re pro du ção cri mi no-
sa e de ter mi na rá o per di men to dos equi pa-
men tos apre en di dos, em fa vor da Fa zen da
Na ci o nal ‘que po de rá des truí-los ou doá-los
a fa vor de ins ti tu i ções ofi ci a is de en si no ou
de as sis tên cia so ci al.

§ 8º As as so ci a ções de ti tu la res de di -
re i tos au to ra is po de rão, em seu pró prio

nome, fun ci o nar como as sis ten te da acu sa-
ção nos cri mes pre vis tos nos pa rá gra fos do
art. 184 do Có di go Pe nal, quan do pra ti ca dos
em de tri men to de qual quer de seus as so ci a-
dos.”

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 1.349, 
DE 18 DE DEZEMBRO DE 1996

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, acom pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos dos
Se nho res Mi nis tros de Esta do da Jus ti ça e da Cul tu-
ra, o tex to do pro je to de lei que “Dá nova re da ção aos
§§ 1º e 3º do art. 184 e ao art. 186 do De cre to-Lei nº
2.848, de 7 de de zem bro de 1940 – Có di go Pe nal, e
acres cen ta pa rá gra fos ao art. 525 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”.

Bra sí lia, 18 de de zem bro de 1996. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS Nº 596,
 DE 29 DE OUTUBRO DE 1996 

DOS SENHORES MINISTROS DE 
ESTADO DA JUSTIÇA E DA CULTURA

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,

Sub me te mos à con si de ra ção de Vos sa Exce-
lên cia o ane xo Pro je to de Lei que dá nova re da ção
aos arts. 184 e 186 do De cre to-lei nº 2.148, de 7 de
de zem bro de 1940 – Có di go Pe nal e acres cen ta pa -
rá gra fos ao art. 525 do De cre to-Lei nº 3.689, de 3 de 
de zem bro de 1941 – Có di go de Pro ces so Pe nal.

2. Des de 11 de maio de 1966, data da edi ção
da Lei nº 4.944 o di re i to po si ti vo pelo re co nhe ce os
di re i tos de pro pri e da de in te lec tu al (co ne xos aos di-
re i tos de au tor) de que são ti tu la res os ar tis tas os
pro du to res de fo to grá fi cos e os or ga nis mos de ra di-
o di fu são.

3. Com a en tra da em vi gor da Lei nº 5.988, de
12 de de zem bro de 1973, a ex pres são “di re i tos do au-
tor e os di re i tos que lhe são co ne xos (art. 1º), apli can-
do-se “as nor mas re la ti vas ao demo do amor no que
cou ber, aos di re i tos que lhe são co ne xos (art. 94).

4. Essas nor mas po rém li mi ta ram-se á es fe ra
ci vil. Na área pe nal a vi o la ção aos di re i tos co ne xos
foi pre vis ta.
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5. Em vir tu de dis so, e tam bém le van do em con ta
que o Có di go Pe nal co mi na va para o cri me de vi o la-
ção ao di re i to do au tor (cri me de ação pri va da) pe nas
ex ces si va men te bran das con fe rin do-lhe tra ta men to
si mi lar ao dos cri mes con tra a bo i na con si de ran do
nuns os as pec tos mo ra is da con du ta ilí ci ta do que os
da nos par ti cu la res ca u sa dos o Po der Exe cu ti vo em
Con gres so Na ci o nal o pro je to que se trans for mou na
Lei nº 6.395. de 17 de de zem bro de 1930. Por for ça
des sa lei, o ca put do art. 134 do Có di go Pe nal pas sou
a apen sar as vi o la ções de di re i tos anor ma is abran-
gen do  são só os di re i tos do amor, como aque les que
lhes são co ne xos. O re fe ri do ar ti go teve ain da, acres -
ci dos dois pa rá gra fos que ti pi fi ca ram o de li to de re pro-
du ção não au to ri za da de obra in te lec tu al fo no gra ma
ou vi de o fo no gra ma. Tam bém foi al te ra do o art. 186.
para que se re pro du zis sem de or dem pú bli ca os de li-
tos pre vis tos nos pa rá gra fos do art. 184.

6. Ocor re po rem, que a apli ca ção da Lei nº
6.895/80 ge rou con tro vér sia que al guns ju i zes e dou -
tri na do res en ten de ram que os de li tos nela ti pi fi ca dos
de ve ri am obe de cer ao pre vis to para os cri mes de
ação pri va da.

7. Obje ti van do re me di ar tais ques ti o na men to o
Po der Exe cu ti vo en ca mi nhou ao Con gres so Na ci o nal
o Pro je to de Lei nº 161 de 1991 que além de es cla re-
cer o re gi me pro ces su al de apu ra ção des tes de li tos
art. 2º pre via no vas nor mas de pro ce di men to a res pe i-
to do as sun to (art. 3º). Afi ro ve i tan do o en se jo, pro pôs
al te ra ção dos §§ 1º e 2º do art. 184 do Có di go Pe nal
in clu in do-se en tre as vi o la ções o alu guel e a tro ca,
com in tu i to de lu cro de obra in te lec tu al fo no gra ma ou
vi de o fo no gra ma pro du zi dos ou re pro du zi dos com in -
fri gên cia de di re i to au to ral.

8. No en tan to ao exa mi nar o PL nº 161/91 en ten-
deu a Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça da Câ ma ra
dos De pu ta dos pelo voto ven ce dor do Re la tor que as
dis po si ções ad je ti vas não me re ci am aco lhi da, eis que 
“ao es ta be le cer re gras pro ces su a is para apu ra ção de
tais de li tos o pro je to re pro duz di li gên ci as já dis ci pli na-
das no Có di go de Pro ces so Pe nal..” Na re a li da de con -
si de rou o De pu ta do Ibra him Abi-Ackel que o art. 2º e
os §§ 1º, 2º, 3º e 4º do art. 3º do Pro je to de Lei nº
161/91 eram des nes sá ri os.

9. O Se na do Fe de ral res ta be le cen do a re da ção
do pro je to ori gi nal na par te ad je ti va, a ou tor ga de po-
de res às as so ci a ções de ti tu la res de di re i tos au to ras
para fun ci o na rem como  as sis ten tes  de acu sa ção e,
na par te subs tan ti va, pro pôs o acrés ci mo de um novo
pa rá gra fo ao art. 184, do CP, ti pi fi can do o de li to de
alu guel não au to ri za do de obra ou pro du ção pro te gi-
das, mes mo no caso de sua con fec ção au to ri za da.

Po rém, em bo ra este tex to te nha sido apro va do pela
Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção da
Câ ma ra dos De pu ta dos, foi re cha ça do pelo Ple ná rio,
apro van do-se, en tão, o tex to da Lei nº 8.635, de 16 de 
mar ço de 1993, que al te rou o art. 184 do Có di go Pe-
nal.

10. Acon te ce  que a Lei nº 8.635/93, ao es ta be-
le cer pena se cun dá ria fixa, cri té rio aban do na do des de
a Lei nº 7.209, de 11 de ju nho de 1984, que al te rou a
Par te Ge ral do Có di go Pe nal ter mi nou por pre mi ar aos 
in fra to res no caso de pi ra ta ria de bens in te lec tu a is.

11. A pre sen te me di da ob je ti va cor ri gir tal equi -
vo co da Lei nº 8.635/93, pro pon do al te ra ção do art.
184, do Có di go Pe nal, para que dele con sis te  ex pres-
são “e mul tas”, o que tor na rá este dis po si ti vo com pa-
tí vel com o art. 49 da Lei nº 7.209, de 1984, que es ta-
be le ce a for ma de cál cu lo das mu i tas a se rem apli ca-
das.

12. Cabe res sal tar, por opor tu no, que os §§ 1º e
2º do art. 184 do Có di go Pe nal não con tem plam os
pro du to res de fo no gra mas como o di re i to de au to ri zar
ou pro i bir o seu alu guel. Além dis so, o ca put des te ar-
ti go co gi ta das vi o la ções de or dem mo ral, não da que-
las que tra zem re fle xo eco nô mi co.

13. Por tan to, não é pre ci so ne nhum es for ço de
in ter pre ta ção para  se che gar a con clu são de que a
lo ca ção de obra ou pro du ção deve de pen der de au to-
ri za ção do ti tu lar dos res pec ti vos di re i tos. A pro pó si to
o item 4 do art. 14 do Acor do so bre Aspec tos do Di re i-
tos de Pro pri e da de Inte lec tu al Re la ci o na dos ao Co-
mer cio – ADPIC (em in glês TRIPS), que in te gra o Tra -
ta do que cri ou a Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio
(OMC), apro va do no Bra sil pelo De cre to Le gis la ti vo nº 
30, de 15 de de zem bro de 1994, e pro mul ga do pelo
De cre to nº 1.355, de 30 de de zem bro de 1994 (DO de
31 de de zem bro de 1994. Su ple men to ao nº 248-A),
ins ti tui, em fa vor dos pro du to res de fo no gra mas, o di -
re i to de au to ri zar ou pro i bir seu alu guel (cf. art. 11 do
mes mo Acor do).

14. Por tal ra zão, as al te ra ções pre vis tas para os 
arts. 184 e 186 do Có di go Pe nal são além de im pe ra ti-
vo de jus ti ça, cum pri men to ao man da men to con ti do
no § 2º do art. 5º da Cons ti tu i ção Fe de ral.

15. É im por tan te con sig nar que o cha ma do pi ra-
ta ria de bens in te lec tu a is está dis se mi na da no País,
de for ma as sus ta do ra. So men te em seis me ses des te
ano, au to ri da des po li ci a is apre en de ram 555.921 cas -
se tes, con ten do gra va ções so no ras re pro du zi das
sem au to ri za ção dos ti tu la res. Como a ma nu ten ção
des se ma te ri al em de pó si to, além de com pli ca da, é
ex tre ma men te one ro sa, o Có di go de Pro ces so Pe nal
pas sa rá a dis por que, em não ha ven do im pug na ção
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quan to à ili ci tu de da pro du ção ou re pro du ção apre en-
di das, o juiz de ter mi na rá sua des tru i ção. Em caso de
con de na ção, ao pro la tar a sen ten ça, o juiz de ter mi na-
rá a des tru i ção da pro du ção ou re pro du ção cri mi no sa
e de ter mi na rá o per di men to dos equi pa men tos apre -
en di dos em fa vor da Fa zen da Na ci o nal, que po de rá
des truí-los ou doá-los a ins ti tu i ções ofi ci a is de en si no
ou de as sis tên cia so ci al (§ 7º).

Por todo o ex pos to, Se nhor Pre si den te, sub me-
te mos a pre sen te pro po si ção ao es cor ti no de Vos sa
Exce lên cia, na cer te za de que, se apro va das fo rem
as me di das nela pro pos tas, a de no mi na da pi ra ta ria
de bens in te lec tu a is se re du zi rá sen si vel men te.

Res pe i to sa men te.– Nel son A  Jo bim, Mi nis tro
de Esta do da Jus ti ça.– Fran cis co Cor rea Wef fort,
Mi nis tro de Esta do da Cul tu ra.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

DECRETO LEI Nº 2.848,
 7 DE DEZEMBRO  DE 1940 – CODIGO PENAL

....................................................................................

TÍTULO III
Dos Cri mes Con tra a Pro pri e da de Ima te ri al

CAPÍTULO I
Dos Cri mes Con tra a Pro pri e da de Inte lec tu al

Vi o la ção De Di re i to Au to ral
Art. 184 – Vi o lar di re i to au to ral: (Re da ção dada

pela Lei nº 6.895, de  17-12-1980)
Pena – de ten ção, de 3 (três) me ses a 1  (um)

ano, ou mul ta.
(Re da ção dada pela Lei nº 6.895, de

17-12-1980)
§ 1º – Se a vi o la ção con sis tir em re pro du ção,

por qual quer meio, com in tu i to de lu cro, de obra in te-
lec tu al, no todo ou em par te, sem a au to ri za ção ex-
pres sa do au tor ou de quem o re pre sen te, ou con sis tir
na re pro du ção de fo no gra ma ou vi de o fo no gra ma,
sem au to ri za ção do pro du tor ou de quem o re pre sen-
te: (Pa rá gra fo acres cen ta do pela Lei nº 6.895, de
17-12-1980 e al te ra do pela Lei nº 8.635, de
16-3-1993)

Pena – re clu são, de 1 (um) a 4 (qua tro) anos, e
mul ta, de Cr$10.000,00 (dez mil cru ze i ros) a
Cr$50.000,00 (cin qüen ta mil cru ze i ros).

§ 2º – Na mes ma pena do pa rá gra fo an te ri or in -
cor re quem ven de, ex põe à ven da, alu ga, in tro duz no
País, ad qui re, ocul ta, em pres ta, tro ca ou tem em de -
pó si to, com in tu i to de lu cro, ori gi nal ou có pia de obra
in te lec tu al, fo no gra ma ou vi de o fo no gra ma, pro du zi-
dos ou re pro du zi dos com vi o la ção de di re i to au to ral.
(Pa rá gra fo acres cen ta do pela Lei nº 6.895, de
17-12-1980 e al te ra do pela Lei nº 8.635, de
16-3-1993)

§ 3º – Em caso de con de na ção, ao pro la tar a
sen ten ça, o juiz de ter mi na rá a des tru i ção da pro du-
ção ou re pro du ção cri mi no sa.

(Pa rá gra fo acres cen ta do pela Lei nº 8.635, de
16-3-1993)

Usur pa ção de nome ou pse u dô ni mo alhe io
Art. 185 – Atri bu ir fal sa men te a al guém, me di an-

te o uso de nome, pse u dô ni mo ou si nal por ele ado ta-
do para de sig nar seus tra ba lhos, a au to ria de obra li -
te rá ria, ci en tí fi ca ou ar tís ti ca:

Pena –  de ten ção, de 6 (seis) me ses a 2 (dois)
anos, e mul ta.

Art. 186 – Nos cri mes pre vis tos nes te Ca pí tu lo
so men te se pro ce de me di an te que i xa, sal vo quan do
pra ti ca dos em pre ju í zo de en ti da de de di re i to pú bli co,
au tar quia, em pre sa pú bli ca, so ci e da de de eco no mia
mis ta ou fun da ção ins ti tu í da pelo po der pú bli co, e nos
ca sos pre vis tos nos § 1º e 2º do art. 184 des ta lei. (Re -
da ção dada pela Lei nº 6.895, de 17-12-1980)

LEI Nº 9.610,  DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Alte ra, atu a li za e con so li da a le gis la-
ção so bre di re i tos au to ra is e dá ou tras
pro vi dên ci as.

DECRETO LEI Nº 3.689,
 DE 3 DE OUTUBRO DE 1941
 – Có di go de Pro ces so Pe nal

....................................................................................

CAPÍTULO IV
Do Pro ces so e do Jul ga men to dos Cri mes

Con tra a Pro pri e da de Ima te ri al

Art. 524. No pro ces so e jul ga men to dos cri mes
con tra a pro pri e da de ima te ri al, ob ser var-se-á o dis-
pos to nos Ca pí tu los I e III do Ti tu lo I des te li vro, com
as mo di fi ca ções cons tan tes dos ar ti gos se guin tes.

Art. 525. No caso de ha ver o cri me de i xa do ves -
tí gio, a que i xa ou a de nún cia não será re ce bi da se
não for ins tru í da com o exa me pe ri ci al dos ob je tos
que cons ti tu am o cor po de de li to.

Art. 526. Sem a pro va de di re i to à ação, não será 
re ce bi da a que i xa, nem or de na da qual quer di li gên cia
pre li mi nar men te re que ri da pelo ofen di do.

Art. 527. A di li gên cia de bus ca ou de apre en são
será re a li za da por dois pe ri tos no me a dos pelo juiz,
que ve ri fi ca rão a exis tên cia de fun da men to para a
apre en são, e quer esta se re a li ze, quer não, o la u do
pe ri ci al será apre sen ta do den tro de 3 (três) dias após
o en cer ra men to da di li gên cia.

Pa rá gra fo úni co. O re que ren te da di li gên cia po -
de rá im pug nar o la u do con trá rio à apre en são, e o juiz
or de na rá que esta se efe tue, se re co nhe cer a im pro-
ce dên cia das ra zões adu zi das pe los pe ri tos.

Art. 528. Encer ra das as di li gên ci as, os au tos se -
rão con clu sos ao juiz para ho mo lo ga ção do la u do.

Art. 529. Nos cri mes de ação pri va ti va do ofen di-
do, não será ad mi ti da que i xa com fun da men to em
apre en são e em pe rí cia, se de cor ri do o pra zo de 30
(trin ta) dias, após a ho mo lo ga ção do la u do.
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Pa rá gra fo úni co. Será dada vis ta ao Mi nis té rio
Pú bli co dos au tos de bus ca e apre en são re que ri das
pelo ofen di do, se o cri me for de ação pú bli ca e não ti -
ver sido ofe re ci da que i xa no pra zo fi xa do nes te ar ti go.

Art. 530. Se ocor rer pri são em fla gran te e o réu
não for pos to em li ber da de, o pra zo a que se re fe re o
ar ti go an te ri or será de 8 (oito) dias.

LEI Nº 8.635, DE 16 DE MARÇO DE 1993

Dá nova re da ção ao art. 184 do Co di go
Pe nal.

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 art. 184 do De cre to-Lei nº 2.848¹, 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. 184................................................
§ 1º Se a vi o la ção con sis tir em re pro-

du ção, por qual quer meio, com in tu i to de lu -
cro, de obra in te lec tu al, no to do ou em par -
te, sem au to ri za ção ex pres sa do au tor ou de 
quem o re pre sen te, ou con sis tir na re pro du-
ção de fo no gra ma ou vi de o fo no gra ma, sem
a au to ri za ção do pro du tor ou de quem o re -
pre sen te:

Pena – re clu são, de um a qua tro anos, 
e mul ta, de Cr$10.000,00 (dez mil cru ze i ros)
a Cr$50.000,00 (cin qüen ta mil cru ze i ros).

§ 2º Na mes ma pena do pa rá gra fo an -
te ri or in cor re quem ven de, ex põe à ven da,
alu ga, in tro duz no País, ad qui re, ocul ta, em -
pres ta, tro ca ou tem em de pó si to, com in tu i-
to de lu cro, ori gi nal ou có pia de obra in te lec-
tu al, fo no gra ma ou vi de o fo no gra ma, pro du-
zi dos ou re pro duz com vi o la ção de di re i to
au to ral.

§ 3º Em caso de con de na ção, ao pro la-
tar a sen ten ça, o juiz de ter mi na rá a des tru i-
ção da pro du ção ou re pro du ção cri mi no sa......

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data
de sua pu bli cação.

Art. 3º Re vo gam-se as dis po si ções em 
con trá rio.

Bra sí lia, 16 de mar ço de 1993; 172º da Inde pen-
dên cia e 105º da Re pú bli ca. – Ita mar Fran co – Ma u-
rí cio Cor rêa.

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci ta ta nia.)

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) – Os Pro je tos de De cre to Le gis la ti vo nºs 74 a
138, de 2003, que aca bam de ser li dos, tra mi ta rão
com pra zo de ter mi na do de 45 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
úni co de cin co dias úte is, nos ter mos do art. 122, II,
“b”, com bi na do com o art. 375, I, am bos do Re gi men-
to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A Pre si dên cia re ce beu o Avi so nº 297, de
2003, de 26 do cor ren te, do Tri bu nal de Con tas da
União, en ca mi nhan do Re la tó rio de suas Ati vi da des,
re fe ren te ao exer cí cio de 2002.

O ex pe di en te, ane xa do ao pro ces sa do do Avi so nº 
46, de 2002, vai à Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A Pre si dên cia in for ma ao Ple ná rio que es tão
aber tas as ins cri ções para ora do res da pri me i ra hora
da ses são não-de li be ra ti va do dia 7 de abril des ti na da
a ho me na ge ar a Con fe rên cia Na ci o nal dos Bis pos do
Bra sil, CNBB, nos ter mos do Re que ri men to nº 160,
de 2003.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Há ora do res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Pa u lo
Paim, do Par ti do dos Tra ba lha do res do Rio Gran de do 
Sul, por per mu ta com o Se na dor Ro meu Tuma. V. 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.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Pre si den te Luiz
Iná cio Lula da Sil va anun ci ou, na ma nhã de hoje, o
va lor do sa lá rio mí ni mo que pas sa a vi go rar a par tir de 
1º de abril do pre sen te ano. 

Sou da base do Go ver no, e par ti ci pei de um de -
ba te aqui na úl ti ma sex ta-fe i ra com par la men ta res da
Opo si ção, que ar gu men ta vam da im por tân cia de o
sa lá rio mí ni mo en trar em vi gor a par tir de 1º de abril.

Eu gos ta ria de re a fir mar mi nha po si ção, Sr. Pre -
si den te. Espe ra va que no Go ver no do Pre si den te Luiz 
Iná cio Lula da Sil va o sa lá rio fos se re a jus ta do a par tir
de 1º de maio, data his tó ri ca dos tra ba lha do res do
cam po e da ci da de do mun do todo. Infe liz men te, pelo
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que per ce bi, não foi pos sí vel. E por que a dis cor dân-
cia na cha ma da “an te ci pa ção” de 1º de maio para 1º
de abril? 

O Go ver no an te ri or, de for ma ló gi ca no mun do
dos nú me ros e dos cál cu los, trans fe re a data de re a-
jus te do sa lá rio mí ni mo de 1º de maio para 1º de abril.

Lem bro-me, Se na dor Efra im Mo ra is – à épo ca
eu e V. Exª éra mos De pu ta dos, hoje so mos Se na do-
res –, que eu di zia da tri bu na da Câ ma ra dos De pu ta-
dos que dia 1º de abril é o “dia in ter na ci o nal da men ti-
ra”, e que o sa lá rio mí ni mo não pode con ti nu ar sen do
uma men ti ra na ci o nal. Insis ti, mas meus ape los não
fo ram ou vi dos. E o sa lá rio mí ni mo con ti nua a ser re a-
jus ta do no dia 1º de abril. Mas por que isso ocor re?
Ocor re por que a ló gi ca da Pre vi dên cia é des vin cu lar
de fi ni ti va men te os be ne fí ci os dos apo sen ta dos e dos
pen si o nis tas do sa lá rio mí ni mo.

Por obra do Go ver no an te ri or, ao mes mo tem po
em que o sa lá rio mí ni mo vem para 1º de abril, jo-
gam-se os be ne fí ci os dos apo sen ta dos e dos pen si o-
nis tas para 1º de ju nho. E pelo que es tou per ce ben do,
in fe liz men te – é a mi nha po si ção, não o digo com ale -
gria –, a im pres são que pas sa é que se vai man ter a
mes ma ló gi ca ain da este ano. 

Eu in sis ti rei na dis cus são da me di da pro vi só ria,
para que con si ga mos al te rá-la e per mi tir que apo sen-
ta dos e pen si o nis tas te nham o mes mo re a jus te dado
ao mí ni mo. Te nho pre o cu pa ções quan to ao ín di ce, se
será, pelo me nos, os mes mos 20% apro va dos, no fim
do ano pas sa do, pela Co mis são de Orça men to. A mi -
nha pre o cu pa ção é no sen ti do de que o apo sen ta do e 
o pen si o nis ta, que só re ce be rão o re a jus te em 1º de
ju nho, não te nham se quer os 20% que fo ram da dos
ao sa lá rio mí ni mo em 1º de abril. Na mi nha ló gi ca, o
cor re to, o jus to, o ade qua do, o so li dá rio, o ge ne ro so,
se ria uni fi car mos a data-base, como foi ao lon go de
mais de 60 anos: o sa lá rio mí ni mo e a apo sen ta do ria
cor ri gi dos no dia 1º de maio, ga ran tin do o mes mo per -
cen tu al. Não é esse o qua dro que se apre sen ta.

O Sr. Efra im Mo ra is (PFL – PB) – Se na dor Pa u-
lo Paim, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Ouço
com pra zer o com pa nhe i ro De pu ta do de lon gos anos.
Esti ve mos jun tos por qua se 20 anos. Sem pre que me
di ri jo a V. Exª, eu o faço como ex-De pu ta do, e ago ra,
na tu ral men te, como Se na dor da Re pú bli ca.

O Sr. Efra im Mo ra is (PFL – PB) – Se na dor Pa u-
lo Paim, é um pra zer lem brar mos que fo mos De pu ta-
dos. Cum pri mos nos sa mis são como tal e, hoje, nes ta
Casa, es ta mos fa zen do a nos sa par te – as sim po de-
mos di zer –, só que di fe ren te men te. No pas sa do, V.

Exª era Opo si ção e eu, Go ver no. Mas o ob je ti vo con ti-
nua sen do o mes mo: ser vir ao nos so País, prin ci pal-
men te aos Esta dos que re pre sen ta mos, V. Exª, o Rio
Gran de do Sul e eu, a Pa ra í ba. Aqui sou tes te mu nha
da luta de V. Exª du ran te to dos es tes anos no Con-
gres so Na ci o nal, em es pe ci al na Câ ma ra dos De pu-
ta dos, em de fe sa de um sa lá rio mí ni mo mais jus to. As
di fi cul da des ocor ri das não per mi ti ram que o Go ver no
pas sa do des se o sa lá rio mí ni mo que V. Exª e o Bra sil
de se jam, que que re mos. Da mes ma for ma, hoje, o
Go ver no do qual V. Exª faz par te, la men ta vel men te,
tam bém não con se gue che gar àqui lo que V. Exª e o
tra ba lha dor bra si le i ro de se jam. O Orça men to ga ran tiu
o mí ni mo de R$240 – pa re ce-me ser esse o sa lá rio
que será anun ci a do, ou foi, pelo Pre si den te Lula. Eu
di ria a V. Exª que de ve mos con ti nu ar lu tan do por um
sa lá rio mí ni mo me lhor. Acre di ta va sin ce ra men te, pelo 
que de fen deu o Par ti do de V. Exª, prin ci pal men te V.
Exª – mas V. Exª não é res pon sá vel por isso, não está
no Exe cu ti vo, não pode es co lher o sa lá rio mí ni mo –,
que o Pre si den te anun ci as se, se pos sí vel, um sa lá rio
mí ni mo de pelo me nos R$250. Mas va mos con ti nu ar
lu tan do, va mos man ter essa luta que V. Exª tão bem
ini ci ou na Câ ma ra dos De pu ta dos, que teve sem pre o
meu apo io e con ti nua ten do. O meu Par ti do, o PFL,
con cor da que, de ime di a to, seja ba i xa da a me di da
pro vi só ria, como pede V. Exª, e que tam bém os apo -
sen ta dos pas sem a re ce ber o sa lá rio mí ni mo a par tir
de 1º de abril. Esse foi o com por ta men to de V. Exª, na
Câ ma ra, como foi o meu tam bém. Não há por que re ti-
rar os apo sen ta dos do be ne fí cio do au men to do sa lá-
rio mí ni mo. Va mos jun tos con ti nu ar de fen den do os
fun ci o ná ri os pú bli cos apo sen ta dos e, evi den te men te,
os da ati va, mas, prin ci pal men te os apo sen ta dos, por -
que te nho cer te za de que V. Exª e eu con ti nu a re mos
vo tan do para que não seja co bra da no va men te a Pre -
vi dên cia des ses tra ba lha do res. Pa ra béns a V. Exª por
essa ati tu de fir me de uma pes soa que tem se ca rac te-
ri za do no Con gres so Na ci o nal por po si ções co e ren-
tes e que con ti nu a rá sem pre em de fe sa dos seus
prin cí pi os.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Se na dor
Efra im, agra de ço V. Exª.

De ime di a to, com mu i to sa tis fa ção, cedo a pa la-
vra tam bém ao Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães.
Lem bro-me que em ou tras jor na das, com cer te za, es -
ti ve mos jun tos na mes ma ca mi nha da: a luta pelo sa lá-
rio mí ni mo de US$100.00. Enten do que é uma luta
que há de con ti nu ar.

O Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães (PFL – BA) –
Se na dor Pa u lo Paim, te nho ma i or pra zer em apar-
teá-lo, em pri me i ro lu gar, pela co e rên cia que V. Exª
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tem de mons tra do. E hoje é um Se na dor dos mais res -
pe i ta dos nes ta Casa, com pou co tem po de iní cio de
nos sos tra ba lhos. Mas, so bre tu do, te nho que fa zer
jus ti ça a V. Exª que foi a pri me i ra pes soa no País a lu -
tar por um sa lá rio mí ni mo de cen te. Eu o acom pa nhei
e fiz, tam bém, mu i ta for ça por isso, no Go ver no pas -
sa do, e com pre en do, hoje, a po si ção do Go ver no de
Lula, em vir tu de das di fi cul da des fi nan ce i ras. Mas
nem por isso con cor do com o sa lá rio mí ni mo de
R$240,00. Acho que de ve ria ser, pelo me nos, como
sa li en tou o nos so emi nen te Se na dor Efra im Mo ra is,
R$250,00. E, tam bém, em re la ção aos apo sen ta dos,
es tou com o pen sa men to de V. Exª. Mas, seja como
for, o que nes se ins tan te eu gos ta ria de fa zer era uma
de cla ra ção de res pe i to ao seu tra ba lho, não o de hoje, 
ao de on tem, ao de hoje e ao de sem pre, em de fe sa
de um sa lá rio jus to para o tra ba lha dor bra si le i ro.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Se na-
dor Anto nio Car los Ma ga lhães, agra de ço as pa la-
vras de V. Exª.

Lem bro que quan do V. Exª era Pre si den te do
Se na do, inú me ras ve zes, re ce beu-me, na Pre si dên-
cia, para que pu dés se mos, jun tos, ar ti cu lar uma mo -
bi li za ção po si ti va, pro po si ti va, para a va lo ri za ção do
sa lá rio mí ni mo. Nes te mo men to, não po de ria ser di fe-
ren te. Esta mos am bos no Se na do.

Ago ra, o sa lá rio mí ni mo é anun ci a do na fa i xa
dos R$240,00, de acor do com o que veio da peça or -
ça men tá ria. Que não es te ja mos fe li zes, mas que te-
nha mos a ex pec ta ti va de ver, quem sabe em pou co
es pa ço de tem po, o sa lá rio mí ni mo atin gir os
US$100.00. Afir mei an tes e re pi to hoje que ne nhum
go ver no, no pri me i ro ano, atin giu um sa lá rio mí ni mo
de US$100.00 No en tan to, é im por tan te lem brar que
no se gun do ano do Go ver no an te ri or che gou-se aos
US$100.00. É uma luta de to dos os que sem pre vo ta-
ram com essa fi na li da de. Em 1995, che ga mos aos
US$100.00. Em 1988, o sa lá rio de R$180,00 cor res-
pon dia tam bém a US$100.00.

Por isso, Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães,
Se na dor Efra im Mo ra is, es tou en ca mi nhan do à Casa
pro je to de lei com o se guin te teor: “Dis põe so bre o re -
a jus te do sa lá rio mí ni mo a par tir de 1º de maio de
2004”. A par tir de 1º de maio de 2004, o sa lá rio mí ni-
mo será re a jus ta do pelo IGP–DI, o ín di ce que his to ri-
ca men te de fi niu o sa lá rio mí ni mo no va lor/hora com
um au men to real de R$0,20. Os que es tão as sis tin do,
nes te mo men to, à TV Se na do po dem ques ti o nar o
fato de que o IGP–DI re fle te a in fla ção do pe río do e
que tem dado pou co mais que 20%. Po dem tam bém
es tra nhar a quan tia de ape nas R$0,20 por hora. Vin te
cen ta vos/hora cor res pon dem a R$44,00/ano. Se esse 

pro je to for apro va do ao me nos em 1º de maio de
2004, o sa lá rio mí ni mo do Bra sil va le rá, de acor do
com to dos os cál cu los fe i tos por eco no mis tas e ar ti cu-
lis tas, o cor res pon den te a US$100.00. Tam bém men -
ci o no no pro je to que o mes mo per cen tu al de re a jus te
dado ao mí ni mo es ten de-se aos 22 mi lhões de apo -
sen ta dos e pen si o nis tas.

Faço aqui, Sr. Pre si den te, todo um his tó ri co do
sa lá rio mí ni mo, des de o va lor que este pos su ía, em
1940, o que cor res pon de ria a R$661,00. Pe los da dos
do Di e e se, o sa lá rio mí ni mo ide al, atu al men te, se ria em 
tor no de R$1.300,00. Não es ta mos pro pon do – e que
fi que bem cla ro – que a eco no mia vá re sis tir a um sa lá-
rio mí ni mo cor res pon den te ao va lor de R$1.300,00. No
pro je to, es tou ga ran tin do que, ao me nos a par tir dos
R$240,00, po de re mos, no se gun do ano do Go ver no
Lula, atin gir US$100.00. No ter ce i ro ano, to ma ra que
pos sa mos atin gir ain da um per cen tu al ma i or, be ne fi ci-
an do sem pre apo sen ta dos e pen si o nis tas.

Sei que é di fí cil, Sr. Pre si den te, pre ver um sa lá-
rio mí ni mo aci ma de R$240,00 ou R$250,00, o que é
dis tan te ain da dos US$100.00. Espe ro, ao me nos,
que vol te mos a uni fi car a data-base. Fa lei so bre o as -
sun to na sex ta-fe i ra. Des ta tri bu na, afir mei que mi nha
ex pec ta ti va era a de que o sa lá rio mí ni mo vol tas se a
ser cor ri gi do na data his tó ri ca dos tra ba lha do res do
mun do in te i ro: 1º de maio. Espe ro ain da que o be ne fí-
cio se es ten da aos apo sen ta dos e pen si o nis tas.

A me di da pro vi só ria virá a esta Casa e en ten do
que fa re mos uma bela dis cus são so bre a ques tão. E,
na Co mis são Mis ta, irei tra ba lhar para que a
data-base seja uni fi ca da e que se ga ran ta aos apo-
sen ta dos o mes mo per cen tu al que for con ce di do ao
sa lá rio mí ni mo.

O Se na dor Arthur Vir gí lio, ex-De pu ta do, co-
men ta va a ques tão do sa lá rio mí ni mo. Sin to que V.
Exª foi vi to ri o so. Ti ve mos um pe que no de ba te e
cada um mos trou seu en ten di men to, na úl ti ma sex-
ta-fe i ra. V. Exª dis se que era im por tan te que o sa lá rio
mí ni mo fos se re a jus ta do em 1º de abril. Dis se-lhe que
eu gos ta ria que data fos se uni fi ca da em 1º de maio.

V. Exª foi vi to ri o so, por que o Go ver no aca ba de
au men tar o sa lá rio mí ni mo para R$240,00, man ten do
a data de 1º de abril. A mi nha de fe sa da uni fi ca ção
para 1º de maio – re a fir mo – era para tam bém uni fi car
os ven ci men tos de apo sen ta dos e pen si o nis tas. Vou
tra ba lhar na me di da pro vi só ria para que o mes mo per -
cen tu al dado ao sa lá rio mí ni mo se es ten da aos apo-
sen ta dos e pen si o nis tas, que es tão ten do, anu al men-
te, per da em re la ção a ele. É co mum, em qual quer
de ba te, ou vir mos um apo sen ta do di zer que se apo-
sen tou com cin co sa lá ri os mí ni mos e está re ce ben do
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três ou que se apo sen tou com três e está ga nhan do
1,5. De ve mos tra ba lhar, na Casa – e acre di to que to-
dos va mos par tir nes se sen ti do –, para que o apo sen-
ta do te nha di re i to ao mes mo per cen tu al con ce di do ao
sa lá rio mí ni mo, de 20%, de acor do com a me di da pro -
vi só ria. Enten do que eles, que tra ba lha ram toda a
vida, me re cem ter re a jus te no dia 1º de maio. Hoje, a
data-base do apo sen ta do é 1º de ju nho. Vou tra ba lhar
na me di da pro vi só ria para que o apo sen ta do te nha re -
a jus te em 1º de maio, no mí ni mo – re a fir mo – no mes -
mo per cen tu al dado ao sa lá rio mí ni mo.

Se na dor Arthur Vir gí lio, tam bém fa zia uma re fe-
rên cia ao Go ver no de V. Exª. Por três ve zes, no Go ver-
no an te ri or, o sa lá rio mí ni mo atin giu U$100.00: de
1992 para 1993, 1995 e 1998. Sei que isso não foi
pos sí vel no pri me i ro ano do Go ver no Lula, mas já es -
tou en ca mi nhan do um pro je to para que, em 1º de
maio do ano que vem, atin ja mos U$100.00, cor res-
pon den te a mais ou me nos R$350,00, e o mes mo
per cen tu al de re a jus te para os apo sen ta dos.

Sr. Pre si den te, tam bém apro ve i to a opor tu ni da-
de para di zer que a ques tão do sa lá rio mí ni mo tem
mu i to a ver com a po lí ti ca de em pre go. Ao con trá rio do 
que mu i tos di zem, toda vez que o sa lá rio mí ni mo é re -
a jus ta do, não há de mis são; e mais tra ba lha do res con -
se guem pos tos de tra ba lho por que o sa lá rio mí ni mo
aca ba sen do a mola que im pul si o na toda a eco no mia,
re a ti van do o pró prio mer ca do in ter no: há ou tras mi -
lhões de pes so as em con di ções de gas tar e com prar;
se com pram é por que al guém ven de; se ven dem é
por que al guém pro duz. Com isso, es ta ría mos ge ran-
do mais pos tos de tra ba lho. Espe ro que man te nha-
mos essa fi lo so fia cor re ta.

Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, lem bro-me
de que es ti ve com V. Exª e ou tros Se na do res na Co-
mis são Espe ci al de Com ba te à Fome, ba se a da numa
PEC, em que dis cu tía mos a im por tân cia da po lí ti ca de
er ra di ca ção da fome no Bra sil. Eu apre sen ta va uma
emen da di zen do que uma das for mas de com ba ter a
fome no Bra sil se ria ele van do o va lor do sa lá rio mí ni-
mo. Por isso, nes sa ló gi ca do pró prio Go ver no Lula,
além da mar mi ta, da ces ta bá si ca, do tí que te-ali men ta-
ção e da dis tri bu i ção de ali men tos, te mos que tra ba-
lhar ati va men te na li nha de ge rar mais em pre go e ren -
da para que o nos so povo viva com dig ni da de.

Sr. Pre si den te, en cer ro di zen do que o sa lá rio
mí ni mo é o me lhor dis tri bu i dor de ren da que este País 
pode ter. O sa lá rio mí ni mo re per cu te po si ti va men te
nos pi sos re gi o na is dos Esta dos, nos pi sos das ca te-
go ri as, re per cu te em car gos e sa lá ri os das em pre sas,
re per cu te no se gu ro-de sem pre go, re per cu te até mes -
mo no sa lá rio ma ter ni da de. Enfim, é toda uma ca de ia

po si ti va que dis tri bui a ren da e ala van ca a mas sa sa -
la ri al, no mo men to em que se dis tri bui um sa lá rio
mais de cen te para todo o nos so povo.

Por isso re a fir mo mi nha po si ção. Tra ba lha rei em
cima da me di da pro vi só ria, mas, as sim mes mo, já
apre sen to a pro pos ta de US$100.00 para que en tre
em vi gor a par tir de 1º de maio, em 2004.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-

pos.) – Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Mão
San ta, do PMDB do Esta do do Pi a uí, que dis põe de
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, Srªs e Srs. Se na do res, bra si le i ros e bra si le i ras,
pre sen tes ou que as sis tem à TV Se na do. Que Deus
es te ja nes ta ses são.

Extra or di ná rio Se na dor Anto nio Car los Ma ga-
lhães, ho mem de luta e que re pre sen ta o bra vo povo
da Ba hia, per mi ta-me bus car Ma qui a vel. Ele en si nou
que é mu i to di fí cil go ver nar sem o povo. E Abra ham
Lin coln, cujo en si na men to che ga até nós – não che -
gou ao Pre si den te Bush, mas che ga até nós –, dis se:
“Não faça nada con tra a opi nião pú bli ca por que ma lo-
gra. Tudo com a opi nião pú bli ca tem êxi to”. Ele en si-
nou mais: “Ca ri da de para to dos, ma lí cia para ne-
nhum, fir me za no di re i to”.

No nos so Bra sil, Ge tú lio Var gas, numa das suas 
re fle xões, dis se: “Se nos afas ta mos das as pi ra ções
po pu la res, é como nos nu trir mos dos mi cró bi os da
nos sa au to des tru i ção”. E Jus ce li no Ku bits chek de Oli -
ve i ra, Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, mé di co
como nós, com a for ça do povo como nós, vi ra va-se
aos seus mais ín ti mos – Isra el Pi nhe i ro, José Ma ria
Alckmin, o pró prio Anto nio Car los Ma ga lhães, e di zia:
“Como vai o mons tro?” O mons tro era o povo. Ele que -
ria sa ber como es ta va o povo.

Qu an do go ver nei o Pi a uí, can tei com mu i ta
cren ça que o povo é o po der, como uma reza, com a
fé que re mo ve mon ta nha. Cren ça no povo.

O Pi a uí vive con ce i tos da una ni mi da de. So mos
um povo cris tão: vi ve mos as vir tu des da hon ra con-
quis ta da por meio da cren ça no es tu do, no tra ba lho,
no amor, na jus ti ça e na bus ca da paz. Eu te nho, como 
mu i tos, nome cris tão: o meu é Fran cis co, que lem bra
aque le ita li a no que an da va com uma ban de i ra es cri ta:
paz e bem.

Cons tru í mos, ao lon go do tem po, com es for ços
do povo e do go ver no que eu exer ci, as sim como ou -
tros ilus tres, o Se na dor Alber to Sil va, por exem plo, a
so ci e da de bra si le i ra de me nor ín di ce de cri mi na li da-
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de, de acor do com a Unes co – Orga ni za ção das Na -
ções Uni das para a Edu ca ção, Ciên cia e Cul tu ra. Te -
mos o me nor ín di ce de cri mi na li da de nes te País. 

Se gun do um grá fi co da Unes co, para o caso do
Nor des te, eu ci ta rei al guns va lo res do País:

Taxa de ho mi cí dio e ou tras vi o lên ci as em qual -
quer ida de. Óbi tos por 100 mil: No Pi a uí, de cada 100
mil ha bi tan tes, o ín di ce é de 5,5. No Ma ra nhão, é de
8,1; na Ba hia, 15,1; na Pa ra í ba, 19,4; no Ce a rá, 20; no 
Rio Gran de do Nor te, 24,5; nas Ala go as, 29,1; em
Ser gi pe, 41,9; e em Per nam bu co, 42,7. Pos su í mos o
me nor ín di ce do Nor des te do Bra sil. O cam peão de
cri mi na li da de é o Espí ri to San to. Ima gi nem se o nome 
não fos se Espí ri to San to! (Ri sos.) E nes te grá fi co,
cer ta men te, Se na do res, não está in clu í do o juiz que
ma ta ram re cen te men te. Estes da dos aqui mos tram o
es for ço do Pi a uí, o Pi a uí de Gu a ri bas, mas é des sa
gen te que cons trói com tra ba lho, com gran de za e que 
or gu lho sa men te re pre sen to.

De fato, quan to à taxa de ho mi cí dio e ou tros ti -
pos de vi o lên cia em qual quer ida de, o in di ca dor é de
5,5 óbi tos por 100 mil ha bi tan tes no Pi a uí ver sus in di-
ca do res em ou tros Esta dos nor des ti nos, va ri an do de
8,1 no Ma ra nhão a 15,1 na Ba hia, que é o Esta do do
qual o Nor des te se or gu lha, e que o Se na dor Anto nio
Car los Ma ga lhães, com sua es co la, fez da que le Esta -
do um país do qual nós, nor des ti nos, nos or gu lha mos.
Então, para 15,1, al can çan do 42,7 de óbi tos por 100
mil ha bi tan tes em Per nam bu co.

Qu an to à taxa de ho mi cí dio e ou tros ti pos de vi -
o lên cia en tre jo vens de 15 a 24 anos, se gun do a
Unes co, o Pi a uí pra ti ca men te se man tém es tá vel.
Esses da dos re fe ren tes ao Pi a uí fa lam a lin gua gem
dos nú me ros, que é, por tan to, in con tes tá vel.

Srªs e Srs. Se na do res, como Con fú cio di zia, um
qua dro fala por dez mil pa la vras. Asso mo a esta tri bu-
na para di zer ao Pre si den te Lula – no qual vo tei e
acre di tei, as sim como meu Esta do – e ao Mi nis tro da
Jus ti ça que o Pi a uí foi con quis ta do em luta san gren ta
na ba ta lha de Je ni pa po, a 13 de mar ço de 1823, con -
tra o in ter ven tor por tu guês, Fi dié, so bri nho e afi lha do
de D. João VI, que im pe diu as for ças na po leô ni cas de
in va dir Por tu gal e veio ao nor des te cri ar uma nova Pá -
tria li ga da a Por tu gal, que se ria o Ma ra nhão. O nos so
solo foi re sul ta do de uma con quis ta san gren ta, não foi 
aque la brin ca de i ra de pai para fi lho, “in de pen dên cia
ou mor te” do sul com fes tas e ale gria. Nós so mos do
Pi a uí, do Nor des te. Os ba i a nos, de po is, fi ze ram uma
ba ta lha em 2 de ju lho. Nós fo mos os pri me i ros a lu tar
pela uni da de e pela gran de za des te País. Tam bém
pa cí fi ca e de mo cra ti ca men te foi ex pul so ou tro in ter-

ven tor que ten tou, com o au xí lio de au to ri da des, des -
res pe i tar a von ta de do nos so povo re cen te men te.

Sr. Pre si den te, Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam-
pos, seu pai é o ma i or dos mes tres. Eu o con si de ro
meu pai – eu o ado tei, pois per di o meu e gos to mu i to
dele. Si que i ra Cam pos deve ter lhe en si na do mu i to,
mas co me teu um erro. Fal tou-lhe co ra gem. Eu lhe dis-
se que se can di da tas se à Pre si dên cia da Re pú bli ca de -
po is de ter cri a do o To can tins, tal vez ele fos se ele i to.

O Lí der não de ci de; re pre sen ta a de ci são de
seus li de ra dos e do seu povo. Esta mos na Casa que
sim bo li za o mo nu men to ma i or da de mo cra cia do povo 
bra si le i ro: o Se na do da Re pú bli ca, que sem pre en-
con trou as me lho res so lu ções nos mo men tos mais di -
fí ce is da Pá tria. Esta mos aqui os três Se na do res do
Pi a uí: Alber to Sil va, que já go ver nou aque le Esta do
duas ve zes; He rá cli to For tes, de pers pec ti vas in ve já-
ve is na po lí ti ca des te País; e eu, Mão San ta, re pre-
sen tan tes do Pi a uí. Inspi ra dos na for ma ção cris tã da
nos sa gen te, que acre di ta no Pai, no Fi lho e no Espí ri-
to San to, sig ni fi can do um só Deus, com uma úni ca
von ta de, nós, Alber to Sil va, He rá cli to e Mão San ta, te -
mos uma só voz na luta do Pi a uí e afir ma mos: não
hos pe da re mos Fer nan di nho Be i ra-Mar, nem seus se -
gui do res, nem si mi la res.

O ob je ti vo do Pi a uí é cons tru ir uma so ci e da de
cada vez mais jus ta, mais igua li tá ria e mais fra ter na.
Esta mos tra ba lhan do mu i to, para que, já que te mos o
me nor ín di ce de cri mi na li da de do País, em bre ve, se -
ja mos a so ci e da de mais pa cí fi ca do mun do. Essa é a
des ti na ção do Pi a uí.

Qu e re mos aju da do Go ver no Fe de ral para apri -
mo rar a Aca de mia da Po lí cia Mi li tar, a Aca de mia da
Po lí cia Ci vil e a Fa cul da de de Ba cha réis em Se gu ran-
ça Pú bli ca, cri a das quan do eu go ver nei o Esta do;
para re for çar nos sas uni da des pre si diá ri as e para
aper fe i ço ar nos sa má qui na po li ci al, quer es ta du al
quer fe de ral.

Nos úl ti mos anos, foi no Pi a uí que ocor reu o ma -
i or de sen vol vi men to uni ver si tá rio do País e tal vez do
mun do. No úl ti mo ano de meu Go ver no, 65 mil bra si le-
i ros fi ze ram ves ti bu lar para a Uni ver si da de Esta du al
do Pi a uí, onde Deus me per mi tiu cri ar 32 cam pus
avan ça dos, tre zen tos cur sos su pe ri o res, en tre os
qua is, uma Fa cul da de de Ciên ci as Mé di cas. Te re si na
é das pou cas ca pi ta is do País em que há duas fa cul-
da des de Me di ci na. O de sen vol vi men to é tão gran de
que a ciên cia de sa ú de de i xou de ser re fe rên cia para
se tor nar uma ex ce lên cia mé di ca. O Pi a uí é um dos
pou cos Esta dos des te País onde se faz vá ri os trans -
plan tes, in clu si ve de co ra ção, com êxi to.

Abril  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira  1º 05517MARÇO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL546     MARÇO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL546     



O Sr. Alme i da Lima (PDT – SE) – Se na dor Mão 
San ta, V. Exª per mi te-me um apar te?

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Com todo
pra zer, ouço esse gran de lí der do nor des te, Se na dor
Alme i da Lima.

O Sr. Alme i da Lima (PDT – SE) – Se na dor Mão 
San ta, na úl ti ma sex ta-fe i ra, nes te ple ná rio, fiz um rá -
pi do pro nun ci a men to e pres tei a mi nha ho me na gem
ao Se na dor Alber to Sil va, da que le Esta do, ao povo do 
Pi a uí e – por que não di zer –, a to dos os nor des ti nos.
Nes te ins tan te te nho a opor tu ni da de de apar te ar V.
Exª e in se rir a mi nha fala nos Ana is des ta Casa exa ta-
men te num pro nun ci a men to bra vo, va len te, fe i to nes -
te ins tan te. Apro ve i to esta opor tu ni da de para, mais
uma vez, di zer a V. Exª, ao povo do Pi a uí e ao povo
nor des ti no que a nos sa re gião pre ci sa de apo io de ci-
si vo do Go ver no Fe de ral para o seu en gran de ci men to
e o do seu povo. V. Exª de mons tra a re a li da de do Pi a-
uí, so bre tu do no que diz res pe i to à se gu ran ça pú bli ca,
que apre sen ta os me no res ín di ces de cri mi na li da de.
É pre ci so di zer que es ses ín di ces não acon te cem por
aca so, mas de cor rem de uma ação com pe ten te dos
Go ver nos do Esta do do Pi a uí. Te nho cer te za – faço
ques tão de res sal tar isso – de que os nú me ros que
re ce bi de V. Exª re pre sen tam um exem plo para todo o
País. V. Exª aca ba de fa zer um re la to a res pe i to da
edu ca ção e da uni ver si da de es ta du al. O Pi a uí ex pan-
de a sua fron te i ra agrí co la, com o cul ti vo in clu si ve de
soja. É um dos Esta dos que apre sen ta vam ín di ces
ba i xís si mos de de sen vol vi men to e que, ago ra, se ex -
pan de. Evi den te men te, nes te mo men to, o Esta do não 
pode ser ape na do, as sim como todo o Nor des te, em
de cor rên cia da ex ce len te ad mi nis tra ção na se gu ran-
ça pú bli ca de mons tra da para todo o País, so bre tu do
para o Sul e o Su des te. Na ver da de, o Esta do do Pi a uí
pre ci sa re ce ber prê mi os. Ci tei, na úl ti ma sex ta-fe i ra –
e faço ques tão de re pri sar ago ra –, uma obra de dois
ame ri ca nos, sob o tí tu lo Re in ven tan do o Go ver no,
de mons tran do que os Esta dos ame ri ca nos com me -
lhor de sem pe nho na se gu ran ça pú bli ca re ce bem es tí-
mu los no Orça men to. O Esta do do Pi a uí é ape na do.
Per ce be mos que es ses fa tos acon te cem ape nas no
Bra sil. Se na dor Mão San ta, o Pi a uí me re ce apla u so,
es tí mu lo e in cen ti vo, não uma pe ni ten ciá ria, quan do o 
Esta do e todo o Nor des te ple i te i am uma re fi na ria. O
Pi a uí de se ja es co las, ex ce lên cia na sa ú de e nas es -
tra das, in cen ti vo do Go ver no Fe de ral. Por essa ra zão,
so li da ri zo-me com V. Exª, com o povo do Pi a uí e com
todo o povo nor des ti no. Nós do Nor des te e toda a
Ban ca da nor des ti na de ve mos nos in sur gir con tra
essa de ci são. Se hoje isso está ocor ren do no Esta do
do Pi a uí, o Esta do de Ser gi pe deve co lo car as bar bas

de mo lho, as sim como a Pa ra í ba do Se na dor Efra im
Mo ra is e a Ba hia do Se na dor Anto nio Car los Ma ga-
lhães. Ama nhã, isso po de rá ocor rer em um dos nos -
sos Esta dos. É pre ci so que aque les que cri am o pro -
ble ma te nham com pe tên cia para re sol vê-lo. Do con -
trá rio, da qui a pou co che ga re mos à con clu são de
aque la in fe liz fra se dita pelo Mi nis tro José Gra zi a no
não é ape nas de S. Exª, mas de todo o Go ver no,
quan do o Nor des te pas sa a ser tra ta do de for ma dis -
cri mi na da até nos in ves ti men tos. Mu i to obri ga do, Se -
na dor Mão San ta.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Agra de ço o
apar te e peço per mis são para in cor po rar as pa la vras
de V. Exª em meu pro nun ci a men to, prin ci pal men te no
to can te ao li vro Re in ven tan do o Go ver no, de Ted
Ga e bler e Da vid Osbor ne. Tive opor tu ni da de de ver
os au to res des se li vro em um sim pó sio que tra tou da
se gu ran ça no Bra sil, re a li za do em For ta le za. Inspi ra-
dos nes se li vro, cons tru í mos o Sis te ma Pe ni ten ciá rio
do Pi a uí para aten der às ne ces si da des de 2,8 mi-
lhões de pi a u i en ses que lá vi vem fe li zes e de ou tros
500 mil que an dam Bra sil afo ra, sa u do sos da nos sa
ter ra. Para essa po pu la ção, a Pe ni ten ciá ria Irmão Gu -
i do foi cons tru í da em Te re si na, du ran te o nos so Go-
ver no. Ti nha que ser um ba i a no  digo isso em ho me-
na gem ao Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães  o fun -
da dor da ci da de de Te re si na. Seu nome era Sa ra i va.
Ele foi a São Pa u lo, em mis sões do Impé rio, tor nou-se
Mi nis tro, Pri me i ro-Mi nis tro e co man dou a Gu er ra do
Pa ra guai. Aque la men te ba i a na, igual à de Ruy Bar -
bo sa e à de Anto nio Car los Ma ga lhães, cri ou Te re si-
na, me so po tâ mi ca, en tre dois rios. A Pe ni ten ciá ria
Irmão Gu i do está den tro des sa ci da de, a pou co mais
de 10 km, pró xi ma a um ba ir ro pe ri fé ri co.

Não pre ci sa mos de Be i ra-Mar, por que te mos o li -
to ral mais bo ni to do Bra sil: te mos o Del ta do Par na í ba.
Be i ra-Mar não é atra ti vo tu rís ti co para o Pi a uí, que tem
os 66 km mais bo ni tos de pra ia. E Deus fez com que o
rio Par na í ba se lan ças se ao mar, de po is de per cor rer
1.458 km, não como foz úni ca, mas lem bran do a le tra
gre ga del ta. Daí o nome Del ta do Par na í ba. Deus só
quis fa zer isso no Nilo, na Áfri ca, no Me con gue, na
Ásia che ia de guer ra, e lá no Pi a uí, com amor. E ele se 
abre em cin co rios, lem bran do uma mão, com cer te za,
san ta, que for mou 78 ilhas e é o re can to do mar.

Mas o in con ve ni en te é que, es tan do lá, eles, pe -
los Di re i tos Hu ma nos, têm vi si tas. Du zen tos e ses-
sen ta ban di dos in ter na ci o na is de alta pe ri cu lo si da de
vão ser vi si ta dos por quem? Pa dre Antô nio Vi e i ra dis -
se: “Qu an do um bem che ga é acom pa nha do de ou tro
bem; um mal che ga tam bém acom pa nha do de ou tro
mal.” Então, eles se rão vi si ta dos por quem? Por mi -
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lha res de acom pa nhan tes do mes mo ní vel, do mes -
mo per fil. E aí Te re si na se trans for ma ria numa ca pi tal
de ban di dos. Essa é a nos sa opi nião.

O Sr. Efra im Mo ra is (PFL – PB) – Se na dor Mão
San ta, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Con ce do um 
apar te ao Se na dor Efra im Mo ra is.

O Sr. Efra im Mo ra is (PFL – PB) – Se na dor Mão
San ta, pa ra be ni zo V. Exª pelo im por tan te pro nun ci a-
men to que faz nes ta tar de e so li da ri zo-me com os
seus ir mãos do Pi a uí, seus con ter râ ne os, e tam bém
com os Se na do res He rá cli to For tes e Alber to Sil va,
pela po si ção fir me que as su mi ram ao lado de V. Exª,
em de fe sa do Esta do que re pre sen tam. Sa be mos
que, no Pi a uí, que V. Exª tão bem ad mi nis trou, hou ve
uma luta sur gi da dos ho mens pú bli cos, do pró prio
povo, como dis se V. Exª, fa zen do com que lá hou ves-
se o me nor ín di ce de cri mi na li da de do nos so Nor des-
te. E, como as si na lou mu i to bem o nos so com pa nhe i-
ro nor des ti no de Ser gi pe, o Se na dor Alme i da Lima, se
o Pi a uí lu tou, se os po lí ti cos lu ta ram, se o povo lu tou
para que hou ves se lá o me lhor meio de vida, a for ma
mais tran qüi la de se vi ver do Nor des te e, tal vez, do
País, não é pos sí vel, ago ra, re ce ber mar gi na is como
Fer nan di nho Be i ra-Mar. O Pi a uí me re ce mu i to mais.
Me re ce o que bem dis se V. Exª: re cur sos, or ça men to,
para essa ju ven tu de que che ga a sua ter ra para es tu-
dar nas es co las de ní vel su pe ri or, aber tas com o tra -
ba lho de V. Exª. Va mos nos unir, nós os nor des ti nos, a 
fim de lu tar em de fe sa do Nor des te, a fim de re a li zar
gran des obras, com ba ter a de si gual da de e ge rar em -
pre go para nos sos ir mãos. Sin ce ra men te, meu caro
Se na dor Mão San ta, V. Exª traz um as sun to que não é 
ape nas do Pi a uí. Pode ter cer te za, da qui para fren te,
será de todo o Nor des te. Todo o Nor des te em de fe sa
do Pi a uí, pois, em de fe sa do Pi a uí, es ta re mos em de -
fe sa do Nor des te.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Agra de ço o
apar te, Se na dor Efra im Mo ra is.

O Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães (PFL – BA) 
– Per mi te-me V. Exª um apar te, no bre Se na dor
Mão San ta?

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Pois não, no -
bre Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães. V. Exª tem
pre va lên cia. V. Exª me re ce o res pe i to des ta Casa e do 
Nor des te.

O Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães (PFL – BA) –
Mu i to obri ga do.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Sou tes te-
mu nha de que V. Exª trans for mou a Ba hia, a pe que na

Ba hia da mi nha in fân cia e ju ven tu de, num “país” res -
pe i ta do e ad mi ra do por todo o Bra sil e o mun do.

O Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães (PFL – BA) –
Mu i to obri ga do, Se na dor. Peço o apar te a fim de ra ti fi-
car o que dis se ram os Se na do res Efra im Mo ra is e
Alme i da Lima. Estou ple na men te de acor do com S.
Exªs quan do sa li en tam o tra ba lho re a li za do por V. Exª
no Pi a uí e o or gu lho de V. Exª por seu Esta do apre sen-
tar ín di ces no tá ve is, in clu si ve em re la ção à po bre za. É
um or gu lho, sem dú vi da, não ape nas para V. Exª como
para todo o Esta do. Gos ta ria de di zer que V. Exª, aqui
no Se na do Fe de ral, tem dado pro vas de amor a sua
ter ra e ao Nor des te. Com par ti lho da idéia de V. Exª e
dos Se na do res do Pi a uí, que gos ta ri am de ver os pre -
sí di os ins ta la dos em lo ca is apro pri a dos, e não que fos -
sem es co lhi dos à von ta de de quem quer que seja, ma -
cu lan do, de cer ta for ma, uma área tão prós pe ra como
o Pi a uí, por que ele tem fu tu ro, como hoje é dito por to -
dos aque les que es tu dam o Nor des te. O tra ba lho de V.
Exª me re ce apla u sos, so bre tu do por que V. Exª está se
mos tran do um Se na dor di li gen te, pre sen te, ca paz, lu -
tan do pe las gran des ca u sas do País e do nos so Nor -
des te. Um abra ço a V. Exª e fe li ci ta ções.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Eu agra de ço
as pa la vras do Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães,
que en ri que cem esse pro nun ci a men to. Eu gos ta ria
de apre sen tar a nos sa gra ti dão, por que a sua luta, o
exem plo do seu amor pela sua Ba hia não foi em vão,
ir ra di ou em mu i tos de nós, nor des ti nos, para fa zer-
mos todo o Nor des te for te, gran de e res pe i ta do.

Nós, no Pi a uí, ti ve mos cri me or ga ni za do. Ti ve-
mos Cor re ia Lima, um co ro nel, e eu o pren di. Nós re -
sol ve mos os nos sos pro ble mas, en tão, que cada
Esta do re sol va os seus. Nós ti ve mos as nos sas di fi-
cul da des, as nos sas lu tas, e es ta mos no Se na do,
logo que re mos o apo io do Go ver no Fe de ral e do Pre -
si den te Lula. Fi lho da de mo cra cia, fi lho do voto, na
for ça do povo, en ten da que só nas di ta du ras fa ze mos
algo con tra o povo. O povo do Pi a uí não quer, não
ace i ta esse tipo de tra ta men to, e me re ce o res pe i to e
a gra ti dão do Pre si den te, por que nós fo mos um dos
que acre di ta mos na es pe ran ça do Go ver no Lula.

As nos sas pa la vras são no sen ti do de que que -
re mos aju da do Go ver no Fe de ral para apri mo rar a
má qui na po li ci al, quer es ta du al ou fe de ral, ou para
ou tras áre as, como a re fi na ria, que já re i vin di ca mos
em nome do Pi a uí; o Por to de Luís Cor re ia. Vi Ge tú lio
Var gas di zer que ia fazê-lo, e fal ta ram US$10 mi lhões.
Não é nada para um Go ver no que está com pro mis sa-
do com o Pi a uí, que ele geu o Go ver no do PT com a
nos sa for ça.
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É ver go nho so um hos pi tal uni ver si tá rio fe de ral
es tar há mais de vin te anos sem con clu são – a uni ver-
si da de fe de ral pa ra si ta os nos sos hos pi ta is do Esta do
–, o pron to-so cor ro de Te re si na, ini ci a do pelo Pre fe i to
He rá cli to, e ou tras tan tas obras con ve ni en tes a nós
do Pi a uí e ao Bra sil. E, na cer te za do co nhe ci men to
do nos so Pre si den te Lula, que tem um com pro mis so
com a de mo cra cia e com o povo, aqui tra go a voz do
povo. E ao Mi nis tro da Jus ti ça, um res pe i to ao Pi a uí.
Deve-se mu i to a esta Casa. Um dos seus ma i o res
pre si den tes foi o ju ris ta Pe trô nio Por tel la, e o ma i or ju -
ris ta de toda a His tó ria des te País, que teve mais co -
ra gem de lu tar con tra os po de ro sos, con tra a di ta du ra,
Evan dro Lins e Sil va. Falo em nome des ses ilus tres,
que de ram exem plo de amor ao Pi a uí.

E aqui ter mi na mos, can tan do par te de um nos -
so hino, com pos to por Da Cos ta e Sil va, pai de Alber -
to Cos ta e Sil va, Pre si den te da Aca de mia de Le tras
do Bra sil, em que ele can ta e diz:

Pi a uí, ter ra que ri da,
Fi lha do sol do Equa dor,
Per ten cem-te a nos sa vida,
Nos so so nho, nos so amor!
As águas do Par na í ba,
Rio aba i xo, rio ar ri ba,
Espa lhem pelo ser tão
E le vem pe las que bra das,
Pe las vár ze as e cha pa das,
Teu can to de exal ta ção!
Sob o céu de mor tal cla ri da de,
Nos so san gue ver te mos por ti,
Ven do a Pá tria pe dir li ber da de,
O pri me i ro que luta é o Pi a uí.
E ele ter mi na as sim:
Pos sas tu, con ser van do a pu re za
Do teu povo leal, pro gre dir,
Envol ven do na mes ma gran de za
O pas sa do, o pre sen te e o por vir.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-

pos) – Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Efra im
Mo ra is, do PFL do Esta do da Pa ra í ba. V. Exª dis põe
de até 20 mi nu tos.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB. Pro nun cia o 
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro lem brar que, tão
logo as su mi o man da to de Se na dor, ocu pei a tri bu na
des ta Casa para ex ter nar aos meus pa res o meu pen-

sa men to so bre o Bra sil e seus gra ves pro ble mas e,
par ti cu lar men te, so bre a mi nha re gião, o Nor des te.

E, pelo que sin to, Sr. Pre si den te, após esse dis-
cur so bri lhan te do Se na dor Mão San ta, va mos fa lar
mu i to so bre o Nor des te, nes ta Casa. Mais do que nun-
ca, Se na dor Ga ri bal di Alves, a Ban ca da do Nor des te,
nes ta Le gis la tu ra, veio para de fen der mes mo a nos sa
re gião, por que es ta mos can sa dos de es mo las, che ga
de es mo las! E, já que o Pre si den te é nor des ti no, au-
men tam as nos sas es pe ran ças de que ven ce re mos o
eter no de sa fio de di mi nu ir as de si gual da des que nos
se pa ram das re giões mais de sen vol vi das do País.

Ma ni fes tei mi nhas es pe ran ças no Bra sil, da re -
no va ção dos cos tu mes e das mu dan ças exi gi das pela 
so ci e da de; mi nhas pre o cu pa ções com a bus ca de so -
lu ções para a cons tru ção de uma so ci e da de mais jus -
ta e me nos de si gual.

Hoje, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, re -
tor no a esta tri bu na para fa lar so bre o pro ble ma que
está no cen tro de mi nhas aten ções, no exer cí cio do
man da to que me foi con fe ri do pelo povo pa ra i ba no.

Não que ro, aqui, re pe tir o que tem sido dito so -
bre as di fi cul da des do Nor des te des de o tem po do
Impé rio. Tam pou co, pre ten do fi car no ter re no das la -
men ta ções à luz dos ín di ces de mi sé ria e po bre za em
que vive gran de par te da po pu la ção nor des ti na.

Afir mei, no pri me i ro pro nun ci a men to, que es ta rei
no cum pri men to do man da to pron to para exer cer – eu
e o meu par ti do, o PFL – o pa pel de opo si ção ao Go-
ver no, mas de modo con se qüen te e res pon sá vel, apo -
i an do, in clu si ve, as ini ci a ti vas go ver na men ta is que ve-
nham ao en con tro dos an se i os do povo bra si le i ro. Não 
pre ten de mos vo tar con tra sim ples men te por que so-
mos Opo si ção. Ou me lhor, ja ma is vo ta re mos con tra
pelo su pos to di re i to de fa zer “bra va ta”, no di zer bas-
tan te ex plí ci to do Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va,
em pro nun ci a men to aos em pre sá ri os do co mér cio, na
se ma na pas sa da em São Pa u lo. Sua con fis são de
que fa zia opo si ção por que ti nha o di re i to de fa zer bra-
va ta nos faz pen sar que a Opo si ção, li de ra da pelo
gran de Par ti do dos Tra ba lha do res, vo tou con tra pelo
sim ples de se jo de vo tar con tra e de ti rar pro ve i to jun to
à opi nião pú bli ca, que hoje deve, no mí ni mo, es tar
sen ti do que foi lu di bri a da, en ga na da, tra í da, pe los que 
se in ti tu la vam ara u tos na de fe sa do in te res se po pu lar.

A afir ma ção do Pre si den te da Re pú bli ca faz-me
pen sar que ra zão as sis te, por exem plo, ao emi nen te
Se na dor Pa u lo Paim, à emi nen te Se na do ra He lo í sa
He le na, ao emi nen te Se na dor Edu ar do Su plicy – ape -
nas para ci tar al guns com pa nhe i ros do PT –, que ra -
zão as sis te a es ses Par la men ta res que têm ex ter na-
do suas po si ções sem bra va tas, no pas sa do? A pro va
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dis so pôde ser vis ta no ple ná rio, hoje, quan do S. Exª,
o De pu ta do Pa u lo Paim – da mes ma for ma como fui
tra ta do, tra ta rei S. Exª como De pu ta do, pois sei que S. 
Exª or gu lha-se dos três man da tos que teve como De -
pu ta do Fe de ral –, sem bra va tas, con fir mou, na con di-
ção de Se na dor da Re pú bli ca, sua co e rên cia, seu
prin cí pio: a de fe sa de as sun tos que sus ten tou como
Opo si ção e que sus ten ta hoje, como Go ver no. Por
isso, mais uma vez pa ra be ni zo V. Exª pela po si ção fir -
me e co e ren te que sem pre teve em de fe sa do sa lá rio
mí ni mo.

Po dem es tar cer tos, Srªs e Srs. Se na do res, de
que ja ma is ocu pa rei esta tri bu na para cri ti car o Go-
ver no ou vo tar con tra o Go ver no pelo cu ri o so di re i to
de fa zer “bra va ta”.

É com esse es pí ri to que de se jo fa lar da pro pa la-
da re cri a ção da Su de ne.

Sa be mos to dos que o en tão can di da to do PT à
Pre si dên cia da Re pú bli ca in clu iu en tre suas me tas de
Go ver no a “re cri a ção” da Su de ne. Após a ele i ção tri -
un fan te, ain da no pe río do de tran si ção – e lá se fo ram
dois me ses – di zia-se que a Drª Tâ nia Ba ce lar, fun ci o-
ná ria e téc ni ca de mu i tos anos da ex tin ta Su de ne, co -
or de na va um gru po de tra ba lho que es tu da va a re cri-
a ção da Su de ne. Ini ci a do o Go ver no, o Pre si den te es -
pe rou dois me ses para ba i xar um de cre to cons ti tu in-
do um gru po de tra ba lho in ter mi nis te ri al en car re ga do
de ela bo rar o mo de lo da ain da não re cri a da Su de ne,
sob a co or de na ção do Mi nis té rio da Inte gra ção So ci-
al. O Mi nis tro Ciro Go mes, por seu tur no, le vou qua se
um mês para ofi ci a li zar o nome da Drª Tâ nia Ba ce lar
como re pre sen tan te do seu Mi nis té rio e co or de na do-
ra do gru po de tra ba lho. Lá se vão cin co me ses des de
o pri me i ro anún cio.

Esses fa tos, Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do-
res, de i xam-me bas tan te pre o cu pa do, prin ci pal men te
por que está acres ci do a eles o fato de que o Orça-
men to do Mi nis té rio da Inte gra ção está re du zi do a
10% do to tal apro va do para o exer cí cio de 2003. Está
con tin gen ci a do e, por isso, não está à dis po si ção do
Mi nis té rio. Pen so que, uma vez apro va da pelo Go ver-
no a pro pos ta de re cri a ção da Su de ne, não será pre -
ci so o Mi nis tro, ou mes mo a Ban ca da de nor des ti nos
do Con gres so Na ci o nal, da qual te nho a hon ra de per-
ten cer, ir ba ter à por ta do Pre si den te nor des ti no, com
o pi res na mão, para men di gar re cur sos para o efe ti vo
fun ci o na men to da Su de ne re cri a da.

Au men ta a mi nha pre o cu pa ção, Srªs e Srs. Se -
na do res, por que o que se tem dito é que o Nor des te
pre ci sa da Su de ne para cor ri gir as dis tor ções no seu
de sen vol vi men to e en con trar de fi ni ti va men te o equi lí-
brio com as de ma is re giões de sen vol vi das do País.

Con cor do ple na men te com o que te nho ou vi do, mas
con fes so que fico ain da mais pre o cu pa do por que não
ouvi uma pa la vra se quer so bre o mo de lo do que será
a Su de ne re cri a da.

Pre ten dem vol tar os in cen ti vos fis ca is que lo cu-
ple ta ram uma in fi ni da de de em pre sá ri os ines cru pu lo-
sos do Sul e do pró prio Nor des te, que se eva di ram do
pa ga men to de im pos tos e cons tru í ram fan tas mas que 
ron dam os dis tri tos in dus tri a is do Nor des te?

Sr. Pre si den te, ape nas a tí tu lo de amos tra, das
139 fá bri cas ins ta la das no dis tri to in dus tri al de João
Pes soa, ape nas 79 man têm suas por tas aber tas. Ou
seja, 60 fe cha ram as por tas e de sem pre ga ram cen te-
nas ou mi lha res de pes so as. Das re ma nes cen tes, al -
gu mas se en con tram em gran des di fi cul da des.

Ou se rão cons ti tu í dos fun dos para apli ca ção em 
no vos pro je tos que se rão apro va dos por quem? 

De que fon te vi rão os re cur sos que vi a bi li za rão o 
fun ci o na men to do ór gão re cri a do?

É pre ci so que sa i ba mos to dos – so bre tu do nós,
nor des ti nos – o que vai na ca be ça de quem é res pon-
sá vel pela re cri a ção da Su de ne – Su pe rin ten dên cia
do De sen vol vi men to do Nor des te. Se es ta mos num
Go ver no par ti ci pa ti vo – e até aqui não pos so le van tar
sus pe i tas de que exis te bra va ta nes sa in ten ção –,
que re mos sa ber que Su de ne está em ges ta ção. Qu e-
re mos dis cu tir o novo mo de lo para que pos sa mos
con tri bu ir e jun tar es for ços no sen ti do de es cul pir um
novo ór gão que não seja ama nhã ex tin to por não
cum prir sua fi na li da de.

Por isso, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
é que tra go ao co nhe ci men to de V. Exªs que es tou
apre sen tan do ama nhã, na pró xi ma re u nião da Co-
mis são de Assun tos Eco nô mi cos, re que ri men to so li-
ci tan do o com pa re ci men to da Drª Tâ nia Ba ce lar, para
que pos sa es cla re cer com um pou co mais de pro fun-
di da de o que será a Su de ne re di vi va pelo atu al Go-
ver no. Nós, os Se na do res da Re pú bli ca, prin ci pal-
men te os Se na do res nor des ti nos, que re mos sa ber
como será a nova Su de ne.

O Sr. José Jor ge (PFL – PE) – Con ce de-me V.
Exª um apar te?

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Sr. Pre si-
den te, com a per mis são de V.Exª, con ce do um apar te
ao no bre Se na dor per nam bu ca no José Jor ge.

O Sr. José Jor ge (PFL – PE) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, meu caro Se na dor Efra im Mo -
ra is, eu gos ta ria de me so li da ri zar com V. Exª no as -
sun to que está le van tan do nes te mo men to. Na ver da-
de, du ran te toda a cam pa nha ele i to ral, não só na
cam pa nha na ci o nal, mas tam bém na cam pa nha es ta-
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du al de Per nam bu co, o as sun to da ex tin ção da Su de-
ne foi um dos mais co men ta dos e tal vez te nha sido
usa do como gran de arma ele i to ral pe los Par ti dos de
Opo si ção, em Per nam bu co e em todo o Nor des te. Sa -
be mos que, na re a li da de, a Su de ne foi ex tin ta e, pos -
te ri or men te, foi cri a da uma agên cia, para que as su-
mis se to das as fun ções da Su de ne, co i sa que não
che gou a se re a li zar, ten do em vis ta que a agên cia
teve seus di re to res no me a dos já pra ti ca men te no fi nal
do Go ver no Fer nan do Hen ri que. Então, pen so que
ago ra o mais im por tan te se ria, em pri me i ro lu gar, re -
de fi nir o pa pel des sa agên cia e co lo cá-la em fun ci o-
na men to. Mas o que se fez foi cri ar-se um gru po de
tra ba lho – como V. Exª mes mo fa lou – há pou co mais
de 15 dias, o qual até ago ra não de fi niu como a Su de-
ne será re cri a da, ape sar de já te rem se pas sa do qua -
tro ou cin co me ses da ele i ção. Te nho lido de cla ra-
ções, na im pren sa, de mem bros des se gru po di zen do
que, na re a li da de, essa de fi ni ção so men te vi ria de po-
is da re for ma tri bu tá ria. Ora, meus ami gos, to dos nós
sa be mos que a re for ma tri bu tá ria aqui no Con gres so
será uma das emen das cons ti tu ci o na is mais di fí ce is
de se apro var, de vi do aos in te res ses de Mu ni cí pi os,
de Esta dos, de em pre sas pri va das, etc. Então, se fi -
car para de po is da re for ma tri bu tá ria, cer ta men te
essa re cri a ção não será fe i ta. Então, é nos so de ver
co brar, como Se na do res da re gião Nor des te, do Mi -
nis tro Ciro Go mes, do gru po de tra ba lho e de to dos
aque les que es tão en vol vi dos nes sa ques tão, que
seja dada uma so lu ção o mais ra pi da men te pos sí vel,
cum prin do as pro mes sas re a li za das na cam pa nha.
Mu i to obri ga do.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Eu que
agra de ço o apar te de V. Exª, Se na dor José Jor ge,
mas devo di zer a V. Exª, quan to a essa co lo ca ção de
que so men te será re cri a da após a re for ma tri bu tá ria,
que a Su de ne não se res trin ge a re sol ver o pro ble ma
de um Esta do ou de Mu ni cí pi os, mas de uma re gião
que pre ci sa, ur gen te men te, de in ves ti men tos. Então,
acre di to que não tem nada a ver com o que vai acon-
te cer com a re for ma tri bu tá ria. Nós que re mos uma Su -
de ne que seja o ca mi nho da so lu ção para o Nor des te.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Mão San ta.
O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor Efra im

Mo ra es, so li da ri zo-me com sua pre o cu pa ção di an te
do re nas cer da Su de ne. Pri me i ro, cre io que o lo cal
ade qua do é aqui. Jus ce li no Ku bits chek, que fez o Bra -
sil mu dar, ima gi nou um tri pé: ins ta lou a in dús tria au to-
mo bi lís ti ca no Su des te, Bra sí lia no cen tro do País e lá
no nos so Nor des te, onde vi vem 30% da po pu la ção
bra si le i ra, que só ga nha 10% dos in ves ti men tos, a
Su de ne. É uma his tó ria de mais de 40 anos. Ou tro dia

eu es ta va len do um dis cur so mu i to bo ni to em que Gil -
ber to Frey re afir ma va que nes te Par la men to se es tu-
da o Bra sil; e res sal to que a Su de ne é que es tu da va o
Nor des te. Ela ti nha os me lho res téc ni cos para re sol-
ver to dos os pro ble mas e era o foro, a uni ver si da de
dos Go ver na do res de Esta dos. Toda pri me i ra sex-
ta-fe i ra do mês, eu e o Ga ri bal di es tá va mos lá re i vin-
di can do. Por isso que ro dar o tes te mu nho de um ho -
mem pú bli co. O fe cha men to da Su de ne foi uma jo ga-
da de mar ke ting, de aus te ri da de ele i to re i ra, por que a 
Su dam tem uma his tó ria e a Su de ne, ou tra. Du ran te
os seis anos, dez me ses e seis dias em que go ver nei
o Pi a uí, fiz-me pre sen te a to das as re u niões da Su de-
ne e sa li en to que ela foi di ri gi da, em 80% de todo esse 
pe río do, por um mi li tar, Nil ton Ro dri gues, ala go a no
aus te ro, sé rio, de di ca do e obs ti na do. Digo isso por -
que acom pa nhei mu i tos pro je tos do Pi a uí dos qua is
pre ten di am par ti ci par em pre sas ini dô ne as. Ele anu-
lou to dos, afas tou to dos. Então, a Su de ne fun ci o na va
bem. A úl ti ma re u nião da Su de ne foi na mi nha ci da de
de Par na í ba, no Pi a uí, e quis Deus que es ti ves se pre -
sen te o Go ver na dor Ga ri bal di Alves, para V. Exª ob -
ser var a im por tân cia do even to. Eu mes mo a cus te ei,
por que ha via in te res se do Pi a uí. Con se gui mos sub sí-
dio para uma fá bri ca de ci men to do gru po pa ra i ba no
per ten cen te ao em pre sá rio João Gal di no, para uma
fá bri ca de bi ci cle ta e ou tra fá bri ca de ci men to do gru -
po per nam bu ca no João San tos, além de avan çar
uma fá bri ca de be ne fi ci a men to da soja, per ten cen te a 
um gru po de San ta Ca ta ri na, a Ce val. Logo, a Su de ne
foi fun da men tal para esse de sen vol vi men to que atin -
giu o Nor des te. Esta mos aqui para apla u dir sua pre o-
cu pa ção e de se ja mos es tar ao seu lado nes sa cam -
pa nha para o so er gui men to da Su de ne.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Se na dor
Mão San ta, pri me i ra men te, agra de ço o apar te de V.
Exª e o in cor po ro com a ma i or ale gria. Mi nha pre o cu-
pa ção é que se che gue à re cri a ção da Su de ne por
uma me di da pro vi só ria, sem se dis cu tir com o Con-
gres so Na ci o nal, com os Se na do res, prin ci pal men te
com V. Exª, com o Se na dor Ga ri bal di Alves, com o Se -
na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, que fo ram Go ver-
na do res de seus Esta dos e que par ti ci pa ram de de ze-
nas de re u niões na que le fó rum de de ba te do Nor des-
te que foi a Su de ne. Essa é a nos sa pre o cu pa ção.

Se na dor Ga ri bal di Alves, com mu i ta hon ra, es -
cu to V. Exª.

O Sr. Ga ri bal di Alves Fi lho (PMDB – RN) – Se -
na dor Efra im Mo ra is, que ro di zer que a ini ci a ti va de V.
Exª é das mais opor tu nas e que to dos nós co nhe ce-
mos a Drª Tâ nia Ba ce lar. Sa be mos que hoje ela co -
nhe ce pro fun da men te a re a li da de nor des ti na, até
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por que ela foi a res pon sá vel pela ela bo ra ção de pla -
nos de de sen vol vi men to sus ten tá vel de vá ri os Esta-
dos do Nor des te, in clu si ve do meu Esta do, o Rio
Gran de do Nor te. Então, nin guém me lhor do que ela
para fa lar à Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, nin -
guém me lhor do que ela para di zer o que é que a nova 
Su de ne pre ci sa con ter di an te da ex pec ta ti va que se
cri ou. Ago ra eu que ria di zer a V. Exª que o mo de lo an -
te ri or da Su de ne es ta va ple na men te es go ta do. Nem
eu nem o Se na dor Mão San ta e nem o pró prio Se na-
dor Anto nio Car los Ma ga lhães se ría mos ca pa zes,
hoje, nes te ple ná rio, de de fen der aque le mo de lo, que
foi pro mis sor e aus pi ci o so ao tem po em que foi cri a do,
sob a di re ção do gran de eco no mis ta Cel so Fur ta do.
Esse mo de lo se es go tou e de i xou de pro du zir seus
efe i tos. O que é cer to é que a Su de ne pre ci sa va se
trans for mar. Hoje, não te mos con di ções de di zer se o
novo mo de lo cri a do no Go ver no Fer nan do Hen ri que
Car do so é o ide al, mas te mos con di ções de di zer que, 
se aque le pro je to foi apre sen ta do, pre ci sa mos cor ri-
gi-lo nas suas even tu a is fa lhas. Assim, es ta mos aqui
para di zer que não po de mos to le rar esta si tu a ção por
que pas sa a Su de ne: de um ver da de i ro ca dá ver in se-
pul to. Não con se gui mos – e isto se ria um cri me con tra
o Nor des te – se pul tar a Su de ne, mas tam bém não
con se gui mos, como dis se V. Exª, re criá-la. Isso fere
pro fun da men te o sen ti men to e a alma da gen te nor -
des ti na. Por isso, con gra tu lo-me com V. Exª.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Agra de ço
a V. Exª, Se na dor Ga ri bal di Alves, e in cor po ro o seu
apar te ao meu pro nun ci a men to. Como dis se V. Exª, a
Drª Tâ nia Ba ce lar é uma téc ni ca com pe ten te, que co -
nhe ce mu i to bem os pro ble mas do Nor des te. Assim,
sua vin da à Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos en ri-
que ce rá a dis cus são dos Srs. Se na do res so bre a me -
lhor for ma de se re cri ar a Su de ne.

Era o que ti nha a di zer. Agra de ço a to le rân cia de 
V. Exª, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Con ce do a pa la vra ao no bre Lí der Se na dor
Arthur Vir gí lio Neto, do PSDB do Ama zo nas. V. Exª
dis põe de até 20 mi nu tos, por ces são do Se na dor Le -
o mar Qu in ta ni lha.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pro-
nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, o Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va
aca ba de edi tar a me di da pro vi só ria que es ta be le ce
os no vos va lo res, se gun do a óti ca do Go ver no, para o
sa lá rio mí ni mo. Se rão R$240,00, com an te ci pa ção da 
data his tó ri ca de 1º de maio, con for me a pra xe dos úl -
ti mos três anos do Go ver no pas sa do. Por tan to, o iní -

cio no mês de abril tor nou-se, ir re ver si vel men te, a
data do novo mí ni mo.

Na sex ta-fe i ra, vim à tri bu na e dis se que, sen -
do aque le dia 28 o pe núl ti mo dia útil do mês, e sen -
do hoje, se gun da-fe i ra, o úl ti mo dia útil do mês, se -
ria de se pe dir ur gên cia ao Pre si den te da Re pú bli-
ca, para que Sua Exce lên cia cum pris se aque le
acor do tá ci to, que era con si de ra do con quis ta dele e 
do seu Par ti do, o Par ti do dos Tra ba lha do res, ao
lon go dos três úl ti mos anos do Go ver no de Fer nan-
do Hen ri que Car do so. Se ria des ca bi do, in sul tu o so,
in to le rá vel se pre va le ces se o ra ci o cí nio ma cu na í-
mi co, de ca rá ter frá gil : “Enquan to es tou no Go ver-
no, que ro que fi que para mais tar de o iní cio do dis -
pên dio com o novo mí ni mo; quan do es tou na Opo -
si ção, exi jo para abril”. Isso se ria in to le rá vel, in dis-
po ria o PSDB a vo tar qual quer co i sa aqui nes ta se -
ma na e nos de i xa ria de âni mo be li co so, com aque -
la sen sa ção de es tar mos sen do en ga be la dos pelo
po der. Além dis so, ha ve ria a má goa pes so al, por -
que, co nhe cen do como co nhe ço o Pre si den te Lula, 
po de ria es pe rar dele qual quer co i sa, me nos des vio
de ca rá ter e fal ta de se ri e da de pú bli ca. Não pos so
es pe rar dele o des res pe i to aos seus ad ver sá ri os e
à Na ção. Gra ças a Deus – e isso é mu i to bom para
a nos sa re la ção com o Pre si den te Lula , Sua Exce -
lên cia man te ve a data para o iní cio de abril e não
usou de sub ter fú gi os para re tor nar à data his tó ri ca
de maio, há qua tro anos aban do na da pelo con sen-
so bra si le i ro.

Na sex ta-fe i ra, eu ha via dito que não es ta va aqui 
para dis cu tir ín di ces. Fiz al guns cál cu los, isto sim, e
va mos ana li sar, com a ma i or se ri e da de, a ques tão do
sa lá rio mí ni mo. Por exem plo, se fôs se mos cum prir
ago ra a quar ta par te do com pro mis so do can di da to
José Ser ra para o mí ni mo, ele te ria que ser ele va do
para R$266,00. Se fôs se mos cum prir a quar ta par te
do com pro mis so do can di da to Lula com o sa lá rio mí -
ni mo, te ría mos que ele vá-lo ago ra para R$294,00 –
as ou tras três par tes se ri am para os ou tros anos. Uma 
das pro pos tas é ex tre ma men te re a lis ta, a ou tra está
mais para Duda Men don ça do que para a re a li da de
da eco no mia bra si le i ra. Eu não se ria fa vo rá vel, de je i-
to al gum, a esse va lor de R$294,00. Esse mon tan te
ar ra nha ria o meu res pe i to in te lec tu al por mim pró prio.
Não vo ta ria R$294,00! Não des ce ria a esse ní vel de
le vi an da de com o Go ver no, que pre ci sa en con trar seu 
me lhor eixo. Tam bém não me pa re ce to le rá vel o nú -
me ro es ti pu la do pelo meu can di da to, Sr. José Ser ra,
que, a meu ver, ex tra po la, em R$6,00, o má xi mo que
se po de ria su por tar. Qu al quer pro pos ta aci ma de
R$260,00 não con ta com o meu apo io nem com mi -
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nha boa von ta de, como tam bém não con ta com o
apo io nem com a boa von ta de da Ban ca da do PSDB.

Fi ze mos al guns es tu dos e re ce be re mos os re -
sul ta dos em bre ve. Srªs e Srs. Se na do res, ape nas
para efe i to de exer cí cio, pre ten do sa ber qual o va lor
es ti ma do se in ci dir mos so bre o sa lá rio-base de
R$200,00 a in fla ção mais a mé dia do ga nho real do
sa lá rio mí ni mo dos úl ti mos oito anos. Se essa quan tia
pas sar de R$260,00, não te nho por que in sis tir numa
soma que fe ri rá o in te res se bra si le i ro. O va lor de
R$240,00 pa re ce-me um nú me ro re a lis ta, mas tal vez
seja um pou co tí mi do. Cre io que se pode avan çar um
pou co mais – R$242,00, R$243,00, R$257,00,
R$258,00, R$260,00. Po rém, as su mo o com pro mis so
de que não avan ço além de R$260,00. Exa mi na rei
qual quer va lor en tre R$240,00 e R$260,00, des de
que fa ça mos o co te jo en tre esse va lor e o im pac to so -
bre a Pre vi dên cia So ci al, so bre as pe que nas pre fe i tu-
ras e so bre a in for ma li za ção de mi cro em pre sas. O mí -
ni mo, aos meus olhos, se ria o má xi mo que pu dés se-
mos dar, res pe i ta dos es ses três pré-re qui si tos e, ao
mes mo tem po, res pe i ta da a pers pec ti va de não em -
bar car mos em ca no as po pu lis tas ou de ma gó gi cas.

Des ta tri bu na, que ro dar um avi so. O Pre si den te
Lula ha ve rá de ter a ne ces sá ria no ção de que pre ci sa
ter con tro le so bre sua Base Par la men tar. É pre ci so
que o pen sa men to de Sua Exce lên cia seja uno ao
pen sa men to des sas for ças. Se o Pre si den te Lula pro -
pu ses se o va lor de US$100 para o sa lá rio mí ni mo, eu
di ria que se tra ta de um des va rio e que não voto em
des va ri os. Mas apóio qual quer va lor aci ma de
R$240,00. Se al gum mem bro do Par ti do dos Tra ba-
lha do res apre sen tar como su ges tão o va lor de
R$242,00, de i xo de lado os es tu dos téc ni cos e em-
bar co nes sa pro pos ta. Se al guém do Par ti do dos Tra -
ba lha do res, ra di cal, mo de ra do, de cos tas, de bola, de
re bo la, de ca ram bo la, de tra vés, de lado, seja como
for, apre sen tar a pro pos ta de R$260,00, jo ga rei fora
meus es tu dos téc ni cos e apo i a rei a su ges tão. É pre ci-
so en tão que o Pre si den te Lula te nha con tro le so bre
sua Base, para que ela ve nha dis ci pli na da para cá. Do 
con trá rio, não ha ve rá ne nhu ma ra zão para to mar mos
con ta de uma re a li da de pela qual o pró prio Pre si den-
te da Re pú bli ca não tem o zelo de vi do.

O Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães (PFL – BA) –
Se na dor Arthur Vir gí lio, con ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Ouço 
o no bre Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, com mu -
i ta ale gria.

O Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães (PFL – BA) –
De se jo apar te ar V. Exª  como sem pre, bri lhan te na tri -
bu na – para fa zer uma su ges tão. Te nho cer te za de

que o Pre si den te Lula gos ta ria de dar um sa lá rio mí ni-
mo ma i or. Então, pro po nho a re u nião de to dos os Lí -
de res, do Se na do Fe de ral e da Câ ma ra dos De pu ta-
dos – in clu í do o Se na dor Pa u lo Paim, que luta por ide -
a is de um bom sa lá rio há mu i to tem po –, para ana li sa-
rem onde ain da se ria pos sí vel fa zer cor tes, a fim de
acres cen tar algo ao sa lá rio mí ni mo. O pró prio Pre si-
den te Luiz Iná cio Lula da Sil va, te nho cer te za, ou en -
vi a ria ou tra me di da pro vi só ria ou ace i ta ria a mo di fi ca-
ção do Con gres so Na ci o nal. É uma su ges tão que
faço a V. Exª e, por in ter mé dio de V. Exª, a to dos os Lí -
de res par ti dá ri os, co nhe cen do o pro pó si to, como co -
nhe ço, do Pre si den te da Re pú bli ca de con ce der um
sa lá rio me lhor.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Mu i to
obri ga do, Se na dor. Eu me lem bro das lu tas que aqui
tra va mos jun tos, pro cu ran do um sa lá rio mí ni mo re a-
lis ta e que, ao mes mo tem po, sig ni fi cas se ga nho real
e efe ti vo. É uma boa idéia, e de ve mos im ple men tá-la
já ao lon go des ta se ma na. Agra de ço a V. Exª, Se na-
dor Anto nio Car los Ma ga lhães, pela bela con tri bu i ção
que traz ao meu mo des to dis cur so.

O Sr. José Jor ge (PFL – PE) – Per mi te-me V.
Exª um apar te, Se na dor Arthur Vir gí lio?

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pois
não, no bre Se na dor José Jor ge.

O Sr. José Jor ge (PFL – PE) – Se na dor Arthur
Vir gí lio, em pri me i ro lu gar, gos ta ria de con gra tu lar-me
com V. Exª e di zer que, em nome do PFL, es ta mos so -
li dá ri os com suas pa la vras. Re al men te, en ten de mos
que o sa lá rio mí ni mo de R$240,00 não re pre sen ta ne -
nhum avan ço, e é, in clu si ve, pré-cam pa nha ele i to ral.
To dos sa be mos que a Lei de Di re tri zes Orça men tá ri-
as já apon ta va para um sa lá rio mí ni mo nes se va lor.
Tra ta-se de um va lor pré-ele i to ral. Por tan to, to das as
pro mes sas de cam pa nha  não ape nas as do can di da-
to vi to ri o so, mas tam bém as de ou tros can di da tos  re -
fe ren tes à me lho ria do sa lá rio mí ni mo não es tão in-
clu í das nes se va lor. Assim sen do, ten do em vis ta a
su ges tão do Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães,
nós, do PFL e do PSDB, e aque les que de se ja rem
jun tar-se a nós, de ve mos exa mi nar essa me di da pro -
vi só ria e pro cu rar, no Con gres so, fa zer com que esse
sa lá rio mí ni mo seja es ta be le ci do no ma i or va lor pos -
sí vel, sem per mi tir de ma go gia e sem atra pa lhar a po -
lí ti ca eco nô mi ca. Mu i to obri ga do.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Per -
fe i ta men te.

Uma fon te do Go ver no, cujo nome não de ve mos
re ve lar, dis se-me que era para se fi car aten to por que
a pró pria si na li za ção na LDO po de ria ser ex tir pa da,
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ou tra con quis ta de que par ti ci pou ati va men te o PT, o
Par ti do do Pre si den te Lula. De i xa mos bem cla ro, des -
de ago ra, que, para nós, será in to le rá vel que se de i xe
de si na li zar o va lor do pró xi mo mí ni mo na LDO. Essa
foi uma con quis ta ci vi li za da nos sa, um avan ço de que
não po de mos abrir mão.

Agra de ço ao Se na dor José Jor ge e lhe digo
que, de fato, essa é a mi nha in ten ção: fa zer o me lhor
pos sí vel para che gar mos ao mí ni mo mais alto. Sa cri fi-
ca-se o gas to aqui e se in ves te no mí ni mo aco lá, o
que não é nada ir re a lis ta. Se che gar mos à con clu são
de que não há ou tra sa í da a não ser os R$240, dis po-
nho-me até a vo tar os R$240, des de que nin guém do
Par ti do do Pre si den te apre sen te algo pa re ci do com
emen da, com su be men da, com de se men da, com re -
men da, nada, por que isso le va rá o PSDB a ime di a ta-
men te apo i ar aque la fi gu ra que te ria por ven tu ra agi do
por con ta pró pria ou não. Não va mos to le rar algo as -
sim: o Pre si den te Lula, com re a lis mo, dá R$240, pelo
PT do A; aí, vem al guém do PT do B e dá mais de
R$240. E, em 2006, es tão jun tos e fa zem um cer to
jogo ele i to ral.

Vejo que o PT não vai to le rar nem au sên ci as,
avi sa o Pre si den te do Par ti do, José Ge no í no. Ou seja, 
ago ra tem de se vo tar mes mo, de qual quer je i to, por -
que o au sen te será ex pul so. Con ti nuo tran qüi li zan do
meus li de ra dos: po dem fi car do en tes. Não obri go nin -
guém a fa zer nada. A cons ciên cia é que co man da a
vida, quan do se tra ta de um par ti do de mo crá ti co
como o nos so.

Vejo que o Pre si den te João Pa u lo fala de “ba te-
ção de ca be ça”. Não que ro “ba te ção de ca be ça” em
re la ção ao mí ni mo, por que se tra ta de um as sun to
que diz res pe i to ao tra ba lha dor mais po bre. Te mos a
“ba te ção de ca be ça” do Fome Zero. “Fome Zero de i xa
a de se jar”, cri ti ca ou tra vez Dom Ma u ro Mo rel li.

Esti ve, no fim-de-se ma na, Sr. Pre si den te, no
Ce a rá, e vi que o De pu ta do José Pi men tel, um dos
mais vi go ro sos crí ti cos da re for ma pre vi den ciá ria, as -
su miu às cla ras o pa pel de ho mem de um go ver no
que se ren deu à ne ces si da de de se fa zer a re for ma
pre vi den ciá ria. Está na pri me i ra pá gi na de um jor nal
mu i to pres ti gi o so de For ta le za, O Povo: “Pi men tel é
va i a do por ser vi do res, ao de fen der pro pos ta de re for-
ma”. Algo pa re ci do no pla no re gi o nal ao que no pla no
na ci o nal já ha via ocor ri do com o Pre si den te José Ge -
no í no. Se gun do o jor nal, “ti nha até sido va i a do e cha -
ma do de pe le go”. É uma in jus ti ça, por que S. Exª não é 
pe le go, é uma pes soa sé ria. Injus to era S. Exª quan do
di zia que pe le gos eram os que pen sa vam di fe ren te
dele, aque les que ti nham tido a lu ci dez an te ci pa da à

dele, de en ten der que a re for ma da pre vi dên cia era
es sen ci al para o Bra sil.

Na mes ma re u nião, mas na par te da ma nhã,
não hou ve va i as para o Lí der da Co mis são de Orça -
men to do Go ver no, De pu ta do Sér gio Mi ran da, que,
com mu i to mais ha bi li da de que o De pu ta do Pi men tel,
dis se: “Como co lo car os pro ble mas do sis te ma nas
cos tas do tra ba lha dor?” Então, um es ca pou da vaia,
por que acha que não é pre ci so fa zer a re for ma da pre -
vi dên cia; e o ou tro não es ca pou, por que ou sou des -
men tir sua po si ção equi vo ca da de an tes e en ca rar
fron tal men te as ques tões da Na ção.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na-
dor Arthur Vir gí lio, con ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Con -
ce do o apar te ao Se na dor Edu ar do Su plicy, com mu i-
ta ale gria.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na-
dor Arthur Vir gí lio, V. Exª tece con si de ra ções so bre
uma das de ci sões mu i to sig ni fi ca ti vas de qual quer go -
ver no: o es ta be le ci men to do sa lá rio mí ni mo. O Pre si-
den te Lula está pro cu ran do agir da ma ne i ra mais res -
pon sá vel pos sí vel, le van do em con si de ra ção tan to o
ob je ti vo que es ta be le ceu du ran te a cam pa nha, de au -
men tar o va lor do sa lá rio mí ni mo ao lon go dos qua tro
anos, como tam bém os di ver sos ob je ti vos de po lí ti ca
eco nô mi ca, qua is se jam o cres ci men to mais ace le ra-
do da eco no mia, o cres ci men to das opor tu ni da des de 
em pre go, a me lho ria da dis tri bu i ção da ren da e, ob vi-
a men te, o equi lí brio da ba lan ça de pa ga men tos, a es -
ta bi li da de de pre ços e as sim por di an te. V. Exª pode
es tar con vic to de que os cál cu los fo ram fe i tos. Con for-
me o Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães ob ser vou,
sim, se ria de se jo do Pre si den te Luiz Iná cio Lula da
Sil va au men tar o va lor do sa lá rio mí ni mo da me lhor
ma ne i ra pos sí vel, mas, deve-se le var em con ta as
res tri ções de na tu re za or ça men tá ria, vis to que o sa lá-
rio mí ni mo cons ti tui tam bém a base de pa ga men to de
um nú me ro tão sig ni fi ca ti vo de pes so as, como os
apo sen ta dos, os apo sen ta dos do se tor ru ral, que re -
ce bem inú me ros be ne fí ci os cuja base de pa ga men to
é o sa lá rio mí ni mo. Ade ma is, Se na dor Arthur Vir gí lio,
ain da nes te úl ti mo fi nal de se ma na, os Mi nis tros do
Go ver no Lula, com Sua Exce lên cia re u ni dos, ex pres-
sa ram tam bém a in di ca ção de, com o tem po, até o
pró xi mo ano, na me di da do pos sí vel, uni fi car os di ver-
sos pro gra mas exis ten tes de na tu re za so ci al, de
trans fe rên cia de ren da, como o Bol sa-Esco la, o Bol -
sa-Ali men ta ção, o Bol sa-Ren da, o Car tão Ali men ta-
ção e ou tros. Ora, a te o ria eco nô mi ca, a ex pe riên cia
dos di ver sos pa í ses e a re fle xão in di cam que, quan do
pen sa mos hoje na re mu ne ra ção das pes so as, so bre-
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tu do da que las com me nor ren da na so ci e da de, pre ci-
sa mos le var em con si de ra ção pelo me nos dois ins tru-
men tos im por tan tes de po lí ti ca eco nô mi ca: a de fi ni-
ção do sa lá rio mí ni mo e a de fi ni ção do di re i to de to-
das as pes so as a uma ren da. Esses dois ins tru men-
tos pre ci sam ser con si de ra dos. Se já hou ves se no
Bra sil a de fi ni ção de que toda pes soa, não im por ta
sua ori gem, raça, sexo, ida de, con di ção ci vil ou mes -
mo so ci o e co nô mi ca, de ve ria ter o di re i to a uma ren-
da, se fos se de R$40 por pes soa, numa fa mí lia de
seis, se ri am R$240. Um sa lá rio mí ni mo hoje de
R$240 sig ni fi ca ria para essa fa mí lia a pos si bi li da de
de re ce ber duas ve zes R$240 e as sim por di an te. São 
duas co i sas im por tan tes: o di re i to de a pes soa re ce-
ber uma re mu ne ra ção pelo seu tra ba lho e o di re i to de
a pes soa, por ser bra si le i ra e só cia des ta Na ção, re -
ce ber uma ren da como di re i to à ci da da nia. Esses dois 
di re i tos de vem ser con si de ra dos pelo Exe cu ti vo e
pelo Con gres so Na ci o nal de ma ne i ra co or de na da e
cada vez mais nas de ci sões que vi er mos a to mar. Mu -
i to obri ga do.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – O
Se na dor Edu ar do Su plicy é uma fi gu ra ad mi rá vel e
ad mi ra da por to dos nós. É uma pes soa tão so li dá ria
que, quan do faz um apar te, fica so li dá rio ao dis cur-
so, pas san do a ser o seu co-au tor. Assim, o meu
dis cur so cres ce com a sua par ti ci pa ção, no sen ti do
do apo io ao pro je to Ren da Mí ni ma. S. Exª tem ra-
zão. Te mos de ver as con di ções. Não se rei eu a bo -
tar fa cas no pe i to do Pre si den te Lula. Peço que an-
de mos e avan ce mos até o má xi mo, mas não co bra-
rei de Sua Exce lên cia que sa i a mos do má xi mo, cri -
an do pro ble mas de ou tra mon ta, de ou tra sor te com
con se qüên ci as para o Go ver no Fe de ral. Com re la-
ção ao mí ni mo, te mos de ver com se re ni da de o que
po de mos dar além de R$240, se po de mos dar algo
em tor no de R$241 a R$260. Olha o ga nho: não há
a CUT mo bi li za da por nós para va i ar nin guém, o
que é um ga nho da na do. Não tem cor re dor po lo nês,
não tem vaia. É uma tran qüi li da de. Eu di zia aos jor -
na lis tas há pou co que o Pre si den te Lula tem uma
opo si ção mu i to dura in ter na, que é pro ble ma de Sua 
Exce lên cia re sol vê-la; quan do for pro ble ma do País, 
va mos di zer; quan do aper tar o nos so calo, va mos
di zer. Mas o Pre si den te Lula de ve ria, como ca tó li co
e re li gi o so, to dos os dias, an tes de dor mir, ajo e-
lhar-se à be i ra da cama e re zar, agra de cen do a
Opo si ção sen sa ta e pa trió ti ca que tem, pelo equi lí-
brio, pela von ta de de co la bo rar, pela ne ces si da de
de fa zer crí ti cas du ras, mes mo que ocor ram er ros
cras sos do Go ver no, mas sem pre sem res va lar para 
o ab sur do, sem gri tos. Não terá nun ca aque la co i sa

dos che ques; se se vai pri va ti zar o Ban co de San ta
Ca ta ri na, não se dirá que o ven de ram, não ha ve rá
api to, aque la co i sa de usar gra va tas ber ran tes, gra-
va tas ro xas. Um dia, vi o Mer ca dan te e o Ge no í no
ele gan tís si mos – para usar uma lin gua gem de co lu-
na so ci al, “ele gan té si mos” –, e um ra paz lá usa va
uma gra va ta roxa. Eu lhe per gun tei: es cu ta ra paz,
essa gra va ta é o quê? Des ço da tri bu na, e ele me
diz uma pa la vra pou co edu ca da, en fim... Eu dis se:
por que você não usa a gra va ta roxa só quan do
seus lí de res a usa rem? Per ce beu que você está
usan do uma gra va ta ri dí cu la e ele está com uma gra -
va ta que é do Beau Brum mel, ápi ce de ele gân cia.
Per ce ba que você está fa zen do pa pel de mas sa de
ma no bra, in sul tan do seus co le gas.

Já fui apu pa do no ae ro por to, apu pa do em to dos
os lu ga res por onde pas sei de vi do a uma des sas vo -
ta ções ide o ló gi cas. Qu an do che go aqui, en con tro um
cor re dor po lo nês. Vou para a tri bu na e faço um dis cur-
so duro. No dia se guin te, indo ao Ban co do Bra sil, um
que ri do ami go, já não mais De pu ta do, lí der sin di cal –
que ri do ami go mes mo – diz: Arthur, gos ta mos tan to
de você. Se fos se ou tro, nem fi ca ría mos zan ga dos,
mas, como é você, te mos que fi car zan ga dos. Você foi 
mu i to duro co nos co. Eu lhe res pon di: Duro como?
Não dis se uma pa la vra in sul tu o sa a vo cês. Dis se ape -
nas que essa ati tu de de apu par, de tro pa de cho que,
de cor re dor po lo nês, isso é fas cis tói de. E dis se ape -
nas que me sen tia cer ce a do no meu di re i to de ir e vir,
na Casa para a qual fui ele i to pelo povo do Esta do do
Ama zo nas. Só isso. Eu dis se: Fu la no, me di ta, mer gu-
lha nas suas águas in ter nas e me di ta se não está
acon te cen do algo mu i to gra ve com vo cês, a pon to de
acha rem que têm o di re i to de mos trar um che que
para mim, como se eu ti ves se ven den do a ri que za na -
ci o nal, ofen den do os bri os de pes so as que, fe liz men-
te, gos tam de mim, me es ti mam – com o que fico mu i-
to hon ra do –, e vo cês ima gi nan do que não te nho di re-
i to a re vi dar, que quan do re vi do es tou ba i xan do o ní -
vel, sen do in to le ran te.

Que bom, se Deus qui ser, va mos vo tar o sa lá rio
mí ni mo ago ra. Se vier a CUT para cá com a For ça
Sin di cal, es te ja se gu ro V. Exª de que não fui eu que
cha mei.

Va mos dis cu tir com a nos sa se re ni da de, de
fren te para a opi nião pú bli ca, de fren te para as te le vi-
sões. Va mos dar o que for pos sí vel e, mais ain da, pre -
o cu pa dos não ape nas com a par te or ga ni za da da so -
ci e da de, que, se brin car mos, fi ca rá com a par te que
de ve ria ca ber à so ci e da de não or ga ni za da. Pre o cu-
po-me mu i to com a par te não or ga ni za da da so ci e da-
de, que é mu i to im por tan te e não pode con ti nu ar sen -
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do de ser da da nas de ci sões de Go ver no, até por que a
mi no ria pres si o na, a ma i o ria não pres si o na e o
bom-bo ca do vai para a ma i o ria.

Por tan to, o cli ma será de efe ti va dis cus são téc -
ni ca e de pre o cu pa ção para che gar mos à me lhor ver -
da de para o bol so do tra ba lha dor, sem agre dir mos o
bom-sen so em re la ção às con tas pú bli cas.

O Sr. Pa u lo Paim (Blo co/PT – RS) – Se na dor
Arthur Vir gí lio, con ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) –
Ouço, com mu i ta ale gria, o apar te de V. Exª, Se na dor
Pa u lo Paim.

O Sr. Pa u lo Paim (Blo co/PT – RS) – Se na dor
Arthur Vir gí lio, eu es ta va aqui na Vice-Pre si dên cia,
ou via o pro nun ci a men to de V. Exª e me lem bra va de
mo men tos...

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – V.
Exª não sabe a ale gria que te nho de ver V. Exª vir aqui
acom pa nhar-me. Isso me en ter ne ce.

O Sr. Pa u lo Paim (Blo co/PT – RS) – Achei de
um bri lhan tis mo só o pro nun ci a men to de V. Exª, que,
como sem pre, fez com que eu vi es se ao ple ná rio. Eu
me lem bra va dos de ba tes que fa zía mos na Câ ma ra
dos De pu ta dos so bre inú me ros as sun tos, mas prin ci-
pal men te so bre este, em re la ção ao qual V. Exª sabe
que te nho atu a do for te men te: o de ba te do sa lá rio mí -
ni mo. Vejo como po si ti vo e com ale gria o dis cur so de
V. Exª. Vem-me à me mó ria, por exem plo, no ano pas -
sa do, a pro pos ta do Go ver no Fer nan do Hen ri que,
nos so ex-Pre si den te, que, num pri me i ro mo men to,
en ca mi nhou à Casa uma pro pos ta – e V. Exª pode
aju dar-me, caso eu in cor ra no erro do nú me ro – de
R$211,00, mas nós, aqui na Casa, to dos os Par ti dos,
tra ba lha mos e cons tru í mos, jun to à peça or ça men tá-
ria, um nú me ro em tor no de R$240,00. O Go ver no
Lula si na li zou que po de ria che gar a R$240,00,
R$234,00 ou até um pou co mais. Vejo com bons olhos
a po si ção do Con gres so. A me di da pro vi só ria che ga-
rá, quem sabe, hoje. Po de re mos nos de bru çar so bre
ela. Como me di zia o Se na dor Anto nio Car los Ma ga-
lhães: quem sabe to dos os Par ti dos, de for ma mu i to
tran qüi la – como V. Exª men ci o na, Se na dor Arthur Vir -
gí lio – pos sam apon tar fon tes de re cur sos e che gar a
um nú me ro ma i or que R$240,00. Pre ci sa mos di a lo-
gar, con ver sar, cons tru ir, bus car fon tes de re cur sos.
Será mu i to bom, as sim fi ze mos inú me ras ve zes no
Go ver no an te ri or. Lem bro-me tam bém da vez que
che ga mos aos R$180,00, va lor cor res pon den te a
apro xi ma da men te US$100,00. Esse en ten di men to foi 
cons tru í do, na Casa, com a par ti ci pa ção do Exe cu ti vo
e do Le gis la ti vo. Nes te mo men to, es ta mos in ver ten do

as po si ções: V. Exª está na Opo si ção e eu na si tu a ção.
Entre tan to, vejo que con ver gi mos para um ca mi nho
co mum, no sen ti do de che gar, den tro do pos sí vel, a
um nú me ro que aten da os mi lhões de bra si le i ros que
es tão na ex pec ta ti va de um re a jus te ma i or, con si de-
ran do tam bém apo sen ta dos e pen si o nis tas. Vou es -
pe rar a che ga da da me di da pro vi só ria para di a lo gar-
mos. No que de pen der de mim, fa rei o ma i or es for ço
pos sí vel para che gar mos a um nú me ro que ul tra pas-
se o da me di da pro vi só ria. Não se tra ta de uma pos tu-
ra con tra o Go ver no de Luiz Iná cio Lula da Sil va. V.
Exª me co nhe ce. Con si de ro-me um Se na dor equi li-
bra do. Em toda mi nha his tó ria, a úni ca vez em que fui
mais duro foi no epi só dio da Cons ti tu i ção, quan do V.
Exª foi so li dá rio, en ten den do o mo men to que eu atra -
ves sa va. Cum pri men to V. Exª na cer te za de que fa re-
mos um bom de ba te so bre a me di da pro vi só ria. Oxa lá
con si ga mos as se gu rar um re a jus te um pou co me lhor
do que o in di ca do até o pre sen te mo men to.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Pre si den te, en cer ro res pon den do ao Se na dor Pa u lo
Paim. S. Exª, de fato, é um que ri do co le ga. Uma de mi -
nhas ale gri as foi sa ber que vi nha para o Se na do com
S. Exª, re pre sen tan do o povo do Rio Gran de do Sul,
ele i to no mes mo ple i to.

Enquan to S. Exª fa la va, eu fa zia al guns cál cu los.
Nem que ro ser mu i to drás ti co. Ima gi no que se en con-
trar mos algo pa re ci do com a so lu ção – que tal vez seja
sa tis fa tó ria – do úl ti mo ano do Go ver no Fer nan do Hen-
ri que, quan do se che gou ao va lor de R$191,00 – se
não me en ga no –, de po is se fez não essa co i sa sim-
pló ria do ar re don da men to, que não é des sa for ma que
se tra ba lha em eco no mia, mas con se guiu-se fon te para 
ga ran tir os R$200,00 e, com isso, aten der um pou co
me lhor ao tra ba lha dor que ga nha sa lá rio mí ni mo.

Ora, o cor res pon den te aos no vos nú me ros tal -
vez fos se mais R$15,00, ao in vés de R$ 9,00 – es tou
uti li zan do um nú me ro que pos so aban do nar ama nhã,
a de pen der de ou tros nú me ros e a de pen der do bom
sen so e do con sen so da Casa. Quem sabe R$240,00
mais R$15,00, ou seja, R$ 255,00, algo que fos se to -
le rá vel para as pre fe i tu ras pe que nas e pela Pre vi dên-
cia, que vai ser re for ma da e com nos so voto, se o Go -
ver no re sol ve suas pen dên ci as in ter nas e se dis põe a
man dar para cá pro je tos efe ti vos e re a lis tas, e to le rá-
ve is pela mi cro em pre sas, que pre ci sam ser con vo ca-
das à luz do dia, e não aban do na das na clan des ti ni-
da de, em pre gan do pes so as sem co ber tu ra pre vi den-
ciá ria, com pli can do, com isso, toda a cor ren te po si ti va
da eco no mia na ci o nal. Gos ta ria de exa mi nar mu i to e
com esse es pí ri to. Nada que sig ni fi que com pli car a
vida do Go ver no.
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Sr. Pre si den te, como não te nho se gre dos, digo a 
V. Exª e aos nos sos co le gas o que dis se ao Mi nis tro
Antô nio Pa loc ci, por quem te nho gran de ad mi ra ção:
Mi nis tro, quan do V. Exª jul gar que há algo, no seu en -
ten der, efe ti va men te vi tal, avi se-me. Não te nha pejo
de pe gar o te le fo ne ou pes so al men te, por que te nho
mu i to in te res se em que V. Exª te nha êxi to. Assim es -
pe ro po der tra ba lhar. De R$200,00 para R$211,00 foi
um avan ço; de po is, para R$234,00, ou tro avan ço ob ti-
do pelo Con gres so; e, de R$234,00, o Pre si den te Lula 
ele va para R$240,00. Quem sabe Sua Exce lên cia
não está a es pe rar de nós um en co ra ja men to, algo
que faça o Con gres so se man ter no ní vel do re a lis mo,
da se ri e da de in te lec tu al, da pre o cu pa ção com as
con tas bra si le i ras e, ao mes mo tem po, algo não tí mi-
do, por que não te nho dú vi da al gu ma de que 240 é um
nú me ro re a lis ta, mas temo que seja tí mi do. Não que -
ria um nú me ro sal ti tan te, es ta pa fúr dio, trê fe go, mas
um nú me ro sé rio, que fos se – quem sabe – algo mais
do que 240, por que vai re pre sen tar um pou qui nho a
mais na vida das pes so as que ga nham um sa lá rio mí -
ni mo e, por tan to, es ta rão ven do nos sa pre o cu pa ção
em en con trar so lu ções, des de que com fon tes efe ti-
vas de re cur sos.

Agra de ço ao Se na dor Pa u lo Paim a con tri bu i ção.
Sr. Pre si den te, tal vez esse seja o mais se re no

de ba te que já se tra vou so bre sa lá rio mí ni mo, por que
sem apu pos, sem api tos, sem gri tos, sem cor re dor
po lo nês. Tu ca no não é mes mo che ga do a isso. Tu ca-
no gos ta de voar e não de pres si o nar a cons ciên cia
alhe ia. Será o mais bo ni to mo men to de de ba te, Sr.
Pre si den te, por que po de re mos de ba ter para va ler, e o 
que re sul tar ha ve rá de ser ex pres são de to dos nós.

Só faço uma úl ti ma re co men da ção – e o Se na-
dor Pa u lo Paim pode per fe i ta men te re pre sen tar,
como re pre sen ta ele mu i to bem, a Li de ran ça do seu
Par ti do: a Li de ran ça tem que to mar mu i to cu i da do
com os seus mem bros, por que não sin to que para
nós, do PSDB, para o pró prio PMDB e para os com -
pa nhe i ros do PFL, seja de se pe dir que se “se gu rem
nas suas ta man cas” se por ven tu ra apa re cer um pe tis-
ta ex tre ma men te sim pá ti co para a opi nião pú bli ca,
sem fa zer con ta al gu ma, di zen do que quer R$248,00.
Ten do a acre di tar nele. Ten do a em bar car nes sa ca -
noa. Ten do a ras gar, como S. Exª fez com a Cons ti tu i-
ção – e S. Exª se em pol gou na que le equí vo co, e não
digo nada que to que no man da to do Se na dor Pa u lo
Paim, por ser um man da to va li o so e por ser al guém
que não en tra em des li zes em re la ção à éti ca e tudo o
mais –, mas, re pi to, ras go não a Cons ti tu i ção, po rém
to dos os es tu dos téc ni cos que te nho e digo que em -
bar ca rei na ca noa do pe tis ta que pro pu ser algo até

R$260,00. Se o pe tis ta pro pu ser R$261,00, digo que
já não topo por que me pa re ce com ple ta men te ir re al.

Se o Pre si den te Lula ti ves se – in sis to – um mo -
men to de des va rio – Sua Exce lên cia não tem, é um
ho mem equi li bra do – e dis ses se que quer um au men-
to de sa lá rio mí ni mo de R$400,00, eu di ria: “Sr. Pre si-
den te, Vos sa Exce lên cia fi ca rá so zi nho com o seu fra -
cas so e com seus R$400,00”. Não voto. Pro po ria aqui
algo re a lis ta, iria para R$260,00 ou R$255,00. Sua
Exce lên cia fi ca ria com a po pu la ri da de eté rea e do
mo men to, eu fi ca ria de po is com o res pe i to das pes so-
as, por que é a po si ção his tó ri ca que tem que ser per -
se gui da por nós, a ati tu de sé ria, equi li bra da, pen san-
do nos go ver nos es ta du a is e mu ni ci pa is, pen san do
nas con tas pre vi den ciá ri as, pen san do, en fim, no equi -
lí brio das con tas pú bli cas e nas mi cro em pre sas, que
de ve rão cres cer para vi ra rem pe que nas e de po is mé -
di as e, quem sabe, al gu mas de las po den do che gar ao 
gran de por te.

Então, pro po re mos ape nas o que for pos sí vel,
com todo o res pe i to pelo Pre si den te. Qu e ro, de an te-
mão, de i xar aqui como úl ti ma pa la vra o meu agra de ci-
men to à sen si bi li da de do Pre si den te, que pode ter ou -
vi do mu i tos con se lhe i ros, mas que ro ter a va i da de de
pen sar que Sua Exce lên cia ou viu este mo des to opo -
si tor, que o ad mi ra tan to. Te ria sido im per doá vel não
fa zer essa me di da pro vi só ria en trar em vi gor hoje, te -
ria sido um des res pe i to a nós. Como Sua Exce lên cia
de mons trou res pe i to por nós, gos ta ria de res pon der a 
esse res pe i to com mais res pe i to, dis cu tin do a sé rio
como se pode al te rar seus nú me ros com re a lis mo
para que o tra ba lha dor ga nhe e o Bra sil se for ta le ça.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
Era o que eu ti nha a di zer.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-

pos) – Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor José Jor -
ge, do PFL do Esta do de Per nam bu co. V. Exª dis põe
de até 20 mi nu tos.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
SENADOR JOSÉ JORGE, QUE, RETIRADO
PELO ORADOR PARA REVISÃO, SERÁ
PUBLICADO OPORTUNAMENTE. 

Du ran te o dis cur so do Sr. José Jor ge, 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 Iris de Ara ú jo.

A SRA. PRESIDENTE (Iris de Ara ú jo) – Con ce-
do a pa la vra à Se na do ra Ide li Sal vat ti. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Sa tur ni-
no por vin te mi nu tos.
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O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ.
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, vou te -
cer al guns co men tá ri os so bre os pro nun ci a men tos,
de cer ta for ma crí ti cos, em re la ção ao sa lá rio mí ni mo,
fe i tos pelo Se na dor Arthur Vir gí lio, e à Su de ne, pelo
Se na dor Efra im Mo ra is. Qu an to à ques tão do Fome
Zero, le van ta da pelo Se na dor José Jor ge, pa re-
ceu-me mais um pro nun ci a men to su ges ti vo do que
pro pri a men te crí ti co. De cer ta for ma, cre io que o Se -
na dor Edu ar do Su plicy, que fa la rá logo após meu dis -
cur so, está mu i to mais pre pa ra do para co men tá-lo.

So bre a ques tão do sa lá rio mí ni mo, cre io que a
de ci são foi den tro da ex pec ta ti va; não se co nhe ce ne -
nhu ma ex pec ta ti va que fos se além, ou mes mo
aquém. Escu to fa lar-se nes te pa ta mar de R$240,00
há al guns me ses. Não foi uma de ci são ab so lu ta men te
de cep ci o nan te por que ela está den tro da ex pec ta ti va.
Ao in gres sar hoje aqui no ple ná rio, fui sur pre en di do
pelo anún cio e me foi per gun ta do o que acha va. Res -
pon di que era o que eu es pe ra va por que, há mu i to,
es cu ta va so bre ci fra des sa na tu re za. Não foi ne nhum
re cuo em re la ção ao es pe ra do. Foi uma de ci são que
mos trou uma aten ção ma i or des te Go ver no à ques tão
do sa lá rio do que a do Go ver no an te ri or, que fa la va
em R$211,00.

Pen so tam bém que o cál cu lo da quar ta par te em 
re la ção aos com pro mis sos fi na is não é um pro ce di-
men to ade qua do. Há todo um pro ces so que se de-
sen ro la rá ao lon go do pe río do go ver na men tal e que,
na tu ral men te, le va rá a uma ace le ra ção do pro ces so
de ade qua ção sa la ri al, jus ta men te a par tir da ques tão
da Pre vi dên cia. Re al men te, a re for ma da Pre vi dên cia
é uma con di ção ne ces sá ria ao apro fun da men to da
ques tão de va lo ri za ção sa la ri al. Não que ro cri ar ex-
pec ta ti vas fal sas, mas não se sur pre en dam, Srªs e
Srs. Se na do res, se, de po is da re for ma da Pre vi dên cia
e an tes de com ple tar um ano des sa de ci são, isto é,
an tes de abril de 2004, o Go ver no Luiz Iná cio Lula da
Sil va en vi ar ao Con gres so uma nova me di da pro vi só-
ria com um novo re a jus te aci ma do pa ta mar de
R$240,00. Essa ques tão da re for ma da pre vi dên cia é
uma con di ção efe ti va men te li mi ta do ra e con tin gen ci-
a do ra das de ci sões a res pe i to do sa lá rio mí ni mo.

De qual quer for ma, há uma di fe ren ça mar can te
en tre a fi lo so fia de go ver no do atu al e a do Go ver no
an te ri or – e isso vou re pi sar, con fir mar com mais ên fa-
se ain da na ques tão da Su de ne. O Go ver no atu al tem
uma fi lo so fia e, por con se guin te, uma po lí ti ca eco nô-
mi ca e so ci al pro fun da men te di fe ren te do Go ver no
an te ri or. Não é pelo fato de se man ter o ri gor da po lí ti-

ca fis cal e mo ne tá ria que vai se di zer que ela é a mes -
ma, por que é pro fun da men te di fe ren te.

O Sr. Arthur Vir gí lio (PSDB – AM) – Se na dor
Ro ber to Sa tur ni no, con ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ) 
– Este é um Go ver no de na tu re za de sen vol vi men tis ta
e, sen do as sim, ten de a ado tar uma po lí ti ca sa la ri al
em que os re a jus tes se jam sem pre mo de ra da men te
su pe ri o res aos au men tos de pro du ti vi da de ve ri fi ca-
dos. Faz par te da po lí ti ca e da fi lo so fia do Go ver no a
ini ci a ti va de in du zir au men tos de pro du ti vi da de me di-
an te os pró pri os au men tos de sa lá rio, se gun do uma
po lí ti ca que foi mu i to bem-su ce di da em to dos os pa í-
ses que pra ti ca ram co e ren te, pro fun da e per sis ten te-
men te a cha ma da so ci al de mo cra cia. A so ci al de mo-
cra cia foi exa ta men te a ob ten ção de au men tos de
pro du ti vi da de por meio de po lí ti cas re dis tri bu ti vas que 
in du zem os tra ba lha do res ao aper fe i ço a men to cul tu-
ral e, por con se guin te, à me lho ria da sua pro du ti vi da-
de, e toda a eco no mia a um in ves ti men to que au men-
te a pro du ti vi da de para sa tis fa zer aque le au men to de
de man da ge ra da pelo au men to sa la ri al. Há uma di fe-
ren ça es sen ci al de fi lo so fia en tre o Go ver no atu al e o
pas sa do, que se tra duz tam bém na ques tão sa la ri al e
na ques tão da Su de ne, na qual to ca rei logo adi an te.

Ouço, com in te res se, o apar te de V. Exª, Se na-
dor Arthur Vir gí lio.

O Sr. Arthur Vir gí lio (PSDB – AM) – Tam bém
com in te res se, Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, acom pa-
nho o seu dis cur so, dis pos to a apren der com ele,
como sem pre. V. Exª é um ho mem pú bli co de enor me
en ver ga du ra. V. Exª toca num pon to es sen ci al, o qual
vem sen do uma ob ses são para mim nos úl ti mos dez
anos, con tra seg men tos im por tan tes do seu atu al
par ti do. Che ga mos ao acor do, ago ra, de que a
não-re for ma da Pre vi dên cia é, foi e tem sido im pe di ti-
va para, por exem plo, dar mos sa lá ri os me lho res e
ma i o res. Quem fi cou con tra a re for ma da Pre vi dên cia
evi den te men te co la bo rou para que esse qua dro se
cris ta li zas se ne ga ti va men te. E por mais que V. Exª
exer ci te o seu ide a lis mo e a sua cren ça no Go ver no
Lula – e é mu i to bom que al guém do Go ver no, al guém
da sua re pre sen ta ti vi da de faça isso, pois é pre ci so
de fe sa –, não di ria que este Go ver no tem o im pe di ti vo
da não-re for ma da Pre vi dên cia para au men tar o sa lá-
rio. E, uma vez re sol vi da a ques tão pre vi den ciá ria, ou
pelo me nos equa ci o na da a ma te má ti ca em tor no
dela, Sua Exce lên cia po de ria, quem sabe, vir com
uma ou tra me di da pro vi só ria. Isso V. Exª há de ad mi tir
que va le ria para o ou tro go ver no ou para os an te ri o-
res. Qu al quer go ver no po de ria, en tão, to mar essa ati -
tu de. V. Exª “de si de o lo gi za” – e para mim deve ser as -
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sim – es ses pi la res de qual quer po lí ti ca ma cro e co nô-
mi ca sé ria, ou seja, o ajus te fis cal, tra ba lhar o cu i da do
com a in fla ção, a qual tem de ser o mais per to de zero
pos sí vel, a pre o cu pa ção com a sus ten ta bi li da de do
cres ci men to eco nô mi co, as re for mas es tru tu ra is, di-
tas ne o li be ra is. Se le vi an da de pa gas se im pos to, ha-
ve ria gen te hoje que es ta ria de ven do mais ao Fis co
do que o Naji Na has, por que cha ma vam de ne o li be ra-
is re for mas es tru tu ra is es sen ci a is para que o Go ver no
de V. Exª pos sa res pi rar e ima gi nar que se com ple te
como pro je to de po der, como pro je to de go ver no. Fico 
fe liz por que isso tudo vai ele van do, de fato, o de ba te
aqui da Casa. Em re la ção ao meu dis cur so, só que ro
lem brar – e não to ma rei mu i to tem po de V. Exª – o que 
eu dis se: se fôs se mos cum prir o com pro mis so de
Lula, de R$294,00  não que ro isso ; se fôs se mos cum -
prir o com pro mis so de Ser ra, de R$266,00  tam bém
não que ro isso , eu não me de te ria um só se gun do em 
qual quer pro pos ta que ul tra pas sas se os R$260,00
em al gum tos tão. Acre di to que foi re a lis ta, bem pe sa-
da e so pe sa da a ati tu de do Pre si den te Lula. Não es -
tou ex clu in do a hi pó te se de eu pró prio vo tar nela, jun -
to com o meu Par ti do. Digo ape nas que ela pode ter
sido tí mi da tan to quan to re a lis ta. Pre ten do ver se nós,
sem a ti mi dez e man ten do o con ta to com o re a lis mo,
não po de re mos, em con jun to e sem a pres são es pú-
ria de pes so as que que rem de fen der o seu bo ca do,
sem a gri ta ria ide o ló gi ca, que no fun do vi sa va a des -
qua li fi car um go ver no. Isso não acon te ce rá. Se apa re-
cer al gu ma pes soa tres lou ca da no Par ti do de V. Exª
ou onde quer que seja que diga: Fora Lula! Essa pes -
soa vai me en fren tar aqui, em qual quer de ba te com a
so ci e da de ci vil, por que eu que ro o Lula até o úl ti mo
dia do seu Go ver no. Não que ro gol pe, não que ro nada 
que sig ni fi que trans tor no para a or dem de mo crá ti ca e
ins ti tu ci o nal. Qu e ro sa ber se, aban do nan do as pro-
pos tas do Lula e do Ser ra – e já as aban do nei –, aban -
do nan do até mes mo qual quer co i sa que sig ni fi que
acres cen tar mos ao sa lá rio-base mais in fla ção, e se
acres cen tar mos o ga nho mé dio dos oi tos anos do
Pre si den te Fer nan do Hen ri que, se esse va lor pas sar
de R$260,00 aban do no tam bém, e mes mo qual quer
co i sa que ul tra pas se R$240,00. Qu e ro sa ber, Se na-
dor, se con se gui re mos fon te de pa ga men to, fon te de
co ber tu ra or ça men tá ria para pa gar esse sa lá rio. Pos -
so per fe i ta men te ace i tar R$240,00, só não ace i ta ria
esse va lor se pu dés se mos, em con jun to, des co brir
no vas fon tes e se al guém do seu par ti do – fui mu i to
cla ro – en ten der que R$245,00 ou R$252,00 ou mes -
mo R$257,00 pode. Nes se mo men to, ras go to dos os
es tu dos que es tou fa zen do e em bar co na ca noa des -
se oti mis ta, por en ten der que ele, quan do nada, vai

cha mar a aten ção do Pre si den te para o fato de que
Sua Exce lên cia pre ci sa go ver nar, pro cu ran do con so-
li dar a sua ma i o ria, a co me çar pelo seu par ti do, por -
que sem dis ci pli na não se toca go ver no al gum para
fren te. E V. Exª fala nas di fe ren ças, va mos dis cu ti-las
mu i to, mas o que es tou ven do por en quan to é uma cri -
se ge ren ci al mu i to gran de. Eu que ria ver, por exem-
plo, esse pro gra ma, que é bo ni to, mas é pe que no,
ape nas R$1 bi lhão e 300 mi lhões, que é o Fome Zero, 
co me çar a an dar. Só vejo crí ti cas, fogo cru za do de va -
i da des, pes so as que não têm va i da de, como Dom
Ma u ro Mo rel li, ata can do essa pes soa doce que é o
Mi nis tro Gra zi a no. Da qui a pou co va mos sa ber o que
re al men te mu dou, e até que pon to os pro je tos es sen-
ci a is o Go ver no foi ca paz de re a li zá-los, por que en tre
a de cla ra ção de von ta de e a re a li za ção do pro pos to é
pre ci so gar ra, é pre ci so von ta de ge ren ci al, é pre ci so
com pe tên cia, isso tudo es tou es pe ran do e tor cen do
para que acon te ça. No mais agra de ço a V. Exª pela
de li ca de za com que abor dou as nos sas dis cor dân ci-
as e lhe digo que con to com seus co nhe ci men tos e
seu em ba sa men to para jun tos, ao in vés de es pe rar-
mos a nova me dia pro vi só ria do Pre si den te Lula, pro -
cu ra mos ul tra pas sar aqui e ago ra, a bem do tra ba lha-
dor que re ce be sa lá rio mí ni mo, esse va lor de
R$240,00. Espe ro que sim, es pe ro que con si ga mos.
Com o es for ço do Con gres so, com a com pre en são e
o diá lo go com o Pre si den te, va mos lu tar por isso e se
não con se guir mos va mos ter a co ra gem in te lec tu al
de di zer que não con se gui mos e ti ve mos de per ma-
ne cer com o va lor de R$240,00, mas não ace i tar
como ver da de úl ti ma que o sa lá rio mí ni mo te nha de
ser este. Pode ser que con si ga mos um va lor mais alto. 
Va mos tra ba lhar jun tos, e con to mu i to com V. Exª e
com o povo bra si le i ro tam bém.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ) 
– Quem sabe Se na dor? Con te mes mo, por que essa é 
a von ta de po lí ti ca de to dos nós e se for pos sí vel será
en con tra da a so lu ção. A ques tão da re for ma da Pre vi-
dên cia é re al men te uma res tri ção, ela é li mi ta ti va e
não sou quem re co nhe ce.

O Sr. Arthur Vir gí lio (PSDB – AM) – Fico fe liz
que V. Exª ago ra está co mi go, eu digo isso há dez
anos.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ) 
– Ao tem po em que ha via todo esse con fron to, eu não
per ten cia ao PT, no bre Se na dor; per ten ço ao par ti do
há pou co tem po. O lí der do PT es te ve aqui e re co nhe-
ceu que as po si ções eram equi vo ca das na que le tem -
po em que a re for ma da Pre vi dên cia era efe ti va men te
ne ces sá ria. De for ma que não te nho o que di zer, mas
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re co nhe ço que os re a jus tes do sa lá rio mí ni mo são
mu i to con di ci o na dos...

O Sr. Arthur Vir gí lio (PSDB – AM) – Cus tou
R$130 bi lhões de pre ju í zo ao Bra sil a não apro va ção
da re for ma da Pre vi dên cia, des de a pri me i ra ver são,
ou seja, o equi va len te a mais de 100 pro gra mas como 
o Fome Zero. E não adi an ta fi car mos pro cu ran do cul -
pa dos, ape nas de ve mos so li di fi car a cons ciên cia de
que es ta vam pro fun da men te er ra dos aque les que di -
zi am que a re for ma era ne o li be ral, que dis pu se ram a
opi nião pú bli ca con tra ela e que são va i a dos hoje por
ca u sa dela. Tra ta-se da que la ve lha his tó ria do fe i ti ço
vi ran do con tra o fe i ti ce i ro. Apla u di rei o Go ver no quan -
do ele se de ci dir a re al men te re for mar a es tru tu ra es -
cle ro sa da e no ci va ao País.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ) 
– Va mos es pe rar o pro je to de re for ma que o Go ver no
apre sen ta rá, que não sei se será o mes mo apre sen-
ta do no Go ver no pas sa do. Pode ha ver di fe ren ças
mar can tes e não avan ça rei so bre algo que não co-
nhe ço. Re al men te des co nhe ço esse as pec to.

O Sr. Arthur Vir gí lio (PSDB – AM) – Va mos
aguar dar, ex ce lên cia. Mu i to obri ga do.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ) 
– Há uma di fe ren ça subs tan ci al na ên fa se dos sa lá ri-
os. Este Go ver no mos tra efe ti va men te sua pre o cu pa-
ção. A quan tia de R$240,00 é uma ex pec ta ti va ain da
con si de ra da por mu i tos um re a jus te mo des to, aquém
do que se ria de se já vel e ne ces sá rio, sob o pon to de
vis ta de so bre vi vên cia das fa mí li as mais ca ren tes,
mas é pre ci so re co nhe cer que é subs tan ci al men te di -
fe ren te de R$211,00, que era a pro pos ta do Go ver no
an te ri or. Não há como igua lar fi lo so fi as de pre o cu pa-
ção com a ques tão so ci al e com a ques tão sa la ri al
des te Go ver no com as do Go ver no pas sa do.

Da mes ma for ma, quan to à ques tão da Su de ne,
abor da da pelo Se na dor Efra im Mo ra is. A Su de ne foi
ex tin ta de fato mu i to an tes de ser ex tin ta de di re i to
pelo Go ver no pas sa do. Sim ples men te por que a Su-
de ne, na sua pro po si ção ori gi nal, na sua con fi gu ra-
ção ori gi nal, era uma su pe rin ten dên cia de de sen vol-
vi men to do Nor des te. A ex pres são “de sen vol vi men to”
caiu no mais com ple to de su so du ran te toda a dé ca da
de 90 do sé cu lo pas sa do. Não se fa lou mais em de -
sen vol vi men to, fa lou-se na re ti ra da do Esta do. O de -
sen vol vi men to é uma ati vi da de do Esta do e, sem sua
pre sen ça – di re ta ou in di re ta, pro mo ven do e ala van-
can do o de sen vol vi men to – ele não se dá. A fi lo so fia
do Go ver no pas sa do, ne o li be ral, era a de que o de -
sen vol vi men to se ria fru to da es pon ta ne i da de do com -
por ta men to do mer ca do. Ve ri fi ca ram-se 10 anos de

na u frá gio na eco no mia bra si le i ra por con ta des sa fi lo-
so fia. A Su de ne não te ria sen ti do num Go ver no emi -
nen te men te ne o li be ral e en tre gue às de ci sões de
mer ca do, re ti ran do-se o Go ver no de tudo. Se o Go-
ver no ti nha que se re ti rar das ta re fas do de sen vol vi-
men to, não ha via ra zão para per sis tir a Su de ne. O ar -
gu men to da cor rup ção, na ver da de, não é vá li do. Nin -
guém com se ri e da de ace i ta a idéia de que se deve ex -
tin guir um ór gão por que nele cam pe ia a cor rup ção. É
mu i to mais fá cil ex tin guir a cor rup ção se hou ver a
von ta de po lí ti ca de que aque le ór gão con ti nue a fun ci-
o nar com os pro pó si tos pe los qua is ele foi cri a do. Isso
se al te rou e ago ra re tor nou à fi lo so fia an ti ga. O Go-
ver no atu al re al men te é de sen vol vi men tis ta. Um Go -
ver no ne o li be ral não en tre ga to das as de ci sões eco -
nô mi cas ao mer ca do, não to mou essa de sas tro sa de -
ci são de abrir in dis cri mi na da men te a eco no mia bra si-
le i ra, le van do à fa lên cia mi lha res de em pre sas. Se na-
dor Efra im Mo ra is, não so men te no dis tri to de João
Pes soa, mas no País in te i ro em pre sas bra si le i ras aos
mi lha res, às de ze nas, às cen te nas de mi lha res fo ram
à fa lên cia por ca u sa des sa aber tu ra tola, in jus ti fi ca da,
pres si o na da pelo cha ma do Con sen so de Was hing-
ton, que es pe ra va uma re tri bu i ção gi gan tes ca dos ca -
pi ta is in ter na ci o na is se o Bra sil abris se a sua eco no-
mia. Ele abriu e ar re ben tou mi lha res de em pre sas,
pro du zin do um de sem pre go as tro nô mi co. Cla ro que
me ta de do dis tri to de João Pes soa fe chou, mas isso
acon te ceu em todo País, por con ta de uma fi lo so fia
er ra da que pro du ziu o atra so no de sen vol vi men to
bra si le i ro e ago ra será con ser ta da.

Então, vai-se re cri ar a Su de ne, sim. E nin guém
me lhor do que a Srª Tâ nia Bar ce lar para co man dar
esse pro ces so, por que é ab so lu ta men te lú ci da, bri-
lhan te, pro fun da co nhe ce do ra dos pro ble mas do Nor -
des te, ab so lu ta men te só bria, sé ria, hon ra da; a pes-
soa cor re ta para esta mis são de re cri ar todo o me ca-
nis mo de de sen vol vi men to que pode não ser o mes -
mo do pas sa do, mas que efe ti va men te vai ter al gu ma
li ga ção com o sis te ma tri bu tá rio.

O aguar do da re for ma tri bu tá ria tem sen ti do,
sim, por que os me ca nis mos de in cen ti vo e de de sen-
vol vi men to vão ter al gu ma li ga ção, como no pas sa do,
com a ques tão dos in cen ti vos fis ca is. Espe rar a re for-
ma tri bu tá ria e en quan to isso tra çar toda di re triz para
a re cri a ção da Su de ne me pa re ce uma de ci são pru -
den te e ade qua da.

Qu an to a es co lher Tâ nia Bar ce lar, a meu ju í zo
não exis te es co lha me lhor. E essa es co lha re pre sen ta
uma mu dan ça de fi lo so fia do Go ver no. De i xou de ser
ne o li be ral e pas sou a ser, no va men te, de sen vol vi-
men tis ta, ao es ti lo Jus ce li no Ku bits chek, tão elo gi a do

Abril  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira  1º 05531MARÇO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL560     MARÇO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL560     



e tão evi den ci a do pelo Se na dor Mão San ta, que gos -
ta de citá-lo.

Mas ouço o Se na dor Edu ar do Su plicy. Eu não
sei se o Se na dor Efra im ti nha pe di do an tes o apar te...

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Sim,
ti nha, mas é que eu...

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ) 
– Então, peço des cul pas...

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) –
Per mi ta-me só fa zer uma bre ve ob ser va ção, em
apo io a V. Exª, Se na dor Ro ber to Sa tur ni no. A Pro-
fes so ra Tâ nia Ba ce lar, à al tu ra, hon ra o pri me i ro
con vi te fe i to pelo Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil -
va ao pró prio fun da dor e cri a dor da idéia da Su de-
ne, o Pro fes sor Cel so Fur ta do, que enal te ceu a pro -
po si ção do Pre si den te Lula de fa zer a Su de ne fun ci-
o nar ou tra vez den tro da tra di ção e das idéi as que
Cel so Fur ta do pro pôs. O Pre si den te Lula con vi dou-o
para efe ti va men te es tar à fren te da Su de ne, mas o
Pro fes sor Cel so Fur ta do ava li ou que, por suas con-
di ções hoje de sa ú de, pre fe ri ria não ace i tar o con vi-
te. Mas te nho cer te za de que o Pro fes sor Cel so Fur -
ta do se sen te mu i to bem em ver a Pro fes so ra Tâ nia
Ba ce lar à fren te de tão im por tan te mis são.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ) 
– Cer ta men te.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) –
Então, a re fe rên cia que V. Exª faz é mu i to pró pria, por -
que ela é uma das ma i o res pes qui sa do ras – in clu si ve,
do Insti tu to Jo a quim Na bu co – e tan tas ve zes co la bo-
rou para o pen sa men to, o de sen vol vi men to e a re so-
lu ção dos pro ble mas do Nor des te bra si le i ro.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ) 
– Se na dor Efra im Mo ra is – agra de ço, sim, a con tri bu i-
ção do Se na dor Edu ar do Su plicy –, peço-lhe des cul-
pas por não ter pas sa do an tes a pa la vra a V. Exª.

O Sr. Efra im Mo ra is (PFL – PB) – Pelo con trá-
rio, é um re for ço para o meu apar te. Se há algo em co -
mum en tre o pro nun ci a men to de V. Exª, o apar te do
Se na dor Edu ar do Su plicy e o nos so pro nun ci a men to
é a apro va ção do nome da Pro fes so ra Tâ nia Ba ce lar,
por que é uma das ma i o res au to ri da des em re la ção ao 
Nor des te: fun ci o ná ria com pe ten te e téc ni ca que sabe
re al men te como en ca mi nhar a ques tão da Su de ne.
Por isso, nós o con vi da mos – não o con vo ca mos, até
por que não po de mos fazê-lo –, e va mos con vi dá-lo, a
par tir de ama nhã, pela Co mis são de Assun tos Eco -
nô mi cos, por que acre di ta mos que jun tos po de re mos,
ao lado da Drª Tâ nia Ba ce lar, en con trar o me lhor ca -
mi nho para a Su de ne. V. Exª faz uma pon de ra ção. De
cor po e alma, eu já não apro va va como fun ci o na va a

Su de ne. Qu e re mos sa ber, en tão, da Drª Tâ nia, qual a
nova fi lo so fia e o novo ca mi nho da Su de ne. Esse é o
mo ti vo pelo qual es ta mos con vi dan do a Drª Tâ nia Ba -
ce lar: para que não che gue ama nhã aqui, Se na dor,
um for ma to da Su de ne, sem que nós, os Se na do res – 
não so men te os nor des ti nos, mas os bra si le i ros –
pos sa mos dis cu tir o que é bom e o que não é. Essa é
a fi lo so fia do nos so con vi te. Qu e re mos en ri que cer o
de ba te e ofe re cer su ges tões à Drª Tâ nia Ba ce lar.
Con cor do com V. Exª e com o Se na dor Edu ar do Su -
plicy: não po de ría mos es co lher um nome me lhor do
que o da Drª Tâ nia Ba ce lar para re a brir a Su de ne com 
uma nova fi lo so fia que ve nha fa vo re cer exa ta men te
aqui lo que que re mos, ou seja, a igual da de en tre as
re giões. Espe ro que ve nham sub sí di os para o tra ba-
lho, para o em pre go e para a ge ra ção de ren da. Esse
é o nos so pen sa men to, o dos nor des ti nos.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT –
RJ) – Mu i to obri ga do Se na dor Efra im Mo ra is, evi-
den te men te com par ti lho des sa opi nião e o pa ra be-
ni zo pela ini ci a ti va de con vi dá-lo a vir à Co mis são
de Assun tos Eco nô mi cos. É fun da men tal par ti ci par
des ta dis cus são, to mar co nhe ci men to do pen sa-
men to, da di re triz e dar a nos sa con tri bu i ção. Eu só 
pos so avan çar-lhe uma cer te za: será um de se nho
de sen vol vi men tis ta. Não será um de se nho de re tra-
ção do Esta do; ao con trá rio, será um de se nho de
pre sen ça ní ti da do Esta do, pro mo ven do, ala van-
can do o de sen vol vi men to da re gião me di an te me di-
das que va mos in clu ir na dis cus são.

Era isso, Srª Pre si den te, que eu que ria di zer,
agra de cen do mu i to a be ne vo lên cia de V. Exª.

A SRA. PRESIDENTE (Iris de Ara ú jo) – Con ce-
do a pa la vra ao no bre Se na dor Alo i zio Mer ca dan te.
(Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Alber to
Sil va. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Edu ar do
Su plicy, por 20 mi nu tos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o mun -
do está es tar re ci do com a ter rí vel guer ra no Ira que. E
te mos nos per gun ta do o que po de ria fa zer sus pen der
es sas ações bé li cas.

Obser va mos que, nos úl ti mos dias, no site do
Va ti ca no, o Papa João Pa u lo II já re ce beu mais de 60
mil men sa gens, para que con ti nue seu em pe nho pela
paz. Inú me ras têm sido as su ges tões para que o pró -
prio Papa João Pa u lo II se di ri ja a Bag dá. Tal vez esse
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seja um dos ca mi nhos pos sí ve is para se aca bar com
essa guer ra o quan to an tes.

Srª Pre si den te, pen san do nis so, re sol vi, jun ta-
men te com ou tros Se na do res, apre sen tar um re que ri-
men to que su ge re a Sua San ti da de, o Papa João Pa-
u lo II, que con vo que um con cla ve dos lí de res re li gi o-
sos mun di a is, pre fe ren ci al men te em Bag dá ou, se não 
for pos sí vel, em ou tra ca pi tal de um dos pa í ses en vol-
vi dos no con fli to – Was hing ton ou Lon dres –, para dis -
cu tir so lu ções pa cí fi cas para a cri se no Ira que e para
pro pug nar pelo ces sar das hos ti li da des e pela paz.

Assim, en ca mi nho à Mesa, para exa me do Se -
na do Fe de ral, o se guin te re que ri men to que, gos ta ria
de re gis trar, Srª Pre si den te, e que foi as si na do por to -
dos os Se na do res pre sen tes na ses são de hoje. 

Nós, Se na do res da Re pú bli ca Fe de ra-
ti va do Bra sil,

Sa be do res das fir mes e ina ba lá ve is
con vic ções pa ci fis tas do Papa João Pa u lo II, 
ma ni fes ta da inú me ras ve zes no que tan ge à 
cri se do Ira que;

Cons ci en tes de que o Go ver no bra si le-
i ro, bem como inú me ros go ver nos de di fe-
ren tes pa í ses, vem de fen den do, como é o
cor re to, so lu ção pa cí fi ca e ne go ci a da den tro
do qua dro das Na ções Uni das para o con fli-
to en tre o Ira que e os Esta dos Uni dos;

Co lo can do em re le vo a ne ces si da de
de for ta le cer o sis te ma de se gu ran ça co le ti-
va ins ti tu í do pela Car ta das Na ções Uni das,
de fun da men tal im por tân cia para o equi lí-
brio ge o po lí ti co en tre os pa í ses;

Cons ta tan do que a ma i or par te da opi -
nião pú bli ca mun di al ma ni fes ta-se vi go ro sa-
men te con tra a guer ra;

Pre o cu pa dos com a tra gé dia hu ma ni-
tá ria que se está de se nhan do no Ira que,
com um gran de nú me ro de ví ti mas ci vis;

Con si de ran do que os lí de res re li gi o sos
têm gran de in fluên cia so bre a opi nião pú bli-
ca e os go ver nos da ma i or par te das na ções
do Pla ne ta;

Con vic tos de que o con fli to en tre os
Esta dos Uni dos e o Ira que só será re sol vi do
de for ma pe re ne no qua dro de ne go ci a ções
di plo má ti cas mul ti la te ra is;

Obser van do que têm sido mu i tos os
ape los para que o Papa João Pa u lo II di ri-
ja-se pes so al men te a Bag dá com o ob je ti vo
de co lo car um pa ra de i ro à ter rí vel guer ra
que lá se de sen vol ve;

Re cor dan do os ter mos do “Com pro-
mis so pela Paz Glo bal” as si na do pe los prin -
ci pa is lí de res re li gi o sos do mun do, em 08 de 
se tem bro de 2000, na sede da ONU, por
oca sião da re a li za ção da Cú pu la do Mi lê nio,
o qual des ta cou a ne ces si da de do tra ba lho
em con jun to para pro mo ção de con di ções
que cul ti vem a paz e a ad mi nis tra ção não vi -
o len ta de con fli to;

Enfa ti zan do, por ou tro lado, que a in ter-
ven ção mi li tar uni la te ral no Ira que con tri bu i rá
para o agra va men to da ten são en tre o Oci-
den te e o mun do mu çul ma no e para o re cru-
des ci men to do ter ro ris mo in ter na ci o nal; e .......

Con si de ran do, por úl ti mo, que o Par la-
men to bra si le i ro, em con so nân cia com os
prin cí pi os pa ci fis tas ins cri tos em nos sa
Cons ti tu i ção Fe de ral, sem pre de fen deu a
so lu ção ne go ci a da dos con ten ci o sos in ter-
na ci o na is.

Su ge ri mos a Sua San ti da de, o Papa
João Pa u lo II, que con vo que con cla ve dos lí -
de res re li gi o sos mun di a is, pre fe ren ci al men te
em Bag dá, ou em ou tra Ca pi tal de um dos
pa í ses en vol vi dos no con fli to, para dis cu tir
so lu ções pa cí fi cas para a cri se no Ira que e
pro pug nar pelo ces sar das hos ti li da des e
pela paz.

Srª Pre si den te, quan do ob ser va mos, pela te le-
vi são, pela mí dia, as ter rí ve is ce nas de cri an ças, de
pes so as ino cen tes ten do os seus bra ços ar ran ca-
dos, os seus ros tos des fi gu ra dos, quan do não per-
den do as suas vi das pe las bom bas, as mais mo der-
nas tec no lo gi ca men te, que es tão a cair em Bag dá e
em ou tras ci da des do Ira que, em ou tros lu ga res, ve -
mos a ne ces si da de ur gen te de to dos nós, nes te
mun do, fa zer mos um ape lo para que haja paz.

Ain da on tem, em São Pa u lo, com a pre sen ça do
Mi nis tro Gil ber to Gil e de inú me ros ar tis tas, in clu si ve
dos meus fi lhos, o João Su plicy e o Su pla, da Pre fe i ta
Mar ta Su plicy e de re pre sen tan tes de mu i tos Par ti dos
po lí ti cos, cer ca de 30 mil pes so as es ti ve ram no Par -
que Ibi ra pu e ra para o Ato pela Paz, ex pres san do o
quão im por tan te será a sus pen são ime di a ta des sas
hos ti li da des bé li cas. Ontem, no Rio de Ja ne i ro, tam -
bém hou ve uma ma ni fes ta ção pela paz.

Tam bém as si na ram o ma ni fes to os Se na do res
Ro ber to Sa tur ni no, Mão San ta, Efra im Mo ra is, Pe dro
Si mon, Iris de Ara ú jo e ou tros Se na do res aqui pre sen-
tes. Acre di to que até ama nhã pra ti ca men te to dos os
Se na do res te rão as si na do este re que ri men to pro pon-
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do a João Pa u lo II que con si de re a pos si bi li da de de ir
pes so al men te a Bag dá, para, quem sabe, com sua
pre sen ça, haja a sus pen são des sa ter rí vel guer ra.

Com a pa la vra o Se na dor Ro ber to Sa tur ni no.
O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) – Se -

na dor Edu ar do Su plicy, que ro cum pri men tá-lo mais
uma vez. V. Exª tem de sen vol vi do um con jun to de ini -
ci a ti vas ten tan do so lu ci o nar hu ma nís ti ca, de mo crá ti-
ca e ra zo a vel men te essa ques tão. To das as ma ni fes-
ta ções de vem ser per sis ten tes e cres cen tes, além de
es ta rem pre sen tes a todo o mo men to para con ven cer
es pe ci al men te a opi nião pú bli ca dos Esta dos Uni dos
da Amé ri ca do Nor te, que está do mi na da por uma
cons pi ra ção da mí dia para for mar uma opi nião fa vo rá-
vel à guer ra. Pre ci sa mos atin gir a opi nião pú bli ca
ame ri ca na, que, não obs tan te as di fi cul da des, não
tem aces so à ou tra fon te de in for ma ção se não a pró -
pria mí dia lo cal, que está en vol vi da em todo esse con -
ci liá bu lo, nes sa cons pi ra ção a fa vor da guer ra. Te mos
que nos ma ni fes tar di a ri a men te a res pe i to des te as -
sun to por que está em jogo o fu tu ro da pró pria hu ma-
ni da de e, evi den te men te, os in te res ses da nos sa Na -
ção. A pro po si ção de V. Exª é ex tre ma men te lú ci da,
ca paz de mu dar, de um dia para o ou tro, essa si tu a-
ção tão gra ve, cons tran ge do ra e de pri men te que atin -
ge a to dos os ci da dãos do mun do. Fiz ques tão de as -
si nar o re que ri men to, mas que ria ma ni fes tar pu bli ca-
men te meu apo io e meu re go zi jo por mais essa ini ci a-
ti va de V. Exª, que se tem po si ci o na do à al tu ra da gra -
vi da de da si tu a ção que vi ve mos, como Pre si den te da
Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal
do Se na do Fe de ral. Meus cum pri men tos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Qu an do pro pus a V. Exª que as si nas se esse re que ri-
men to, V. Exª dis se-me que no avião vi nha pen san do
a mes ma co i sa. Isso in di ca a iden ti da de do nos so
pen sa men to. Por tan to, essa pro po si ção é nos sa.

Na úl ti ma sex ta-fe i ra, con ver sei com um pro fes-
sor do Insti tu to de Fí si ca da Uni ver si da de de São Pa -
u lo, Ma hir Sa leh Hus se in, nas ci do no Ira que, ca sa do
com uma bra si le i ra, dois fi lhos, um ame ri ca no e um
bra si le i ro, que fez o seu dou to ra men to no MIT – Mas -
sa chus sets Insti tu te of Tech no logy, e que mu i tas ve -
zes es te ve re a li zan do pes qui sas nos Esta dos Uni dos.
Nos úl ti mos anos, toda vez que vai àque le país, tem
uma gran de di fi cul da de, por sua ori gem ira qui a na,
ára be, da dos os cu i da dos dos ame ri ca nos. Ele tem o
mes mo so bre no me que Sad dam Hus se in e ex pli-
cou-me que o so bre no me Hus se in no Ira que é como
Sil va no Bra sil, um nome bas tan te co mum.

Eu o con vi dei a pro fe rir uma pa les tra na Fun da-
ção Ge tú lio Var gas, em São Pa u lo, onde nos con tou
so bre a His tó ria do Ira que e da guer ra. Expli cou-nos
como o Go ver no dos Esta dos Uni dos, em ver da de,
mu i to es ti mu lou a as cen são de Sad dam Hus se in ao

po der e seu for ta le ci men to. Expli cou so bre os mé to-
dos de Sad dam Hus se in, que ele con de na, e dis se
que Sad dam Hus se in, em cer tos mo men tos da his tó-
ria, ao ser guin da do à Che fia do Esta do ira qui a no, re -
sol veu sim ples men te man dar ma tar os seus ad ver sá-
ri os. Per gun tei-lhe se isso era pos sí vel, se era da lei.
Ele res pon deu que Sad dam Hus se in sim ples men te
so li ci ta va a seus com pa nhe i ros de go ver no que ma -
tas sem aque les que dis cor da vam e, de po is, pior do
que isso, fil ma va a mor te dos que dis cor da vam e mos -
tra va as ce nas aos ge ne ra is para ame dron tá-los. E
esse ho mem foi aque le que o Go ver no dos Esta dos
Uni dos aju dou a se for ta le cer no po der, in clu si ve para
que o Ira que com ba tes se o Irã quan do as cen deu ao
po der o ai a to lá Kho me i ni.

Ora, mas esse mes mo Pro fes sor Hus se in está
ex tre ma men te pre o cu pa do, por que tem ir mãs e pri -
mos em Bag dá e em ou tras lo ca li da des do Ira que, e
acre di ta que o Go ver no ame ri ca no está pro ce den do
de uma ma ne i ra to tal men te equi vo ca da. Se o Go ver-
no dos Esta dos Uni dos acha que é ne ces sá rio, e nós
tam bém acha mos, se pro ce der a uma de mo cra ti za-
ção das ins ti tu i ções ira qui a nas, ele te ria todo o apo io
dos po vos do mun do, de João Pa u lo II e do Se na dor
Mão San ta para que pos sa ha ver um pro ce di men to
de mo crá ti co. Nós po de re mos pres si o nar o Go ver no
Ira qui a no para que mude os seus pro ce di men tos,
mas que não seja atra vés da guer ra.

No sé cu lo XX, os Esta dos Uni dos pro mo ve ram
de ze nas de ações de in ter ven ção  bem mais do que
qua ren ta , ape nas na Amé ri ca La ti na. No Bra sil, con -
tri bu í ram para a que da de João Gou lart; no Chi le,
para a de Sal va dor Allen de; aju da ram gol pes no Peru, 
no Uru guai, na Argen ti na e as sim por di an te. Na que-
las oca siões, por que não agi ram de ma ne i ra a for ta-
le cer a de mo cra cia? Por tan to, os Esta dos Uni dos de -
ve ri am olhar um pou co para sua pró pria his tó ria e
para nor te-ame ri ca nos que sem pre pro pug na ram por
ações não vi o len tas, como Mar tin Lut her King Jr. e
tan tos ou tros.

João Pa u lo II con quis tou res pe i to no mun do
todo. Sua San ti da de é um ver da de i ro san to, é res pe i-
ta do, ado ta pro ce di men tos que gal va ni za ram os po-
vos. Mes mo em vi si tas a pa í ses de ma i o ria não ca tó li-
ca ou de re li giões in te i ra men te di ver sas, per ten cen-
tes à Ásia ou à Áfri ca, por exem plo, o Papa foi res pe i-
ta do. Cer ta men te, se João Pa u lo II re sol ver vi si tar
Bag dá, no Ira que, mes mo em meio a esse pro ce di-
men to, ine vi ta vel men te os Esta dos Uni dos, a Ingla ter-
ra e a Aus trá lia te rão que sus pen der os bom bar de i os,
a fim de ve ri fi car o re sul ta do do diá lo go en tre Sua
San ti da de, o Papa João Pa u lo II, e ou tros lí de res re li-
gi o sos. E po de ri am par ti ci par des se diá lo go xe ques,
lí de res is la mi tas das di ver sas de no mi na ções  su ni tas,
xi i tas e ou tras  o Da lai Lama, lí de res do bu dis mo, do
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is la mis mo, do ta o ís mo, do ba há’í, das re li giões afri ca-
nas e afro-bra si le i ras, como tam bém das de no mi na-
ções evan gé li cas, que mu i to têm es ta do com o Pre si-
den te Ge or ge W. Bush. To dos es ses lí de res po de ri am
se re u nir com João Pa u lo II para uma re fle xão so bre
um ca mi nho que não seja a mor te de pes so as, a des -
tru i ção de um pa tri mô nio da hu ma ni da de como o
exis ten te em Bag dá.

Eu gos ta ria de agra de cer o apo io das Srªs e dos
Srs. Se na do res a esse re que ri men to, que, lido na ses -
são de hoje, será apre ci a do ama nhã na Co mis são de
Re la ções Exte ri o res, onde ha ve rá tam bém a ar güi ção
do ex-Pre si den te Ita mar Fran co, de Til den José San ti-
a go e da Emba i xa do ra Ce li na Ma ria Assump ção do
Val le Pe re i ra, de sig na da para a Su í ça. Na pró xi ma
quin ta-fe i ra, às 10 ho ras, na mes ma Co mis são, es ta rá
pre sen te a Emba i xa do ra Don na Hri nak, dos Esta dos
Uni dos, e o Emba i xa dor Ro ger Bone, do Re i no Uni do,
para tam bém con ver sa rem co nos co so bre o con fli to
no Ira que.

Mu i to obri ga do, Srª Pre si den te.
A SRA. PRESIDENTE (Iris de Ara ú jo) – Con ce-

do a pa la vra ao no bre Se na dor Mag no Mal ta. (Pa u sa.)
Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor João Ri -

be i ro. (Pa u sa.)
Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Eu rí pe des

Ca mar go. (Pa u sa.)
Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Pa u lo

Octá vio. (Pa u sa.)
So bre a mesa, re que ri men to que pas so a ler.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 183 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 da à Exce len tís si ma Se nho ra Mi nis tra de Esta -
do de Mi nas e Ener gia a se guin te so li ci ta ção de in for-
ma ções a res pe i to da cons tru ção de pla ta for mas flu -
tu an tes de pe tró leo e gás:

1) Os tex tos dos edi ta is de li ci ta ção
das Pla ta for mas P-51 e 52, tan to a ver são
lan ça da pelo go ver no Fer nan do Hen ri que
Car do so quan to a nova ver são do go ver no
Luiz Iná cio Lula da Sil va.

2) O tex to do edi tal de li ci ta ção da Pla -
ta for ma P-50, lan ça do no go ver no Fer nan do
Hen ri que Car do so.

3) Os da dos téc ni cos re la ti vos à fu tu ra
li ci ta ção das Pla ta for mas P-53 e P-54: o tipo 
de pla ta for ma, a ca pa ci da de de pro du ção, a
pro du ção es ti ma da em bar ris/dia e me tros

cú bi cos/dia, o lo cal onde será ins ta la da, o
tipo de óleo a ser ex plo ra do.

4) Os da dos téc ni cos re la ti vos ao pro-
gra ma de li ci ta ções de pla ta for mas para os
pró xi mos cin co anos, tais como ti pos de pla -
ta for mas, ca pa ci da de de pro du ção, pro du-
ção es ti ma da em bar ris/dia e me tros cú bi-
cos/dia, lo cal e tipo de óleo.

Jus ti fi ca ção

É atri bu i ção do Con gres so Na ci o nal acom pa-
nhar e fis ca li zar as po lí ti cas pú bli cas do go ver no e
essa ta re fa é par ti cu lar men te im por tan te no caso de
um se tor tão es tra té gi co quan to o de pe tró leo e gás.
Nes se con tex to, a po lí ti ca em re la ção à cons tru ção de 
pla ta for mas flu tu an tes, que im pli cam in ves ti men tos
enor mes, tem im pac to for tís si mo não só no gas to
com di vi sas e o equi lí brio das con tas ex ter nas, mas
tam bém na mo bi li za ção de se to res in dus tri a is e tec -
no ló gi cos bra si le i ros e na ge ra ção de em pre gos.

Por esta ra zão, ten do em vis ta a mag ni tu de dos
in ves ti men tos exi gi dos pe las pla ta for mas e sua enor -
me re per cus são para o se tor e para o País, re que i ro
do Mi nis té rio das Mi nas e Ener gia as in for ma ções aci -
ma so li ci ta das.

Sala das Ses sões, 31 de mar ço de 2003. – Se -
na dor José Jor ge.

(À Mesa para de ci são.)

A SRA. PRESIDENTE (Iris de Ara ú jo) – 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.

So bre a mesa, re que ri men to que pas so a ler.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 184, DE 2003

Su ge re a Sua San ti da de, o Papa João Pa u lo II, 
que con vo que con cla ve dos lí de res re li gi o sos mun-
di a is, pre fe ren ci al men te em Bag dá, ou em ou tra Ca -
pi tal de um dos pa í ses en vol vi dos no con fli to, para
dis cu tir so lu ções pa cí fi cas para a cri se no Ira que e
pro pug nar pelo ces sar das hos ti li da des e pela paz.

Nós, Se na do res da Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil,

Sa be do res das fir mes e ina ba lá ve is con vic ções
pa ci fis tas do Papa João Pa u lo II, ma ni fes ta das inú-
me ras ve zes no que tan ge à cri se no Ira que;
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Cons ci en tes de que o go ver no bra si le i ro, bem
como inú me ros go ver nos de di fe ren tes pa í ses, vem
de fen den do, como é o cor re to, so lu ção pa cí fi ca e ne -
go ci a da, den tro do qua dro das Na ções Uni das, para o 
con fli to en tre o lra que e os EUA;

Co lo can do em Re le vo a ne ces si da de de for ta le-
cer o sis te ma de se gu ran ça co le ti va ins ti tu í do pela
Car ta das Na ções Uni das, de fun da men tal im por tân-
cia para o equi lí brio ge o po lí ti ca en tre os pa í ses;

Cons ta tan do que a ma i or par te da opi nião pú bli-
ca mun di al ma ni fes ta-se vi go ro sa men te con tra a
guer ra;

Pre o cu pa dos com a tra gé dia hu ma ni tá ria que
se está de se nhan do no lra que, in clu si ve com o gran -
de nú me ro de ví ti mas ci vis;

Con si de ran do que os lí de res re li gi o sos têm
gran de in fluên cia so bre a opi nião pú bli ca e os go ver-
nos da ma i or par te das na ções do pla ne ta;

Con vic tos de que o con fli to en tre os EUA e o
lra que só será re sol vi do de for ma pe re ne, no qua dro
de ne go ci a ções di plo má ti cas mul ti la te ra is;

Obser van do que têm sido mu i tos os ape los
para que o Papa João Pa u lo II se di ri ja pes so al men-
te a Bag dá com o ob je ti vo de co lo car um pa ra de i ro
à ter rí vel guer ra que lá se de sen vol ve;

Re cor dan do os ter mos do “Com pro mis so pela
Paz Glo bal” as si na do pe los prin ci pa is lí de res re li gi o-
sos do mun do, em 8 de se tem bro de 2000, na sede
da ONU, por oca sião da re a li za ção da Cú pu la do
Mi lê nio, o qual des ta cou a ne ces si da de do tra ba lho
em con jun to para a pro mo ção de con di ções que cul -
ti vem a paz e a ad mi nis tra ção não vi o len ta de con fli-
tos;

Enfa ti zan do, por ou tro lado, que a in ter ven ção
mi li tar uni la te ral no Ira que con tri bu i rá para o agra va-
men to da ten são en tre o Oci den te e o mun do mu çul-
ma no e para o re cru des ci men to do ter ro ris mo in ter-
na ci o nal; e

Con si de ran do, por úl ti mo, que o Par la men to
bra si le i ro, em con so nân cia com os prin cí pi os pa ci fis-
tas ins cri tos em nos sa Cons ti tu i ção Fe de ral, sem pre
de fen deu a so lu ção ne go ci a da dos con ten ci o sos in-
ter na ci o na is.

Su ge ri mos à Sua San ti da de, o Papa João Pa u lo
II, que con vo que con cla ve dos lí de res re li gi o sos mun -
di a is, pre fe ren ci al men te em Bag dá, ou em ou tra Ca pi-
tal de um dos pa í ses en vol vi dos no con fli to, para dis -
cu tir so lu ções pa cí fi cas para a cri se no Ira que e pro -
pug nar pelo ces sar das hos ti li da des e pela paz.

(À Co mis são de Re la ções Exte ri o res e 
De fe sa Na ci o nal.)

A SRA. PRESIDENTE (Iris de Ara ú jo) – Nos ter -
mos do art. 222, § 1º, do Re gi men to Inter no, o re que ri-
men to lido será des pa cha do à Co mis são com pe ten te.

A SRA. PRESIDENTE (Iris de Ara ú jo) – Os Srs.
Se na do res Edu ar do Si que i ra Cam pos e He rá cli to
For tes 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. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB

– TO) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs Se na do res, se fos se
dado a nos sos avós – nas ci dos, di ga mos, por vol ta de 
1920 ou 1930 – o dom de an te ver o fu tu ro, e lhes fos -
se fa cul ta do en xer gar por uma ja ne la do tem po o que
ocor re na atu a li da de, iri am, com cer te za, so frer gran -
de es pan to. Ôni bus es pa ci a is or bi tan do a Ter ra, car -
ros ve lo zes cru zan do es tra das, ae ro na ves ris can do
os céus, pes so as ti ran do di nhe i ro em má qui nas, ho -
men zi nhos de lata tra ba lhan do em in dús tri as, apa re-
lhos que es cru ti nam do en ças no in te ri or do cor po hu -
ma no, mu i ta gen te nas ruas fa lan do em mi cro te le fo-
nes sem fio, apa re lhos com ima gens ao vivo, te las
nas qua is as pes so as di zem “na ve gar” e onde com-
pram co i sas... Enfim, Srªs e Srs. Se na do res, nos sos
avós iri am se as som brar com o pro gres so vi sí vel da
tec no lo gia e da in for má ti ca.

Os pon te i ros do avan ço do co nhe ci men to an da-
ram ace le ra da men te nas úl ti mas dé ca das. No cam po
da in for má ti ca, en tão, o tem po pa re ce que dis pa rou.
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Mu i tos de nós acom pa nha mos essa ver ti gi no sa ace -
le ra ção. Mu i tos se lem bram dos com pu ta do res gi gan-
tes cos re que ren do sa las imen sas e ar re fri ge ra do
para aco mo dar seus co los sa is com po nen tes. Hoje,
car re ga mos com pu ta do res pra ti ca men te nos bol sos!

No en tan to, Sr. Pre si den te, como todo pro gres-
so – que não vem de ime di a to para to dos –, tam bém
o avan ço da in for má ti ca de i xou gran de mas sa de
pes so as à mar gem das ino va ções, ex clu í das de seu 
aces so e dos be ne fí ci os que elas po dem tra zer, com 
con se qüên ci as per ver sas, por que o mun do do tra-
ba lho, hoje, está cada vez mais exi gin do pes so as
que sa i bam li dar com com pu ta dor, te nham do mí nio
dos mais va ri a dos pro gra mas e lin gua gens... e mais: 
que es te jam fa mi li a ri za das com a bus ca de in for ma-
ções pela Inter net.

Anti ga men te, tí nha mos gran de mas sa de anal -
fa be tos – os ex clu í dos do mun do da es cri ta. Hoje,
te mos no va men te gran de mas sa de anal fa be tos: os
cha ma dos anal fa be tos di gi ta is. São os ex clu í dos do
mun do da in for má ti ca, aque les que não têm aces so
ao com pu ta dor. Não o têm em casa; não o têm na
es co la; não o têm no ba ir ro em que mo ram. Mas
pre ci sam sa ber usá-lo para con se guir em pre go,
para se si tu ar me lhor no pro ces so pro du ti vo, para al -
can çar pro gres são fun ci o nal.

Por isso, Sr. Pre si den te, tal as sun to tem de es -
tar pre sen te na agen da edu ca ci o nal de nos so País.
É in con ce bí vel que o alu no pas se oito, doze anos
para con clu ir o en si no fun da men tal, ou mé dio, e,
nes se tem po, nun ca te nha se de pa ra do com um
com pu ta dor na es co la! Se isso es ti ver acon te cen do,
po de mos apon tar nos so sis te ma edu ca ci o nal como
um gran de ge ra dor de ex clu são – a ex clu são di gi tal!
E nos sas cri an ças e jo vens es ta rão per den do a
opor tu ni da de de dis por de uma in fi ni da de de so lu-
ções di gi ta is, cada vez mais sur pre en den tes e po de-
ro sas.

Ou tras or ga ni za ções tam bém po dem – até de-
vem! – es tar en vol vi das na edu ca ção di gi tal, como
em pre sas, as so ci a ções de ba ir ros, clu bes de ser vi-
ço, sin di ca tos de tra ba lha do res, or ga ni za ções
não-go ver na men ta is – há um sem-nú me ro de or ga-
nis mos que po dem la bo rar no mes mo pro pó si to.
Enfim, a de mo cra ti za ção da in for má ti ca está re cru-
tan do co la bo ra do res e par ce i ros para in clu ir cada
vez mais gen te na so ci e da de da in for ma ção.

Inclu são di gi tal é um tema de re le vân cia mun-
di al. Re co nhe cen do que a tec no lo gia e o co nhe ci-
men to são ele men tos fun da men ta is para a cri a ção

de ri que za e bem-es tar nas na ções, a Orga ni za ção
das Na ções Uni das pu bli cou, em 2001, uma clas si fi-
ca ção dos pa í ses de acor do com o Índi ce de Avan ço
Tec no ló gi co. O Bra sil fi cou em qua dra gé si mo ter ce i-
ro lu gar. De fa vo rá vel a nós, hou ve des ta que es pe ci-
al para as ci da des de São Pa u lo e Cam pi nas. Tudo
a ver, por que são elas os cen tros bra si le i ros mais
ha bi li ta dos para o de sen vol vi men to de alta tec no lo-
gia, dada a pre sen ça de uni ver si da des com pe ti ti vas
in ter na ci o nal men te, como a USP e a UNICAMP,
nes sas ci da des.

Com fun da men to em toda a ar gu men ta ção le -
van ta da, que ro, Sr. Pre si den te, des ta car a im por tân-
cia da cri a ção do Dia da Inclu são Di gi tal. A data foi
cri a da pelo Co mi tê para De mo cra ti za ção da Infor-
má ti ca – CDI, com o ob je ti vo de sen si bi li zar a so ci e-
da de ci vil, em pre sas e go ver nos (além de cha mar a
aten ção da mí dia) para a in clu são di gi tal em co mu-
ni da des de ba i xa ren da e em ins ti tu i ções que aten-
dam pú bli cos com ne ces si da des es pe ci a is. Este é o
ter ce i ro ano em que a data é ce le bra da, sem pre no
úl ti mo sá ba do do mês de mar ço.

Faço vo tos de que o pró xi mo dia 29 seja o ca -
ta li sa dor de no vos elos a se jun ta rem à cor ren te da
in clu são di gi tal! De ci di jo gar luz nes se tema, Sr. Pre -
si den te, por que es tou con vic to de que a in clu são di -
gi tal não é ape nas mais uma for ma de fa ci li tar o
aces so ao em pre go! Ela é uma via con sis ten te para
po pu la ções ca ren tes ad qui ri rem mo bi li da de so ci al,
al can ça rem me lho ria na qua li da de de vida, en fim,
cons tru í rem a tão ne ces sá ria ci da da nia.

Era o que ti nha a di zer.

Mu i to obri ga do.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o juiz Ali Maz-
loum, da 7ª Vara Cri mi nal da Jus ti ça Fe de ral de São 
Pa u lo, to mou uma de ci são tão sin ge la quan to in te li-
gen te e que pode vir a ser, se ado ta da por ou tros de 
seus co le gas, a so lu ção de vá ri os pro ble mas, in clu-
si ve, a fon te de fi nan ci a men to para o Pro gra ma
Fome Zero.

O juiz Maz loum, se gun do nos in for ma o jor nal
O Glo bo do dia 25, con de nou o em pre sá rio Wil li am
Du ar te, que era acu sa do de apro pri a ção in dé bi ta de 
con tri bu i ção pre vi den ciá ria, a pa gar R$50 mil a uma
en ti da de pú bli ca com des ti na ção so ci al. Mas ele foi
mais es pe cí fi co: quer que o di nhe i ro seja des ti na do
ao Fome Zero. 

Ele quer sa ber se pode ser aber ta uma con ta
ban cá ria para re ce ber do a ções ori gi na das do cum-
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pri men to de de ci sões ju di ci a is como a sua. Já en ca-
mi nhou a ques tão – bem com a sua sen ten ça – ao
mi nis tro da Se gu ran ça Ali men tar, José Gra zi a no.

O juiz Maz loum ar gu men ta, com toda a ra zão,
que se to dos os ju í zes ado ta rem o mes mo pro ce di-
men to, o Fome Zero po de rá ar re ca dar mi lhões. Res -
sal te-se que ele tro cou a pena do em pre sá rio (re clu-
são de dois anos, cin co me ses e cin co dias) pela
do a ção e tam bém pres ta ção de ser vi ços à co mu ni-
da de. Além dis so, o em pre sá rio não está isen to de
pa gar a dí vi da com os em pre ga dos.

Ve jam bem, meus ca ros co le gas, a sa be do ria
da de ci são des se juiz, que é boa para to dos: para o
acu sa do, que se li vra da pri são e ain da dá sua con -
tri bu i ção à so ci e da de; e para os pro gra mas so ci a is
do go ver no, que re ce be rão um alen ta do re for ço de
ca i xa. Além do mais, quem vai se re cu sar a cum prir
uma pena como essa?

Por tan to, Sr. Pre si den te, eu gos ta ria ape nas de 
elo gi ar a sa ga ci da de des se juiz e con cla mar seus
co le gas a se gui rem o mes mo ca mi nho, pe din do, ao
mes mo tem po, pro vi dên ci as rá pi das ao go ver no
para vi a bi li zar esta pos sí vel nova fon te de fi nan ci a-
men to do Fome Zero.

A SRA. PRESIDENTE (Iris de Ara ú jo) – Nada
mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos, lem bran do às Srªs e aos Srs. Se na do res
que cons ta rá da ses são de li be ra ti va or di ná ria de
ama nhã, a re a li zar-se às 14 ho ras e 30 mi nu tos, a
se guin te:

ORDEM DO DIA
Às 15h 30min

1
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 1, DE 2003
(Pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 79, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei de
Con ver são nº 1, de 2003, pro ve ni en te da Me di da Pro -
vi só ria nº 79, de 2002, que al te ra dis po si ti vos da Lei
nº 9.615, de 24 de mar ço de 1998, e dá ou tras pro vi-
dên ci as, ten do

Pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta, Re la-
tor: De pu ta do Ger vá sio Sil va (PFL-SC), pre li mi nar-
men te pelo aten di men to dos pres su pos tos cons ti tu ci-
o na is de re le vân cia e ur gên cia; pela ade qua ção fi nan-
ce i ra e or ça men tá ria; e, quan to ao mé ri to, fa vo rá vel,
nos ter mos do Pro je to de Lei de Con ver são nº 1, de
2003. – Re la tor Re vi sor: Se na dor José Jor ge

2
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 80, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só-
ria nº 80, de 2002, que al te ra o art. 5º da Lei nº 8.427,
de 27 de maio de 1992, que dis põe so bre a con ces-
são de sub ven ção eco nô mi ca nas ope ra ções de cré -
di to ru ral, ten do

Pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta, Re la-
tor: De pu ta do Anto nio Car los Men des Tha me
(PSDB-SP), pre li mi nar men te pelo aten di men to dos
pres su pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur gên-
cia; pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria; e,
quan to ao mé ri to, fa vo rá vel. – Re la tor Re vi sor:

3
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 2, DE 2003
(Pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 83, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei de
Con ver são nº 2, de 2003, pro ve ni en te da Me di da Pro -
vi só ria nº 83, de 2002, que dis põe so bre a con ces são
da apo sen ta do ria es pe ci al ao co o pe ra do de co o pe ra-
ti va de tra ba lho ou de pro du ção e dá ou tras pro vi dên-
ci as, ten do

Pa re cer pro fe ri do em Ple ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta, Re la-
tor: De pu ta do Ra fa el Gu er ra (PSDB-MG), pre li mi nar-
men te pelo aten di men to dos pres su pos tos cons ti tu ci-
o na is de re le vân cia e ur gên cia; pela ade qua ção fi nan-
ce i ra e or ça men tá ria; e quan to ao mé ri to, fa vo rá vel,
nos ter mos do Pro je to de Lei de Con ver são nº 2, de
2003. – Re la tor Re vi sor:

4
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 92, DE 2001

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do
Re que ri men to nº 166, de 2003 – art. 336, II)

(Tra mi tan do em con jun to com o
Pro je to de Lei do Se na do nº 66, de 2003)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 92, de 2001 (nº 1.277/2001, na Casa
de ori gem), que es ta be le ce, nos cri mes de ho mi cí-
dio e le são cor po ral, ca u sas de au men to de pena,
ten do

Pa re cer da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor Amir Lan do, fa vo rá-
vel, com as Emen das nºs 1 e 2-CCJ, que apre sen ta.
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5
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 66, DE 2003
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do Re que ri-

men to nº 166, de 2003 – art. 336, II)
(Tra mi tan do em con jun to com o

Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 92, de 2001)

Pro je to de Lei do Se na do nº 66, de 2003, de au -
to ria do Se na dor José Sar ney, que al te ra dis po si ti vos
do De cre to-Lei nº 2848, de 7 de de zem bro de 1940 –
Có di go Pe nal.

De pen den do de pa re cer da Co mis são de Cons -
ti tu i ção Jus ti ça e Ci da da nia.

6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

 Nº 21, DE 2001

Ter ce i ra e úl ti ma ses são de dis cus são, em se -
gun do tur no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção
nº 21, de 2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se -
na dor Antô nio Car los Va la da res, que al te ra a re da ção
do ar ti go 6º da Cons ti tu i ção Fe de ral (acres cen ta aos
di re i tos so ci a is, a ali men ta ção), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 783, de 2002, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Se bas tião Ro cha.

7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 1, DE 2001

Ter ce i ra e úl ti ma ses são de dis cus são, em se -
gun do tur no, do Subs ti tu ti vo à Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 1, de 2001, ten do como pri me i ro sig -
na tá rio o Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, que de ter mi na
a fi xa ção de li mi tes para gas tos com a pu bli ci da de de
obras go ver na men ta is, ten do

Pa re cer sob nº 609, de 2002, da Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se-
na dor José Agri pi no, ofe re cen do a re da ção para o
se gun do tur no.

8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 22, DE 1999

Ter ce i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 22, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Pe -
dro Si mon , que dá nova re da ção ao in ci so LXXVI do
art. 5º da Cons ti tu i ção Fe de ral (gra tu i da de para o re -
gis tro e pri me i ra emis são de cer ti dão de nas ci men to,
ca sa men to e óbi to), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 161, de 2002, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Iris Re zen de.

9
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

 Nº 36, DE 1999
(Inclu í da em Ordem do Dia nos ter mos do

Re cur so nº 26, de 2001)

Ter ce i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 36, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ma -
gui to Vi le la, que dis põe so bre a in cor po ra ção e a
trans fe rên cia das atri bu i ções dos Tri bu na is e Con se-
lhos de Con tas dos Mu ni cí pi os aos Tri bu na is de Con -
tas dos Esta dos, ten do

Pa re cer con trá rio, sob nº 1.367, de 2001, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor
do ven ci do ad hoc : Se na dor Luiz Pon tes; com voto,
em se pa ra do, do Se na dor José Fo ga ça, que se abs te-
ve em re la ção ao re la tó rio ven ce dor.

10
SUBSTITUTIVO AO

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 449, DE 1999

Vo ta ção, em tur no su ple men tar, do Subs ti tu ti vo
ao Pro je to de Lei do Se na do nº 449, de 1999, de au -
to ria do Se na dor Lú cio Alcân ta ra, que al te ra o art.
43 da Lei nº 8.080, de 19 de se tem bro de 1990 (Lei
Orgâ ni ca da Sa ú de), pos si bi li tan do aos hos pi ta is
uni ver si tá ri os cap tar re cur sos pro ve ni en tes de in ter-
na ções hos pi ta la res, ten do

Pa re ce res sob nºs 732, de 2001, e 414, de
2002, das Co mis sões

 – Di re to ra, Re la tor: Se na dor Anto nio Car los
Va la da res, ofe re cen do a re da ção do ven ci do; e

 – de Assun tos So ci a is (so bre as Emen das nºs 
1 a 4, de Ple ná rio), Re la tor: Se na dor Ge ral do
Althoff, fa vo rá vel à Emen da nº 1-Plen, nos ter mos
de Su be men da que apre sen ta; e pela re je i ção das
Emen das nºs 2 a 4-Plen.

11
REQUERIMENTO Nº 87, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
87, de 2003, do Se na dor Osmar Dias, so li ci tan do que, 
so bre o Pro je to de Lei do Se na do nº 35, de 2003,
além das Co mis sões cons tan tes do des pa cho ini ci al
de dis tri bu i ção, seja ou vi da, tam bém, a de Edu ca ção.
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12
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 50, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 50, de 2001 (nº 1.676/99, na Casa de ori -
gem), que dis põe so bre a pro mo ção, a pro te ção, a de -
fe sa e o uso da lín gua por tu gue sa e dá ou tras pro vi-
dên ci as, ten do

Pa re cer sob nº 11, de 2003, da Co mis são de
Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Amir Lan do, fa vo rá vel,
nos ter mos da Emen da nº 1-CE (Subs ti tu ti vo), que
ofe re ce.

13
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 69, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 69, de 2001 (nº 4.594/94, na Casa de ori -
gem), que dis põe so bre o aten di men to de emer gên-
cia de aci den tes do tra ba lho em lo ca li da des onde não 
exis te rede do Sis te ma Úni co de Sa ú de – SUS, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 12, de 2003, da Co-
mis são de Assun tos So ci a is, Re la tor ad hoc: Se na dor
Tião Vi a na.

14
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 120, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 120, de 2001 (nº 3.704/97, na Casa de ori -
gem), que cria os Con se lhos Fe de ral e Re gi o na is de
So ció lo gos e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 13, de 2003, da Co-
mis são de Assun tos So ci a is, Re la tor ad hoc: Se na dor
Ge ral do Althoff.

15
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 122, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 122, de 2001 (nº 2.233/99, na Casa de ori -
gem), que obri ga a que os pro du tos ali men tí ci os co -
mer ci a li za dos in for mem so bre a pre sen ça de glú ten,
como me di da pre ven ti va e de con tro le da do en ça ce -
lía ca, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 14, de 2003, da Co-
mis são de Assun tos So ci a is, Re la tor: Se na dor Se-
bas tião Ro cha.

16
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 78, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 78, de 2002 (nº 1.210/99, na Casa de ori -
gem), que al te ra dis po si ti vos da Lei nº 5.517, de 23 de 
ou tu bro de 1968, que dis põe so bre o exer cí cio da pro -

fis são de Mé di co Ve te ri ná rio e cria os Con se lhos Fe -
de ral e Re gi o na is de Me di ci na Ve te ri ná ria, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 18, de 2003, da Co-
mis são de Assun tos So ci a is, Re la tor: Se na dor Be ni-
cio Sam pa io.

17
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 7, DE 2003

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 7, de 2003, de ini ci a ti va da Co mis são Par -
la men tar de Inqué ri to das ONGs, que dis põe so bre o
re gis tro, fis ca li za ção e con tro le das or ga ni za ções
não-go ver na men ta is e dá ou tras pro vi dên ci as.

A SRA. PRESIDENTE (Iris de Ara ú jo)  Está en -
cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 17ho ras e
47mi nu tos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
SENADOR JOSÉ JORGE, NA SESSÃO NÃO 
DELIBERATIVA ORDINÁRIA DE 17-03-2003,
QUE SE REPUBLICA PARA SANAR
INCORREÇÕES.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Há ora do res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor José Jor ge que
dis põe de 20 mi nu tos.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Pro nun cia o
se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, apro ve i to a opor tu ni da de para, des ta tri bu-
na, fa zer al gu mas ob ser va ções acer ca do se tor edu -
ca ci o nal do Bra sil.

O se tor edu ca ci o nal é o pon to mais im por tan te
da mi nha atu a ção como Par la men tar. Ini ci ei mi nha
car re i ra de ho mem pú bli co como Se cre tá rio de Edu -
ca ção do Esta do de Per nam bu co. Pos te ri or men te,
fui De pu ta do Fe de ral por qua tro man da tos e tive, na
Câ ma ra Fe de ral, a opor tu ni da de de re la tar a Emen-
da Cons ti tu ci o nal que cri ou o Fun def e a Lei de Di -
re tri zes e Ba ses da Edu ca ção – LDB, cuja úl ti ma
ver são, de mi nha au to ria, foi a apro va da. Pos te ri or-
men te, fui, no va men te, Se cre tá rio de Edu ca ção e
de po is Pre si den te do Con sed. Já como Se na dor,
tive a opor tu ni da de de ser re la tor do Pla no Na ci o nal
de Edu ca ção, cuja du ra ção é de dez anos, que está
hoje em vi gên cia.

Assim sen do, não po de ria de i xar de vir a esta
tri bu na para abor dar a pes qui sa na ci o nal di vul ga da
na se ma na pas sa da pelo Inep – Insti tu to Na ci o nal
de Estu dos e Pes qui sas Edu ca ci o na is, do Mi nis té rio
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da Edu ca ção, acer ca das ques tões edu ca ci o na is em 
nos so País, e apro ve i to a opor tu ni da de para fa zer
al guns co men tá ri os so bre esse se tor tão im por tan te
para o Bra sil.

A le gis la ção bá si ca da edu ca ção bra si le i ra foi
pre pa ra da a par tir da Cons ti tu i ção de 1988 e já se
en con tra to tal men te im plan ta da. Na Car ta Mag na te -
mos des de o art. 205 até o art. 214, pre ce i tos que
se re fe rem à edu ca ção e re pre sen tam uma mo der ni-
za ção em re la ção à Cons ti tu i ção an te ri or. Pos te ri or-
men te, nós apro va mos aqui a LDB, uma lei mo der na
que, de cor ri do qua se uma dé ca da, até hoje tem so -
fri do pou cas mu dan ças. Te mos dis cu ti do pro pos tas
de mu dan ça na Co mis são de Edu ca ção do Se na do
as sim como na Câ ma ra dos De pu ta dos. Mas em re -
gra ge ral os prin cí pi os têm se man ti do inal te ra dos.

A pró pria Cons ti tu i ção e a LDB pre vi am que
fos se ela bo ra do um pla no na ci o nal de edu ca ção
com um pra zo de 10 anos de vi gên cia. Isso de ve ria
ter ocor ri do em 1997 ou 1998, logo de po is da apro-
va ção da LDB, mas o pro je to de mo rou mu i to na Câ -
ma ra dos De pu ta dos e so men te veio a ser apro va do
ago ra no ano de 2000. Assim, ape sar dos per cal ços,
te mos a Cons ti tu i ção Fe de ral, a LDB – Lei nº 9.394,
de 1996 –, e o Pla no Na ci o nal de Edu ca ção, a Lei nº 
10.172, que re quer o acom pa nha men to cons tan te
de sua exe cu ção, ava li a ção pre vis ta em seu pró prio
tex to, fe i ta pelo Po der Exe cu ti vo em ar ti cu la ção com 
es ta dos e mu ni cí pi os, com a ne ces si da de de apro-
va ção pe las Co mis sões de Edu ca ção tan to da Câ-
ma ra dos De pu ta dos, quan to do Se na do Fe de ral.

Esse Pla no Na ci o nal de Edu ca ção abor da pra -
ti ca men te to dos os seg men tos edu ca ci o na is como,
por exem plo, a pré-es co la, a cha ma da edu ca ção in-
fan til; o en si no fun da men tal, que é o en si no pri o ri tá-
rio; o en si no mé dio e o en si no su pe ri or.

A pré-es co la, na ver da de, de acor do com toda
essa le gis la ção, fi cou sob a res pon sa bi li da de do
mu ni cí pio, in clu in do to das as cri an ças de zero a seis 
anos. Já por oca sião da apro va ção na LDB, in clu-
iu-se na ca te go ria de pré-es co la as an ti gas cre ches
pri o ri zan do sua atu a ção para o âm bi to edu ca ci o nal.
É uma ques tão que tem ca mi nha do e evo lu í do, se
não com a qua li da de de se ja da pelo me nos no sen ti-
do de que fi que de fi ni da a res pon sa bi li da de dos mu -
ni cí pi os por que uma gran de quan ti da de de les tem
tra ba lha do para am pli ar a pré-es co la, a cada dia
tem au men ta do a quan ti da de de alu nos. Essa mo-
da li da de, que era mu i to pe que na, vem cres cen do
dia-a-dia para que, no fu tu ro, os nos sos alu nos pos -

sam en trar no pri me i ro grau já ten do, pelo me nos,
dois ou três anos de pré-es co la.

Qu an to ao en si no fun da men tal, hou ve dois
pon tos de evo lu ção im por tan te nos úl ti mos tem pos:
a cri a ção do Fun def, e a cri a ção de pro gra mas
como o Bol sa Esco la e as se me lha dos.

Com a cri a ção do Fun def, con se gui mos or ga-
ni zar, de ma ne i ra ra ci o nal e prá ti ca, a uti li za ção dos
di ver sos re cur sos vol ta dos para o en si no fun da men-
tal. To dos sa be mos que esse tipo de en si no é atri bu-
i ção com par ti lha da en tre mu ni cí pio e Esta do, ca ben-
do ao Go ver no Fe de ral dar apo io fi nan ce i ro e téc ni-
co para que o mes mo, que é obri ga tó rio na fa i xa
etá ria de 7 a 14 anos, pos sa fun ci o nar a con ten to.
Antes do ad ven to do Fun def, a ad mi nis tra ção com-
par ti lha da en tre Esta dos e Mu ni cí pi os era mu i to di fí-
cil por que a ten dên cia era a con cen tra ção dos alu-
nos em uma es fe ra e dos re cur sos em ou tra. Ocor ria
mu i tas ve zes que os Mu ni cí pi os ti nham a ma i or par -
te dos alu nos, e os re cur sos fi ca vam com o Esta do;
ou en tão o opos to: o Esta do ti nha uma gran de rede,
e os Mu ni cí pi os re ce bi am os re cur sos. Ago ra, de
acor do com o Fun def, o Mu ni cí pio que ti ver o alu no
re ce be o re cur so cor res pon den te; e o mes mo pro ce-
di men to se apli ca ao Esta do. Essa foi a pri me i ra fun -
ção do Fun def. Ha via tam bém um se gun do ob je ti vo
que pre via sua com ple men ta ção por par te do Go-
ver no Fe de ral, ou seja, a idéia era a de que o va lor
mé dio que se gas ta por alu no de en si no fun da men-
tal, que ain da é mu i to ba i xo, fos se com ple men ta do
não só pelo Esta do, como tam bém pelo Go ver no
Fe de ral e pe los Mu ni cí pi os. O Go ver no Fe de ral, a
prin cí pio, alo cou re cur sos para o Fun def, que pos te-
ri or men te fo ram di mi nu in do, sen do que, hoje, a par -
ti ci pa ção do Go ver no Fe de ral no re cur so to tal do
Fun def é in fe ri or a 2%. Por tan to, essa se gun da fi na-
li da de, a de con fe rir or de na ção aos re cur sos do Go-
ver no Fe de ral na com po si ção do Fun def não foi
cum pri da.

O Pro gra ma Bol sa Esco la é, sem dú vi da, fa tor
de evo lu ção no se tor edu ca ci o nal bra si le i ro, ao per -
mi tir que aque la par ce la mais po bre da po pu la ção
que não fre qüen ta va es co la, atra í da pela bol sa ou
sa in do mu i tas ve zes do mer ca do de tra ba lho, co me-
ças se a fre qüen tar a es co la. Esses dois fa to res con -
jun ta men te fi ze ram com que o nú me ro de cri an ças
na fa i xa etá ria de 7 a 14 anos fre qüen tan do a es co-
la, que há dez anos era em tor no de 80,9%, ago ra
atin ja apro xi ma da men te 96,4%. 

De ve mos aten tar tam bém para ou tro as pec to,
o da qua li da de, vis to que hou ve uma evo lu ção, mas
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uma evo lu ção mu i to me nor do que se po de ria de se-
jar. No en si no fun da men tal, o per cen tu al de alu nos
que não com ple tam o cur so di mi nu iu de 48%, em
1995, para 41% em 2002. Me lho rou, mas po de ria
me lho rar mu i to mais por que ain da é mu i to alto o
per cen tu al de alu nos que não es tão cum prin do ou
ter mi nan do o pri me i ro grau.

A pes qui sa que o Inep di vul gou essa se ma na
mos tra exa ta men te isto: que 41% não con se gue ter -
mi nar o pri me i ro grau e que há uma de fa sa gem sé -
ria de ida de de 39%, isto é, 39% dos alu nos es tão
atra sa dos. Pela ida de, eles de ve ri am es tar em sé rie
su pe ri or. Esse é um pro ble ma do pri me i ro grau que
tem que ser en fren ta do com mu i ta de ter mi na ção.

Te mos que for ta le cer o Fun def, vis to que, atu-
al men te, está pre vis to cer ca de R$400,00 por alu-
no/ano, ha ven do a ne ces si da de de se ele var esse
va lor para, pelo me nos, R$700,00 por alu no/ano.
Aliás, no fi nal da le gis la tu ra pas sa da, apro va mos um 
pro je to na Co mis são de Edu ca ção, que se en con tra
na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, vai per mi tir
que o Go ver no Fe de ral pos sa par ti ci par com um vo -
lu me ma i or de re cur sos para que haja essa evo lu-
ção. Deve ha ver a am pli a ção de pro gra mas como o
Bol sa Esco la. Te mos vis to que o novo Go ver no tem
uma pre o cu pa ção mu i to gran de com as fa mí li as
mais po bres, com o Pro gra ma Fome Zero. De fen do,
Se nhor Pre si den te, Se nho res Se na do res, que o
Pro gra ma Bol sa Esco la, que já tem ca das tra do mais 
de cin co mi lhões de fa mí li as, pode ser um bom iní -
cio para o com ba te à fome. Dis por de re cur sos para
se au men tar o va lor atu al da Bol sa Esco la, que é de 
R$ 15,00 por alu no até um to tal de R$ 45,00 por fa-
mí lia, já é um bom iní cio por que, ao mes mo tem po
em que se com ba te a fome dan do re cur sos para
aque las fa mí li as, tam bém se me lho ra o se tor edu ca-
ci o nal ao mo ti var es sas fa mí li as a co lo car seus fi-
lhos na es co la.

Ou tro pon to im por tan te a ser abor da do é a ne -
ces si da de de um pro gra ma es pe ci al para a pri me i ra
sé rie por que, na re a li da de, boa par ce la das cri an ças
que atra sam seu apren di za do, que de i xam a es co la
e que não con clu em o cur so está na pri me i ra sé rie,
que é o ano da al fa be ti za ção. O alu no não se al fa be-
ti za, pas sa para a se gun da sé rie, mas não con se-
gue acom pa nhar as sé ri es se qüen ci a is. O for ta le ci-
men to do Fun def, a am pli a ção do Pro gra ma Bol sa
Esco la e o tre i na men to dos pro fes so res e um pro-
gra ma es pe ci al de pri me i ra sé rie são as pri o ri da des
na área do en si no fun da men tal.

Li ma té ria se gun do a qual o Mi nis té rio da Edu -
ca ção su ge re a dis tri bu i ção de far da men to.

O Sr. Arthur Vir gí lio (PSDB – AM) – V. Exª
per mi te-me um apar te?

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Pois não,
Exce lên cia.

O Sr. Arthur Vir gí lio (PSDB – AM) – Se na dor
José Jor ge, co nhe ço o seu pre pa ro em ma té ria téc-
ni ca, não é de hoje. Che ga mos jun tos ao Con gres so
Na ci o nal.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – É ver da de;
há vin te anos.

O Sr. Arthur Vir gí lio (PSDB – AM) – V. Exª foi
– é bom pro cla mar isso aqui e ago ra – gran de Mi nis-
tro das Mi nas e Ener gia e en fren tou a ame a ça de
apa gão, que não ocor reu prin ci pal men te em vir tu de
da com pe tên cia com que V. Exª e o en tão Mi nis tro
Pe dro Pa ren te agi ram, a fim de en con trar so lu ção
para algo mu i to gra ve que ame a ça va a eco no mia e
a vida dos bra si le i ros. V. Exª hoje abor da com a
mes ma pro fi ciên cia um tema que tam bém é seu:
edu ca ção. De fato, o Fun def foi uma gran de con quis-
ta do Go ver no pas sa do, que fez mu i ta co i sa boa
como, por exem plo, a uni ver sa li za ção do en si no bá -
si co. O de ver de ho nes ti da de in te lec tu al leva-nos a
re co nhe cer que ain da há mu i to o fa zer. Há oito anos, 
era de qua se 50% o per cen tu al de alu nos que não
com ple ta vam o pri me i ro grau de po is de se ma tri cu-
lar; hoje, esse per cen tu al gira em tor no de 40%. Me -
lho rou? Me lho rou, mas é mu i to pou co se com pa rar-
mos a es co la ri da de dos bra si le i ros com a de nos sos
vi zi nhos aqui per to, o que se re fle te na pro du ti vi da-
de da nos sa eco no mia. Dis cur sos como o de V. Exª
nos dão a idéia cla ra de que esta Casa sabe fi car
aten ta aos te mas de efe ti va im por tân cia e efe ti vo
sen ti do es tra té gi co para o País.

Por isso, que ro re go zi jar-me com o Se na do,
por ter al guém do seu ga ba ri to, re pre sen tan do Per -
nam bu co e sen do mo ti vo de or gu lho para todo o
nos so País. Mu i to obri ga do a V. Exª.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Agra de ço a 
V. Exª tam bém.

Como eu di zia, to mei co nhe ci men to pela mí dia
da su ges tão do Mi nis té rio da Edu ca ção no sen ti do
de dis tri bu ir far da men tos para os alu nos do pri me i ro
grau. Se hou ves se re cur sos, a dis tri bu i ção de far da-
men tos se ria po si ti va, mas a es cas sez nos leva a
ou tras pri o ri da des.
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Essa ques tão, in clu si ve, é mu i to po lê mi ca en-
tre os edu ca do res. Alguns con si de ram o far da men to
im por tan te para dar uni da de aos alu nos, mas ou tros
pen sam que não se deve cri ar ne nhu ma res tri ção,
que pos sa, de cer ta ma ne i ra, di fi cul tar a pre sen ça
dos alu nos na es co la. Sei que a Pre fe i tu ra de São
Pa u lo e ou tras es tão dis tri bu in do uni for mes aos
seus alu nos. No meu en ten di men to, essa de ve ria
ser uma ação mu ni ci pal, es tu da da caso a caso, e
não fe de ral.

Mas vol tan do ao tema cen tral, em 1980, ape-
nas 50% dos alu nos na fa i xa etá ria do se gun do
grau, es ta vam na es co la. Em 2000, eram 83%. Foi
um cres ci men to ain da ma i or do que o do pri me i ro
grau. Hou ve tam bém li ge i ra me lho ra em re la ção aos 
alu nos que con clu em o cur so. Anti ga men te, 28,6%
dos alu nos não ter mi na vam o cur so; ago ra, são
26%, o que ain da é mu i to. Esse per cen tu al po de ria
me lho rar bas tan te. Na re a li da de, o en si no de se gun-
do grau não tem a es tru tu ra nem re ce be o apo io de
que des fru ta o en si no fun da men tal. Enquan to esse
tem apo io do Fun def e re ce be co la bo ra ções dos
Esta dos, Mu ni cí pi os e do Go ver no Fe de ral, o en si no
mé dio fica a car go dos go ver nos es ta du a is. É ne-
ces sá rio que, a par tir de ago ra, en con tre mos uma
for ma de fa zer no vos in ves ti men tos para esse en si-
no. Atu al men te, gas ta-se, em mé dia, R$668,00 por
alu no do en si no de pri me i ro grau, o que con si de ro
pou co. No en si no de se gun do grau, de acor do com
a mes ma pes qui sa, gas ta-se R$701,00, por ano. Se
com pa rar mos esse va lor com aque le gas to no en si-
no pri va do de se gun do grau, per ce be re mos que ele
cor res pon de, mu i tas ve zes, ao que é des pen di do
men sal men te com um alu no. Na ma i o ria das es co-
las pri va das, as men sa li da des va ri am de R$300,00
a R$700,00. 

Ou tro pro ble ma é a fal ta de dis po ni bi li da de de
ins ta la ções es co la res para o en si no mé dio, o que não
afe ta o pri me i ro grau. Du ran te anos e anos, cons tru í-
ram-se es co las para o en si no de pri me i ro grau. A ma i-
o ria dos Esta dos e Mu ni cí pi os têm uma es tru tu ra que
per mi te aten der aos alu nos do en si no fun da men tal,
mas para o se gun do grau, pra ti ca men te, não exis tem
es co las. Nor mal men te, os cur sos de se gun do grau
são mi nis tra dos nas es co las de pri me i ro grau à no i te.
É evi den te que os alu nos de 15, 16 ou 17 anos de ve ri-
am es tu dar du ran te o dia e so men te aque les que não
po dem es tu dar nes se ho rá rio de ve ri am es tu dar à no i-
te. Estu dam à no i te, por que que rem? Não! Por que as
es co las de se gun do grau fun ci o nam em pré di os de
pri me i ro grau, que, du ran te o dia, es tão ocu pa das.

Então, é ne ces sá rio con se guir fi nan ci a men to
para cons tru ir uma rede es co lar de se gun do grau
que fun ci o ne em dois, três tur nos, ape nas para o se -
gun do grau, por que são es co las bas tan te di fe ren tes.
Uma es co la de pri me i ro grau é para cri an ças com a
ida de que va ria en tre 7 e, no má xi mo, 14 anos. Já
no âm bi to do se gun do grau, no qual a ida de/sé rie é
mu i to di fe ren ci a da, são ne ces sá ri as es co las com
ins ta la ções ma i o res, por que uma cri an ça de sete
anos ocu pa de ter mi na do es pa ço, en quan to um ra-
paz de 18 anos ocu pa um es pa ço bem ma i or.

Ou tro pon to im por tan te tam bém é a es cas sez
de pro fes so res de al gu mas dis ci pli nas. No Bra sil,
qua se não há pro fes so res de Ma te má ti ca, de Fí si ca,
de Qu í mi ca, de Bi o lo gia. Toda essa área ci en tí fi ca
está mu i to de fa sa da, prin ci pal men te no in te ri or. Os
sis te mas es co la res fi cam, mu i tas ve zes, sem mi nis-
trar es sas ma té ri as, por fal ta de pro fes so res. Então,
é ne ces sá rio que se faça um pla no, in clu si ve apro-
ve i tan do pro fis si o na is li be ra is, como mé di cos, en ge-
nhe i ros, ad vo ga dos, que pos sam en si nar dis ci pli nas
como es sas. Para isso, é pre ci so ape nas que os
mes mos fa çam cur sos de li cen ci a tu ra para pre pa-
rar-se para a ta re fa pe da gó gi ca. Essas são su ges-
tões que, acre di to, po de ri am me lho rar o apro ve i ta-
men to do alu no de se gun do grau.

Ou tro fato que me pre o cu pou, no âm bi to das
su ges tões que te nho vis to pela mí dia em re la ção ao 
Go ver no atu al, foi a idéia do Mi nis tro Cris to vam Bu -
ar que de au men tar a du ra ção do se gun do grau, de
três anos, para qua tro anos. Pen so que não es ta-
mos, ain da, em con di ções de fa zer isso, por que, na
re a li da de, ao se es ten der a du ra ção do se gun do,
au men tar-se-á a per ma nên cia do jo vem na es co la,
ele van do-se, ain da mais, o in ves ti men to pú bli co. Por
con se qüên cia, o cus to do alu no for ma do será acres -
ci do de, pelo me nos, 33%, pos si vel men te ca u san do
o au men to da eva são. Enten do que, an tes de au-
men tar a quan ti da de de anos que o alu no de se gun-
do grau deve per ma ne cer na es co la, é ne ces sá rio
fa zer um es for ço para me lho rar a qua li da de do en si-
no exis ten te, ten do em vis ta a ab so lu ta fal ta de re-
cur sos para o en si no de se gun do grau.

Na re a li da de, de ve mos es pe rar as pro pos tas
do novo Go ver no que será o res pon sá vel, por exem -
plo, pela atu a li za ção do Pla no Na ci o nal de Edu ca-
ção que, fin do o pra zo de ce nal, de ve rá apre sen tar
as suas pro pos tas para se rem dis cu ti das na Câ ma ra
e no Se na do e, se for o caso, se rem apro va das.

Mu i to obri ga do.
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SECRETARIA-GERAL DA MESA

Re se nha das ma té ri as apre ci a das du ran te a
 1ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria 52ª Le gis la tu ra

(5 a 31 de mar ço de 2003)

MEDIDAS PROVISÓRIAS

I – APROVADA E ENVIADA À SANÇÃO
To tal .............................................................. 1

Pro je to de Lei de Con ver são nº 33, de 2002
(apre sen ta do pela Câ ma ra dos De pu ta dos à Me di da
Pro vi só ria 77, de 2002), que al te ra as Leis nºs
10.464, de 24 de maio de 2002, 10.177, de 12 de ja -
ne i ro de 2001, e 10.437, de 25 de abril de 2002, au -
to ri za a con ces são de cré di to, com re cur sos dos
Fun dos Cons ti tu ci o na is de Fi nan ci a men to do Nor te,
Nor des te e Cen tro-Oes te, para aqui si ção dos tí tu los
do Te sou ro Na ci o nal ne ces sá ri os à con tra ta ção de
ope ra ção na for ma da Re so lu ção nº 2.471, de 26 de 
fe ve re i ro de 1998, do Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal,
re la ci o na da com dí vi das con tra í das com re cur sos de 
ou tras fon tes; dis põe so bre re con ver são de ati vi da-
des de mu tuá ri os com dí vi das jun to a ban cos ofi ci a-
is fe de ra is; e dá ou tras pro vi dên ci as.

Ses são: 13-3-2003

II – APROVADAS E ENVIADAS À PROMULGAÇÃO

To tal .............................................................. 3

Me di da Pro vi só ria nº 78, de 2002, Re la tor
Re vi sor: Se na dor Cé sar Bor ges, que au to ri za o Po-
der Exe cu ti vo a doar à Re pú bli ca do Pa ra guai va ci-
nas e equi pa men tos in dis pen sá ve is ao com ba te à
fe bre af to sa.

Ses são: 13-3-2003

Me di da Pro vi só ria nº 81, de 2002, Re la tor
Re vi sor: Se na dor Ro me ro Jucá, que abre cré di to ex -
tra or di ná rio, em fa vor de Encar gos Fi nan ce i ros da
União e Re fi nan ci a men to da Dí vi da Pú bli ca Mo bi liá-
ria Fe de ral, no va lor glo bal de de zes se te bi lhões, oi -
ten ta e qua tro mi lhões, se te cen tos e qua ren ta mil e
tre zen tos e oi ten ta e cin co re a is, para os fins que
es pe ci fi ca.

Ses são: 13-3-2003

Me di da Pro vi só ria nº 84, de 2002, Re la tor
Re vi sor: Jo nas Pi nhe i ro, que abre cré di to ex tra or di-
ná rio, em fa vor do Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal,
no va lor de dez mi lhões de re a is, para os fins que
es pe ci fi ca.

Ses são: 18-3-2003

PROJETOS APROVADOS E 
ENVIADOS À SANÇÃO

De ini ci a ti va da Câ ma ra dos De pu ta dos  4
To tal  4

Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 41, de 2002 (nº
2.219/99, na Casa de ori gem), que de no mi na “Ae ro-
por to de Mon tes Cla ros/Má rio Ri be i ro” o ae ro por to da 
ci da de de Mon tes Cla ros, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Ses são: 13-3-2003
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 83, de 2002 (nº

4.169/2001, na Casa de ori gem), que de no mi na “Ro -
do via Ormeo Jun que i ra Bo te lho” tre cho da BR -120,
no Esta do de Mi nas Ge ra is.

Ses são: 25-3-2003
Subs ti tu ti vo da Câ ma ra ao Pro je to de Lei do

Se na do nº 195, de 1999 (nº 1.641/99, na que la Casa), 
de au to ria do Se na dor Lú cio Alcân ta ra, que dis põe
so bre o con tro le do uso da ta li do mi da.

Ses são:  25-3-2003
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 93, de 2002 (nº

4.649/98, na Casa de ori gem), que dis põe so bre o
aces so pú bli co aos da dos e in for ma ções exis ten tes
nos ór gãos e en ti da des in te gran tes do Sis na ma.

Ses são: 26-3-2003

PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS À
CÂMARA DOS DEPUTADOS

De ini ci a ti va do Se na do Fe de ral 7
To tal 7

Pro je to de Lei do Se na do nº 250, de 2000, de
au to ria do Se na dor José Edu ar do Du tra, que re gu la-
men ta o § 7º do art. 37 da Cons ti tu i ção Fe de ral (es ta-
be le ce re qui si tos e res tri ções aos ocu pan tes de car go
ou em pre go da ad mi nis tra ção di re ta e in di re ta com
aces so a in for ma ções pri vi le gi a das)

(de ci são ter mi na ti va da Co mis são de Cons ti tu i-
ção, Jus ti ça e Ci da da nia.)

Ses são: 6-3-2003
Pro je to de Lei do Se na do nº 261, de 1999, de

au to ria do Se na dor Ro meu Tuma, 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 e a Lei nº 7.210, de 11 de ju lho de 1984 – Lei de
Exe cu ção Pe nal, a fim de mo di fi car os cri té ri os de
sus pen são con di ci o nal da pena.

(de ci são ter mi na ti va da Co mis são de Cons ti tu i-
ção, Jus ti ça e Ci da da nia)

Ses são: 12-3-2003
Pro je to de Lei do Se na do nº 53, de 2001, de

au to ria do Se na dor Álva ro Dias, que mo di fi ca o art.
15, § 1º, in ci so II, da Lei nº 9.424, de 24 de de zem bro
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de 1996, e o art. 2º da Lei nº 9.766, de 18 de de zem-
bro de 1998, que dis põem so bre o sa lá rio-edu ca ção.

(de ci são ter mi na ti va da Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos)

Ses são: 12-3-2003
Pro je to de Lei do Se na do nº 15, de 2002, de

au to ria do Se na dor Re nan Ca lhe i ros, que dis põe so -
bre isen ção do Impos to so bre Pro du tos Indus tri a li za-
dos (IPI), para ta xis tas.

(de ci são ter mi na ti va da Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos)

Ses são: 12-3-2003
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 3, de 2003,

(apre sen ta do pela Co mis são de Assun tos Eco nô mi-
cos como con clu são de seu Pa re cer nº 70, de 2003,
Re la tor: Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho), que apro va a
Pro gra ma ção Mo ne tá ria para o 1º tri mes tre do ano de 
2003.

Ses são: 13-3-2003
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 2, de

2002, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ri -
car do San tos, que al te ra o § 5º do art. 212 da Cons ti-
tu i ção Fe de ral (des ti na ção do sa lá rio-edu ca ção).

Ses são: 25-3-2003
Pro je to de Lei do Se na do nº 219, de 1997, de

ini ci a ti va da Co mis são Tem po rá ria do “El Niño”, que
al te ra a Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950, que de fi-
ne os cri mes de res pon sa bi li da de e re gu la o res pec ti-
vo pro ces so de jul ga men to, e o De cre to-Lei nº 201, de 
27 de fe ve re i ro de 1967, que dis põe so bre a res pon-
sa bi li da de dos pre fe i tos e ve re a do res, e dá ou tras
pro vi dên ci as.

Ses são: 26-3-2003

PROPOSIÇÕES APROVADAS E 
ENVIADAS À PROMULGAÇÃO

De ini ci a ti va da Câ ma ra dos De pu ta dos 37
De ini ci a ti va do Se na do Fe de ral 3
To tal 40

Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 94, de 1999
(nº 687/98, 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 Ca ci que de So -
ro ca ba 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 Vo to ran tim,
Esta do de São Pa u lo.

Ses são: 13-3-2003
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 184, de

1999 (nº 33/99, 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 Bro 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 Pi raí do Sul, Esta do do
Pa ra ná.

Ses são: 13-3-2003
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 103, de

2000 (nº 283/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a per mis são ou tor ga da à Rá -
dio Prin ce sa 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 La -
ges, Esta do de San ta Ca ta ri na.

Ses são: 13-3-2003
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 397, de

2001 (nº 954/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a con ces são da So ci e da de
Bra si le i ra 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 onda mé dia na ci da de
de Ja cu tin ga, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Ses são: 13-3-2003
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 373, de

2002 (1.671/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
ou tor ga per mis são à Rá dio Ti ra den tes Ltda., para ex -
plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra na ci da de de
Iran du ba (AM).

Ses são: 13-3-2003
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 433, de

2002 (nº 1.645/2002, 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
Uni ver so 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 Gon ça lo, Esta do do 
Rio de Ja ne i ro.

Ses são: 13-3-2003
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 434, de

2002 (1.613/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
ou tor ga per mis são à Fun da ção Ce su mar para exe cu-
tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra na ci da de de Ma -
rin gá (PR).

Ses são: 13-3-2003
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 436, de

2002 (1.584/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
re no va a con ces são da Fun da ção Pa dre Pe lá gio —
Rá dio Xa van tes de Ipa me ri para ex plo rar ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra na ci da de de Ipa me ri (GO).

Ses são: 13-3-2003
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 438, de

2002 (1.519/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
ou tor ga per mis são à Fun da ção Rá dio Edu ca ti va de
Ipo rá para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra na 
ci da de de Ipo rá (GO).

Ses são: 13-3-2003
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 456, de

2002 (nº 1.630/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
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que re no va a per mis são ou tor ga da à Fun da ção Pa dre
Anchi e ta - Cen tro Pa u lis ta de Rá dio e TV Edu ca ti vas
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra na ci da-
de de São Pa u lo (SP).

Ses são: 13-3-2003
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 457, de

2002 (1.650/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
ou tor ga con ces 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 de
sons e ima gens na ci da de de Ara xá (MG).

Ses são: 13-3-2003
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 475, de

2002 (1.497/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
re no va a con ces são da Fun da ção Expan são Cul tu ral
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra na ci da-
de de Ma nhu a çu (MG).

Ses são: 13-3-2003
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 501, de

2002 (nº 1.359/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que ou tor ga con ces são à Fun da ção Rá dio e Te le vi-
são Edu ca ti va de Uber lân dia para exe cu tar ser vi ço de 
ra di o di fu são de sons e ima gens na ci da de de Uber -
lân dia (MG).

Ses são: 13-3-2003
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 503, de

2002 (1.313/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
ou tor ga con ces são à Fun da ção Rá dio e TV Edu ca ti va
e Cul tu ral de Vi ço sa 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 ço sa (MG).

Ses são: 13-3-2003
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 507, de

2002 (1.392/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
ou tor ga con ces são à Fun da ção Pre ve para exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens na ci da de
de Ba u ru (SP).

Ses são: 13-3-2003
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 553, de

2002 (1.921/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
ou tor ga per mis são à Fun da ção Nos sa Se nho ra Apa -
re ci da 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 Bom Des pa-
cho (MG).

Ses são: 13-3-2003
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 578, de

2002 (1.563/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
ou tor ga con ces são à Fun da ção de Assis tên cia e Edu -
ca ção 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 la ti na (ES).

Ses são: 13-3-2003

Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 226, de 2000
(nº 483/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro -
va o ato que re no va a con ces são ou tor ga da à Rá dio
Re cord de Cu ri ti ba 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 Cu ri ti-
ba, Esta do do Pa ra ná.

Ses são: 13-3-2003
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 236, de

2001 (nº 734/2000, 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 Del 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 Ati ba ia, Esta -
do de São Pa u lo.

Ses são: 13-3-2003
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 240, de

2001 (nº 747/2000, 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
Ra dio 31 de Mar ço Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de San ta
Cruz das Pal me i ras, Esta do de São Pa u lo.

Ses são: 13-3-2003
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 244, de

2001 (nº 762/2000, 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 Inde -
pen den te de Bar re tos 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
Bar re tos, Esta do de São Pa u lo.

Ses são: 13-3-2003
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 281, de

2001 (nº 902/2001, 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 Di fu-
so ra de Co la ti na 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 la ti na,
Esta do do Espí ri to San to.

Ses são: 13-3-2003
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 282, de

2001 (nº 904/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a con ces são ou tor ga da à
Rá dio Ita ma raty 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 ri pi ri,
Esta do do Pi a uí.

Ses são: 13-3-2003
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 342, de

2001 (898/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que re -
no va a con ces são da Rá dio Emis so ra Ata la ia Ltda.,
na ci da de de Gu a ra pu a va (PR).

Ses são: 18-3-2003
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 343, de

2001 (nº 899/2001, 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 Ca tu-
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ri té 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 Cam pi na Gran de,
Esta do da Pa ra í ba.

Ses são: 18-3-2003
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 344, de

2001 (nº 900/2001, 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
João do Su do es te do Pa ra ná 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 João, Esta do do Pa ra ná.

Ses são: 18-3-2003
Pro je to de Re so lu ção nº 1, de 2003 (apre sen-

ta do pela Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos como
con clu são de seu Pa re cer nº 71, de 2003, Re la tor:

Se na dor Ro me ro Jucá), que al te ra a Re so lu ção
nº 66, de 2002, para in clu ir o item “Des pe sas Ge ra is”
nas con di ções fi nan ce i ras da ope ra ção de cré di to a
ser fir ma da com o Export De ve lop ment of Ca na da -
EDC e ret fi car a de fi ni ção de “Amor ti za ção” no em -
prés ti mo a ser fir ma do com o Ban co BNP Pa ri bas
S/A, e o Bank Le u mi Le-Isra el BM.

Ses são: 19-3-2003
Pro je to de Re so lu ção nº 3, de 2003, de au to ria

do Se na dor Cé sar Bor ges, que res ta be le ce a Re so lu-
ção nº 20, de 2001, res ta be le ci da pela Re so lu ção nº
25, de 2002, am bas do Se na do Fe de ral. (Au to ri za o
Esta do da Ba hia a re no var, am pli ar e ade quar as ga -
ran ti as pres ta das às ope ra ções de cré di to con tra ta-
das no âm bi to do Pro gra ma de Re cu pe ra ção da La-
vou ra Ca ca u e i ra Ba i a na).

Ses são: 19-3-2003
Pro je to de Re so lu ção nº 6, de 2003 (apre sen-

ta do pela Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos como
con clu são de seu Pa re cer nº 83, de 2003, Re la tor:

Se na dor Fer nan do Be zer ra), que au to ri za a Re -
pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil a con fra tar a ope ra ção de 
cré di to ex ter no com o Ban co Inter na ci o nal para Re-
cons tru ção e De sen vol vi men to (BIRD), no va lor de
até qui nhen tos e cin co mi lhões e cin qüen ta mil dó la-
res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca, re fe ren te ao pri -
me i ro em prés ti mo pro gra má ti co para re for mas re la ti-
vas ao de sen vol vi men to hu ma no.

Ses são: 19-3-2003
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 9, de 2003

(nº 2.228/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o tex to do Acor do so bre Co o pe ra ção Fi nan ce i-
ra para a Exe cu ção de Pro je tos para a Pre ser va ção
das Flo res tas Tro pi ca is, ce le bra 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 Re -
pú bli ca Fe de ral da Ale ma nha por oca sião da vi si ta ofi-

ci al do Chan ce ler Ger hard Schro e der a Bra sí lia, re a li-
za da em 14 de fe ve re i ro de 2002.

Ses são: 19-3-2003
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 345, de

2001 (nº 903/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a con ces são da Empre sa
Rá dio Inde pen den 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
Aqui da u a na, Esta do de Mato Gros so do Sul.

Ses são: 19-3-2003
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 377, de

2001 (nº 302/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a per mis são ou tor ga da à Rá -
dio Ita puã de Rio Cla ro 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 Rio Cla ro, Esta do de São Pa u lo.

Ses são: 19-3-2003
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 393, de

2001, (nº 1.342/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que re no va a con ces são da Rá dio São João Del Rei
S/A, para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra na
ci da de de São João Del Rei - MG.

Ses são: 19-3-2003
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 767, de

2002 (nº 2.237/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que ou tor ga per mis são à Ama zô nia Cabo 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 ja rá-Mi rim – RO.

Ses são: 19-3-2003
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 768, de

2002 (2.238/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
ou tor ga con ces são à Ama zô nia Cabo 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 Por to Ve lho – RO.

Ses são: 19-3-2003
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 407, de

2001 (nº 1.072/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que re no va a con ces são ou tor ga da
à Rá dio Sant‘ana de Ti an guá 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 Ti an guá, Esta do do Ce a rá.

Ses são: 25-3-.2003
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 441, de

2001 (nº 325/96, 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 Pra ta
S.A., para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em onda mé dia na ci da de de Nova Pra ta, Esta do do
Rio Gran de do Sul.

Ses são: 25-3-2003
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 103, de

2002 (nº 1.237/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
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que apro va o ato que re no va a con ces são ou tor ga da
à Rá dio Pa ra na í ba 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 Itum -
bi a ra, Esta do de Go iás.

Ses são: 25-3-2003
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 137, de

2002 (nº 1.207/2001, 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
Cos ta Dou ra da 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 Ma ra go gi, Esta do de Ala go as.

Ses são: 25-3-2003
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 439, de

2002 (nº 1.529/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que re no va a per mis são ou tor ga da à 
Ra dio Re gên cia 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 Lins, Esta do de São Pa u lo.

Ses são: 25-3-2003

MENSAGENS RELATIVAS A ESCOLHA DE
CHEFES DE MISSÃO DIPLOMÁTICA

De ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca... 7
To tal........................................................... 7 
Men sa gem nº 286, de 2002 (nº 797/2002, na

ori gem), pela qual o Pre si den te da Re pú bli ca sub me-
te à de li be ra ção do Se na do a es co lha do Se nhor João 
Gu al ber to Mar ques Por to Jú ni or, 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 de Cin ga pu ra.

Ses são: 13-3-2003
Men sa gem nº 288, de 2002 (nº 820/2002, na

ori gem), pela qual o Pre si den te da Re pú bli ca sub me-
te à de li be ra ção do Se na do a es co lha do Se nhor Re -
na to Luiz Ro dri gues Mar ques, 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 da Ucrâ nia.

Ses são: 13-3-2003
Men sa gem nº 15, de 2003 (nº 36/2003, na ori -

gem), de 3 de fe ve re i ro úl ti mo, pela qual o Pre si den te
da Re pú bli ca sub me te à de li be ra ção do Se na do a es -
co lha do Se nhor Luiz Au gus to Sa int-Bris son de Ara ú-
jo Cas tro, 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 aos Esta dos Uni dos Me xi ca nos.

Ses são: 13-3-2003

Men sa gem nº 58, de 2003 (nº 56/2003, na ori -
gem), de 26 de fe ve re i ro úl ti mo, pela qual o Pre si den-
te da Re pú bli ca sub me te à de li be ra ção do Se na do a
es co lha do Se nhor José Ma u rí cio de Fi gue i re do Bus -
ta ni, Mi nis tro de Pri me i ra Clas se da Car re i ra de Di plo-
ma ta, do Qu a dro Per ma nen te do Mi nis té rio das Re la-
ções Exte ri o res, para exer cer o car go de Emba i xa dor
do Bra sil jun to ao Re i no Uni do da Grã-Bre ta nha e
Irlan da do Nor te.

Ses são: 13-3-2003
Men sa gem nº 182, de 2002 (nº 485/2002, na

ori gem), pela qual o Pre si den te da Re pú bli ca sub me-
te à apre ci a ção do Se na do a es co lha do Se nhor Ge -
or ge Ney de Sou za Fer nan des, Mi nis tro de Se gun da
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 do Zim bá bue.

Ses são: 26-3-2003
Men sa gem nº 299, de 2002 (nº 923/2002, na

ori gem), pela qual o Pre si den te da Re pú bli ca sub me-
te à apre ci a ção do Se na do a es co lha do Se nhor Anto -
ni no Lis boa Mena Gon çal ves, 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 da Bo lí via. Ses são: 26-3-2003

Men sa gem nº 301, de 2002 (nº 925/2002, na
ori gem), pela qual o Pre si den te da Re pú bli ca sub me-
te à apre ci a ção do Se na do a es co lha do Se nhor
Kywal de Oli ve i ra, Mi nis tro de Se gun da 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 De mo-
crá ti ca de Ti mor-Les te.

Ses são: 26-3-2003

MENSAGENS DE ESCOLHA DE AUTORIDADES

De ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca... 4
To tal............................................................ 4

Pa re cer nº 81, de 2003, da Co mis são de Cons-
ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, so bre a Men sa gem nº
369, de 2002 (nº 1.132/2002, na ori gem), pela qual
o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à de li be ra ção
do Se na do o nome do Dou tor Te o ri Albi no Za vasc ki,
Juiz do Tri bu nal Re gi o nal Fe de ral da 4ª Re gião,
com sede em Por to Ale gre (RS), para com por o Su -
pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça, no car go de Mi nis tro, na
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vaga de cor ren te da apo sen ta do ria do Mi nis tro Jacy
Gar cia Vi e i ra.

Ses são: 13-3-2003

Pa re cer nº 85, de 2003, da Co mis são de Assun -
tos Eco nô mi cos, so bre a Men sa gem nº 55, de 2003
(nº 52/2003, na ori gem), pela qual o Se nhor Pre si den-
te da Re pú bli ca sub me te à apre ci a ção do Se na do o
nome do Se nhor João Antó nio Fle ury Te i xe i ra, para
exer cer o car go de Di re tor do Ban co Cen tral do Bra sil

Ses são: 13-3-2003

Pa re cer nº 86, de 2003, da Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos, so bre a Men sa gem nº 56, de 2003 (nº
53/2003, na ori gem), pela qual o Se nhor Pre si den te da
Re pú bli ca sub me te à apre ci a ção do Se na do o nome do
Se nhor Luiz Au gus to de Oli ve i ra Can di o ta, para exer cer o 
car go de Di re tor do Ban co Cen tral do Bra sil.

Ses são: 13-3-2003

Pa re cer nº 87, de 2003, da Co mis são de Assun -
tos Eco nô mi cos, so bre a Men sa gem nº 57, de 2003
(nº 54/2003, na ori gem), pela qual o Se nhor Pre si den-
te da Re pú bli ca sub me te à apre ci a ção do Se na do o
nome do Se nhor Pa u lo Sér gio Ca va lhe i ro, para exer -
cer o car go de Di re tor do Ban co Cen tral do Bra sil.

Ses são: 13-3-2003

REQUERIMENTOS DE VOTO DE APLAUSO,
CENSURA OU SEMELHANTE

De ini ci a ti va do Se na do Fe de ral.................. 4
To tal............................................................. 4

Re que ri men to nº 2, de 2003, dos Se na do res
Edu ar do Su plicy e Pe dro Si mon, con cla man do o Go -
ver no Bra si le i ro a con ti nu ar seus es for ços em fa vor da 
paz en tre os Esta dos Uni dos e o Ira que.

Ses são: 13-3-2003

Re que ri men to nº 42, de 2003, dos Se na do res
Alo i zio Mer ca dan te e Tião Vi a na, so li ci tan do que seja
apro va da mo ção de apo io à paz mun di al.

Ses são: 13-3-2003

Re que ri men to nº 137, de 2003, de au to ria do
Se na dor Edu ar do Su plicy e ou tros Srs. Se na do res,
que con de na a in ter ven ção mi li tar uni la te ral dos Esta -
dos Uni dos da Amé ri ca, Re i no Uni do e Aus trá lia, no

Ira que e ma ni fes ta pre o cu pa ção quan to aos seus
des do bra men tos eco nô mi cos e ge o po lí ti cos.

Ses são: 19-3-2003

Re que ri men to nº 163, de 2003, de au to ria do
Se na dor Sér gio Zam bi a si, so li ci tan do Vo tos de Apla u-
so aos alu nos pes qui sa do res Alex Pa na to e Mar ce lo
Bar ce los e ao pro fes sor Ri car do Reis, do Insti tu to de
Infor má ti ca da Uni ver si da de Fe de ral do Rio Gran de
do Sul, em face do prê mio de me lhor tra ba lho con ce i-
tu al no Da te2003 (De sign Au to mo ti on and Test in Eu -
ro pe Con fe ren ce), re a li za do na Ale ma nha.

Ses são: 25-3-2003

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES SIGILOSAS
APROVADOS PELO PLENÁRIO

De ini ci a ti va do Se na do Fe de ral...............  1
To tal .......................................................... 1 

Re que ri men to nº 248, de 2002, de ini ci a ti va da
Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le, so li ci tan do ao Mi -
nis tro de Esta do da Fa zen da a re mes sa ao Se na do Fe -
de ral da có pia do re la tó rio de au di to ria exe cu ta da no
Ban co do Esta do do Ce a rá — BEC que em ba sou o pro -
ces so de sa ne a men to da que la Insti tu i ção fi nan ce i ra.

Ses são:13-3-2003

PARECERES APROVADOS PELO PLENÁRIO

De ini ci a ti va do Se na do Fe de ral .........  3
To tal ....................................................  3
Pa re cer nº 20, de 2003, de ini ci a ti va da Co mis-

são de Edu ca ção, fa vo rá vel, so bre a Indi ca ção nº 6,
de 2002, do Se na dor Ca sil do Mal da ner, que su ge re à
Co mis são de Edu ca ção a ela bo ra ção de es tu dos vi -
san do a cri a ção da Uni ver si da de Fe de ral do Oes te
Ca ta ri nen se – Ufo es te de Edu ca ção.

Ses são: 25-3-2003

Pa re cer nº 34, de 2003, de ini ci a ti va da Co mis-
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, so bre o Re -
que ri men to nº 501, de 2001, que re quer seja for mu la-
da con sul ta so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de
e re gi men ta li da de de as men sa gens re la ti vas à 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 ima-
gens e sons se rem apre ci a dos em ca rá ter ter mi na ti vo
pela Co mis são de Edu ca ção.

Ses são: 25-3-2003
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Pa re cer nº 138, de 2003, de ini ci a ti va da Co mis-
são de Edu ca ção, fa vo rá vel, so bre a Indi ca ção nº 4,
de 2002, do Se na dor José Jor ge, que su ge re que seja
ob je to de es tu do pela Co mis são de Edu ca ção do Se -
na do Fe de ral a cri a ção da uni ver si da de fe de ral na re -
gião do Vale do Ca ri ri, no Esta do do Ce a rá.

Ses são: 26-3-2003

MATÉRIAS PREJUDICADAS 
E ENCAMINHADAS AO ARQUIVO

De ini ci a ti va do Se na do Fe de ral .................. 3
To tal ............................................................. 3

Pro je to de Lei do Se na do nº 178, de 2001 , de
au to ria do Se na dor Ante ro Paes de Bar ros, que al te ra
o ar ti go 1º da Lei nº 8.989, de 24 de fe ve re i ro de 1995, 
cuja vi gên cia foi res ta u ra da pela Lei nº 10.182, de 12
de fe ve re i ro de 2001, e 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.

(Pre ju di ca do em vir tu de da apro va ção do Pro je-
to de Lei do Se na do no 15, de 2002)

Ses são: 12-3-2003

Re que ri men to nº 38, de 2003, de au to ria da Se -
na do ra Fá ti ma Cle i de, que re quer que seja au to ri za da
re pre sen ta ção ex ter na do Se na do Fe de ral para acom -
pa nhar o jul ga men to dos acu sa dos do as sas si na to da
Prefe i ta Dor ce li na Fo la dor, em Cam po Gran de, Mato
Gros so do Sul, no dia 24 de fe ve re i ro de 2003.

(Pre ju di ci a li da de, nos ter mos do art. 334, I, do
Re gi men to Inter no)

Ses são: 17-3-2003

Pro je to de Lei do Se na do nº 74, de
1999-Com ple men tar, de au to ria do Se na dor Luiz
Este vão, que acres cen ta os §§ 3º e 4º ao art. 40 da Lei 
nº 6.435, de 15 de ju lho de 1977, que dis põe so bre as
en ti da des de Pre vi dên cia Pri va da, e dá ou tras pro vi-
dên ci as, em vir tu de de a re fe ri da Lei ter sido re vo ga da
ex pres sa men te pelo art. 79 da Lei Com ple men tar nº
109, de 29 de maio de 2001.

Ses são: 17.-3-2003

MATÉRIAS REJEITADAS E
 ENVIADAS AO ARQUIVO

Do Se na do Fe de ral......................................2
To tal.............................................................2

Pro je to de Lei do Se na do nº 25, de 2000, de
au to ria do Se na dor Álva ro Dias, que al te ra a Lei nº
8.692, de 28 de ju lho de 1993, e dá ou tras pro vi dên ci-
as (dis põe so bre o Sis te ma Fi nan ce i ro de Ha bi ta ção).

(em de ci são ter mi na ti va pela Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos)

Ses são: 12-3-2003

Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 38, de 
2000, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Tião
Vi a na, que dá nova re da ção ao § 2º do art. 55 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, para exi gir voto os ten si vo no
caso de per da de man da to de De pu ta do e Se na dor
nas hi pó te ses dos in ci sos I, II e VI do ca put do mes -
mo ar ti go.

Ses são: 13-3-2003

MATÉRIAS RETIRADAS PELOS AUTORES

To tal............................................................10

Men sa gem nº 282, de 2002 (nº 793/2002, na
ori gem), re fe ren te à in di ca ção do Se nhor Anto nio Au -
gus to Day rell de Lima, 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 de
Cuba.

(Re ti ra da nos ter mos da Men sa gem nº 18, de
2003).

Ses são: 13-3-2003

Men sa gem nº 363, de 2002 (nº 1.113/2002, na
ori gem), re fe ren te à in di ca ção do Se nhor Mar cos Ca -
ra mu ru de Pa i va, Mi nis tro de Pri me i ra Clas se da Car -
re i ra de Di plo ma ta, do Qu a dro Per ma nen te do Mi nis-
té rio das Re la ções Exte ri o res, para exer cer o car go
de Emba i xa dor do Bra sil jun to ao Ca na dá.

(Re ti ra da nos ter mos da Men sa gem nº 19, de
2003).

Ses são: 13-3-2003

Pro je to de Lei do Se na do nº 165, de
2001-Com ple men tar, de au to ria do Se na dor Osmar
Dias, que acres cen ta ar ti go 1º-A, à Lei Com ple men tar
nº 110, de 29 de ju nho de 2001, para dis por so bre a
pro te ção da re la ção de em pre go con tra des pe di da ar -
bi trá ria ou sem jus ta ca u sa, pre vis ta no in ci so I do art.
10 do Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri-
as da Cons ti tu i ção Fe de ral e dá ou tras pro vi dên ci as.
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(Re ti ra do nos ter mos do Re que ri men to nº 672,
de 2002)

Ses são: 13-3-2003

Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 22, de 
2002, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Mo -
za ril do Ca val can ti, que al te ra os arts. 14 e 15 da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

(Re ti ra da nos ter mos do Re que ri men to nº 21, de 
2003)

Ses são: 13-3-2003

Pro je to de Lei do Se na do nº 196, de 2002, de
au to ria do Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, que al te ra o 
ar ti go 76 da Lei nº 9.099, de 26 de se tem bro de 1995,
que “dis põe so bre os Ju i za dos Espe ci a is Cí ve is e Cri -
mi na is.”

(Re ti ra do nos ter mos do Re que ri men to nº 22, de 
2003)

Ses são: 13-3-2003

Pro je to de Lei do Se na do nº 252, de 2002, de
au to ria do Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, que al te ra a 
Lei nº 4.737, de 15 de ju lho de 1965, (Có di go ele i to-
ral), para as se gu rar o exer cí cio do su frá gio aos con -
de na dos cuja sen ten ça não tran si tou em jul ga do.

(Re ti ra do nos ter mos do Re que ri men to nº 23, de
2003)

Ses são: 13-3-2003

Pro je to de Lei do Se na do nº 132, de 2001, de
au to ria do Se na dor Antô nio Car los Va la da res, que
acres cen ta dis po si ti vo à Lei nº 9.433, de 8 de ja ne i ro
de 1997, para pre ver a con vo ca ção de ple bis ci to para
de ci dir so bre a trans po si ção das águas do Rio São
Fran cis co.

(Re ti ra do nos ter mos do Re que ri men to nº 25, de
2003)

Ses são: 13-3-2003

Re que ri men to nº 3, de 2003, de au to ria do Se -
na dor Alme i da Lima, com voto de cen su ra ao pro nun-
ci a men to do Exce len tís si mo Mi nis tro Extra or di ná rio
da Se gu ran ça Ali men tar e Com ba te à Fome, Sr. José
Graz zi a no, pro fe ri do no even to re a li za do na Fe de ra-
ção das Indús tri as do Esta do de São Pa u lo (FIESP),
no dia 7 de fe ve re i ro de 2003, no qual Sua Exce lên cia,
de ma ne i ra pre con ce i tu o sa, ofen si va e im pró pria, re -
la ci o nou a vi o lên cia em São Pa u lo como re sul tan te da 
pre sen ça de imi gran tes nor des ti nos na que le Esta do.

(Re ti ra do nos ter mos do Re que ri men to nº 110,
de 2003)

Ses são: 17-3-2003

Men sa gem nº 140, de 2002 (nº 350/2002, na
ori gem), in di can do o se nhor Ânge lo Andrea Ma ta raz-
zo, para, cu mu la ti va men te com o car go de Emba i xa-
dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca Ita li a na, exer cer o de
Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca da Albâ nia.

(Re ti ra da nos ter mos da Men sa gem nº 60, de
2003)

Ses são: 19-3-2003

Pro je to de Lei do Se na do nº 14, de 2003, de
au to ria do Se na dor Hé lio Cos ta, que tor na obri ga tó rio
o uso do le i te de vaca na Me ren da Esco lar.

(Re ti ra do nos ter mos do Re que ri men to nº 54, de
2003)

Ses são: 25-3-2003

ATOS DO PRESIDENTE
 DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL

 PRORROGANDO PRAZOS DE VIGÊNCIA 
DE MEDIDAS PROVISÓRIAS

To tal............................................................... 2
Ato - Pror ro ga, pelo pe río do de ses sen ta dias, a

par tir de 26 de mar ço de 2003, a vi gên cia da Me di da
Pro vi só ria nº 79, de 27 de no vem bro de 2002, que dis -
põe so bre o di re i to ao res sar ci men to dos cus tos de
for ma ção de atle ta não pro fis si o nal e a ex plo ra ção co -
mer ci al da ima gem do atle ta pro fis si o nal, im põe ve da-
ções ao exer cí cio de car go ou fun ção exe cu ti va em
en ti da de de ad mi nis tra ção de des por to pro fis si o nal,
fixa nor mas de se gu ran ça nos es tá di os, adap ta o tra -
ta men to di fe ren ci a do do des por to pro fis si o nal à Lei nº 
10.406, de 10 de ja ne i ro de 2002 – Có di go Ci vil, es ta-
be le ce di re tri zes para o cum pri men to da obri ga ção
cons tan te do art. 46-A da Lei nº 9.615, de 24 de mar ço
de 1998, al te ra o art. 80 da Lei nº 10.359, de 27 de de -
zem bro de 2001, e dá ou tras pro vi dên ci as.

(Pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União de
21-3-2003, se ção II, pág.2)

Ato - Pror ro ga, pelo pe río do de ses sen ta dias, a
par tir de 30 de mar ço de 2003, a vi gên cia da Me di da
Pro vi só ria nº 80, de 29 de no vem bro de 2002, que al -
te ra o art. 5º da Lei nº 8.427, de 27 de maio de 1992,
que dis põe so bre a con ces são de sub ven ção eco nô-
mi ca nas ope ra ções de cré di to ru ral.

(Pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União de
27-3-2003, se ção 1, pág. 1)
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OUTRAS DELIBERAÇÕES

De ini ci a ti va do Se na do Fe de ral.............. 15
To tal......................................................... 15

Re que ri men to nº 75, de 2003, de au to ria do
Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, so li ci tan do ho me na-
gem de pe sar pelo fa le ci men to da es cri to ra e his to ri a-
do ra, Srª Nenê Ma cag gi, ocor ri do no dia 3 de mar ço
de 2003, em Boa Vis ta/RR.

Ses são: 11-3-2003

Re que ri men to nº 76, de 2003, de au to ria do
Se na dor José Agri pi no, so li ci tan do ho me na gens de
pe sar pelo fa le ci men to do Ma es tro Má rio Ta va res, do
Rio Gran de do Nor te.

Ses são: 11-3-2003

Re que ri men to nº 89, de 2003, de au to ria da
Se na do ra Ana Jú lia Ca re pa, so li ci tan do ho me na gens
de pe sar pelo fa le ci men to do ci en tis ta pa ra en se José
Már cio Cor rêa.

Ses são: 13-3-2003

Re que ri men to nº 109, de 2003, de au to ria do
Se na dor Edu ar do Su plicy, so li ci tan do ho me na gens
de pe sar pelo fa le ci men to do Juiz Fe de ral Anto nio
José Ma cha do Dias, em Pre si den te Pru den te-SP.

Ses são: 17-3-2003

Re que ri men to nº 119, de 2003, de au to ria do
Se na dor Mag no Mal ta, so li ci tan do ho me na gens de
pe sar pelo fa le ci men to do ex-De pu ta do e ex-Se na dor
Dir ceu Car do so, do Esta do do Espí ri to San to, ocor ri-
do no dia 7 de mar ço do cor ren te.

Ses são: 18-3-2003

Re que ri men to nº 129, de 2003, de au to ria do
Se na dor José Sar ney, so li ci tan do ho me na gens de
pe sar pelo fa le ci men to do Sr. Jean Luc La gard ère.

Ses são: 19-3-2003

Re que ri men to nº 130, de 2003, de au to ria do
Se na dor Ra mez Te bet, de ho me na gens de pe sar
pelo fa le ci men to de José Bar bo sa Ro dri gues.

Ses são: 19-3-2003

Re que ri men to nº 131, de 2003, de au to ria do
Se na dor Val dir Ra upp, de ho me na gens de pe sar pelo 
fa le ci men to de Ru bens Car do so de Je sus.

Ses são: 19-3-2003

Re que ri men to nº 142, de 2003, de au to ria da
Se na do ra Serys Slhes sa ren ko, so li ci tan do ho me na-
gens de pe sar pelo fa le ci men to do Frei Qu i ri no.

Ses são: 19-3-2003

Re que ri men to nº 147, de 2003, de au to ria do
Se na dor Arthur Vir gi lio, de ho me na gens de pe sar e
apre sen ta ção de con do lên ci as à fa mí lia e Po der Ju di-
ciá rio do Espí ri to San to pelo fa le ci men to do juiz Ale-
xan dre Mar tins de Cas tro Fi lho.

Ses são: 24-3-2003

Re que ri men tos nºs 158 e 159, de 2003 , de au -
to ria do Se na dor Pa u lo Octá vio, de ho me na gens ao
43° ani ver sá rio de Bra sí lia, li dos na Hora do Expe di-
en te.

Ses são: 25-3-2003

Re que ri men to nº 160, de 2003, de au to ria do
Se na dor Pa u lo Paim, de ho me na gens à Con fe rên cia
Na ci o nal dos Bis pos do Bra sil pela con se cu ção da
Cam pa nha da Fra ter ni da de 2003, lido no Expe di en te
da pre sen te ses são.

Ses são: 25-3-2003

Re que ri men to nº 164, de 2003, de au to ria do
Se na dor João Ba tis ta Mot ta, de ho me na gens de pe -
sar pelo fa le ci men to do Dr. Ale xan dre Mar tins de Cas -
tro Fi lho, ocor ri do no dia 24 de mar ço de 2003, em
Vila Ve lha/ES.

Ses são: 25-3-2003

Re que ri men to nº 165, de 2003, de au to ria do
Se na dor Ger son Ca ma ta, de ho me na gens de pe sar
pelo fa le ci men to do Juiz Ale xan dre Mar tins de Cas tro
Fi lho, ocor ri do no dia 24 de mar ço de 2003, em Vila
Ve lha/ES.

Ses são: 25-3-2003

Re que ri men to nº 175, de 2003, de au to ria do
Se na dor Fer nan do Be zer ra, de ho me na gens de pe-
sar pelo fa le ci men to do Sr. Ada u to Fer re i ra da Ro cha.

Ses são: 26-3-2003
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Abril  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira  1º 05567MARÇO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL596     MARÇO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL596     



05568 Terça-feira  1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2003    597ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2003     597ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2003 



Abril  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira  1º 05569MARÇO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL598     MARÇO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL598     



05570 Terça-feira  1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2003    599ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2003     599ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2003 



Abril  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira  1º 05571MARÇO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL600     MARÇO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL600     



05572 Terça-feira  1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2003    601ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2003     601ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2003 



Abril  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira  1º 05573MARÇO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL602     MARÇO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL602     



05574 Terça-feira  1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2003    603ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2003     603ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2003 



Abril  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira  1º 05575MARÇO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL604     MARÇO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL604     



05576 Terça-feira  1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2003    605ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2003     605ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2003 



Abril  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira  1º 05577MARÇO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL606     MARÇO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL606     



05578 Terça-feira  1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2003    607ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2003     607ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2003 



Abril  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira  1º 05579MARÇO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL608     MARÇO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL608     





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 Ramal Suplentes 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 

PFL 
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 
Flávio Arns PR 2402 3. Eduardo Suplicy 3 SP 3213 

PSDB 
Sérgio Guerra PE 2385 1. Reginaldo Duarte CE 1137 
Antero Paes de Barros MT 4061 2. Arthur Virgílio AM 1201 

PDT 
Jefferson Péres AM 2063 1. Augusto Botelho RR 2041 

PTB 1 
Geraldo Mesquita Júnior (PSB) AC 1078 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 19.03.2003) 

Notas: 
1 Partidos pertencentes ao Bloco de Apoio ao Governo.  
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. 

 
SECRETARIA-GERAL DA MESA 

Subsecretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SSCOP) 
Telefones: 311-4561 e 311-4569 
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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. 
 

SENADO FEDERAL 
SECRETARIA-GERAL DA MESA 

Subsecretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SSCOP) 
Telefones: 311-4561 e 311-4569 

 
 



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 
Gilberto Mestrinho 4. Gerson Camata 
João Alberto Souza 5. Sérgio Cabral 
Pedro Simon 6. Ney Suassuna 
Valdir Raupp 7. Íris de Araújo 

PFL 
César Borges 1. Antonio Carlos Magalhães 
Efraim Morais 2. Demóstenes Torres 
Jonas Pinheiro 3. João Ribeiro 
Jorge Bornhausen 4. José Agripino 
Paulo Octavio 5. José Jorge 
Rodolpho Tourinho 6. Marco Maciel 

PSDB 
Antero Paes de Barros 1. Arthur Virgílio 
Sérgio Guerra 2. Romero Jucá 
Eduardo Azeredo 3. Lúcia Vânia 
Tasso Jereissati 4. Leonel Pavan 

PDT 
Almeida Lima 1. Osmar Dias 

PPS 
Patrícia Saboya Gomes 1. João Batista Motta 

 
Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho 

Reuniões: Terças – Feiras às 10:00 horas – Plenário n º 19 – Ala Alexandre Costa. 
Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344 

E – Mail: sscomcae@senado.gov.br 
 

 

 



 
2) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS 

(29 titulares e 29 suplentes) 
 

Presidente: Senador Romero Jucá (PSDB-RR) 
Vice-Presidente: Senador Papaléo Paes (PTB-AP) 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 
Ana Júlia Carepa 1. Delcídio Amaral 
Eurípedes Camargo 2. Serys Slhessarenko 
Fátima Cleide 3. Tião Viana 
Flávio Arns 4. Antonio Carlos Valadares 
Sibá Machado 5. Duciomar Costa 
João Capiberibe 6. (vago) 
Aelton Freitas 7. (vago) 
Papaléo Paes 8. (vago) 

PMDB 
Mão Santa 1. Garibaldi Alves Filho 
Juvêncio da Fonseca 2. Hélio Costa 
Íris de Araújo 3. Ramez Tebet 
Sérgio Cabral 4. José Maranhão 
Ney Suassuna 5. Pedro Simon 
Amir Lando 6. (vago) 
Renan Calheiros 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. (vago) 

PSDB 
Romero Jucá 1. Eduardo Azeredo 
Lúcia Vânia 2. Tasso Jereissati 
Teotônio Vilela Filho 3. (vago) 1 
Antero Paes de Barros 4. Sérgio Guerra 
Reginaldo Duarte 5. (vago) 

PDT 
Augusto Botelho 1. Osmar Dias 
Álvaro Dias  2. (vago) 

PPS 
Patrícia Saboya Gomes 1. Mozarildo Cavalcanti 

1   O Senador Olivir Gabardo afastou-se do exercício do mandato em 08.03.03. 
 

Secretário: Cleudes Boaventura Farias Nery 
Reuniões: Quintas – Feiras às 10:00 horas – Plenário n º 09 – Ala Alexandre Costa. 

Telefone: 3114605  Fax: 3113652 
E – Mail: sscomcas@senado.gov.br 

 



 

3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA 
(23 titulares e 23 suplentes) 

 
Presidente: Senador Edison Lobão (PFL-MA) 

Vice-Presidente: Senador José Maranhão (PMDB-PB) 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 

Serys Slhessarenko 1. Eduardo Suplicy 
Aloizio Mercadante 2. Ana Júlia Carepa 
Tião Viana 3. Sibá Machado 
Antonio Carlos Valadares 4. Fernando Bezerra 
Magno Malta 5. Geraldo Mesquita Júnior 
Papaléo Paes 6. João Capiberibe 
Marcelo Crivella 7. (vago) 

PMDB 
Amir Lando 1. Ramez Tebet 
Garibaldi Alves Filho 2. João Alberto Souza 
José Maranhão 3. Íris de Araújo 
Juvêncio da Fonseca 4. Valmir Amaral 
Luiz Otávio 5. Sérgio Cabral 
Pedro Simon 6. Ney Suassuna  

PFL 
Antonio Carlos Magalhães 1. Efraim Morais 
César Borges 2. João Ribeiro 
Demóstenes Torres 3. Jorge Bornhausen 
Edison Lobão 4. José Jorge 
Renildo Santana 5. Rodolpho Tourinho 

PSDB 
Arthur Virgílio Neto 1. Antero Paes de Barros 
Tasso Jereissati 2. Teotônio Vilela Filho 
Romero Jucá 3. Leonel Pavan 

PDT 
Jefferson Peres 1. Almeida Lima 

PPS 
João Batista Motta 1. Mozarildo Cavalcanti 

 

Secretária: Gildete Leite de Melo 
Reuniões: Quartas – Feiras às 10:00 horas. – Plenário n º 3 – Ala Alexandre Costa 

Telefone: 3113972 Fax: 3114315 
E – Mail: gildete@senado.gov.br 
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4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 
(27 titulares e 27 suplentes) 

 
Presidente: Senador Osmar Dias (PDT-PR) 

Vice-Presidente: Senador Hélio Costa (PMDB-MG) 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 

Fátima Cleide 1. Tião Viana 
Flávio Arns 2. Roberto Saturnino 
Ideli Salvatti 3. Eurípedes Camargo 
João Capiberibe 4. Papaléo Paes 
Duciomar Costa 5. Sibá Machado 
Aelton Freitas 6. (vago) 
(vaga cedida ao PMDB) 7. (vago) 
(vago) 8. (vago) 

PMDB 
Hélio Costa 1. Mão Santa 
Íris de Araújo 2. Garibaldi Alves Filho 
Valdir Raupp 3. Juvêncio da Fonseca 
Gerson Camata 4. Luiz Otávio 
Sérgio Cabral 5. Valmir Amaral 
José Maranhão 6. Amir Lando 
Valmir Amaral (por cessão do Bloco de Apoio ao 
Governo) 

7. (vago) 

PFL 
Demóstenes Torres 1. Edison Lobão 
Jorge Bornhausen 2. Jonas Pinheiro 
José Jorge 3. José Agripino 
Leomar Quintanilha 4. Marco Maciel 
Renildo Santana 5. Paulo Octavio 
Roseana Sarney 6. João Ribeiro 

PSDB 
Sérgio Guerra 1. Arthur Virgílio 
Leonel Pavan 2. Eduardo Azeredo 
Reginaldo Duarte 3. Teotônio Vilela Filho 
(vago) 4. Lúcia Vânia 

PDT 
Osmar Dias 1. Jefferson Péres 
Almeida Lima 2. Álvaro Dias  

PPS 
Mozarildo Cavalcanti 1. Patrícia Saboya Gomes 

Observação: Conforme acordo de líderes anunciado na reunião da Comissão de Assuntos 
Econômicos de 19.2.2003, o PMDB ocupará somente 6 cadeiras na Comissão de Educação 
Secretário: Júlio Ricardo Borges Linhares 
Reuniões: Terças – Feiras às 11:30 horas – Plenário n º 15 – Ala Alexandre Costa. 
Telefone: 3113498  Fax: 3113121 

E – Mail: julioric@senado.gov.br. 
 Atualizada em 27/03/2003 
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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) 
Eurípedes Camargo 1. Ana Júlia Carepa 
Heloísa Helena 2. Delcídio Amaral 
Antonio Carlos Valadares 3. Geraldo Mesquita Júnior 
Aelton Freitas  
Duciomar Costa  

PMDB 
Ney Suassuna 1. Valmir Amaral 
Luiz Otávio 2. Gilberto Mestrinho 
Gerson Camata  
João Alberto Souza  

PFL 
César Borges 1. Jorge Bornhausen 
Efraim Morais 2. Paulo Octavio 
João Ribeiro  
Leomar Quintanilha  

PSDB 
Romero Jucá 1. Leonel Pavan 
Antero Paes de Barros  

PDT 
Osmar Dias 1. Almeida Lima 

PPS 
João Batista Motta  

 
Secretário: José Francisco B. de Carvalho 
Reuniões: Quartas – Feiras às 11:00 horas – Plenário n º 6 – Ala Nilo Coelho. 
Telefone: 3113915 Fax: 3111060 

E – Mail: jcarvalho@senado.gov.br. 
Atualizada em 24/03/2003 
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6) - COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 
(19 titulares e 19 suplentes) 

 
Presidente: Senador Magno Malta (PL-ES) 

Vice-Presidente: (aguardando eleição) 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 

Sibá Machado 1. Serys Slhessarenko 
Eurípedes Camargo 2. (vago) 
Magno Malta 3. (vago) 
Aelton Freitas 4. (vago) 
Marcelo Crivella 5. (vago) 

PMDB 
Renan Calheiros 1. Gerson Camata 
Ney Suassuna 2. Amir Lando 
José Maranhão 3. Gilberto Mestrinho 
Sérgio Cabral 4. (vago) 
Garibaldi Alves Filho 5. (vago) 

 
PFL 

Edison Lobão 1. Demóstenes Torres 

Efraim Morais 2. Jonas Pìnheiro 
Leomar Quintanilha 3. (vago) 
Rodolpho Tourinho 4. Roseana Sarney 

PSDB 
Lúcia Vânia 1. Lúcia Vânia 
(vago)1 2. Romero Jucá 
Reginaldo Duarte 3. Antero Paes de Barros 

PDT 
Jefferson Peres 1. (vago) 

PPS 
Mozarildo Cavalcanti 1. João Batista Motta 

1   O Senador Olivir Gabardo afastou-se do exercício do mandato em 08.03.03. 
 
Secretária: Maria Dulce V. de Queirós Campos 
Telefone 3113915 Fax: 3111060 

E – Mail: mariadul@senado.br . 
Atualizada em 26/03/2003 
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7) - COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL 

(19 titulares e 19 suplentes) 
 

Presidente: Senador Eduardo Suplicy (PT-SP) 
Vice-Presidente: Senador Marcelo Crivella (PL-RJ) 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 
Eduardo Suplicy 1. Flávio Arns 
Heloísa Helena 2. Fátima Cleide 
João Capiberibe 3. Aloizio Mercadante 
Marcelo Crivella 4. Duciomar Costa 
Fernando Bezerra 5. Aelton Freitas 
Tião Viana (por cessão do PMDB)  

PMDB 
Gilberto Mestrinho 1. Pedro Simon 
João Alberto Souza 2. Ramez Tebet 
Luiz Otávio 3. Valdir Raupp 
(vaga cedida ao Bloco de Apoio ao Governo) 4. Juvêncio da Fonseca 
Hélio Costa 5. (vago) 

PFL 
Antonio Carlos Magalhães 1. Edison Lobão 
João Ribeiro 2. Renildo Santana 
José Agripino 3. Rodolpho Tourinho 
Marco Maciel 4. Roseana Sarney 

PSDB 
Arthur Virgílio 1. Antero Paes de Barros 
Eduardo Azeredo 2. Tasso Jereissati 
Lúcia Vânia 3. Sérgio Guerra 

PDT 
Jefferson Péres 1. Álvaro Dias  

PPS 
Patrícia Saboya Gomes 1. Mozarildo Cavalcanti 

 
Secretária: Maria Lúcia Ferreira de Mello  
Telefone 3113496 Fax: 3113546 – Plenário n º 7 – Ala Alexandre Costa 
Reuniões: Quintas–feiras às 10:00 horas. 

E – Mail: luciamel@senado.gov.br 



 

8) - COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA 
(23 titulares e 23 suplentes) 

 
Presidente: Senador José Jorge (PFL-PE) 

Vice-Presidente: Senador João Batista Motta (PPS-ES) 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 

Delcídio Amaral 1. Roberto Saturnino 
Ideli Salvatti 2. Fátima Cleide 
Serys Slhessarenko 3. Heloísa Helena 
Sibá Machado 4. Ana Júlia Carepa 
Geraldo Mesquita Júnior 5. Duciomar Costa 
Duciomar Costa 6. Fernando Bezerra 
Magno Malta 7. Marcelo Crivella 

PMDB 
Gerson Camata 1. Mão Santa 
Amir Lando 2. Luiz Otávio 
Valdir Raupp 3. Pedro Simon 
Valmir Amaral 4. Renan Calheiros 
Gilberto Mestrinho 5. (vago) 
José Maranhão 6. (vago) 

PFL 
João Ribeiro 1. César Borges 
José Jorge 2. Jonas Pinheiro 
Marco Maciel 3. Leomar Quintanilha 
Paulo Octavio 4. Renildo Santana 
Rodolpho Tourinho 5. Roseana Sarney 

PSDB 
Leonel Pavan 1. Romero Jucá 
Sérgio Guerra 2. (vago) 1 
Teotônio Vilela Filho 3. Reginaldo Duarte 

PDT 
Augusto Botelho 1. Osmar Dias 

PPS 
João Batista Motta 1. Mozarildo Cavalcanti 

1O Senador Olivir Gabardo afastou-se do exercício do mandato em 08.03.03. 
 

Secretário: Celso Parente 
Reuniões: Terças – Feiras às 14:00 horas. – Plenário n º 13 – Ala Alexandre Costa 

Telefone: 3114607 Fax: 3113286 
E – Mail: cantony@senado.gov.br. 

 



 

 
 
 

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   

Senadora Roseana Sarney 1 MA 3070 
PT   

Senadora Serys Slhessarenko 1 MT 2291 
PSDB   

Senadora Lúcia Vânia 1 GO 2038 
PDT   

Senador Augusto Botelho 3 RR 2041 
PTB   

Senador Papaléo Paes 1 AP 3253 
PSB   

Senador Geraldo Mesquita Júnior 2 AC 1078 
PL   

Senador Magno Malta 1 ES 4164 
PPS   

Senadora Patrícia Saboya Gomes 1 CE 2301 
Atualizada em 12.3.2003 

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. 
 
SECRETARIA-GERAL DA MESA DO SENADO FEDERAL 
Subsecretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SSCOP)  

Telefones: 311-4561 e 311-4569 
 



VOL. 27 Nº 06 
                           VOLUME ONOMÁSTICO 

 
 

Aelton Freitas 
 
Parecer nº 169, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Lei do 

Senado nº 17, de 2003, de autoria do Senador Maguito Vilela que inscreve o nome de 
Joaquim Marques Lisboa, o Marquês de Tamandaré, no “Livro dos Heróis da Pátria”. 099 

 
Projeto de Lei do Senado nº 94, de 2003,  que altera dispositivos da Lei nº 

8.245, de 18 de outubro de 1991 (Lei do Inquilinato), e da Lei nº 9.099, de 26 de setembro 
de 1995, (Lei dos Juizados Especiais), para permitir a retomada para obras urgentes e 
alterar os procedimentos judiciais nos casos que especifica. 136 

 
Alberto Silva 
 
Discorre sobre a implantação de presídios de segurança no Nordeste e 

comentários à possível transferência do encarcerado Fernandinho Beira-Mar para a região 
Nordeste. 252 

 
Comenta sobre a criação de novos empregos. 252 
 
Comenta sobre a questão da reforma agrária. 252 
 
Comenta sobre o Projeto Biodiesel do governo Lula. 252 
 
Comenta sobre o Projeto Fome Zero do governo Lula. 252 
 
Sugere a criação de um quadrilátero de segurança máxima, uma espécie de 

quartel do Exército, da Polícia Federal, ao invés de se criar um presídio de segurança 
máxima no Estado do Piauí. 253 

 
Anseia pela não-implantação de presídio de segurança máxima no Piauí. 255 
 
Almeida Lima 

 
Comenta que o falta de água nas grandes cidades decorre do comportamento 

do povo brasileiro em relação ao uso, ao manejo e à própria gestão de água no país. Alerta 
sobre a necessidade de se instalar as Forças Armadas no Norte e na costa oeste do país, para 
defesa dos recursos hídricos brasileiros. Aparte ao Senador Teotônio Vilela Filho. 243 

 
Comentários à divisão dos Estado de Goiás e Tocantins e sua prosperidade. 

Aparte à Senadora Íris de Araújo. 257 
 
Trata sobre a demora do Programa Fome Zero. Aparte à Senadora Íris de 

Araújo. 257 
 
Homenagem à Vice-Governadora do Estado de Sergipe, Marília Mandarino, 

pelo seu trabalho, e à Senadora Serys Slhessarenko, pela passagem de seu aniversário. 264 
 
Comentários ao bom índice em segurança pública no Estado do Piauí e sua 

posição contrária à transferência de presos de um Estado para outro. 264 
 



Comentários sobre o desenvolvimento do Estado do Piauí, a necessidade de 
investimento, na educação, na agricultura, em refinarias. Aparte ao Senador Mão Santa. 547 

 
Aloízio Mercadante 
 
Requerimento nº 181, de 2003, solicitando exame pela Comissão de Assuntos 

Econômicos do PLS nº 37/2002, que “Dá nova redação ao art. 24 da Lei nº 8.212, de 24 de 
julho de 1991, e ao §1º do art.18 da Lei nº8.213, de 24 de julho de 1991, a fim de estender o 
benefício do auxílio-acidente ao empregado doméstico”. 106 

 
                  Amir Lando 

 
Parecer nº 165, de 2003, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, ao 

Projeto de Lei da Câmara nº 53, de 1999 (nº 3.883/97, na Casa de origem), que dispõe sobre 
a atuação de advogado durante depoimento perante Comissão Parlamentar de Inquérito. 080 

 
Parecer nº 167, de 2003, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 

sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 124, de 2001 (nº3.069/2000, na casa de origem), que 
institui o aviso antecipado ao fiador da inadimplência do devedor. 090 

 
Discorre sobre a guerra paralela da mídia e sobre a de Bagdá e fala sobre a 

guerra civil não-declarada  no Brasil, fruto da exclusão social e desequilíbrios regionais e 
pessoais de distribuição de renda 309 

 
Antero Paes de Barros 
 
Parecer nº 170, de 2003, da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre o 

Projeto de Lei do Senado nº 182, de 2001, de autoria do Senador Álvaro Dias, que dispõe 
sobre a concessão de desconto para professores na compra de livro didático. 102 

 
Antonio Carlos Magalhães 
 
Parabeniza o Senador Paulo Paim pelo seu trabalho em defesa de um salário 

mínimo mais justo e mostra estar de acordo com um aumento do salário maior do que o 
previsto. Aparte ao Senador Paulo Paim. 543 

 
Apoio à não transferência do detento Fernandinho Beira-Mar para o Nordeste. 

Aparte ao Senador Mão Santa. 548 
 
Sugere a união de líderes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados para 

analisar onde seria possível fazer cortes, a fim de acrescentar algo ao salário mínimo. 
Aparte ao Senador Arthur Virgílio. 553 

 
Antonio Carlos Valadares 

 
Faz avaliação sobre o equilíbrio do primeiro momento do governo Lula e 

dificuldades, juros herdados dos governos anteriores, e a necessidade de reforma tributária 
para recompor o sistema. Questiona sobre medidas de tributação, PIB e reforma tributária. 056 

 
Questiona o montante da dívida da Fazenda Pública. 058 
 
Esclarece que o Senador Aloízio Mercadante não fechou nenhum acordo, já 

que iria conversar com a equipe econômica. 059 



 
Antonio Palocci 

 
Defende a reforma tributária como justiça econômica e fiscal e expõe motivos. 015 
 
Considerações sobre a necessidade de equilíbrio entre os impostos. 038 
 
Relembra conclusões de reunião que debateu a reforma tributária, onde o 

governo se posicionou contra aumento da CPMF e sobre a neutralidade da referida reforma, 
sem perda significativa de qualquer dos Estados. 061 

 
Arthur Virgílio 
 
Contesta opinião do Senador Fernando Bezerra, expõe as perdas que o Brasil 

sofre com o enfraquecimento da economia norte-americana,  as perdas que o parque 
industrial de Manaus teria com a taxação do ICMS no destino,  a dificuldade de se 
implantar a reforma previdenciária, entre outros. 040 

 
Cobra coerência no ajuste do salário mínimo por parte do governo Lula. 255 
 
Comentários sobre a medida provisória que estabelece o valor do salário 

mínimo. Critica o baixo valor do mesmo, que, em sua opinião, poderia ser maior. 552 
 
Comentários sobre o salário mínimo. 553 
 
Comentários sobre a reforma da previdência. 553 
 
Discute sobre votação do novo salário mínimo. 555 
 
Discorre sobre a influência que pode ter um aumento do salário mínimo nas 

pequenas prefeituras. Sugere ainda um pequeno aumento além do valor proposto. 556 
 
Concorda que a não Reforma da Previdência tem sido impeditiva para 

melhores aumentos de salários. Faz comentário sobre programas do Governo Lula. Aparte 
ao Senador Roberto Saturnino. 558 

 
Faz comentário sobre programas do Governo Lula. Aparte ao Senador 

Roberto Saturnino. 558 
 
Expressa felicidade pelo apoio do Senador Roberto Saturnino. Aparte ao 

Senador Roberto Saturnino. 559 
 
Declara o prejuízo ao Brasil pela não aprovação da reforma da Previdência. 

Aparte ao Senador Roberto Saturnino. 560 
 
Declara que o Fundef obteve conquistas como a universalização do ensino 

básico e observa aspectos da educação, que refletem na produtividade da economia 
brasileira. Elogia preocupação com a educação manifestada pelo Senador José Jorge. 
Aparte ao Senador José Jorge. 571 

 
Augusto Botelho 

 
Homenagem à Srª Raimunda Gomes da Silva, pela premiação do Diploma 

Mulher-Cidadã Bertha Lutz de 2003, em reconhecimento à sua luta em movimentos sociais. 010 



 
Propõe a adoção de sistemática tributária, em matéria de Imposto de Renda, 

de dividir a renda familiar entre os cônjuges, sobretudo para evitar perda da capacidade 
econômica da família em função da educação dos filhos, baseado em modelo norte-
americano. 053 

 
Comentários à reforma tributária como mais humana e justa forma de cobrar 

os impostos. 053 
 
César Borges 
 
Comentários sobre as reformas tributária e previdenciária. Solicita informação 

sobre a perspectiva da economia brasileira no ano corrente. 053 
 
Insiste em solicitar informação sobre a perspectiva da economia brasileira no 

ano corrente, sobre o Produto Interno Bruto. 055 
 
Faz comentário ao empréstimo de recursos pelo FMI, onde se ditavam as 

linhas da macroeconomia e sobre inflação. 055 
 
Critica ainda os preços dolarizados da Petrobrás. 055 
 
Critica o provável baixo reajuste salarial. 055 
 
Alega permanência da CPMF. 056 
 
Parecer nº 161, de 2003, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 

sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 2, de 2002, de iniciativa do Senador Nabor Júnior 
e outros Senhores senadores, que submete a plebiscito a unificação das polícias civis 
militares dos Estados e do Distrito Federal. 065 

 
Eduardo Siqueira Campos 
 
Discorre sobre o progresso e o avanço do conhecimento no campo da 

informática, da nova massa de analfabetos – os excluídos digitais – e sua relação com a 
agenda educacional do país, assunto de relevância mundial. 565 

 
Eduardo Suplicy 
 
Solicita explicações sobre a cobrança do ICMS e transferências do mesmo 

entre o Estado produtor e o comprador, sobre as estratégias tomadas para defesa da posição 
externa da economia brasileira e sobre a reforma tributária como meio de possibilitar o 
crescimento econômico. 048 

 
Sugere adoção da renda básica de cidadania como forma de eliminar a 

burocracia para efetivo atendimento e segurança dos mais necessitados. 050 
 
Comentários sobre o aumento do salário mínimo e sua influência sobre 

benefícios e programas de assistência social. Aparte ao Senador Arthur Virgílio. 554 
 
Comentários à recriação da Sudene. Aparte ao Senador Roberto Saturnino. 561 
 



Comentários à guerra no Iraque e defesa da paz. Apresenta requerimento que 
sugere a Sua Santidade o Papa João Paulo II que convoque um conclave dos líderes 
religiosos mundiais para se discutir soluções pacíficas para a crise no Iraque. 561 

 
Discorre sobre o proceder equivocado americano ao tratar da guerra, a 

necessidade de democratização das instituições iraquianas, as intervenções americanas no 
governo de países, como os da América Latina, sobre a necessidade de Sua Santidade o 
Papa João Paulo II convocar um conclave dos líderes religiosos mundiais para se discutir 
soluções pacíficas para a crise no Iraque. 563 

 
Requerimento nº 184, de 2003, sugerindo a Sua Santidade, o Papa João Paulo 

II, que convoque conclave dos líderes religiosos mundiais para discutir soluções pacíficas 
para a crise no Iraque e propugnar pelo cessar das hostilidades e pela paz. 564 

 
Efraim Moraes 
 
Questiona sobre existência de conflito entre Governo, Conselhos e PT, e 

ainda, sobre sugestão de aumento da CPMF. 06 
 
Apóia a luta por um reajuste melhor ao salário mínimo. Aparte ao Senador 

Paulo Paim. 543 
 
Apoio à não transferência do detento Fernandinho Beira-Mar para o Nordeste. 

Aparte ao Senador Mão Santa. 548 
 
Discorre sobre a falta de recursos no Nordeste, sobre a recriação da Sudene – 

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, e demonstra preocupação sobre o 
perigo de esse órgão não cumprir sua finalidade, a exemplo do que ocorreu no passado. 549 

 
Concorda que a região Nordeste precisa urgentemente de investimentos, 

através da recriação da Sudene – Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste,  
como caminho da solução. 551 

 
Revela preocupação com uma recriação da Sudene por intermédio de Medida 

Provisória. 551 
 
Concorda com o enriquecimento que a Dra. Tânia Bacelar, conhecedora da 

realidade nordestina, pode trazer à tribuna. 552 
 
Considerações sobre a recriação da Sudene e sua indicação de chefia. Aparte 

ao Senador Roberto Saturnino. 561 
 
Eurípedes Camargo 
 
Comenta sobre a reforma contra exclusão social e racial. Aparte ao Senador 

Paulo Paim. 262 
 

Fernando Bezerra 
 
Analisa a questão da reforma tributária e da reforma da Previdência. Faz 

comparação entre as várias formas de tributação arrecadadoras e impostos. 027 
 
Fernando Bezerra 
 



Considerações sobre a CPMF como imposto cumulativo e suas possíveis 
formas de incidir sobre as exportações. 038 

 
Garibaldi Alves Filho 
 
Comentários ao modelo esgotado da Sudene – Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste, apesar de seu sucesso na sua criação. Aparte ao Senador 
Efraim Morais. 551 

 
Hélio Costa 
 
Faz um apelo ao Ministro Antonio Palocci para que os municípios possam ter 

maior participação na arrecadação tributária. Critica e cobra explicações de juros abusivos 
cobrados pelo Governo Federal sobre a dívida dos Estados e municípios. 045 

 
Projeto de Lei do Senado nº 89, de 2003 – Complementar, que acrescenta § 3º 

ao art. 35 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, com vistas a permitir a 
renegociação de contratos, vigentes no momento de promulgação daquela lei, que venham a 
ter seu equilíbrio econômico- financeiro afetados por perturbação macroeconômica. 131 

 
Heloísa Helena 
 
Parecer nº 162, de 2003, da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, sobre o 

Projeto de Lei da Câmara nº 354, de 2001 (nº 3388/97, na Casa de origem), que dispõe 
sobre a construção de muro de proteção contínuo nas pontes, viadutos e curvas perigosas 
em rodovias federais. 067 

 
Heráclito Fortes 
 
Protesta contra iniciativa de transferência de narcotraficantes para o Piauí e 

sugere investimentos neste Estado, em saúde, educação, estradas e agricultura. 296 
 
Comenta sobre a escolha de vítimas no Judiciário pelos criminosos e sobre a 

necessidade de uma Reforma do Poder Judiciário. 296 
 
Recorda decisão judicial do juiz da 7ª Vara Criminal da Justiça Federal de São 

Paulo, Ali Mazloum, sobre apropriação indébita de contribuição previdenciária, destinando 
o dinheiro ao Programa Fome Zero, e mostra concordância com esta atitude, como exemplo 
de destinação social. 566 

 
 
Íris de Araújo 

 
Homenagem à Ministra Emília Fernandes pelo seu trabalho e pela merecida 

premiação do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz de 2003. 004 
 
Comentários à transferência e poder de influência que tem o encarcerado 

Fernandinho Beira-Mar e a necessidade de tomar providências para impedir contatos por 
celulares e outros meios. Aparte ao Senador Alberto Silva. 253 

 
Comentários sobre o Programa Fome Zero do governo Lula e à prosperidade 

da divisão dos Estado de Goiás e Tocantins. 256 
 



Propõe que se estabeleçam critérios de incentivo, além das medidas 
emergenciais de combate à fome, como a criação de hortas comunitárias, creches 
comunitárias para permitir que as mães trabalhem e que idosos tenham oportunidades de 
trabalho e capacitação profissional. 258 

 
Jefferson Peres 
 
Defende sua posição contrária à reforma tributária e a incompatibilidade de tal 

reforma com o modelo tributário atual. 025 
 
Sugere mudanças para que os Senadores se dirijam diretamente aos Ministros, 

façam perguntas e contestem, sem estabelecer debates paralelos. 032 
 
Comentários sobre a experiência dos impostos CPMF  e a proposta do IMF, 

Imposto-Cidadão, no Brasil. 037 
 
Parecer nº 164, de 2003, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 

sobre a Proposta de Emenda à  Constituição nº 35, de 2001, tendo como primeiro signatário 
o Senador Mozarildo Cavalcanti, que “altera o caput do art.77 da Constituição, a fim de 
adequar a sua redação ao efetivo calendário das eleições presidenciais”. 
 076 
 

José Jorge 
 
Solidariza-se com a preocupação de a recriação da Sudene – Superintendência 

do Desenvolvimento do Nordeste,  não cumprir sua finalidade. Solicita solução para a 
questão da reforma tributária urgente para a região Nordeste. Aparte ao Senador Efraim 
Moraes. 550 

 
Comenta sobre o aumento do salário mínimo. Acrescenta que o salário 

mínimo já estava apontado na Lei de Diretrizes Orçamentárias e sugere um aumento maior. 
Aparte ao Senador Arthur Virgílio. 553 

 
Requerimento nº 183, de 2003, solicitando informações a respeito da 

construção de plataformas flutuantes de petróleo e gás. 564 
 
Observações acerca do setor educacional do Brasil, abordando pesquisa do 

INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, do Ministério da 
Educação, acerca das questões educacionais. Aponta a necessidade de fortalecimento do 
Fundef, ampliação do Programa Bolsa-Escola e treinamento dos professores e um programa 
especial de primeira série. 569 

 
Analisa questão do fardamento nas escolas e demonstra que pode haver 

dificuldade na distribuição dos uniformes por falta de recursos. Comenta percentuais de 
conclusão dos ensinos médio e fundamental, entre gastos e investimentos. Aponta 
problemas como falta de instalações escolares para o ensino médio, falta de financiamento, 
escassez de professores. 571 

 
Leomar Quintanilha 
 
Parecer nº 163, da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, sobre o Projeto de 

Lei da Câmara nº 91, de 2001 (nº 755/95, na Casa de origem), que inclui ferrovias na 
relação descritiva do Plano Nacional de Viação. 070 

 
João Batista Motta 



 
Comentários sobre a reforma tributária, e sua necessidade de ser inteligente, 

moderna, referindo-se sobre a exigência de nota fiscal. Discorre ainda  sobre os 
recolhimentos na fonte, na saída, na entrada e guerra fiscal. 063 

 
João Ribeiro 
 
Trata sobre Geração de Emprego e Renda, sobre desemprego, nível de renda 

baixo e trabalho precário de grande parte da população. 246 
 
Sugere adoção de política de geração de emprego e renda, tomando como 

exemplo o Estado do Tocantins. 249 
 
Registra seu apoio à Rede Sarah de Hospitais, em emendas individuais. 

Aparte ao Senador Paulo Paim. 260 
 
José Sarney 

 
Homenagem a Bertha Lutz e às mulheres políticas do Parlamento. Lembra a 

criação do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz pela senadora Emília Fernandes. Considera 
a importância da participação plena da mulher  
na sociedade brasileira. 001 
 

Considera a importância da participação plena da mulher na sociedade 
brasileira. 001 

 
Agradece a participação esclarecedora do Ministro Antonio Palocci em 

debates da reforma tributária. 064 
 
Leomar Quintanilha 
 
Trata sobre a necessidade urgente de recuperação de rodovias federais. 271 

 
Lúcia Vânia 
 
Homenagem à Srª Sueli Carneiro, fundadora do Gueledés, Instituto da Mulher 

Negra, pela premiação do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz de 2003, em 
reconhecimento à sua luta contra a discriminação e à violência sexual, ao racismo, pela 
defesa dos direitos de portadores de doenças de origem genéticas ou de maior incidência na 
população negra. 011 

 
Questiona se na criação do IVA no lugar do ICMS há a anexação  do ISS, e 

caso haja, qual a distribuição desses recursos para os municípios. 062 
 

 
Luiz Otávio 
 
Sugere adoção de projeto de lei, de sua autoria, sobre o Refis de pessoa física. 059 
 
Saudação ao investimento no beneficiamento do curauá, planta amazônica que 

produz fibras para cordas, pelo grupo paulista Pematec Triegel, e acrescenta os benefícios 
para o Pará e Amazônia. 265 

 



Mão Santa 
 
Comenta sobre o menor índice de criminalidade do Nordeste alcançado pelo 

Estado do Piauí e ainda o maior desenvolvimento universitário do país, com a criação de 32 
campus avançados. 545 

 
Comenta sobre o maior desenvolvimento universitário do país, no Piauí, com 

a criação de 32 campus avançados. 545 
 
Comentários sobre a criação da Penitenciária Guido, em Teresina, e também 

sobre a criação desta cidade. Fala ainda sobre a péssima influência para o Piauí e para o 
turismo deste Estado a transferência do detento Fernandinho Beira-Mar. 547 

 
Solicita ajuda para reforma do Hospital Universitário de Teresina. 548 
 
Sugere que cada Estado resolva seus problemas, sem transferir detentos, como 

Fernandinho Beira-Mar, para o Nordeste. 548 
 
Comentários sobre a criação da Sudene –  Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste, que atuou como peça fundamental ao desenvolvimento do 
Nordeste. 551 
 

Magno Malta  
 
Apoio ao Senador Paulo Paim sobre salário mínimo e previdência. Aparte ao 

Senador Paulo Paim. 263 
 
Sugere meios de solidarizar-se ao Programa Fome Zero e fazer doações 

independente dele. 266 
 
Denuncia irregularidades na polícia penitenciária, como celulares dados a 

presos, sugerindo instalação de presídios de segurança máxima longe das capitais. 266 
 
Propõe a reativação da Ilha Grande para instalar  presídio de segurança 

máxima e criação de outro tipo de Programa Fome Zero. 270 
 
Propõe a criação de outro tipo de Programa Fome Zero. 270 
 
Marcelo Crivela 
 
Requerimento nº 182, de 2003, solicitando a tramitação conjunta dos Projetos 

de Lei do Senado nºs 61, de 1999, e 114, de 2001, ambos de autoria do eminente Senador 
Eduardo Suplicy, que visam alterar disposições da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, 
que estabelece normas gerais para as eleições, no que concerne à realização de debates e 
entrevistas pelos canais de rádio e de televisão aberta e por assinatura. 106 
 

Papaléo Paes 
 
Homenagem à Srª Nair Jane de Castro Lima pela premiação do Diploma 

Mulher-Cidadã Bertha Lutz de 2003, em reconhecimento à sua luta pelas mulheres 
tabalhadoras e pelas trabalhadoras domésticas. 008 

 
Comentários à criação do Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque, no 

Amapá, e do Projeto “Áreas protegidas na Amazônia”, como forma de preservação da  



Amazônia brasileira. Alerta para a urgência de reforma da malha rodoviária do referido 
estado. 250 

 
Patrícia Saboya Gomes 
 
Homenagem à Srª Maria de Nazaré Gadelha Ferreira Fernandes pela 

premiação do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz de 2003, em reconhecimento à sua luta 
por um país mais justo. 006 

 
Paulo Octávio 
 
Comentários sobre a reforma tributária e impostos. Analisa a economicidade 

que seria possível com a descomplicação tributária. 031 
 
Comentários sobre a proposta do IMF, Imposto sobre Movimentação 

Financeira. Insiste em que se faça estudo para implantação desse sistema no Brasil. 037 
 
Proposta de Emenda à Constituição nº 8, de 2003, que aperfeiçoa o Sistema 

Tributário Nacional e o financiamento da Seguridade Social, estabelece normas de transição 
e dá outras providências. 112 

 
Projeto de Lei do Senado nº 90, de 2003, que dispõe sobre a confecção das 

cédulas de papel-moeda em dimensões diferenciadas, para permitir sua identificação por 
pessoas portadoras de deficiência visual. 132 

 
Concorda com a instalação de presídios de segurança máxima fora das 

capitais. Comenta ainda sobre o melhor pagamento de salário aos agentes penitenciários. 
Aparte ao Senador Magno Malta. 270 

 
Paulo Paim 
 
Projeto de Lei do Senado nº 91, de 2003, que dispõe sobre a regulamentação 

da atividade de motorista e cobrador de transportes coletivos urbanos e dá outras 
providências. 134 

 
Projeto de Lei do Senado nº 92, de 2003, que concede estabilidade provisória 

no emprego aos trabalhadores e dá outras providências. 135 
 
Projeto de Lei do Senado nº 93, de 2003, que dispõe sobre o trabalho do 

menor aprendiz e dá outras providências. 135 
 
Comenta sobre a situação brasileira de desemprego. Relaciona a necessidade 

de política de exportação para geração de empregos e de redução da jornada de trabalho. 
Aparte ao Senador João Ribeiro. 248 

 
Apoio ao Senador Alberto Silva sobre construção de um quadrilátero de 

Segurança Máxima. Aparte ao Senador Alberto Silva. 254 
 
Comentários ao ótimo atendimento igualitário recebido no Hospital Sarah. 

Sugere a criação de um hospital da Rede Sarah de Hospitais em cada Estado. 259 
 
Sugere adoção de proposta simbólica de doação aos mais necessitados por 

toda a sociedade. 260 
 



Comentários à criação de Secretaria Especial de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial. 260 

 
Discorre sobre a transferência de data-base do salário-mínimo e do salário-

mínimo dos aposentados e pensionistas como forma de economia de caixa do governo. 262 
 
Insiste na Reforma Tributária como base e equilíbrio para a reforma 

previdenciária. 263 
 
Comentários ao provável aumento do salário-mínimo e discorda da mudança 

de data do reajuste,  de 1º  de maio para 1º de abril. 542 
 
Lembra e defende o salário mínimo de US$100,00. 543 
 
Comentários sobre o aumento do salário mínimo, sua capacidade de 

distribuição de renda e combate à fome, sobre a inflação do período e sobre o salário 
mínimo ideal. Apoio a um benefício que se estenda aos aposentados e pensionistas. 544 

 
Apóia um benefício que se estenda aos aposentados e pensionistas. 544 
 
Debate sobre as propostas de novo valor do salário mínimo. Aparte ao 

Senador Arthur Virgílio. 556 
 
Pedro Simon 
 
Parecer nº 166, de 2003, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, à 

Petição nº 7, de 2002, encaminhada ao Senado Federal pela Central de Atendimento aos 
Moradores e Mutuários do Estado de São Paulo, com manifestação favorável à decisão do 
Superior Tribunal, que aplicou o BTNF nos contratos de empréstimos imobiliários no 
âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) como critério de correção referente a 
março de 1990. 080 

 
Ricardo Santos 
 
Parecer nº 168, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Lei do 

Senado nº 232, de 2002, de autoria do Senador Lúcio Alcântara, que altera o art. 18 da Lei 
nº 8.313, de 1991, que restabelece os princípios da Lei nº 7.505, de 2 de julho de 1986, 
institui o Programa Nacional de Apoio à Cultura (PRONAC) e dá outras providências, para 
estender à realização de mostras e festivais audiovisuais a fruição do incentivo fiscal. 094 

 
Roberto Saturnino 
 
Discorre sobre a reforma tributária como forma de aliviar os custos de 

produção e do trabalho, e de melhorar o quadro de distribuição de renda. 039 
 
Projeto de Lei do Senado nº 88, de 2003, que dispõe sobre contribuição das 

empresas concessionárias de radiodifusão de sons e imagens para a produção audiovisual 
brasileira independente. 130 

 
Comentários ao possível aumento do salário mínimo e a necessidade de 

Reforma Previdenciária, como necessária à valorização da questão salarial, e sobre a prática 
de induzir aumentos de produtividade mediante os aumentos de salário. 558 

 
Concorda que a Reforma da Previdência é restritiva e limitativa. 559 
 



Comenta que o líder do PT declarou que as posições anteriores defendidas 
eram equivocadas naquele tempo em que a Reforma da Previdência era efetivamente 
necessária. 559 

 
Diz desconhecer as diferenças marcantes de aspecto da reforma da 

Previdência que o Governo provavelmente apresentará. 560 
 
Comentários sobre a extinção da Sudene e sua possível recriação, que, em sua 

opinião, terá ligação com o sistema tributário, sugerindo a espera de reforma tributária antes 
da recriação da Sudene. 560 

 
Convite ao Senador Efraim Moraes e acrescenta característica 

desenvolvimentista que seria necessário à recriação da Sudene. 561 
 
Alerta que a opinião pública americana que está cercada pela mídia local, que 

está conspirando a favor da guerra e demonstra necessidade de se lutar pela paz. Aparte ao 
Senador Eduardo Suplicy. 563 

 
Rodolpho Tourinho 
 
Lembra do consenso ocorrido entre os Estados, em outra ocasião, em relação 

ao ICMS no destino e adoção de legislação única do ICMS, e propõe volta  à discussão de 
emenda aglutinativa para solucionar a reforma tributária. 051 
 

Romero Jucá 
 
Registra a premiação pelo Programa Gestão Pública e Cidadania, edição 2002, 

do Projeto Anike 2002, implantado no Estado de Roraima, capacitando professores 
indígenas e produção de material didático e apoiando o reconhecimento da diversidade 
sociocultural e lingüística do país. 295 

 
Sergio Cabral 
 
Proposta de Emenda à Constituição nº 9, de 2003, que adiciona um parágrafo 

ao art. 183 da Constituição Federal, aumentando o tamanho máximo do lote objeto de 
usucapião especial urbano em cidades com menos de 300.000 (trezentos mil habitantes). 128 

 
Serys Slhessarenko 
 
Comentários sobre a premiação do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz de 

2003, dada a cinco mulheres, que representam as mulheres brasileiras. 002 
 
Comentários sobre a finalidade e composição do Conselho do Diploma 

Mulher-Cidadã Bertha Lutz. 238 
 
Comenta sobre o potencial do Estado de Mato Grosso como maior produtor de 

soja do mundo e da grande importância da Ferronorte para permitir a saída da produção. 238 
 
Trata das más condições e necessidade de reforma da malha viária no Estado 

do Mato Grosso e sobre  a destinação dos recursos da Cide e sua relação com tal reforma. 238 
 
Demonstra a necessidade de trabalho em conjunto para recuperação da malha 

rodoviária no país, por meio de derrubar vetos aos recursos da Cide, para que haja 
seqüência e eficácia do transporte de produção. 240 



 
Comentários à essencialidade da água, um dos problemas mais sérios da 

atualidade e defende sua não-privatização. Aparte ao Senador Teotônio Vilela Filho. 243 
 
Tasso Jereissati 
 
Comentários sobre a importância da reforma tributária, e que, a seu ver, tira a 

liberdade e autonomia dos Estados. 029 
 
Faz análise da reforma previdenciária. 029 
 
Em resposta ao discurso do Senador Aloízio Mercadante fala sobre a 

relevância da reforma tributária. 033 
 
Teotônio Vilela Filho 
 
Parabeniza a Senadora Serys Slhessarenko pela passagem de seu aniversário e 

pela sua preocupação com a malha rodoviária, essencial para o escoamento das produções 
em Mato Grosso, um dos Estados mais importantes produtores agrícolas do país. Aparte à 
Senadora Serys Slhessarenko. 240 

 
Discorre sobre considerações feitas no III Fórum Internacional da Água, em 

Kyoto, no Japão. Entre elas, a escassez e desperdício, recursos necessários para a Agência 
Nacional de Águas. 241 

 
Fala sobre a necessidade de a Agência Nacional de Águas assumir seu papel 

de guardiã das águas brasileiras. Comenta ainda sobre necessidade de políticas públicas que 
criem meios e condições de se utilizar as águas do Rio São Francisco na agricultura e 
piscicultura. Alerta sobre a inadiável revitalização, saneamento e preservação de toda a 
bacia do referido rio. 244 
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