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(Inicia-se a sessão às 14 horas e 30 
minutos)

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) – 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

Sobre a mesa, pareceres que serão lidos pelo Sr. 
1º Secretário em exercício, Senador Heráclito Fortes.

São lidos os seguintes:

PARECERES Nos 1.018 E 1.019 DE 2004

Sobre o Projeto de Resolução do Se-
nado nº 55, de 2003, de autoria do Senador 
Eduardo Azeredo, que institui o Grupo Par-
lamentar Internacional do Café e dá outras 
providências.

PARECER Nº 1.018, DE 2004 
(Da Comissão de Relações Exteriores 

e  Defesa Nacional)

Relator: Senador Ramez Tebet

I – Relatório

Vem a esta Comissão o Projeto de Resolução do 
Senado nº 55, de 2003, de autoria do ilustre Senador 
Eduardo Azeredo, que “institui o Grupo Parlamentar 
Internacional do Café e dá outras providências.”

O projeto em tela foi distribuído a esse órgão co-
legiado e à Comissão Diretora.

A proposição em epígrafe institui, como serviço 
de cooperação interparlamentar, o Grupo Parlamentar 
Internacional do Café, a ser integrado por membros do 
Congresso Nacional que a ele livremente aderirem.

O art. 3º determina que o Grupo Parlamentar 
reger-se-á pelo seu regulamento interno ou, na falta 
deste, pela decisão da maioria absoluta de seus mem-
bros fundadores, respeitadas as disposições legais e 
regimentais em vigor.

O Grupo Parlamentar Internacional do Café tem 
a finalidade de proteger o setor cafeeiro nacional e in-
centivar e desenvolver as relações entre os Poderes 
Legislativos de países produtores de café e as organi-
zações parlamentares internacionais congêneres.

Na justificação, o autor explica que em declara-
ção conjunta de 18 de setembro de 2003, celebrada 
em Cartagena, por ocasião da 89ª sessão do Con-
selho Internacional do Café, e em comemoração aos 
quarenta anos da Organização Internacional do Café, 
representantes dos Poderes Legislativos da Colômbia 
e do Brasil comprometeram-se a criar uma Frente Par-
lamentar Internacional da Defesa do Cafeicultor. Seu 
principal objetivo seria o fortalecimento da cooperação 
entre os representantes no Poder Legislativo dos dois 
grandes produtores mundiais de café e a proteção do 
setor cafeeiro no Brasil e na Colômbia. Pretende-se ain-
da, por meio da Frente, impulsionar iniciativas legislati-
vas concertadas que tragam benefícios à cafeicultura, 
e, ademais, estimular o envolvimento dos parlamentos 
dos países consumidores de café na discussão sobre 
a crise global do produto.

Esclarece ainda a justificação que o Grupo de-
verá reunir-se em abril de 2004, no Brasil, por ocasião 
da Conferência Mundial do Café, para a qual serão 
convidados parlamentares dos países consumidores 
e produtores para definir as bases da cooperação in-
terparlamentar.

II – Análise

A influência dos Parlamentos nas relações inter-
nacionais vem se ampliando em razão da crescente 
participação de legisladores em organizações par-
lamentares de âmbito regional e internacional, tais 
como a União Interparlamentar e o Parlamento Lati-
no-Americano.

A par desta tendência, é possível identificar-se 
também um interesse maior entre os parlamentares 
pelos rumos que tomam as relações internacionais. 
Tal interesse decorre do fato de que tais relações já 
não mais se resumem às grandes questões bélicas e 
estratégicas, porquanto, com o fim da Guerra Fria, a 
agenda internacional voltou-se essencialmente para o 
comércio e os investimentos e as questões da coope-
ração. Por conseguinte, as decisões concernentes à 
política internacional vêm produzindo cada vez maiores 
e mais profundos impactos sobre a estrutura produtiva 
no interior dos países.

O Brasil é o maior exportador mundial de café, 
fato que confere ao setor cafeeiro posição de desta-

Ata da 101ª Sessão Não Deliberativa,  
em 2 de agosto de 2004

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura

Presidência dos Srs. Eduardo Siqueira Campos e Romeu Tuma
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que em nossa agenda agrícola. O Poder Legislativo 
não pode, portanto, ficar alheio à crise internacional 
que assola aquele setor.

A criação de um Grupo Parlamentar Internacio-
nal do Café reflete o anseio, por parte dos membros 
integrantes do Poder Legislativo, de participação nos 
processos que cercam a evolução do comércio interna-
cional. A chamada “diplomacia de cooperação interpar-
lamentar” passa a revestir-se de acentuada importância 
no cenário internacional globalizado, por promover o 
debate interparlamentar sobre determinados temas 
de grande interesse dos países e por estimular uma 
produção legislativa harmonizada.

Importa destacar que não se trata, o Grupo ora 
proposto, de entidade com status jurídico análogo ao 
do Parlamento Latino-Americano ou ao da Comissão 
Parlamentar Conjunta do Mercosul, ambos órgãos 
parlamentares internacionais e institucionalizados por 
meio de tratados firmados pelos Governos dos Esta-
dos Partes.

Por outro lado, cumpre ressaltar que, do ponto de 
vista regimental, nada há que obste a criação de grupos 
parlamentares de natureza internacional voltados para 
uma temática específica, como é o caso em tela, uma 
vez que não desfrutam de competência propositiva ou 
deliberativa no seio do Congresso Nacional.

III – Voto

Por todo o exposto acima, voto favoravelmente ao 
Projeto de Resolução do Senado nº 55, de 2003, que 
“institui o Grupo Parlamentar Internacional do Café e 
dá outras providências”.

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES  
E DEFESA NACIONAL

Assinaram o Projeto de Resolução do Senado nº 
55 de 2003, os seguintes Senadores: Rodolpho Touri-
nho, Marco Maciel, Marcelo Crivella, Presidente em 
exercício, Helio Costa, Flávio Arns, relator ad hoc, 
João Capiberibe, Antonio Carlos Magalhães, Luiz 
Otávio, Gilberto Mestrinho, Lucia Vânia, Jefferson 
Pérez, Aelton Freitas, Sibá Machado e Tião Viana.

PARECER Nº 1.019, DE 2004,  
DA COMISSÃO DIRETORA

Relator: Senador Heráclito Fortes

I – Relatório

A Comissão Diretora é chamada a pronunciar-
se sobre o Projeto de Resolução do Senado nº 55, de 
2003, de autoria do ilustre Senador Eduardo Azere-
do, que “institui o Grupo Parlamentar Internacional do 
Café, e dá outras providências”.

Submetido ao exame da Comissão de Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional, o projeto em tela re-
cebeu parecer favorável do relator, tendo sido aprovado 
naquela Comissão, em 4 de dezembro de 2003.

O Projeto em tela cria o Grupo Parlamentar In-
ternacional do Café, a ser integrado por membros do 
Congresso Nacional. O referido Grupo Parlamentar 
tem a finalidade de proteger o setor cafeeiro nacional e 
incentivar e desenvolver as relações entre os Poderes 
Legislativos de países produtores de café e organiza-
ções parlamentares internacionais congêneres.

O art. 3º determina que o Grupo Parlamentar 
reger-se-á pelo seu regulamento interno ou, na falta 
deste, pela decisão da maioria absoluta de seus mem-
bros fundadores, respeitadas as disposições legais e 
regimentais em vigor.

A criação do referido Grupo inspira-se na Decla-
ração Conjunta de 18 de setembro de 2003, firmada, 
por ocasião da 89ª sessão do Conselho Internacional 
do Café realizada em Cartagena, Colômbia, por re-
presentantes dos Poderes Legislativos da Colômbia 
e do Brasil, pela qual comprometem-se a criar uma 
Frente Parlamentar Internacional da Defesa do Cafei-
cultor. Seu principal objetivo seria o fortalecimento da 
cooperação entre os representantes no Poder Legis-
lativo dos dois grandes produtores mundiais de café e 
a proteção do setor cafeeiro no Brasil e na Colômbia. 
Pretende-se ainda, por meio da Frente, impulsionar 
iniciativas legislativas concertadas que tragam benefí-
cios à cafeicultura, e ademais estimular o envolvimento 
dos parlamentos dos países consumidores de café na 
discussão sobre a crise global do produto.

II – Análise

A chamada “diplomacia parlamenta?” constitui 
tendência crescente no âmbito das relações interna-
cionais, uma vez que os temas voltados para o comér-
cio, que exercem profundo impacto sobre a estrutura 
produtiva dos países, ocupam lugar cada vez mais 
destacado na agenda internacional.

Na condição de maior exportador mundial de 
café, o Brasil não pode ficar alheio à crise internacio-
nal que assola aquele setor. A criação de um Grupo 
Parlamentar Internacional do Café reflete o anseio, por 
parte dos membros integrantes do Poder Legislativo, 
de participação nos processos que cercam a evolução 
do comércio internacional.

Conforme destacou o Relator da matéria na Co-
missão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, 
não se trata, o Grupo ora proposto, de entidade com 
status jurídico análogo ao do Parlamento Latino-Ame-
ricano ou ao da Comissão Parlamentar Conjunta do 
Mercosul, ambos órgãos parlamentares internacio-
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nais, institucionalizados por meio de tratados firma-
dos pelos Governos dos Estados Partes. Tampouco 
desfruta o referido Grupo de competência propositiva 
ou legislativa.

Do ponto de vista regimental, nada há que obste 
a criação de grupos parlamentares de natureza trans-
nacional voltados para um tema específico, que em 
nada afeta o funcionamento desta Casa.

III – Voto

Por todo o exposto acima, voto favoravelmente ao 
Projeto de Resolução do Senado nº 55, de 2003, que 
“Institui o Grupo Parlamentar Internacional do Café, e 
dá outras providências”.

Sala da Comissão, 8, de julho de 2004. – José 
Sarney, Presidente – Heráclito Fortes Relator – Edu-
ardo Siqueira Campos – Paulo Paim – Romeu Tuma 
– João Alberto Souza.

PARECER Nº 1.020, DE 2004

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 250, de 2004, do Senador 
Ideli Salvatti, que solicita a transcrição, no 
Diário do Senado Federal, para que conste 
dos Anais desta Casa da edição nº 22.984, 
do jornal “A notícia” do Estado de Santa 
Catarina, que traz artigos acerca do Dia 
Internacional da Mulher.

Relator: Senador Heráclito Fortes

I – Relatório

O requerimento em exame, de autoria da Se-
nadora Ideli Salvatti, nos termos do art. 210, inciso 
II, do Regimento Interno do Senado Federal, solicita 
a transcrição, no Diário Senado Federal, para que 
conste dos Anais desta Casa, da edição nº 22.984, 
do Jornal “A Notícia”, do Estado de Santa Catarina, de 
8 de março de 2004, que traz diversos artigos acerca 
do Dia Internacional da Mulher.

II – Análise

Formulado com base no inciso II, do art. 210 do 
Regimento Interno do Senado Federal, o Requeri-
mento nº 250, de 2004, tem por objetivo homenagear 
as mulheres de todo o País, por meio do registro nos 
Anais desta Casa, dos exemplos da vitória feminina, 
transcritos em textos publicados no jornal A Notícia, 
do Estado de Santa Catarina.

Esses textos, publicados no dia 8 de março de 
2004 – Dia Internacional da Mulher –, sob o título geral 
de “Lições contra o preconceito”, trazem histórias de 
19 mulheres com características comuns – “determi-

nação, ousadia, coragem, sensibilidade, persistência, 
dignidade”.

Assim, entendemos ser adequado, meritório e 
oportuno o pleito da Nobre Senadora Ideli Salvatti. 
Contudo, observamos que, além dos textos acima men-
cionados, a edição nº 22.984, do jornal A Notícia traz 
matérias genéricas (policiais, econômicas, esportivas, 
entre outras) estranhas ao tema “mulher”. Não cabe, 
portanto, registrá-las nos Anais do Senado.

III – Voto

Em face do exposto, e não encontrando qualquer 
inconstitucionalidade na proposição que, ademais, 
atende aos preceitos regimentais, voto pela aprova-
ção do Requerimento nº 250, de 2004, com a seguin-
te redação:

EMENDA Nº 1 – MESA

Nos termos do art. 210, inciso II, do Regimento 
Interno, requeiro a transcrição, no Diário do Senado 
Federal, para que constem dos Anais, dos seguintes 
artigos, publicados na edição nº 22.984, do jornal A 
Notícia, do Estado de Santa Catarina, de 8 de março 
de 2004, que trazem matéria sobre o Dia Internacional 
da Mulher e exemplos de vitórias femininas contra a 
discriminação de gênero:

1. “Conquistas femininas”;
2. “Elas fazem a diferença”;
3. “Em busca da igualdade”;
4. “Luta contra a discriminação”;
5. “Pela bandeira do feminino”;
6. “É preciso coragem e ousadia”;
7. “Lição de vida todos os dias”;
8. “Doses de diplomacia”;
9. “Farda, brinco e baton”;
10. “Oitenta filhos para amar”;
11. “Oração e ervas que salvam”;
12. “Navegadora, mãe e cidadã”;
13. “A guia dos homens no mar
14. “Alegria para a avenida”;
15. “Sem tempo para a vaidade”;
16. “Pioneira na política”;
17. “No campo dos homens”;
18. “Adria vence todos os dias”;
19. “Beleza e talento no futsal”.

Sala de Reuniões, 8, de julho de 2004. – José 
Sarney, Presidente. – Heráclito Fortes, Relator – Edu-
ardo Siqueira Campos – Paulo Paim – Romeu Tuma 
– João Alberto Souza.

PARECER Nº 1.021, DE 2004
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Da Comissão de Assuntos Sociais, 
acerca do Projeto de Lei do Senado nº 344, 
de 2003, de autoria do Senador Tião Via-
na, que dispõe sobre a obrigatoriedade de 
equipar com desfibriladores cardíacos os 
locais e veículos que especifica.

Relator: Senador Papaléo Paes

I – Relatório

O Projeto de Lei do Senado nº 344, de 2003, de 
autoria do Senador Tião Viana, foi apresentado em 
Plenário no dia 19 de agosto de 2003, tendo sido dis-
tribuído à Comissão de Assuntos Sociais, sob regime 
terminativo.

Não foram apresentadas emendas ao projeto.
Compõe-se de três artigos, sendo o último a sua 

cláusula de vigência, que a determina passados cento 
e oitenta dias da publicação da lei.

Em seu art. 1º, estatui que os desfibriladores car-
díacos externos semi-automáticos devem ser obrigato-
riamente instalados nas estações rodoviárias e ferrovi-
árias, portos, aeroportos, centros comerciais, estádios 
e ginásios esportivos, hotéis, templos e outros locais 
com aglomeração ou circulação de pessoas igual ou 
superior a duas mil por dia (inciso I).

Também deverão estar presentes nas sedes de 
eventos de qualquer natureza, cuja previsão de con-
centração ou circulação de pessoas seja igual ou 
superior a duas mil por dia (inciso II), bem assim em 
trens, metrôs, aeronaves e embarcações com capaci-
dade igual ou superior a cem passageiros (inciso III) 
e em ambulâncias e viaturas de resgate, policiais e de 
bombeiros (inciso IV).

O seu parágrafo único dispõe que é obrigatória 
a presença de pessoa, com ou sem treinamento clíni-
co, designada e treinada para o uso do desfibrilador 
e para a realização de outros procedimentos práticos 
auxiliares envolvidos na técnica de ressuscitação car-
diopulmonar, nos locais previstos.

O art. 2º comina a penalidade de interdição do 
estabelecimento, suspensão da operação de transpor-
te ou do evento, conforme o caso, até que a situação 
seja regularizada, quando da verificação da ausência 
do desfibrilador nos locais anteriormente indicados.

II – Análise

A matéria versada no Projeto de Lei do Senado 
nº 344, de 2003, inclui-se na competência legislativa 
concorrente da União, Estados e Distrito Federal (art. 
24, XII, da Constituição Federal) e sua iniciativa é de 
qualquer membro ou comissão do Congresso Nacional 
(art. 61, caput, Constituição da República). Material-
mente, atende ao mandamento constitucional de que a 

saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas, que visem à 
redução do risco de doença e outros agravos à inte-
gridade das pessoas ou da coletividade (art. 196 da 
Constituição Pátria).

Não lesiona preceitos ou princípios do nosso or-
denamento jurídico e está vazado em boa técnica legis-
lativa e em conformidade com as regras regimentais.

Quanto ao mérito, sua oportunidade e conveni-
ência ao interesse público assoma inconteste, já que 
as doenças cardiovasculares são a primeira causa de 
morte no Brasil, compreendendo 38% das mortes de 
homens e 29% das mortes de mulheres. Demais disso, 
820 pessoas morrem diariamente de doenças cardio-
vasculares, sendo o infarto do miocárdio a de maior 
incidência. Apenas 49% dos infartados chegam com 
vida ao hospital e, se for prestado atendimento rápido 
e apropriado, podem ser salvas 35 vidas a mais em 
cada mil episódios de infarto agudo do miocárdio.

Essas e outras informações podem ser compulsa-
das na justificação do projeto, acrescentando, ainda, o 
autor, que a parada cardíaca com fibrilação ventricular 
é uma das emergências mais comuns, nesses casos. 
Quando se utiliza um aparelho desfibrilador no primei-
ro minuto, revertendo o quadro com choque elétrico, a 
sobrevida chega a 85%. Sua utilização pode salvar a 
vida da maioria dos adultos, vítimas de parada cardí-
aca, uma vez que a desfibrilação elétrica consiste na 
terapia mais simples e mais importante para o trata-
mento desses pacientes.
....................................................................................

Trata-se, como o próprio nome diz, de aparelhos 
automáticos, com funcionamento de extrema simplici-
dade, projetados para serem usados por não médicos. 
Um microprocessador analisa o ritmo cardíaco da ví-
tima e informa ao operador se o choque elétrico é ou 
não indicado. Caso haja indicação, o choque é admi-
nistrado por meio de eletrodos auto-adesivos colados 
à pele do tórax da vítima. (grifou-se)
............................. .......................................................

A disponibilidade desses desfibriladores, para 
serem utilizados pelo maior número possível de pes-
soas não-médicas, e o treinamento desses operadores 
devem ser estimulados, segundo avaliação da Aliança 
Internacional dos Comitês de Ressuscitação – que 
reúne associações médicas dos Estados Unidos, do 
Canadá, da Comunidade Européia, da África Meridio-
nal, da Austrália e da Nova Zelândia, entre outras – da 
Sociedade Brasileira de Cardiologia, da Sociedade 
Brasileira de Clínica Médica e do Conselho Nacional 
de Ressuscitação.

A adoção dessa prática em aeroportos reduziu a 
taxa de letalidade de 98% para 44%. A bordo de avi-
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ões, a taxa de sobrevida após uma parada cardíaca 
alcançou 40%, quando, antes de sua implementação, 
era de apenas 2%.

Como se depreende dos dados apontados e das 
recomendações emanadas de fontes que gozam de 

grande credibilidade no meio científico, o mérito da 

proposição mostra-se de meridiana clareza.

III – Voto
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Em face das considerações expendidas, somos 
pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 344, 
de 2003, na forma e conteúdo em que foi vazado.

Sala da Comissão, 7 de julho de 2004. 

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA  
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
 FEDERATIVA DO BRASIL

............ ........................................................................
Art. 24. Compete à União, aos estados e ao 

Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:
.......................................................................... ..........

XII – previdência social, proteção e defesa da 
saúde;
.......................................................................... ..........

Art. 61. A iniciativa das leis complementares 
e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão 
da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou 
do Congresso Nacional, ao Presidente da Repú-
blica, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais 
Superiores, ao Procurador-Geral da República e 
aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nes-
ta Constituição.

§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da 
República as leis que:

I – fixem ou modifiquem os efetivos das 
Forças Armadas;

II – disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empre-

gos públicos na administração direta e autár-
quica ou aumento de sua remuneração;

b) organização administrativa e judici-
ária, matéria tributária e orçamentária, servi-
ços públicos e pessoal da administração dos 
Territórios;

(*) Redação dada pela Emenda Cons-
titucional nº 18, de 5-2-98:

“c) servidores públicos da União e terri-
tórios, seu regime jurídico, provimento de car-
gos, estabilidade e aposentadoria;”

d) organização do Ministério Público e da 
Defensoria Pública da União, bem como nor-
mas gerais para a organização do Ministério 
Público e da Defensoria Pública dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Territórios;

(*) Redação dada pela Emenda Cons-
titucional nº 32, de 11-9-2001:

e) criação e extinção de Ministérios e 
órgãos da administração pública, observado 
o disposto no art. 84, VI;

Alínea incluída pela Emenda Constitu-
cional nº 18, de 5-2-98:

“f) militares das Forças Armadas, seu 
regime jurídico, provimento de cargos, pro-
moções, estabilidade, remuneração, reforma 
e transferência para a reserva.”

§ 2º  A iniciativa popular pode ser exercida pela 
apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de 
lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitora-
do nacional, distribuído pelo menos por cinco estados, 
com não menos de três décimos por cento dos eleito-
res de cada um deles.
....................................................................................

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do 
Estado, garantido mediante políticas sociais e econô-
micas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 
ações e serviços para sua promoção, proteção e re-
cuperação.
....................................................................................

PARECER Nº 1.022, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 665, 
de 2002 (nº 1 .734 2002, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que autori-
za a Associação Cultural das Entidades 
Mantenedoras de Radiodifusão Comuni-
tária a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Belém, Estado 
do Pará.

Relator: Senador Duciomar Costa.

I – Relatório 

Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 665, de 2002 (nº 1.734, de 2002, na Câ-
mara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza 
a Associação Cultural das Entidades Mantenedoras 
de Radiodifusão Comunitária a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Belém, Esta-
do do Pará.

Por meio de Mensagem Presidencial, o Presidente 
da República submete ao Congresso Nacional o ato 
constante da Portaria nº 112, de 6 de março de 2001, 
que autoriza a exploração de canal de radiodifusão, 
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nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, 
§ 3º, ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solici-
tação foi instruída de conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e au-
torização para serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre 
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
dessas proposições.

Os serviços de radiodifusão são disciplinados pela 
Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, que instituiu o 
Código Brasileiro de Telecomunicações, pelo Decreto-
Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967, e pela legislação 
superveniente. No âmbito do Poder Executivo, a maté-
ria é normatizada pelo Regulamento dos Serviços de 
Radiodifusão (RSR), aprovado pelo Decreto nº 52.795, 
de 31 de outubro de 1963, e alterações posteriores. O 
serviço de radiodifusão comunitária, contudo, encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro 
de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 3 
de junho de 1998.

No Senado Federal, o exame dos atos de ou-
torga de concessões, permissões e autorizações de 
serviços de radiodifusão, realizado pela Comissão de 
Educação, é disciplinado pela Resolução nº 39, de 12 
de julho de 1992 (RSF nº 39/92). Em função da disci-
plina própria da radiodifusão comunitária, entretanto, 
vigora o entendimento de que a RSF nº 39/92 não se 
aplica aos atos de outorga desse serviço.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, aten-
de os requisitos constitucionais formais relativos à 
competência legislativa da União e às atribuições 
do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, 
XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o re-
ferido projeto não contraria preceitos ou princípios 
da Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no to-
cante à sua constitucionalidade material. Também 
sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se 
que o projeto está em perfeita consonância com o 
disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de fe-
vereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 665, de 2002, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998, 
embora se requeira o ajuste do período de validade 
da outorga, que passa de três para dez anos, por for-
ça da Lei nº 10.597, de 11 de dezembro de 2002, que 
“altera o parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612, 
de 19 de fevereiro de 1998, que institui o Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, para aumentar o prazo de 
outorga”. Tal ajuste se fará, ao final deste, por meio de 
emenda de redação.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documenta-
ção que acompanha o PDS nº 665, de 2002, não 
evidenciou violação da legislação pertinente, e não 
havendo reparos quanto aos aspectos de consti-
tucionalidade, juridicidade ou técnica legislativa, 
opinamos pela aprovação do ato que autoriza a As-
sociação Cultural das Entidades Mantenedoras de 
Radiodifusão Comunitária a executar serviço de ra-
diodifusão comunitária na cidade de Belém, Estado 
do Pará, na forma do Projeto de Decreto Legislativo 
originário da Câmara dos Deputados, com a seguinte 
emenda de redação:

EMENDA Nº 1-CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 665, de 2002, a se-
guinte redação:

Art. 1º Fica aprovado o ato a que se 
refere a Portaria nº 112, de 6 de março de 
2001, que autoriza a Associação Cultural das 
Entidades Mantenedoras de Radiodifusão 
Comunitária a executar, pelo prazo de dez 
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anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária, na cidade de 
Belém, Estado do Pará.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2004.

TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
DO SENADO Nº 665, DE 2002

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Cultural das Entidades Mantenedoras 
de Radiodifusão Comunitária a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na ci-
dade de Belém, Estado do Pará.

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

Portaria nº 112, de 6 de março de 2001, que autoriza 
a Associação Cultural das Entidades Mantenedoras 
de Radiodifusão Comunitária a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária, na cidade de Belém, Esta-
do do Pará.

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

Sala da Comissão, 29 de junho de 2004. – Se-
nador Osmar Dias, Presidente – Senador Mozarildo 
Cavalcanti, Relator.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA  
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA  
FEDERATIVA DO BRASIL 

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
........................................ ............................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
........................................ ............................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

............. .......................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 

observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, 
antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
........................................ ............................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1982

Institui o Código Brasileiro de Teleco-
municações.

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

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

Complementa e modifica a Lei nº 4.117 
(*), de 27 de agosto de 1962.

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

DECRETO Nº 52.795, 
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Aprova Regulamento dos Serviços de 
Radiodifusão.

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária e dá outras providências.

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

Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à 
entidade interessada autorização para exploração do 
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os 
procedimentos estabelecidos nesta Lei e normas regu-
ladoras das condições de exploração do Serviço.

Parágrafo único. A outorga terá validade de dez 
anos, permitida a renovação por igual período, se cum-
pridas as exigências desta Lei e demais disposições 
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597, de 
11-12-2002)
........................................ ............................................
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DECRETO Nº 2.615, DE 03 DE JUNHO DE 1993

Aprova o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,  
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1993

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das leis, 
conforme determina o parágrafo único do 
art. 59 da Constituição Federal, e estabe-
lece normas para a consolidação dos atos 
normativos que menciona.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

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

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

Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612, 
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 6º ............................... ...................
Parágrafo único. A outorga terá validade 

de dez anos, permitida a renovação por igual 
período, se cumpridas as exigências desta Lei 
e demais disposições legais vigentes.” (NR)

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

PARECER Nº 1.023, DE 2004

Da Comissão de Educação, em deci-
são terminativa, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 15, de 2004 (nº 2.597, de 2002, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que autoriza a Associação Comunitária 
Ubaporanguense de Radiodifusão a execu-
tar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Ubaporanga, Estado de Minas 
Gerais.

Relator: Senador Aelton Freitas.

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para decisão termina-
tiva, o Projeto de Decreto Legislativo nº 15, de 2004 
(nº 2.597, de 2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária 
Ubaporanguense de Radiodifusão a executar serviço 

de radiodifusão comunitária na cidade de Ubaporanga, 
Estado de Minas Gerais.

Por meio de Mensagem Presidencial, o Presidente 
da República submete ao Congresso Nacional o ato 
constante da Portaria nº 29, de 11 de janeiro de 2002, 
que autoriza a exploração de canal de radiodifusão, 
nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, 
§ 3º, ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação 
foi instruída de conformidade com a legislação aplicá-
vel, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comis-
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e In-
formática da Câmara dos Deputados, que seguiu o 
parecer favorável de seu relator. Na Comissão de 
Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, 
o projeto recebeu substitutivo que corrige o prazo 
da autorização de três para dez anos, em confor-
midade com o disposto na Lei nº 10.597, de 11 de 
dezembro de 2002.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu au. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que ver-
sem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, tele-
visão, outorga e renovaçao de concessão, permissão 
e autorização para serviços de radiodifusão sonora 
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se 
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa dessas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, aten-
de os requisitos constitucionais formais relativos à 
competência legislativa da União e às atribuições do 
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, 
e 223 da Constituição. Constata-se que o referido 
projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei 
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua 
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica 
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita 
consonância com o disposto na Lei Complementar nº 
95, de 26 de fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 15, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998. 
O período de validade da outorga, corrigido de três 
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para dez anos, encontra-se em conformidade com 
a Lei nº 10.597, de 2002, que “altera o parágrafo 
único do art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro 
de 1998, que institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária, para aumentar o prazo de outorga”.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 15, de 2004, não eviden-
ciou violação da legislação pertinente, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela apro-
vação do ato que autoriza a Associação Comunitária 
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Ubaporanguense de Radiodifusão a executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Ubaporanga, 
Estado de Minas Gerais, na forma do Projeto de Decreto 
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 29  de junho de 2004.

PARECER Nº 1.024, DE 2004

Da Comissão de Educação, em cará-
ter terminativo, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 17, de 2004 (nº 2.603, de 2002, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que outorga permissão a Cachoeira Alta 
Telecomunicações Ltda. para explorar servi-
ço de radiodifusão sonora em freqüéncia 
modulada na cidade de Prados, Estado de 
Minas Gerais.

Relator: Senador Aelton Frutas.

I – Relatório 

Chega a esta Comissão, para apreciação em 
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 17, de 2004 (nº 2.603, de 2002, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão 
à Cachoeira Alta Telecomunicações Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na cidade de Prados, Estado de Minas Gerais.

Por meio de Mensagem Presidencial. o Presidente 
da República submete ao Congresso Nacional o ato 
constante da Portaria nº 341, de 19 de março de 2002, 
que outorga permissão para a exploração de canal de 
radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, § 3º, da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise 

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e au-
torização para serviços de radiodifüsão sonora e de 
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre 
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
dessas proposições.

O processo de exame e apreciação dos atos do 
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, 
permissão ou autorização para que se executem servi-
ços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos 
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, 
nesta Casa do Legislativo, pelas formalídades e pelos 
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992, 
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os 
elementos a serem informados pela entidade preten-
dente e pelo Ministério das Comunicações que devem 
instruir o processo submetido à análise da Comissão 
de Educação.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 17, de 2004, não evidenciou violação das for-
malidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 1992, 
do Senado Federal.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, aten-
de aos requisitos constitucionais formais relativos à 
competência legislativa da União e às atribuições do 
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 
223 da Constituição. Constata-se que o referido pro-
jeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

III – Voto 

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 17, de 2004, não evidenciou 
violação das formalidades estabelecidas na Resolução 
nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela 
aprovaçâo do ato que outorga permissão à Cachoeira 
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Alta Telecomunicações Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na 
cidade de Prados, Estado de Minas Gerais, na forma 
do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câma-
ra dos Deputados.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2004.

PARECER Nº 1.025, DE 2004 

Da Comissão de Educação, em cará-
ter terminativo, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 57, de 2004 (nº 1.781, de 2002, 
na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que autoriza a Associação Cultural 
e Comunitária Amigos de Conceição do 
Lago-Açu a executar serviço de radiodifu-
são comunitária na cidade de Conceição 
do Lago-Açu, Estado do Maranhão.

Relatora: Senadora Roseana Sarney
Relator ad hoc: Senador Hélio Costa

I – Relatório 

Chega a esta Comissão, para exame em ca-
ráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 57, de 2004 (nº 1.781, de 2002, na Câmara dos 
Deputados), destinado a aprovar o ato constante 
da Portaria nº 318, de 25 de maio de 2001, que au-
toriza a Associação Cultural e Comunitária Amigos 
de Conceição do Lago-Açu a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Conceição 
do Lago-Açu, Estado do Maranhão. O ato foi sub-
metido à apreciação do Congresso Nacional por 
meio de mensagem presidencial, nos termos do art. 
49, XII, combinado com o art. 223, § 39., ambos da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

Na Câmara dos Deputados, realizou-se o ajuste 
do período de validade da outorga, que passa de três 
para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de 
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do 
art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que 
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para 
aumentar o prazo de outorga”.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Co-
missão de Educação opinar acerca de proposições 
que versem sobre comunicação, imprensa, radio-
difusão, televisão, outorga e renovação de con-
cessão, permissão e autorização para serviços de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens, incum-
bindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa des-
sas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, 
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o refe-
rido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei 
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua 
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica 
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita 
consonância com o disposto na Lei Complementar nº 
95, de 26 de fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 57, de 2004, não evidenciou violação das for-
malidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.

III – Voto 

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 57, de 2004, não eviden-
ciou violação da legislação pertinente, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalida-
de, juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela 
aprovação do ato que autoriza a Associação Cultural 
e Comunitária Amigos de Conceição do Lago-Açu a 
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executar serviço de radiodifusão comunitária na cida-
de de Conceição do Lago-Açu, Estado do Maranhão, 
na forma do projeto de decreto legislativo originário da 
Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2004.

PARECER Nº 1.026, DE 2004 

Da Comissão de Educação sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 70, de 2004 
(nº 177/2003, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Cultural e Comunitária Presidutrense 
– ACCP a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Presidente Dutra, 
Estado do Maranhão.

Relatora: Senadora Roseana Sarney
Relator ad hoc: Senador Hélio Costa

I – Relatório 

Chega a esta comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 70, de 
2004 (nº 177, de 2003, na Câmara dos Deputados), 
destinado a aprovar o ato constante da Portaria n° 
1.996, de 7 de outubro de 2002, que autoriza a Asso-
ciação Cultural e Comunitária Presidutrense – ACCP 
a executar serviço de radiodifusão comunitária na ci-
dade de Presidente Dutra, Estado do Maranhão. O ato 
foi submetido à apreciação do Congresso Nacional 
por meio de mensagem presidencial, nos termos do 
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, informa que a presente solicitação foi 
instruída em conformidade com a legislação aplicável, 
o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

Na Câmara dos Deputados, realizou-se o ajuste 
do período de validade da outorga, que passa de três 

para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de 
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do 
art. 6° da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que 
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para 
aumentar o prazo de outorga”.

II – Análise 

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Co-
missão de Educação opinar acerca de proposições 
que versem sobre comunicação, imprensa, radio-
difusão, televisão, outorga e renovação de con-
cessão, permissão e autorização para serviços de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens, incum-
bindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa des-
sas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara dos Depu-
tados, destinada a aprovar o ato do Poder Executi-
vo sob exame, atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União 
e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos 
dos arts. 49, XII, e 223 da Constituição. Constata-
se que o referido projeto não contraria preceitos ou 
princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a ob-
jetar no tocante à sua constitucionalidade material. 
Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se 
que o projeto está em perfeita consonância com o 
disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de fe-
vereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 70, de 2004, não evidenciou violação das for-
malidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.

III – Voto 

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 70, de 2004, não eviden-
ciou violação da legislação pertinente, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela 
aprovação do ato que autoriza a Associação Cultu-
ral e Comunitária Presidutrense – ACCP a executar 
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serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Presidente Dutra, Estado do Maranhão, na forma do 
projeto de decreto legislativo originário da Câmara 
dos Deputados.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2004.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA  
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA  
FEDERATIVA DO BRASIL 

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

.............................. ......................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
.............................. ......................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

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

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 
e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
............................. .......................................................

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária e dá outras providências.

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

Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar 
à entidade interessada autorização para exploração 
do serviço de radiodifusão comunitária, observados 
os procedimentos estabelecidos nesta lei e normas 
reguladoras das condições de exploração do serviço.

Parágrafo único. A outorga terá validade de dez 
anos, permitida a renovação por igual período, se cum-
pridas as exigências desta lei e demais disposições 
legais vigentes.(Redação dada pela Lei nº 10.597, de 
11-12-2002)
.................................... ................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998.

Aprova o regulamento do serviço de 
radiodifusão comunitária.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,  
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das leis, 
conforme determina o parágrafo único do 
art. 59 da Constituição Federal, e estabe-
lece normas para a consolidação dos atos 
normativos que menciona.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002.

Altera o parágrafo único do art. 6º da 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que 
institui o serviço de radiodifusão comunitá-
ria, para aumentar o prazo de outorga.

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

Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612, 
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 6º... ................................................
Parágrafo único. A outorga terá vali-

dade de dez anos, permitida a renovação 
por igual período, se cumpridas as exigên-
cias desta lei e demais disposições legais 
vigentes.” (NR)

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

PARECER Nº 1.027 DE 2004

Da Comissão de Educação, em cará-
ter terminativo, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 98, de 2004 (nº 2.447, de 2002, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que outorga permissão à Rádio e Tele-
visão Libertas Ltda., para explorar serviço 
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de radiodifusão sonora em freqüência mo-
dulada na cidade de Jaboticatubas, Estado 
de Minas Gerais.

Relator: Senador Aelton Freitas

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para apreciação em 
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 98, de 2004 (nº 2.447, de 2002, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão 
à Rádio e Televisão Libertas Ltda., para explorar servi-
ço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na 
cidade de Jaboticatubas, Estado de Minas Gerais.

Por meio de Mensagem Presidencial, o Presi-
dente da República submete ao Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 346, de 19 de março 
de 2002, que outorga permissão para a exploração de 
canal de radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, 
§ 3º, da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da 
Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável 
de seu relator. Na Comissão de Constituição e

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 98, de 2004, não evidenciou 
violação das formalidades estabelecidas na Resolução 
nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela 
aprovação do ato que outorga permissão à Rádio e 
Televisão Libertas Ltda., para explorar serviço de ra-
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diodifúsão sonora em freqüência modulada na cidade 
de Jaboticatubas, Estado de Minas Gerais, na forma 
do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câma-
ra dos Deputados.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2004.

PARECER Nº 1.028, DE 2004 

Da Comissão de Educação, em deci-
são terminativa, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 103, de 2004 (nº 2.473, de 2002, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que autoriza a Associação Comunitá-
ria de Radiodifusão para Desenvolvimento 
Artístico e Cultural de Manhumirim a exe-
cutar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Manhumirim, Estado de Mi-
nas Gerais.

Relator: Senador Aelton Freitas

I – Relatório 

Chega a esta comissão, para decisão termina-
tiva, o Projeto de Decreto Legislativo nº 103, de 2004 
(nº 2.473, de 2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária 
de Radiodifusão para Desenvolvimento Artístico e 
Cultural de Manhumirim a executar serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Manhumirim, Estado 
de Minas Gerais.

Por meio de mensagem presidencial, o Presidente 
da República submete ao Congresso Nacional o ato 
constante da Portaria nº 392, de 19 de março de 2002, 
que autoriza a exploração de canal de radiodifusão, 
nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, 
§ 3º, ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação 
foi instruída de conformidade com a legislação aplicá-
vel, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição e 
Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto recebeu 
substitutivo que corrige o prazo da autorização de três 

para dez anos, em conformidade com o disposto na 
Lei nº 10.597, de 11 de dezembro de 2002.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que ver-
sem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, tele-
visão, outorga e renovação de concessão, permissão 
e autorização para serviços de radiodifusão sonora 
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se 
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa dessas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende 
os requisitos constitucionais formais relativos à com-
petência legislativa da União e às atribuições do Con-
gresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da 
Constituição. Constata-se que o referido projeto não 
contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada 
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucio-
nalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa, 
observa-se que o projeto está em perfeita consonância 
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de 
fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 103, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998. 
O período de validade da outorga, corrigido de três 
para dez anos, encontra-se em conformidade com a 
Lei nº 10.597, de 2002, que “altera o parágrafo único 
do art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, 
que institui o serviço de radiodifusão comunitária, para 
aumentar o prazo de outorga”.

III – Voto 

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 103, de 2004, não eviden-
ciou violação das formalidades estabelecidas na legis-
lação pertinente, e não havendo reparos quanto aos 
aspectos de constitucionalidade, juridicidade ou téc-
nica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que 
autoriza a Associação Comunitária de Radiodifusão 
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para Desenvolvimento Artístico e Cultural de Manhu-
mirim a executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Manhumirim, Estado de Minas Gerais, 
na forma do projeto de decreto legislativo originário da 
Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2004.

PARECER Nº 1.029 DE 2004

Da Comissão de Educação, em deci-
são terminativa, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 131, de 2004 (nº 2.650, de 2002, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que outorga concessão à Fundação 
Regional Integrada, para executar serviço 
de radiodifusão de sons e imagens na ci-
dade de Santiago, Estado do Rio Grande 
do Sul.

Relator: Senador Valdir Raupp

I – Relatório

Chega a esta comissão, para decisão terminativa, 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 131, de 2004.

Por meio de mensagem presidencial, o Presi-
dente da República submete ao Congresso Nacional, 
nos termos do art. 223, § 3º, da Constituição Federal, 
ato constante do Decreto de 5 de agosto de 2002, que 
outorga concessão à Fundação Regional Integrada 
para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e ima-
gens, com fins exclusivamente educativos, na cidade 
de Santiago, Estado do Rio Grande do Sul.

A documentação anexada à mensagem presiden-
cial informa que o processo foi examinado pelos órgãos 
técnicos do Ministério das Comunicações, constatan-
do-se estar devidamente instruído e em conformidade 
com a legislação pertinente.

O referido projeto, examinado pela Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da 
Câmara dos Deputados, recebeu parecer favorável de 
seu relator, e aprovação daquele órgão colegiado. Já 
na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação 
daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, cons-
titucional e vazado em boa técnica legislativa.

II – Análise

O processo de outorga pelo Poder Executivo para 
execução de serviço de radiodifusão educativa obe-
dece a exigências distintas daquelas observadas nos 
casos de concessões ou permissões para exploração 
de canais comerciais de rádio e televisão.

O Regulamento dos Serviços de Radiodifusão 
(RSR), aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de 

outubro de 1963, com a redação dada pelo Decreto 
nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996, dispõe no seu 
art. 13, §§ 1º e 2º, que a outorga para exploração des-
se tipo de serviço não depende de edital. Tampouco 
se aplicam à radiodifusão educativa as exigências da 
Resolução do Senado Federal nº 39, de 1992, que 
dispõe sobre formalidades e critérios para a aprecia-
ção dos atos de outorga e renovação de concessão 
e permissão para o serviço de radiodifusão sonora e 
de sons e imagens.

Além disso, devido à sua especificidade, os canais 
de radiodifusão educativa são reservados à exploração 
da União, Estados e Municípios, universidades e funda-
ções constituídas no Brasil, com finalidade educativa, 
conforme preceitua o art. 14 do Decreto nº 236, de 28 
de fevereiro de 1967, que complementou e modificou 
a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, que instituiu 
o Código Brasileiro de Telecomunicações.

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e au-
torização para serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre 
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
dessas proposições.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal, Sob o as-
pecto de técnica legislativa, observa-se que o projeto 
está em perfeita consonância com o disposto na Lei 
Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 131, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na legislação aplicável.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, aten-
de aos requisitos constitucionais formais relativos à 
competência legislativa da União e às atribuições do 
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 
223 da Constituição. Constata-se que o referido pro-
jeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documenta-
ção que acompanha o PDS nº 131, de 2004, não 
evidenciou violação da legislação pertinente, e não 
havendo reparos quanto aos aspectos de constitucio-
nalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opina-
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mos pela aprovação do ato que outorga concessão 
à Fundação Regional Integrada, para executar servi-
ço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de 
Santiago, Estado do Rio Grande do Sul, na forma do 
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara 
dos Deputados.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2004.

PARECER Nº 1.030, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 159, de 
2004 (nº 2.921/2003, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que renova a per-
missão outorgada a Paraíso FM Ltda para 
explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada na cidade de São 
Sebastião do Paraíso, Estado de Minas Ge-
rais.

Relator: Senador Aelton Freitas

I – Relatório

Chega a esta comissão, para apreciação em 
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 159, de 2004 (nº 2.921, de 2003, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a permis-
são outorgada a Paraíso FM Ltda. para explorar ser-
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na cidade de São Sebastião do Paraíso, Estado de 
Minas Gerais.

Por meio de mensagem presidencial, o Presi-
dente da República submete ao Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 700, de 22 de novembro 
de 2001, que renova permissão para a exploração de 
canal de radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, 
§ 3º, da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e au-
torização para serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre 
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
dessas proposições.

O processo de exame e apreciação dos atos do 
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, 
permissão ou autorização para que se executem servi-
ços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos 
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, 
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos 
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992, 
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os 
elementos a serem informados pela entidade preten-
dente e pelo Ministério das Comunicações que devem 
instruir o processo submetido à análise da Comissão 
de Educação.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 159, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 
1992, do Senado Federal.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, aten-
de aos requisitos constitucionais formais relativos à 
competência legislativa da União e às atribuições do 
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 
223 da Constituição. Constata-se que o referido pro-
jeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

III – Voto 

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 159, de 2004, não evidenciou 
violação das formalidades estabelecidas na Resolução 
nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela 
aprovação do ato que renova a permissão outorgada 
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a Paraíso FM Ltda. para explorar serviço de radiodi-
fusão sonora em freqüência modulada na cidade de 
São Sebastião do Paraíso, Estado de Minas Gerais, 
na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário 
da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2004. 

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA  
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA  
FEDERATIVA DO BRASIL 

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

........................................... .........................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão:
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º o cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 1.031 DE 2004

Da Comissão de Educação em Caráter 
Terminativo, sobre o Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 221, de 2004 (nº 2.639, de 2002, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que autoriza a Associação Comunitária 
Sócio Cultural e Desportiva de Dormentes 
– ACSCDD a executar serviço de radiodifu-

são comunitária na cidade de Dormentes, 
Estado de Pernambuco.

Relator: Senador Sérgio Guerra

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 221, 
de 2004 (nº 2.639, de 2002, na Câmara dos Depu-
tados), destinado a aprovar o ato constante da Por-
taria nº 866, de 31 de maio de 2002, que autoriza a 
Associação Comunitária Sócio Cultural e Desportiva 
de Dormentes – ACSCDD a executar serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Dormentes, Estado 
de Pernambuco. O ato foi submetido à apreciação do 
Congresso Nacional por meio de mensagem presiden-
cial, nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 
223, § 3º, ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

Na Câmara dos Deputados, realizou-se o ajuste 
do período de validade da outorga, que passa de três 
para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de 
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do 
art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que 
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para 
aumentar o prazo de outorga”.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que ver-
sem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, tele-
visão, outorga e renovação de concessão, permissão 
e autorização para serviços de radiodifusão sonora 
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se 
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa dessas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, 
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
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exame, atende aos requisitos constitucionais formais 

relativos à competência legislativa da União e às atri-

buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 

49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o refe-

rido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei 

Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua 

constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica 

legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita 

consonância com o disposto na Lei Complementar nº 
95, de 26 de fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 221, de 2004, não evidenciou violação das for-
malidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 221, de 2004, não eviden-
ciou violação da legislação pertinente, e não havendo 
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reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela apro-
vação do ato que autoriza a Associação Comunitária 
Sócio Cultural e Desportiva de Dormentes – ACSCDD 
a executar serviço de radiodifusão comunitária na ci-
dade de Dormentes, Estado de Pernambuco, na forma 
do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara 
dos Deputados.

Sala da Comissão, 29-6-04.

PARECER Nº 1.032, DE 2004 

Da Comissão de Educação, em ca-
ráter terminativo, sobre o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 236, de 2004 (nº 
2.839, de 2003, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que renova a 
concessão outorgada à Rádio Alto Taqua-
ri Ltda. para explorar serviço de radiodi-
fusão sonora em onda média na cidade 
de Estrela, Estado do Rio Grande do Sul. 

Relator: Senador Valdir Raupp
Relator ad hoc: Senadora Fátima Cleide

I – Relatório 

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 236, de 
2004 (nº 2.839, de 2003, na Câmara dos Deputados), 
destinado a aprovar o ato constante do Decreto de 20 
de dezembro de 1996, que renova concessão outor-
gada à Rádio Alto Taquari Ltda. para explorar servi-
ço de radiodifusão sonora em onda média na cidade 
de Estrela, Estado do Rio Grande do Sul. O ato foi 
submetido à apreciação do Congresso Nacional por 
meio de mensagem presidencial, nos termos do art. 
49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação 
foi instruída de conformidade com a legislação aplicá-
vel, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 

e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise 

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e au-
torização para serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre 
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
dessas proposições.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 236, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Resolução do Se-
nado Federal nº 39, de 1992, norma interna disci-
plinadora do processo de exame e apreciação dos 
atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam 
concessão, permissão ou autorização para que se 
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons 
e imagens.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projetode decreto legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua 
o art. 213, II, do Regimento Interno do Senado 
Federal.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, 
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o re-
ferido projeto não contraria preceitos ou princípios da 
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à 
sua constitucionalidade material.

III – Voto 

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 236, de 2004, não eviden-
ciou violação das formalidades estabelecidas na Re-
solução do Senado Federal nº 39, de 1992, e não ha-
vendo reparos quanto aos aspectos de constituciona-
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lidade, juridicidade e de técnica legislativa, opinamos 
pela aprovação do ato que renova concessão outor-
gada à Rádio Alto Taquari Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de 
Estrela, Estado do Rio Grande do Sul, na forma do 
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara 
dos Deputados.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2004.

PARECER Nº 1.033, DE 2004 

Da Comissão de Educação, em caráter 
terminativo, sobre o Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 247, de 2004 (nº 2.872, de 2003, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que renova a permissão outorgada à 
Rádio Som Juventude Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqü-
ência modulada na cidade de Araguaína, 
Estado do Tocantins.

I – Relatório 

Chega a esta Comissão, para exame em ca-
ráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 247, de 2004 (nº 2.872, de 2003, na Câmara dos 
Deputados), destinado a aprovar o ato constante 
da Portaria nº 28, de 22 de fevereiro de 2001, que 
renova a permissão outorgada à Rádio Som Juven-
tude Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de Ara-
guaína, Estado do Tocantins. O ato foi submetido 
à apreciação do Congresso Nacional por meio de 
mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII, 
combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Cons-
tituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento 
que integra os autos, dá conta de que a presente 
solicitação foi instruída de conformidade com a le-
gislação aplicável, o que levou ao seu deferimento. 

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 

considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise 

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e au-
torização para serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre 
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
dessas proposições.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 247, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Resolução do Se-
nado Federal nº 39, de 1992, norma interna disci-
plinadora do processo de exame e apreciação dos 
atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam 
concessão, permissão ou autorização para que se 
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons 
e imagens.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legisla-
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 213, II, do Regimento Interno do Senado Federal. 

A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, 
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o re-
ferido projeto não contraria preceitos ou princípios da 
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à 
sua constitucionalidade material.

III – Voto 

Tendo em vista que o exame da documenta-
ção que acompanha o PDS nº 247, de 2004, não 
evidenciou violação das formalidades estabelecidas 
na Resolução do Senado Federal nº 39, de 1992, e 
não havendo reparos quanto aos aspectos de cons-
titucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa, 
opinamos pela aprovação do ato que renova a per-
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missão outorgada à Rádio Som Juventude Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Araguaína, Es-
tado do Tocantins, na forma do Projeto de Decreto 
Legislativo originário da Câmara dos Deputados. 

Sala da Comissão, 29 de junho de 2004. – Re-
ginaldo Duarte, Relator ad hoc.

PARECER Nº 1.034, DE 2004

Da Comissão de Educação, so-
bre o Projeto de Decreto Legislativo nº 
251, de 2004 (nº 2.876/03, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que reno-
va a concessão da Rádio Difusora de 
Araçatuba Ltda., para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda média 
na cidade de Araçatuba, de São Paulo. 

Relator: Senador João Tenório
Relator ad hoc: Senador Reginaldo Duarte

I – Relatório 

Chega a esta Comissão, para exame em ca-
ráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 251, de 2004 (nº 2.876, de 2003, na Câmara dos 
Deputados), destinado a aprovar o ato constante do 
Decreto 13 de junho de 2001, que renova concessão 
outorgada à Rádio Difusora de Araçatuba Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média na cidade de Araçatuba, Estado de São Pau-
lo. O ato foi submetido à apreciação do Congresso 
Nacional por meio de mensagem presidencial, nos 
termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 
3º, ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação 
foi instruída de conformidade com a legislação aplicá-
vel, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 

considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise 

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e au-
torização para serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre 
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
dessas proposições.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 251, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Resolução do Se-
nado Federal nº 39, de 1992, norma interna disci-
plinadora do processo de exame e apreciação dos 
atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam 
concessão, permissão ou autorização para que se 
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons 
e imagens.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua 
o art. 213, II, do Regimento Interno do Senado 
Federal,

A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, 
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o re-
ferido projeto não contrária preceitos ou princípios da 
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante á 
sua constitucionalidade material.

III – Voto 

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 251, de 2004, não evi-
denciou violação das formalidades estabelecidas na 
Resolução do Senado Federal nº 39, de 1992, e não 
havendo reparos quanto aos aspectos de constitu-
cionalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opi-
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namos pela aprovação do ato que renova concessão 
outorgada à Rádio Difusora de Araçatuba Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda mé-
dia na cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo, na 
forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da 
Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2004. – Re-
ginaldo Duarte, Relator ad hoc.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA  
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA  
FEDERATIVA DO BRASIL 

...................................................................................
SEÇÃO II 

Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional;
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
 ...................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

...................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º  O ato de outorga ou renovação somente 
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4 º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
...................................................................................

PARECER Nº 1.035, DE 2004

Da Comissão de Educação, em deci-
são terminativa, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 264, de 2004 (nº 3.115, de 2003, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que outorga permissão à Rádio Nova 
Jacupiranga Limitada para explorar se de 
radiodifusão sonora em freqüência modu-
lada na cidade de Jacupiranga, Estado de 
São Paulo.

Relatora: Senadora Fátima Cleide

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para decisão terminati-
va, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 264, de 
2004 (nº 3.115, de 2003, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Nova 
Jacupiranga Limitada para explorar o serviço de radio-
difusão sonora em freqüência modulada na cidade de 
Jacupiranga, Estado de São Paulo.

Por meio de mensagem presidencial, o Presi-
dente da República submete ao Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 1.061, de 26 de junho 
de 2002, que outorga permissão para a exploração de 
canal de radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, 
§ 3º, da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação 
foi instruída de conformidade com a legislação aplicá-
vel, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator.

Na Comissão de Constituição e Justiça e de Re-
dação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, 
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal (RISF), no seu art. 102,IV, cumpre 
à Comissão de Educação opinar acerca de propo-
sições que versem sobre comunicação, imprensa, 
radiodifusão, televisão, outorga e renovação de 
concessão, permissão e autorização para serviços 
de radiodifusão sonora e de sons e imagens, de-
vendo pronunciar-se também sobre a constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas 
proposições.

O processo de exame e apreciação dos atos do 
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, 
permissão ou autorização para que se executem servi-
ços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos 
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termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, 
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos 
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992, 
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os 
elementos a serem informados pela entidade preten-
dente e pelo Ministério das Comunicações que devem 
instruir o processo submetido à análise da Comissão 
de Educação.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislati-
vo o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 
213, II, do RISF.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, aten-
de aos requisitos constitucionais formais relativos à 

competência legislativa da União e às atribuições do 
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 
223 da Constituição. Constata-se que o referido pro-
jeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

III –Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 164, de 2004 não eviden-
ciou violação das formalidades estabelecidas na 
legislação vigente, e não havendo reparos quanto 
aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade 
e de técnica legislativa, opinamos pela Aprovação 
do ato que outorga permissão à Rádio Nova Jacu-
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piranga Limitada, para executar serviço de radio-
difusão sonora em freqüência modulada na cidade 
de Jacupiranga, Estado de São Paulo, na forma do 
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara 
dos Deputados.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2004.

PARECER Nº 1.036, DE 2004

Da Comissão de Educação, em deci-
são terminativa, sobre o Projeto de Decre-
to Legislativo nº 267, de 2004 (nº 2.891, de 
2003, na Câmara dos Deputados), que apro-
va o ato que renova a concessão da Rádio 
Sociedade Educadora Cariri Ltda. para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na cidade de Crato.

Relator: Senador Reginaldo Duarte.

I – Relatório 

Chega a esta Comissão, para decisão termina-
tiva, o Projeto de Decreto Legislativo nº 267, de 2004 
(nº 2.891, de 2003, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão da Rádio So-
ciedade Educadora Cariri Ltda. para explorar o servi-
ço de radiodifusão sonora em onda média na cidade 
de Crato.

Por meio de Mensagem Presidencial, o Presi-
dente da República submete ao Congresso Nacional o 
ato constante do Decreto de 19 de setembro de 2001, 
que renova concessão para a exploração de canal de 
radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, § 3º, da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação 
foi instruída de conformidade com a legislação aplicá-
vel, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise 

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Co-
missão de Educação opinar acerca de proposi-
ções que versem sobre comunicação, imprensa, 
radiodifusão, televisão, outorga e renovação de 
concessão, permissão e autorização para serviços 
de radiodifusão sonora e de sons e imagens, de-
vendo pronunciar-se também sobre a constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas 
proposições.

O processo de exame e apreciação dos atos do 
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, 
permissão ou autorização para que se executem servi-
ços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos 
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, 
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos 
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992, 
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os 
elementos a serem informados pela entidade preten-
dente e pelo Ministério das Comunicações, que devem 
instruir o processo submetido à análise da Comissão 
de Educação.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 267, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 
1992, do Senado Federal.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, aten-
de aos requisitos constitucionais formais relativos à 
competência legislativa da União e as atribuições do 
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 
223 da Constituição. Constata-se que o referido pro-
jeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

III – Voto 

Tendo em vista que o exame da documenta-
ção que acompanha o PDS nº 267, de 2004, não 
evidenciou violação das formalidades estabelecidas 
na Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal, 
e não havendo reparos quanto aos aspectos de 
constitucionalidade, juridicidade e de técnica legis-
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lativa, opinamos pela aprovação do ato que renova 
a concessão da Rádio Sociedade Educadora Cariri 
Ltda., para executar serviço de radiodifusão sono-
ra em onda média na cidade de Crato, na forma do 
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara 
dos Deputados.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2004.

PARECER Nº 1.037 DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 282, de 
2004 (nº2.918/03, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária do Carmo a exe-
cutar serviço de radiodifusão comunitá-
ria na cidade de Ituverava, Estado de São 
Paulo.

Relator : Senador Sérgio Guerra
Relator ad hoc: Senador Eduardo Azeredo

I – Relatório 

Chega a esta Comissão, para exame em ca-
ráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 282, de 2004 (nº 2.918, de 2003, na Câmara 
dos Deputados), destinado a aprovar o ato cons-
tante da Portaria nº 658, 14 de novembro de 2001, 
que autoriza a Associação Comunitária do Carmo 
a executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Ituverava, Estado de São Paulo. O ato foi 
submetido à apreciação do Congresso Nacional por 
meio de mensagem presidencial, nos termos do art. 
49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, informa que a presente solicitação foi 
instruída em conformidade com a legislação aplicável, 
o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

Na Câmara dos Deputados, realizou-se o ajus-
te do período de validade da outorga, que passa de 
três para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de l1 
de dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único 
do art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, 
que institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, 
para aumentar o prazo de outorga”.

II – Análise 

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que ver-
sem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, tele-
visão, outorga e renovação de concessão, permissão 
e autorização para serviços de radiodifusão sonora 
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se 
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa dessas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara dos Depu-
tados, destinada a aprovar o ato do Poder Executi-
vo sob exame, atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União 
e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos 
dos arts. 49, XII, e 223 da Constituição. Constata-
se que o referido projeto não contraria preceitos ou 
princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a ob-
jetar no tocante à sua constitucionalidade material. 
Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se 
que o projeto está em perfeita consonância com o 
disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de fe-
vereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 282, de 2004, não evidenciou violação das for-
malidades estabelecidas na Lei nº9.612, de 1998.

III – Voto 

Tendo em vista que o exame da documenta-
ção que acompanha o PDS nº 282, de 2004, não 
evidenciou violação da legislação pertinente, e não 
havendo reparos quanto aos aspectos de consti-
tucionalidade, juridicidade ou técnica legislativa, 
opinamos pela aprovação do ato que autoriza a 
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Associação Comunitária do Carmo a executar ser-
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Itu-
verava, Estado de São Paulo, na forma do Projeto 
de Decreto Legislativo originário da Câmara dos 
Deputados.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2004. – Eduardo 
Azeredo,Relator ad hoc. 

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA  
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA  
FEDERATIVA DO BRASIL 

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições Do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
...................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPITULO V 
Da Comunicação Social

.................................................................................. ..
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º o prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária e dá outras providências.

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

Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar 
à entidade interessada autorização para exploração 
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, observa-
dos os procedimentos estabelecidos nesta Lei e 
normas reguladoras das condições de exploração 
do Serviço.

Parágrafo único. A outorga terá validade de dez 
anos, permitida a renovação por igual período, se cum-
pridas as exigências desta Lei e demais disposições 
legais vigentes A Redação dada pela Lei nº 10.597, 
de 11-12-02)

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Aprova o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,  
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998 

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das leis, 
conforme determina o parágrafo único do 
art. 59 da Constituição Federal, e estabe-
lece normas para a consolidação dos atos 
normativos que menciona.

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

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

...................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612, 

de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a se-
guinte redação:
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“Art. 6º............................... ....................
Parágrafo único. A outorga terá valida-

de de dez anos, permitida a renovação por 
igual período, se cumpridas as exigências 
desta Lei e demais disposições legais vi-
gentes.” (NR)

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

PARECER Nº 1.038, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 301, de 
2004 (nº 3.021/2003, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária de Comunicação 
Popular de Xinguara a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Xin-
guara, Estado do Pará.

Relator: Senador Duciomar Costa
Relator Ad Hoc: Senador Mozarildo Cavalcanti

I – Relatório 

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 301, 
de 2004 (nº 3.021, de 2003, na Câmara dos Depu-
tados), destinado a aprovar o ato constante da Por-
taria nº 557, de 16 de abril de 2002, que autoriza a 
Associação Comunitária de Comunicação Popular de 
Xinguara a executar serviço de radiodifusão comuni-
tária na cidade de Xinguara, Estado do Pará. O ato foi 
submetido à apreciação do Congresso Nacional por 
meio de mensagem presidencial, nos termos do art. 
49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

Na Câmara dos Deputados, realizou-se o ajuste 
do período de validade da outorga, que passa de três 
para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de 
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do 
art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que 
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para 
aumentar o prazo de outorga”.

II – Análise 

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Co-
missão de Educação opinar acerca de proposições 
que versem sobre comunicação, imprensa, radio-
difusão, televisão, outorga e renovação de con-
cessão, permissão e autorização para serviços de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens, incum-
bindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa des-
sas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara dos Depu-
tados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo 
sob exame, atende aos requisitos constitucionais for-
mais relativos à competência legislativa da União e às 
atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos 
arts. 49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que 
o referido projeto não contraria preceitos ou princípios 
da Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante 
à sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de 
técnica legislativa, observa-se que o projeto está em 
perfeita consonância com o disposto na Lei Comple-
mentar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 301, de 2004, não evidenciou violação das for-
malidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.

III – Voto 

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 301, de 2004, não eviden-
ciou violação da legislação pertinente, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela apro-
vação do ato que autoriza a Associação Comunitária de 
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Comunicação Popular de Xinguara a executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Xinguara, 
Estado do Pará, na forma do Projeto de Decreto Le-
gislativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2004. – Álva-
ro Dias, Presidente – Mozarildo Cavalcanti, Relator 
Ad Hoc.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA  
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL

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

SEÇÃO II 
Das atribuições do Congresso Nacional

........................................ ............................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
........................................ ............................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
........................................ ............................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

........................................ ............................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária, e dá outras providências.

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

Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar 
à entidade interessada autorização para exploração 
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, observa-
dos os procedimentos estabelecidos nesta Lei e 
normas reguladoras das condições de exploração 
do Serviço.

Parágrafo único. A outorga terá validade de dez 
anos, permitida a renovação por igual período, se cum-
pridas as exigências desta Lei e demais disposições 
legais vigentes (Redação dada pela Lei nº 10.597, de 
11-12-2002)
........................................ ............................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Aprova o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,  
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das leis, 
conforme determina o parágrafo único do 
art. 59 da Constituição Federal, e estabe-
lece normas para a consolidação dos atos 
normativos que menciona.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

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

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

Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612, 
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 6º ...............................  ..................
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Parágrafo único. A outorga terá valida-
de de dez anos, permitida a renovação por 
igual período, se cumpridas as exigências 
desta Lei e demais disposições legais vi-
gentes.” (NR)

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

PARECER Nº 1.039 , DE 2004

Da Comissão de Educação, em caráter 
terminativo, sobre o Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 306, de 2004 (nº 3.026, de 2003, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que autoriza a Associação Comunitá-
ria do Centro Rural de Tarumã – ACRUTA a 
executar serviço de radiodifusão comuni-
tária na cidade de Tarumã, Estado de São 
Paulo.

Relator: Senador Demóstenes Torres

 I – Relatório 

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 306, 
de 2004 (nº 3.026, de 2003, na Câmara dos Depu-
tados), destinado a aprovar o ato constante da Por-
taria nº 566, de 16 de abril de 2002, que autoriza a 
Associação Comunitária do Centro Rural de Tarumã 
– ACRUTA, a executar serviço de radiodifusão comu-
nitária na cidade de Tarumã, Estado de São Paulo. O 
ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional 
por meio de mensagem presidencial, nos termos do 
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

Na Câmara dos Deputados, realizou-se o ajuste 
do período de validade da outorga, que passa de três 

para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de II de de-
zembro de 2002, que “altera o parágrafo único do art. 
6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que 
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para 
aumentar o prazo de outorga”.

II – Análise 

 Conforme determina o Regimento Interno 
do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à 
Comissão de Educação opinar acerca de proposi-
ções que versem sobre comunicação, imprensa, 
radiodifusão, televisão, outorga e renovação de 
concessão, permissão e autorização para serviços 
de radiodifusão sonora e de sons e imagens, incum-
bindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa des-
sas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara dos Depu-
tados, destinada a aprovar o ato do Poder Executi-
vo sob exame, atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União 
e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos 
dos arts. 49, XII, e 223 da Constituição. Constata-
se que o referido projeto não contraria preceitos ou 
princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a ob-
jetar no tocante à sua constitucionalidade material. 
Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se 
que o projeto está em perfeita consonância com o 
disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de fe-
vereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 306, de 2004, não evidenciou violação das for-
malidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.

III – Voto 

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 306, de 2004, não eviden-
ciou violação da legislação pertinente, e não haven-
do reparos quanto aos aspectos de constitucionali-
dade, juridicidade ou técnica legislativa, opinamos 
pela aprovação do ato que autoriza a Associação 
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Comunitária do Centro Rural de Tarunã – ACRUTA, 
a executar serviço de radiodifusão comunitária na ci-
dade de Tarumã, Estado de São Paulo, na forma do 
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara 
dos Deputados.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2004.

PARECER Nº 1.040, DE 2004 

Da Comissão de Educação sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 311, de 
2004 (nº 2.566/2002, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que renova a con-
cessão da Rádio São Carlos Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média na cidade de São Carlos, 
Estado de São Paulo.

Relator: Senador Demóstenes Torres

I – Relatório 

Chega a esta comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 311, 
de 2004 (nº 2.566, de 2002, na Câmara dos Depu-
tados), destinado a aprovar o ato constante do De-
creto de 25 de junho de 2001, que renova concessão 
outorgada à Rádio São Carlos Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média na 
cidade de São Carlos, Estado de São Paulo. O ato 
foi submetido à apreciação do Congresso Nacional 
por meio de mensagem presidencial, nos termos do 
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos 
da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação 
foi instruída de conformidade com a legislação aplicá-
vel, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise 

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e au-
torização para serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre 
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
dessas proposições.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 311, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Resolução do Se-
nado Federal nº 39, de 1992, norma interna disci-
plinadora do processo de exame e apreciação dos 
atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam 
concessão, permissão ou autorização para que se 
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons 
e imagens.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua 
o art. 213, II, do Regimento Interno do Senado 
Federal.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, 
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o re-
ferido projeto não contraria preceitos ou princípios da 
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à 
sua constitucionalidade material.

III – Voto 

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 311, de 2004, não evi-
denciou violação das formalidades estabelecidas na 
Resolução do Senado Federal nº 39, de 1992, e não 
havendo reparos quanto aos aspectos de constitu-
cionalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opi-
namos pela aprovação do ato que renova concessão 
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outorgada à Rádio São Carlos Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci-
dade de São Carlos, Estado de São Paulo, na forma 
do projeto de decreto legislativo originário da Câmara 
dos Deputados.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2004.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA  
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
SEÇÃO II 

Das Atribuições do Congresso Nacional

...................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
................................................................................... .

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º  O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.

....................................................................................
PARECER Nº 1.041, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 315, de 
2004 (nº 2.648 , de 2002, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Fundação Educativa Cultural de Pacatuba a 
executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Pacatuba, Estado do Ceará.

Relator: Senador Reginaldo Duarte

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em ca-
ráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 315, de 2004 (nº 2.648, de 2002, na Câmara dos 
Deputados), destinado a aprovar o ato constante da 
Portaria nº 880, de 4 de junho de 2002, que autoriza 
a Fundação Educativa Cultural de Pacatuba a exe-
cutar serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Pacatuba, Estado do Ceará. O ato foi submetido 
à apreciação do Congresso Nacional por meio de 
mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII, 
combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Consti-
tuição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

Na Câmara dos Deputados, realizou-se o ajuste 
do período de validade da outorga, que passa de três 
para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de 
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do 
art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que 
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para 
aumentar o prazo de outorga”.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Co-
missão de Educação opinar acerca de proposições 
que versem sobre comunicação, imprensa, radio-
difusão, televisão, outorga e renovação de con-
cessão, permissão e autorização para serviços de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens, incum-
bindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitu-
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cionalidade, juridicidade e técnica legislativa des-
sas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, 
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 

49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o refe-
rido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei 
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua 
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica 
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita 
consonância com o disposto na Lei Complementar nº 
95, de 26 de fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 315, de 2004, não evidenciou violação das for-
malidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.

III – Voto
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Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 315, de 2004, não eviden-
ciou violação da legislação pertinente, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela apro-
vação do ato que autoriza a Fundação Educativa Cul-
tural de Pacatuba a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Pacatuba, Estado do Ceará, 
na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário 
da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2004.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 
 PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA REPÚBLICA  
FEDERATIVA DO BRASIL

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

................................. ...................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
................................ ....................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
............................... .....................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

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

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 
e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
............................ ........................................................

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária e dá outras providências.

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

Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar 
à entidade interessada autorização para exploração 
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, observa-
dos os procedimentos estabelecidos nesta Lei e 
normas reguladoras das condições de exploração 
do Serviço.

Parágrafo único. A outorga terá validade de dez 
anos, permitida a renovação por igual período, se cum-
pridas as exigências desta Lei e demais disposições 
legais vigentes.(Redação dada pela Lei nº 10.597. de 
11-12-2002)

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998 

Aprova o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,  
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das leis, 
conforme determina o parágrafo único do 
art. 59 da Constituição Federal, e estabe-
lece normas para a consolidação dos atos 
normativos que menciona.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

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

..................................... ...............................................
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Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612, 
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 6º. .......................... .......................
Parágrafo único. A outorga terá vali-

dade de dez anos, permitida a renovação 
por igual período, se cumpridas as exigên-
cias desta lei e demais disposições legais 
vigentes.” (NR)

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

PARECER Nº 1.042, DE 2004

Da Comissão de Educação, em de-
cisão terminativa, sobre o Projeto de De-
creto Legislativo nº 319, de 2004 (nº 2.780, 
de 2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Fundação Ma-
ternidade Antenor Freitas Abreu a exe-
cutar serviço de radiodifusão comunitá-
ria na cidade de Palmeirândia, Estado do 
Maranhão.

Relatora: Senadora Roseana Sarney

I – Relatório 

Chega a esta Comissão, para decisão termina-
tiva, o Projeto de Decreto Legislativo nº 319, de 2004 
(nº 2.780, de 2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Fundação Maternidade 
Antenor Freitas Abreu a executar serviço de radiodi-
fusão comunitária na cidade de Palmeirândia, Estado 
do Maranhão.

Por meio de Mensagem Presidencial, o Presidente 
da República submete ao Congresso Nacional o ato 
constante da Portaria nº 47, de 17 de janeiro de 2002, 
que autoriza a exploração de canal de radiodifusão, 
nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, 
§ 3º, ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação 
foi instruída de conformidade com a legislação aplicá-
vel, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição e 

Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto recebeu 
substitutivo que corrige o prazo da autorização de três 
para dez anos, em conformidade com o disposto na 
Lei nº 10.597, de 11 de dezembro de 2002.

II – Análise 

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Co-
missão de Educação opinar acerca de proposições 
que versem sobre comunicação, imprensa, radio-
difusão, televisão, outorga e renovação de con-
cessão, permissão e autorização para serviços de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens, incum-
bindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa des-
sas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende 
os requisitos constitucionais formais relativos à com-
petência legislativa da União e às atribuições do Con-
gresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da 
Constituição. Constata-se que o referido projeto não 
contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada 
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucio-
nalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa, 
observa-se que o projeto está em perfeita consonância 
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de 
fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 319, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998. 
O período de validade da outorga, corrigido de três 
para dez anos, encontra-se em conformidade com a 
Lei nº 10.597, de 2002, que “altera o parágrafo único 
do art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, 
que institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, 
para aumentar o prazo de outorga”.

III – Voto 
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Tendo em vista que o exame da documenta-
ção que acompanha o PDS nº 319, de 2004, não 
evidenciou violação da legislação pertinente, e não 
havendo reparos quanto aos aspectos de consti-
tucionalidade, juridicidade ou técnica legislativa, 
opinamos pela aprovação do ato que autoriza a 
Fundação Maternidade Antenor Freitas Abreu a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Palmeirândia, Estado do Maranhão, na 
forma do Projeto de Decreto Legislativo originário 
da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2004.

PARECER Nº 1.043, DE 2004

Da Comissão de Educação, em ca-
ráter terminativo, sobre o Projeto de De-
creto Legislativo nº 320, de 2004 (nº 2.785, 
de 2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação 
dos Amigos Comunicadores de Ourém 
a executar serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de Ourém, Estado 
do Pará.

Relator: Senador Duciomar Costa

I – Relatório 

Chega a esta Comissão, para exame em ca-
ráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 320, de 2004 (nº 2.785, de 2002, na Câmara dos 
Deputados), destinado a aprovar o ato constante da 
Portaria nº 569, de 16 de abril de 2002, que autoriza 
a Associação dos Amigos Comunicadores de Ourém 
a executar serviço de radiodifusão comunitária na ci-
dade de Ourém, Estado do Pará. O ato foi submeti-
do à apreciação do Congresso Nacional por meio de 
mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII, 
combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Consti-
tuição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-

vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

Na Câmara dos Deputados, realizou-se o ajuste 
do período de validade da outorga, que passa de três 
para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de 
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do 
art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que 
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para 
aumentar o prazo de outorga

II – Análise 

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Co-
missão de Educação opinar acerca de proposições 
que versem sobre comunicação, imprensa, radio-
difusão, televisão, outorga e renovação de con-
cessão, permissão e autorização para serviços de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens, incum-
bindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa des-
sas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara dos Depu-
tados, destinada a aprovar o ato do Poder Executi-
vo sob exame, atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União 
e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos 
dos arts. 49, XII, e 223 da Constituição. Constata-
se que o referido projeto não contraria preceitos ou 
princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a ob-
jetar no tocante à sua constitucionalidade material. 
Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se 
que o projeto está em perfeita consonância com o 
disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de fe-
vereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 320, de 2004, não evidenciou violação das for-
malidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.

III – Voto 
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Tendo em vista que o exame da documenta-
ção que acompanha o PDS nº 320, de 2004, não 
evidenciou violação da legislação pertinente, e não 
havendo reparos quanto aos aspectos de consti-
tucionalidade, juridicidade ou técnica legislativa, 
opinamos pela aprovação do ato que autoriza a 
Associação dos Amigos Comunicadores de Ourém 
a executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Ourém, Estado do Pará, na forma do 
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câma-
ra dos Deputados.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2004.

PARECER Nº 1.044, DE 2004

Da Comissão de Educação, em caráter 
terminativo, sobre o Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 322, de 2004 (nº 2.817, de 2002, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que autoriza a Associação dos Morado-
res de Santa Maria do Cambucá a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na ci-
dade de Santa Maria do Cambucá, Estado 
de Pernambuco.

Relator: Senador Sérgio Guerra

I – Relatório 

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 322, de 
2004 (nº 2.817, de 2002, na Câmara dos Deputados), 
destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº 
1.183, de 3 de julho de 2002, que autoriza a Associação 
dos Moradores de Santa Maria do Cambucá a execu-
tar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Santa Maria do Cambucá, Estado de Pernambuco. O 
ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional 
por meio de mensagem presidencial, nos termos do 
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu detrimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-

vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

Na Câmara dos Deputados, realizou-se o ajuste 
do período de validade da outorga, que passa de três 
para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de 
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do 
art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que 
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para 
aumentar o prazo de outorga”.

II – Análise 

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Co-
missão de Educação opinar acerca de proposições 
que versem sobre comunicação, imprensa, radio-
difusão, televisão, outorga e renovação de con-
cessão, permissão e autorização para serviços de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens, incum-
bindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa des-
sas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara dos Depu-
tados, destinada a aprovar o ato do Poder Executi-
vo sob exame, atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União 
e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos 
dos arts. 49, XII, e 223 da Constituição. Constata-
se que o referido projeto não contraria preceitos ou 
princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a ob-
jetar no tocante à sua constitucionalidade material. 
Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se 
que o projeto está em perfeita consonância com o 
disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de fe-
vereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 322, de 2004, não evidenciou violação das for-
malidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.

III – Voto 

    79ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2004 



23604 Terça-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2004AGOSTO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL80     



Agosto de 2004 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 3 23605     81ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2004 



23606 Terça-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2004

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 322, de 2004, não eviden-
ciou violação da legislação pertinente, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela apro-
vação do ato que autoriza a Associação dos Morado-
res de Santa Maria do Cambucá a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Santa Maria do 
Cambucá, Estado de Pernambuco, na forma do Pro-
jeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos 
Deputados.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2004.

PARECER Nº 1.045, DE 2004

Da Comissão de Educação, em caráter 
terminativo, sobre o Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 329, de 2004 (nº 2.956, de 2003, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que outorga permissão a Empresa de 
Radiodifusão FM Tuiuiu Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqü-
ência modulada na cidade de Dois Irmãos 
do Buriti, Estado de Mato Grosso do Sul. 

Relator: Senador Juvêncio da Fonseca

I – Relatório 

Chega a esta Comissão, para exame em ca-
ráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 329, de 2004 (nº 2.956, de 2003, na Câmara dos 
Deputados), destinado a aprovar o ato constante da 
Portaria nº 367, de 19 de março de 2002, que outor-
ga permissão a Empresa de Radiodifusão FM Tuiuiu 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada na cidade de Dois Irmãos 
do Buriti, Estado de Mato Grosso do Sul. O ato foi 
submetido à apreciação do Congresso Nacional por 
meio de mensagem presidencial, nos termos do art. 
49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação 
foi instruída de conformidade com a legislação aplicá-
vel, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise 

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e au-
torização para serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre 
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
dessas proposições.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 329, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Resolução do Se-
nado Federal nº 39, de 1992, norma interna disci-
plinadora do processo de exame e apreciação dos 
atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam 
concessão, permissão ou autorização para que se 
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons 
e imagens.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua 
o art. 213, II, do Regimento Interno do Senado 
Federal.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, 
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o re-
ferido projeto não contraria preceitos ou princípios da 
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à 
sua constitucionalidade material.

III – Voto 
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Tendo em vista que o exame da documenta-
ção que acompanha o PDS nº 329, de 2004, não 
evidenciou violação das formalidades estabelecidas 
na Resolução do Senado Federal nº 39, de 1992, e 
não havendo reparos quanto aos aspectos de cons-
titucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa, 
opinamos pela aprovação do ato que outorga per-
missão a Empresa de Radiodifusão FM Tuiuiu Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Dois Irmãos do 
Buriti, Estado de Mato Grosso do Sul, na forma do 
projeto de decreto legislativo originário da Câmara 
dos Deputados.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2004. 

PARECER Nº 1.046, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 335, 
de 2004 (nº 3.041/2003, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que autori-
za a Associação Comunitária de Tarabai 
a executar serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de Tarabai, Estado 
de São Paulo.

Relator: Senador Duciomar Costa
Relator Ad Hoc Senador Mozarildo Cavalcanti

I – Relatório 

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 335, de 
2004 (nº 3.041, de 2003, na Câmara dos Deputados), 
destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº 759, 
de 13 de maio de 2002, que autoriza a Associação 
Comunitária de Tarabai a executar serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Tarabai, Estado de 
São Paulo. O ato foi submetido à apreciação do Con-
gresso Nacional por meio de mensagem presidencial, 
nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, 
§ 3º, ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

Na Câmara dos Deputados, realizou-se o ajuste 
do período de validade da outorga, que passa de três 
para dez anos, por força da Lei n2 10.597, de 11 de 
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do 
ad. 62 da Lei n2 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que 
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para 
aumentar o prazo de outorga”.

II – Análise 

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Co-
missão de Educação opinar acerca de proposições 
que versem sobre comunicação, imprensa, radio-
difusão, televisão, outorga e renovação de con-
cessão, permissão e autorização para serviços de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens, incum-
bindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa des-
sas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara dos Depu-
tados, destinada a aprovar o ato do Poder Executi-
vo sob exame, atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União 
e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos 
dos arts. 49, XII, e 223 da Constituição. Constata-
se que o referido projeto não contraria preceitos ou 
princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a ob-
jetar no tocante à sua constitucionalidade material. 
Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se 
que o projeto está em perfeita consonância com o 
disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de fe-
vereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 335, de 2004, não evidenciou violação das for-
malidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
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III – Voto 

Tendo em vista que o exame da documenta-
ção que acompanha o PDS nº 335, de 2004, não 
evidenciou violação da legislação pertinente, e não 
havendo reparos quanto aos aspectos de consti-
tucionalidade, juridicidade ou técnica legislativa, 
opinamos pela aprovação do ato que autoriza a 
Associação Comunitária de Tarabai a executar ser-
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Ta-
rabai, Estado de São Paulo, na forma do Projeto 
de Decreto Legislativo originário da Câmara dos 
Deputados.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2004.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA  
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA  
FEDERATIVA DO BRASIL

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

SEÇÃO II  
Das Atribuições do Congresso Nacional

.................................. ..................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
.................................... ................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
.................................... ................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

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

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 
e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-

duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 

Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-

são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 

judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 

de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 

para as de televisão.

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária, e dá outras providências.

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

Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar 

à entidade interessada autorização para exploração 

do Serviço de Radiodifusão Comunitária, obser-

vados os procedimentos estabelecidos nesta lei e 

normas reguladoras das condições de exploração 

do Serviço.

Parágrafo único. A outorga terá validade de dez 

anos, permitida a renovação por igual período, se cum-

pridas as exigências desta lei e demais disposições 

legais vigentes.(Redação dada pela Lei nº 10.597. de 

11-12-2002)

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

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Aprova o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,  

DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das leis, 
conforme determina o parágrafo único do 
art. 59 da Constituição Federal, e estabe-
lece normas para a consolidação dos atos 
normativos que menciona.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002.
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Altera o parágrafo único do art. 6º da 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, 
que institui o Serviço de Radiodifusão 
Comunitária, para aumentar o prazo de 
outorga.

.................................... ................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612, 

de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art.6º............................. .......................
Parágrafo único. A outorga terá vali-

dade de dez anos, permitida a renovação 
por igual período, se cumpridas as exigên-
cias desta lei e demais disposições legais 
vigentes.” (NR)

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

PARECER Nº 1.047, DE 2004

Da Comissão de Educação, em caráter 
terminativo, sobre o Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 358, de 2004 (nº 2.800, de 2002, 
na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga permissão à Rádio FM 
D.A. Ltda. para explorar serviço de radio-
difusão sonora em freqüência modulada 
na cidade de Bataguassu, Estado de Mato 
Grosso do Sul.

Relator: Senador Juvêncio da Fonseca.

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para apreciação em 
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 358, de 2004 (nº 2.800, de 2002, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão 
à Rádio EM D.A. Ltda. para explorar serviço de radio-
difusão sonora em freqüência modulada na cidade de 
Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul.

Por meio de Mensagem Presidencial, o Presi-
dente da República submete ao Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 292, de 19 de março 
de 2002, que outorga permissão para a exploração de 
canal de radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, 
§ 3º, da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicita-

ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre a Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e au-
torização para serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre 
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
dessas proposições.

O processo de exame e apreciação dos atos do 
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, 
permissão ou autorização para que se executem servi-
ços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos 
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, 
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos 
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992, 
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os 
elementos a serem informados pela entidade preten-
dente e pelo Ministério das Comunicações que devem 
instruir o processo submetido à análise da Comissão 
de Educação.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 358, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 
1992, do Senado Federal.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, aten-
de aos requisitos constitucionais formais relativos à 
competência legislativa da União e às atribuições do 
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 
223 da Constituição. Constata-se que o referido pro-
jeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, 
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nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 358, de 2004, não evidenciou 
violação das formalidades estabelecidas na Resolução nº 
39, de 1992, do Senado Federal, e não havendo reparos 
quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade 
e de técnica legislativa, opinamos pela aprovação do 
ato que outorga permissão à Rádio FM D.A. Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Bataguassu, Estado de Mato 
Grosso do Sul, na forma do Projeto de Decreto Legis-
lativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2004.

PARECER Nº 1.048 DE 2004 

Da Comissão de Educação, sobre o 
projeto de decreto legislativo nº 359, de 
2004 (nº 2.814/2002, na câmara dos depu-
tados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária Shalom a exe-
cutar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Rio Grande, estado do Rio 
Grande do Sul.

Relator: Senador João Ribeiro.
Relator ad hoc: Senador Reginaldo Duarte.

I – Relatório 

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 359, 
de 2004 (nº 2.814, de 2002, na Câmara dos Depu-
tados), destinado a aprovar o ato constante da Por-
taria nº 892, de 4 de junho de 2002, que autoriza a 
Associação Comunitária Shalom a executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Rio Gran-
de, Estado do Rio Grande do Sul. O ato foi submeti-
do à apreciação do Congresso Nacional por meio de 
mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII, 
combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Consti-
tuição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicita-

ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise 

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Co-
missão de Educação opinar acerca de proposições 
que versem sobre comunicação, imprensa, radio-
difusão, televisão, outorga e renovação de con-
cessão, permissão e autorização para serviços de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens, incum-
bindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa des-
sas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina especifica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, aten-
de aos requisitos constitucionais formais relativos à 
competência legislativa da União e às atribuições do 
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 
223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto 
não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada 
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucio-
nalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa, 
observa-se que o projeto está em perfeita consonância 
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de 
fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 359, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998, 
tendo ocorrido, na Câmara dos Deputados, o ajuste 
do período de validade da outorga, que passa de três 
para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de 
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do 
art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, 
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que institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, 
para aumentar o prazo de outorga”.

III – Voto 

Tendo em vista que o exame da documenta-
ção que acompanha o PDS nº 359, de 2004, não 
evidenciou violação da legislação pertinente, e não 
havendo reparos quanto aos aspectos de constitu-
cionalidade, juridicidade ou técnica legislativa, opi-
namos pela aprovação do ato que autoriza a Asso-
ciação Comunitária Shalom a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Rio Grande, 
Estado do Rio Grande do Sul, na forma do Proje-
to de Decreto Legislativo originário da Câmara dos 
Deputados.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2004.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA  
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA  
FEDERATIVA DO BRASIL 

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

........................................ ............................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional;
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
........................................ ............................................

CAPITULO V 
Da Comunicaçao Social

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

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 
e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o principio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º  O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e §4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º  O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º o prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
........................................ ............................................

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária e dá outras providências.

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

Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar 
à entidade interessada autorização para exploração 
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, observa-
dos os procedimentos estabelecidos nesta Lei e 
normas reguladoras das condições de exploração 
do Serviço.

Parágrafo único. A outorga terá validade de dez 
anos, permitida a renovação por igual período, se cum-
pridas as exigências desta lei e demais disposições 
legais vigentes.(Redação dada pela Lei nº 10.597, de 
11-12-2002)
........................................ ............................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998,

Aprova o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,  
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das leis, 
conforme determina o parágrafo único do 
art. 59 da Constituição Federal, e estabe-
lece normas para a consolidação dos atos 
normativos que menciona.

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

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

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

Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612, 
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

Art.6º.................................. ...................
Parágrafo único. A outorga terá vali-

dade de dez anos, permitida a renovação 
por igual período, se cumpridas as exigên-
cias desta lei e demais disposições legais 
vigentes.”(NR)

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

PARECER Nº 1.049 , DE 2004 

Da Comissão de Educação, em ca-
ráter terminativo, sobre o Projeto de De-
creto Legislativo nº 385, de 2004 (nº 151, 
de 2003, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza o Centro de 
Desenvolvimento Comunitário de Mun-
guba a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Almeirim, Es-
tado do Pará.

Relatora: Senadora Fátima Cleide.

I – Relatório 

Chega a esta Comissão, para exame em ca-
ráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 385, de 2004 (nº 151, de 2003, na Câmara dos 
Deputados), destinado a aprovar o ato constante da 
Portaria nº 604, de 22 de abril de 2002, que autoriza 
o Centro de Desenvolvimento Comunitário de Mun-
guba a executar serviço de radiodifusão comunitá-
ria na cidade de Almeirim, Estado do Pará, o ato foi 
submetido à apreciação do Congresso Nacional por 
meio de mensagem presidencial, nos termos do art. 
49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise 

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Co-
missão de Educação opinar acerca de proposições 
que versem sobre comunicação, imprensa, radio-
difusão, televisão, outorga e renovação de con-
cessão, permissão e autorização para serviços de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens, incum-
bindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa des-
sas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina especifica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, aten-
de aos requisitos constitucionais formais relativos à 
competência legislativa da União e às atribuições do 
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 
223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto 
não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada 
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucio-
nalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa, 
observa-se que o projeto está em perfeita consonância 
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de 
fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 385, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Lei nº9.612, de 1998, 
tendo ocorrido, na Câmara dos Deputados, o ajuste 
do período de validade da outorga, que passa de três 
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para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de 
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do 
art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que 
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para 
aumentar o prazo de outorga”.

III – Voto 

Tendo em vista que o exame da documenta-
ção que acompanha o PDS nº 385, de 2004, não 
evidenciou violação da legislação pertinente, e não 
havendo reparos quanto aos aspectos de constitu-
cionalidade, juridicidade ou técnica legislativa, opi-
namos pela aprovação do ato que autoriza o Cen-
tro de Desenvolvimento Comunitário de Munguba 
a executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Almeirim, Estado do Pará, na forma do 
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara 
dos Deputados.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2004.

PARECER Nº 1.050 DE 2004

Da Comissão de Educação, em ca-
ráter terminativo, sobre o Projeto de De-
creto Legislativo nº 387, de 2004 (nº 878, 
de 2003, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão ou-
torgada á Rádio Colorado Ltda., para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na cidade de Cobrado, Estado 
do Paraná.

Relator: Senador Flávio Arns.

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para apreciação em ca-
ráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 
387, de 2004 (nº 878, de 2003, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que renova a concessão ou-
torgada à Rádio Colorado Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de 
Cobrado. Estado do Paraná.

Por meio de Mensagem Presidencial, o Presi-
dente da República submete ao Congresso Nacional  
o ato constante do Decreto de 10 de julho de 2002, 
que renova a concessão para a exploração de canal 
de radiodifusão sonora, nos ermos ou art. 223, § 3º, 
da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e au-
torização para serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre 
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
dessas proposições.

O processo de exame e apreciação dos atos do 
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, 
permissão ou autorização para que se executem servi-
ços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos 
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, 
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos 
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992, 
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os 
elementos a serem informados pela entidade preten-
dente e pelo Ministério das Comunicações que devem 
instruir o processo submetido à análise da Comissão 
de Educação.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 387, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 
1992, do Senado Federal.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, 
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
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buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o re-
ferido projeto não contraria preceitos ou princípios da 
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à 
sua constitucionalidade material.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documenta-
ção que acompanha o PDS nº 387, de 2004, não 
evidenciou violação das formalidades estabelecidas 
na Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal, e 
não havendo reparos quanto aos aspectos de cons-
titucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opi-
namos pela aprovação do ato que renova a conces-
são outorgada à Rádio Cobrado Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média na 
cidade de Cobrado, Estado do Paraná, na forma do 
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara 
dos Deputados.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2004. 

PARECER Nº 1.051, DE 2004

Da Comissão de Educação, em ca-
ráter terminativo, sobre o Projeto de De-
creto Legislativo nº 388, de 2004 (nº 3.207, 
de 2003, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à 
Rádio Juranda FM Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada na cidade de Juranda, 
Estado do Paraná.

Relator: Senador Flávio Arns

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para apreciação em 
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 388, de 2004 (nº 3.207, de 2003, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão 
à Rádio Juranda FM Ltda., para explorar serviço de ra-
diodifusão sonora em freqüência modulada na cidade 
de Juranda, Estado do Paraná.

Por meio de Mensagem Presidencial, o Presi-
dente da República submete ao Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 1.485, de 2 de agosto 
de 2002, que outorga permissão para a exploração de 
canal de radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, 
§ 3º, da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e au-
torização para serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre 
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
dessas proposições.

O processo de exame e apreciação dos atos do 
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, 
permissão ou autorização para que se executem servi-
ços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos 
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, 
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos 
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992, 
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os 
elementos a serem informados pela entidade preten-
dente e pelo Ministério das Comunicações que devem 
instruir o processo submetido à análise da Comissão 
de Educação.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 388, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 
1992, do Senado Federal.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, aten-
de aos requisitos constitucionais formais relativos à 
competência legislativa da União e às atribuições do 
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Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 
223 da Constituição. Constata-se que o referido pro-
jeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documenta-
ção que acompanha o PDS nº 388, de 2004, não 
evidenciou violação das formalidades estabelecidas 
na Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal, e 
não havendo reparos quanto aos aspectos de cons-
titucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa, 
opinamos pela aprovação do ato que outorga permis-
são à Rádio Juranda FM Ltda., para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na 
cidade de Juranda, Estado do Paraná, na forma do 
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara 
dos Deputados.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2004. 

PARECER Nº 1.052, DE 2004

Da Comisão de Educação, sobre o Pro-
jeto de Decreto Legislativo nº 119, de 2004 
(nº 2.573/02, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão 
da Rádio Itaperuna Ltda., para explorar ser-
viço de radiodifusão sonora em onda mé-
dia na cidade de Itaperuna, Estado do Rio 
de Janeiro.

Relator: Senador Sérgio Cabral
Relator ad hoc: Senador Eduardo Azeredo

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para apreciação em 
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 119, de 2004 (nº 2.573, de 2002, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a conces-
são da Rádio Itaperuna Ltda., para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de 
Itaperuna, Estado do Rio de Janeiro.

Por meio de Mensagem Presidencial, o Presi-
dente da República submete ao Congresso Nacional 
o ato constante do Decreto de 1º de outubro de 2001, 
que renova concessão para a exploração de canal de 
radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, § 3º, da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que ver-
sem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, tele-
visão, outorga e renovação de  concessão, permissão 
e autorização para serviços de radiodifusão sonora e 
de sons e  imagens, devendo pronunciar-se também 
sobre a constitucionalidade, juridicidade e  técnica le-
gislativa dessas proposições.

O processo de exame e apreciação dos atos do 
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, 
permissão ou autorização para que se executem servi-
ços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos 
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, 
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos 
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992, 
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os 
elementos a serem informados pela entidade preten-
dente e pelo Ministério das Comunicações que devem 
instruir o processo submetido à análise da Comissão 
de Educação.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 119, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 
1992, do Senado Federal.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende 
aos requisitos constitucionais formais relativos à com-
petência legislativa da União e às atribuições do Con-
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gresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da 
Constituição. Constata-se que o referido projeto não 
contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada 
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucio-
nalidade material.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 119, de 2004, não evidenciou 
violação das formalidades estabelecidas na Resolução 
nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela 
aprovação do ato que renova a concessão da Rádio 
Itaperuna Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na cidade de Itaperuna, Esta-
do do Rio de Janeiro, na forma do Projeto de Decreto 
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2004. – Edu-
ardo Azeredo, Relator ad hoc.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA  
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA  
FEDERATIVA DO BRASIL 

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

 SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................  
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, 
antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial.

§ 5º  O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 1.053, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 133, de 
2004 (nº 2.701/2002, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que renova a per-
missão outorgada à Sociedade Regional 
de Radiodifusão Ltda, para explorar servi-
ço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Três Rios, Estado 
do Rio de Janeiro,

Relator: Senador Sérgio Cabral
Relator ad hoc Senador Eduardo Azeredo

I  – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto  Legislativo nº 133, de 
2004 (nº 2.701, de 2002, na Câmara dos Deputados), 
destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº 124, 
de 14 de março de 2001, que renova a permissão ou-
torgada à Sociedade Regional de Radiodifusão Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada na cidade de Três Rios, Estado do 
Rio de Janeiro. O ato foi submetido à apreciação do 
Congresso Nacional por meio de mensagem presiden-
cial, nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 
223, § 3º, ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, informa que a presente solicitação foi 
instruída de conformidade com a legislação aplicável, 
o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise
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Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e au-
torização para serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre 
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
dessas proposições.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 133, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Resolução do Senado 
Federal nº 39, de 1992, norma interna disciplinadora 
do processo de exame e apreciação dos atos do Poder 
Executivo que outorgam ou renovam concessão, per-
missão ou autorização para que se executem serviços 
de radiodifusão sonora e de sons e imagens.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
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o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, 
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos art. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o re-
ferido projeto não contraria preceitos ou princípios da 
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à 
sua constitucionalidade material.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documenta-
ção que acompanha o PDS nº 133, de 2004, não 
evidenciou violação das formalidades estabelecidas 
na Resolução do Senado Federal nº 39, de 1992, e 
não havendo reparos quanto aos aspectos de cons-
titucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa, 
opinamos pela aprovação do ato que renova a per-
missão outorgada à Sociedade Regional de Radio-
difusão Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de Três 
Rios, Estado do Rio de Janeiro, na forma do Proje-
to de Decreto Legislativo originário da Câmara dos 
Deputados.

Sala da Comissão ,  29 de junho de 2004.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA  
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA  
FEDERATIVA DO BRASIL

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

SEÇÃO II

Das Atribuições do Congresso Nacional
........................................ ............................................

Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-
so Nacional:
........................................ ............................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
........................................ ............................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

........................................ ............................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Necional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
........................................ ............................................

PARECER Nº 1.054, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 143, de 
2004 (nº 2.783/2002, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que outorga per-
missão à Fundação Educacional Cultural 
e Artística Imaculada para executar servi-
ço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Carandaí, Estado 
de Minas Gerais.

Relator: Senador Hélio Costa.

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 143, de 
2004 (nº 2.783, de 2002, na Câmara dos Deputados), 
destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº 
416, de 20 de março de 2002, que outorga permissão 
à Fundação Educacional Cultural e Artística Imacula-
da para executar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Carandaí, Estado 
de Minas Gerais. O ato foi submetido à apreciação do 
Congresso Nacional por meio de mensagem presiden-
cial, nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 
223, § 3º, ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação 
foi instruída de conformidade com a legislação aplicá-
vel, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
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considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e au-
torização para serviços de radiodifusão sonora e de 

sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre 
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
dessas proposições.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 143, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Resolução do Senado 
Federal nº 39, de 1992, norma interna disciplinadora 
do processo de exame e apreciação dos atos do Poder 
Executivo que outorgam ou renovam concessão, per-
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missão ou autorização para que se executem serviços 
de radiodifusão sonora e de sons e imagens.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, 
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o re-
ferido projeto não contraria preceitos ou princípios da 
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à 
sua constitucionalidade material.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documenta-
ção que acompanha o PDS nº 143, de 2004, não 
evidenciou violação das formalidades estabelecidas 
na Resolução do Senado Federal nº 39, de 1992, 
e não havendo reparos quanto aos aspectos de 
constitucionalidade, juridicidade e de técnica legis-
lativa, opinamos pela aprovação do ato que outor-
ga permissão à Fundação Educacional Cultural e 
Artística Imaculada para executar serviço de radio-
difusão sonora em freqüência modulada na cidade 
de Carandaí, Estado de Minas Gerais, na forma do 
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara 
dos Deputados.

Sala da Comissão,

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA  
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA  
FEDERATIVA DO BRASIL

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................  
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................  

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................  

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 

serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 1.055, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 187, de 
2004 (nº 2.995/2003, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação de Proteção e Assistência à 
Maternidade, à Infância e ao Meio Rural 
de Santana do Matos - APAMI a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na ci-
dade de Santana do Matos, Estado do Rio 
Grande do Norte.

Relator: Senador Garibaldi Alves Filho 
Relator ad hoc senador Juvêncio da Fonseca

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 187, de 
2004 (nº 2.995, de 2003, na Câmara dos Deputados), 
destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº 502, 
de 2 de abril de 2002, que autoriza a Associação de 
Proteção e Assistência à Maternidade, à Infância e ao 
Meio Rural de Santana do Matos – APAMI a execu-
tar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Santana do Matos, Estado do Rio Grande do Norte. O 
ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional 
por meio de mensagem presidencial, nos termos do 
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicita-
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ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

Na Câmara dos Deputados, realizou-se o ajuste 
do período de validade da outorga, que passa de três 
para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de 
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do 
art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que 

institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para 
aumentar o prazo de outorga”.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que ver-
sem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, tele-
visão, outorga e renovação de concessão, permissão 
e autorização para serviços de radiodifusão sonora 
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se 
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa dessas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
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ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, 
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o refe-
rido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei 
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua 
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica 
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita 
consonância com o disposto na Lei Complementar nº 
95, de 26 de fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 187, de 2004, não evidenciou violação das for-
malidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 187, de 2004, não eviden-
ciou violação da legislação pertinente, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela apro-
vação do ato que autoriza a Associação de Proteção 
e Assistência à Maternidade, à Infância e ao Meio Ru-
ral de Santana do Matos – APAMI a executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Santana do 
Matos, Estado do Rio Grande do Norte, na forma do 
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara 
dos Deputados.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2004.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA  
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA  
FEDERATIVA DO BRASIL 

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. E da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e reno-
vação de concessão de emissoras de rádio e te-
levisão;
....................................................................................  

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do Art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 95  
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das leis, 
conforme determina o parágrafo único do 
Art. 59 da Constituição Federal, e estabe-
lece normas para a consolidação dos atos 
normativos que menciona.

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar 

à entidade interessada autorização para exploração 
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, obser-
vados os procedimentos estabelecidos nesta lei e 
normas reguladoras das condições de exploração 
do Serviço.
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Parágrafo único. A outorga terá validade de dez 
anos, permitida a renovação por igual período, se cum-
pridas as exigências desta lei e demais disposições 
legais vigentes de Redacão dada Pela Lei nº 10.597 
de 11-12-2002)
....................................................................................

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

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

Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612, 
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 6º  ................................................. .
Parágrafo único. A outorga terá vali-

dade de dez anos, permitida a renovação 
por igual período, se cumpridas as exigên-
cias desta lei e demais disposições legais 
vigentes.”(NR)

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

DECRETO Nº 2.615 DE 3 DE JUNHO DE 1998.

Aprova o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária

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

PARECER Nº 1.056, DE 2004

Da Comissão de Educação, em caráter 
terminativo, sobre o Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 216, de 2004 (nº 3.158, de 2003, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que autoriza a A CCCI – Associação 
Comunitária de Comunicação e Cultura de 
Igarapé a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Igarapé, Estado 
de Minas Gerais.

Relator: Senador Hélio Costa

I – Relatório 

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 216, de 

2004 (nº 3.158, de 2003, na Câmara dos Deputados), 
destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº 
1.230, de 11 de julho de 2002, que autoriza a ACCCI 
– Associação Comunitária de Comunicação e Cultura 
de Igarapê a executar serviço de radiodifusão comuni-
tária na cidade de Igarapé, Estado de Minas Gerais. O 
ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional 
por meio de mensagem presidencial, nos termos do 
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a Legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

Na Câmara dos Deputados, realizou-se o ajuste 
do período de validade da outorga, que passa de três 
para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de 
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do 
art. 62 da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que 
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para 
aumentar o prazo de outorga”.

II – Análise 

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Co-
missão de Educação opinar acerca de proposições 
que versem sobre comunicação, imprensa, radio-
difusão, televisão, outorga e renovação de con-
cessão, permissão e autorização para serviços de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens, incum-
bindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa des-
sas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.
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A proposição oriunda da Câmara dos Depu-
tados, destinada a aprovar o ato do Poder Executi-
vo sob exame, atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União 
e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos 
dos arts. 49, XII, e 223 da Constituição. Constata-
se que o referido projeto não contraria preceitos ou 
princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a ob-
jetar no tocante à sua constitucionalidade material. 
Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se 
que o projeto está em perfeita consonância com o 
disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de fe-
vereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 216, de 2004, não evidenciou violação das for-
malidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.

III – Voto 

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 216, de 2004, não eviden-
ciou violação da legislação pertinente, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalida-
de, juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela 
aprovação do ato que autoriza a ACCCI –Associação 
Comunitária de Comunicação e Cultura de Igarapé a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cida-
de de Igarapé, Estado de Minas Gerais, na forma do 
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara 
dos Deputados.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2004.

PARECER Nº 1.057, DE 2004

Da Comissão de Educação, em deci-
são terminativa, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 231, de 2004 (nº 34, de 2003, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que outorga concessão à Jea Comuni-
cações Ltda., para explorar serviço de ra-
diodifusão sonora em onda média na cidade 
de Aripuaña, Estado de Mato Grosso.

Relator: Senador Jonas Pinheiro
Relator ad hoc: Senador Juvêncio da Fonseca

I – Relatório 

Chega a esta Comissão, para decisão terminati-
va, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 231, de 
2004 (nº 34, de 2003, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga concessão à Jea Comuni-
cações Ltda., para explorar o serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na cidade de Aripuanã, Estado 
de Mato Grosso.

Por meio de mensagem presidencial, o Presi-
dente da República submete ao Congresso Nacional 
o ato constante do Decreto de 28 de agosto de 2002, 
que outorga concessão para a exploração de canal 
de serviço de radiodifusão sonora, nos termos do art. 
223, § 3º, da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação 
foi instruída de conformidade com a legislação aplicá-
vel, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator.

Na Comissão de Constituição e Justiça e de Re-
dação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, 
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.

II – Análise 

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal (RISF), no seu art. 102, IV, cumpre à 
Comissão de Educação opinar acerca de proposições 
que versem sobre comunicação, imprensa, radiodi-
fusão, televisão, outorga e renovação de concessão, 
permissão e autorização para serviços de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens, devendo pronunciar-se 
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa dessas proposições.

O processo de exame e apreciação dos atos do 
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, 
permissão ou autorização para que se executem servi-
ços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos 
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, 
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos 
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992, 
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os 
elementos a serem informados pela entidade preten-
dente e pelo Ministério das Comunicações que devem 
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instruir o processo submetido à análise da Comissão 
de Educação.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislati-
vo o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 
213, II, do RISF.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, aten-
de aos requisitos constitucionais formais relativos à 
competência legislativa da União e às atribuições do 
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 
223 da Constituição. Constata-se que o referido pro-
jeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à  sua cons-
titucionalidade material.

III – Voto 

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 231, de 2004, não evi-
denciou violação das formalidades estabelecidas na 
legislação vigente, e não havendo reparos quanto 
aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e 
de técnica legislativa, opinamos pela aprovação do 
ato que outorga concessão à Jea Comunicações 
Ltda., para executar serviço de serviço de radiodi-
fusão sonora em onda média na cidade de Aripu-
anã, Estado de Mato Grosso, na forma do Projeto 
de Decreto Legislativo originário da Câmara dos 
Deputados.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2004. – Ju-
vêncio da Fonseca, Relator ad hoc. 

PARECER Nº 1.058, DE 2003 

Da Comissão de Educação, em deci-
são terminativa, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 237, de 2004 (nº 2.840, de 2003, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que renova a permisssão outorgada à 
Rádio FM Ituverava Ltda., para explorar ser-
viço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Ituverava, Estado 
de São Paulo.

Relator: Senador Mão Santa

I – Relatório 

Chega a esta Comissão, para decisão termina-
tiva, o Projeto de Decreto Legislativo nº 237, de 2004 
(nº 2.840, de 2003, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a permisssão outorgada à 
Rádio FM Ituverava Ltda., para explorar o serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cida-
de de Ituverava, Estado de São Paulo.

Por meio de mensagem presidencial, o presiden-
te da república submete ao Congresso Nacional o ato 
constante da Portaria nº 2.070, de 16 de dezembro de 
1996, que renova permisssão para a exploração de 
canal de radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, 
§ 3º,  da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação 
foi instruída de conformidade com a legislação aplicá-
vel, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

Nota-se, pela leitura da exposição de motivos do 
Ministro de Estado das Comunicações, inclusa nos au-
tos, que o pleito foi originalmente formulado pela en-
tidade Ituverava – Emissora de Freqüência Modulada 
Ltda., razão porque se propõe o registro da mudança 
de seu nome, por meio de emenda de redação ao art. 
1º do PDS em análise.

II – Análise 

O processo de exame e apreciação, pelo Con-
gresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que 
outorgam ou renovam concessão, permissão ou 
autorização para que se executem serviços de ra-
diodifusão sonora e de sons e imagens, nos termos 
do art. 223 da Constituição Federal, deve obedecer, 
nesta Casa do Legislativo, às formalidades e aos 
critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de 
1992, do Senado Federal. Essa norma interna rela-
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ciona uma série de informações a serem prestadas 
e exigências a serem cumpridas pela entidade pre-
tendente, bem como pelo Ministério das Comunica-
ções, que devem instruir o processo submetido à 
análise desta Comissão de Educação.

III – Voto 

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 237, de 2004, não contraria 
as formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 
1992, do Senado Federal, ficando caracterizado que a 
entidade Rádio FM Ituverava Ltda., atendeu os demais 
requisitos técnicos e legais para habilitar-se à renova-
ção da permisssão, opinamos pela aprovação do ato, 
na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário 
da Câmara dos Deputados, com a seguinte emenda 
de redação:

EMENDA Nº - CE 

Dê-se ao art. 12 do PDS nº 237, de 2004, a se-
guinte redação:

Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a 
Portaria nº 2.070, de 16 de dezembro de 1996, que 
renova por dez anos, a partir de 18 de fevereiro 
de 1992, a permisssào outorgada à Rádio FM Itu-
verava Ltda., originariamente deferida à Ituverava 
- Emissora de Freqüência Modulada Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqü-
ência modulada na cidade de Ituverava, Estado de 
São Paulo.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2004.

TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
DO SENADO Nº 237, DE 2004

Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Rádio FM Ituverava Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Ituvera-
va, Estado de São Paulo.

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

taria nº 2.070, de 16 de dezembro de 1996, que reno-
va por dez anos, a partir de 18 de fevereiro de 1992, 
a permissão outorgada à Rádio FM Ituverava Ltda., 
originariamente deferida à Ituverava – Emissora de 

Freqüência Modulada Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cida-
de de Ituverava, Estado de São Paulo.

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

Sala da Comissão, 29 de junho de 2004. –Osmar 
Dias, Presidente – Mão Santa, Relator.

PARECER Nº 1.059, DE 2004

Da Comissão de Educação, em caráter 
terminativo, sobre o Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 241, de 2004 (nº 2.858, de 2003, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que renova a concessão outorgada à 
Rádio Trairy Ltda., para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda média na 
cidade de Natal, Estado do Rio Grande do 
Norte.

Relator: Senador Garibaldi Alves
Relator Ad Hoc Senador Juvêncio da Fonseca

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 241, de 
2004 (nº 2.858, de 2003, na Câmara dos Deputados), 
destinado a aprovar o ato constante do Decreto de 17 
de julho de 2000, que renova concessão outorgada à 
Rádio Trairy Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na cidade de Natal, Estado do 
Rio Grande do Norte. O ato foi submetido à apreciação 
do Congresso Nacional por meio de mensagem presi-
dencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com o 
art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação 
foi instruída de conformidade com a legislação aplicá-
vel, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre a Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e au-
torização para serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre 
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a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
dessas proposições.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 241, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Resolução do Senado 
Federal nº 39, de 1992, norma interna disciplinadora 
do processo de exame e apreciação dos atos do Poder 
Executivo que outorgam ou renovam concessão, per-
missão ou autorização para que se executem serviços 
de radiodifusão sonora e de sons e imagens.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, 
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o re-
ferido projeto não contraria preceitos ou princípios da 
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à 
sua constitucionalidade material.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 241, de 2004, não evi-
denciou violação das formalidades estabelecidas na 
Resolução do Senado Federal nº 39, de 1992, e não 
havendo reparos quanto aos aspectos de constitu-
cionalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opi-
namos pela aprovação do ato que renova concessão 
outorgada à Rádio Trairy Ltda., para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de 
Natal, Estado do Rio Grande do Norte, na forma do 
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara 
dos Deputados.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2004.

PARECER Nº 1.060, 2004 

Da Comissão de Educação, em ca-
ráter terminativo, sobre o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 248, de 2004 (nº 
2.873, de 2003, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que renova a 
concessão outorgada à Rádio Araucária 
Ltda., para explorar serviço de radiodi-
fusão sonora em onda média na cida-
de de Lages, Estado de Santa Catarina. 

Relator: Senador Leonel Pavan
Relator ad hoc: Senador Mozarildo Cavalcante

I – Relatório 

Chega a esta Comissão, para exame em ca-
ráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 248, de 2004 (nº 2.873, de 2003, na Câmara dos 
Deputados), destinado a aprovar o ato constante do 
Decreto de 13 de junho de 2001, que renova conces-
são outorgada à Rádio Araucária Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média na 
cidade de Lages, Estado de Santa Catarina. O ato 
foi submetido à apreciação do Congresso Nacional 
por meio de mensagem presidencial, nos termos do 
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos 
da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, informa que a presente solicitação foi 
instruída de conformidade com a legislação aplicável, 
o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise 

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e au-
torização para serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre 
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
dessas proposições.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 248, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Resolução do Se-
nado Federal nº 39, de 1992, norma interna disci-
plinadora do processo de exame e apreciação dos 
atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam 
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concessão, permissão ou autorização para que se 
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons 
e imagens.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legis-
lativo o instrumento adequado, conforme precei-
tua o art. 213, II, do Regimento Interno do Senado 
Federal.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, 
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o re-
ferido projeto não contraria preceitos ou princípios da 
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à 
sua constitucionalidade material.

III – Voto 

Tendo em vista que o exame da documenta-
ção que acompanha o PDS nº 248, de 2004, não 
evidenciou violação das formalidades estabelecidas 
na Resolução do Senado Federal nº 39, de 1992, e 
não havendo reparos quanto aos aspectos de cons-
titucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa, 
opinamos pela aprovação do ato que renova conces-
são outorgada à Rádio Araucária Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média na 
cidade de Lages, Estado de Santa Catarina, na for-
ma do Projeto de Decreto Legislativo originário da 
Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2004.

PARECER Nº 1.061, DE 2004 

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 271, de 
2004 (nº 2.898/03, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que renova a per-
missão outorgada à Sociedade Rádio Gua-
rujá Ltda., para explorar serviço de radio-
dfusão sonora em freqüência modulada na 
cidade de Florianópolis, Estado de Santa 
Catarina.

Relator: Senador Leonel Pavan

Relator ad hoc: Senador Mozarildo Cavalcante

I – Relatório 

Chega a esta Comissão para exame em cará-
ter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 
271, de 2004 (nº 2.898, de 2003, na Câmara dos 
Deputados), destinado a aprovar o ato constante da 
Portaria nº 346, de 28 de junho de 2001, que renova 
permissão outorgada à Sociedade Rádio Guarujá 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada na cidade de Florianópo-
lis, Estado de Santa Catarina. O ato foi submetido 
à apreciação do Congresso Nacional, por meio de 
mensagem presidente, nos termos do art. 49, XII, 
combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Consti-
tuição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação 
foi instruída de conformidade com a legislação aplicá-
vel, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise 

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e au-
torização para serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre 
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
dessas proposições.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 271, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Resolução do Se-
nado Federal nº 39, de 1992, norma interna disci-
plinadora do processo de exame e apreciação dos 
atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam 
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concessão, permissão ou autorização para que se 
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons 
e imagens.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legis-
lativo o instrumento adequado, conforme precei-
tua o art. 213, II, do Regimento Interno do Senado 
Federal.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, 
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o re-
ferido projeto não contraria preceitos ou princípios da 
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à 
a constitucionalidade material.

III – Voto 

Tendo em vista que o exame da documenta-
ção que acompanha o PDS nº 271, de 2004, não 
evidenciou violação das formalidades estabelecidas 
na Resolução do Senado Federal nº 39, de 1992, 
e não havendo reparos quanto aos aspectos de 
constitucionalidade, juridicidade e de técnica legis-
lativa, opinamos pela aprovação do ato que renova 
permissão outorgada à Sociedade Rádio Guarujá 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada na cidade de Florianópo-
lis, Estado de Santa Catarina, na forma do Projeto 
de Decreto Legislativo originário da Câmara dos 
Deputados.

Sala da Comissão,  29 de junho de 2004. 

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA  
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA REPÚBLICA  
FEDERATIVA DO BRASIL  

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 1.062, DE 2004

Da Comissão de Educação, em caráter 
terminativo, sobre o Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 278, de 2004 (nº 2.910, de 2003, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
autoriza a Associação Comunitária e Educa-
cional e Cultural de Inaciolândia a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Inaciolândia, Estado de Goias.

Relator: Senador Maguito Vilela
Relator ad hoc: Senador Demóstenes Torres

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 278, 
de 2004 (nº 2.910, de 2003, na Câmara dos Depu-
tados), destinado a aprovar o ato constante da Porta-
ria nº 674, de 25 de outubro de 2000, que autoriza a 
Associação Comunitária e Educacional e Cultural de 
Inaciolândia, a executar serviço de radiodifusão comu-
nitária na cidade de Inaciolândia, Estado de Goiás. O 
ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional 
por meio de mensagem presidencial, nos termos do 
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art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

Na Câmara dos Deputados, realizou-se o ajuste 
do período de validade da outorga, que passa de três 
para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de 
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do 
art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que 
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para 
aumentar o prazo de outorga”.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Co-
missão de Educação opinar acerca de proposições 
que versem sobre comunicação, imprensa, radio-
difusão, televisão, outorga e renovação de con-
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cessão, permissão e autorização para serviços de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens, incum-
bindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa des-
sas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara dos Depu-
tados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo 
sob exame, atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União 
e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos 
dos arts. 49, XII, e 223 da Constituição. Constata-
se que o referido projeto não contraria preceitos 
ou princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a 
objetar no tocante à sua constitucionalidade ma-
terial. Sob o aspecto de técnica legislativa, obser-
va-se que o projeto está em perfeita consonância 
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 
de fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha 
o PDS nº 278, de 2004, não evidenciou violação 
das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 
1998.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 278, de 2004, não eviden-
ciou violação da legislação pertinente, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela 
aprovação do ato que autoriza a Associação Comu-
nitária e Educacional e Cultural de Inaciolândia, a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na ci-
dade de Inaciolândia, Estado de Goiás, na forma do 
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara 
dos Deputados.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2004.

PARECER Nº 1.063, DE 2004

Da Comissão de Educação, em caráter 
terminativo, sobre o Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 279, de 2004 (nº 2.911, de 2003, 
na Cãmara dos Deputados), que aprova o 
ato que autoriza a Associação de Comuni-
cação e Cultura de Bom Jardim de Goiás 
- ASCOBOM a executar serviço de radiodi-
fusão comunitária na cidade de Bom Jardim 
de Goiás, Estado de Goiás.

Relator: Senador Demóstenes Torres

I – Relatório 

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 279, de 
2004 (nº 2.911, de 2003, na Câmara dos Deputados), 
destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº 457, 
de 22 de agosto de 2001, que autoriza a Associação 
de Comunicação e Cultura de Bom Jardim de Goiás 
– ASCOBOM a executar serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de Bom Jardim de Goiás, Estado 
de Goiás. O ato foi submetido à apreciação do Con-
gresso Nacional por meio de mensagem presidencial, 
nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, 
§ 3º, ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

Na Câmara dos Deputados, realizou-se o ajuste 
do período de validade da outorga, que passa de três 
para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de 
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do 
art. 62 da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que 
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para 
aumentar o prazo de outorga”.

II – Análise 

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que ver-
sem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, tele-
visão, outorga e renovação de concessão, permissão 
e autorização para serviços de radiodifusão sonora 
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se 
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa dessas proposições.
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O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, 
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o refe-
rido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei 
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua 
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica 
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita 
consonância com o disposto na Lei Complementar nº 
95, de 26 de fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 279, de 2004, não evidenciou violação das for-
malidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.

III – Voto 

Tendo em vista que o exame da documenta-
ção que acompanha o PDS nº 279, de 2004, não 
evidenciou violação da legislação pertinente, e não 
havendo reparos quanto aos aspectos de consti-
tucionalidade, juridicidade ou técnica legislativa, 
opinamos pela aprovação do ato que autoriza a 
Associação de Comunicação e Cultura de Bom Jar-
dim de Goiás – ASCOBOM a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Bom Jardim 
de Goiás, Estado de Goiás, na forma do Projeto 
de Decreto Legislativo originário da Câmara dos 
Deputados.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2004.

PARECER Nº 1.064, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 290, de 
2004 (nº 3.006/2003, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que autoriza a 
Clube do Livro Coriolano Castro a execu-
tar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Santana da Boa Vista, Estado do 
Rio Grande do Sul.

Relator: Senador Valdir Raupp

Relator ad hoc Senador Fátima Cleide

I – Relatório 

Chega a esta Comissão, para decisão termina-
tiva, o Projeto de Decreto Legislativo nº 290, de 2004 
(nº 3.006, de 2003, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Clube do Livro Coriolano 
Castro a executar serviço de radiodifusão comunitá-
ria na cidade de Santana da Boa Vista, Estado do Rio 
Grande do Sul.

Por meio de Mensagem Presidencial, o Presidente 
da República submete ao Congresso Nacional o ato 
constante da Portaria nº 506, de 2 de abril de 2002, 
que autoriza a exploração de canal de radiodifusão, 
nos termos do art. 49, XII, combinado com o art, 223, 
§ 3º, ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação 
foi instruída de conformidade com a legislação aplicá-
vel, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição e 
Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto recebeu 
substitutivo que corrige o prazo da autorização de três 
para dez anos, em conformidade com o disposto na 
Lei nº 10.597, de 11 de dezembro de 2002.

II – Análise 

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que ver-
sem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, tele-
visão, outorga e renovação de concessão, permissão 
e autorização para serviços de radiodifusão sonora 
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se 
também sobre a constitucionalidade, jurídicidade e 
técnica legislativa dessas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.
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A proposição oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende 
os requisitos constitucionais formais relativos à com-
petência legislativa da União e às atribuições do Con-
gresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da 
Constituição. Constata-se que o referido projeto não 
contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada 
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucio-
nalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa, 
observa-se que o projeto está em perfeita consonância 
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de 
fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 290, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998. 
O período de validade da outorga, corrigido de três 
para dez anos, encontra-se em conformidade com a 
Lei nº 10.597, de 2002, que “altera o parágrafo único 
do art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, 
que institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, 
para aumentar o prazo de outorga”.

III – Voto 

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 290, de 2004, não eviden-
ciou violação da legislação pertinente, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela apro-
vaçio do ato que autoriza a Clube do Livro Coriolano 
Castro a executar serviço de radiodifusão comunitá-
ria na cidade de Santana da Boa Vista, Estado do Rio 
Grande do Sul, na forma do Projeto de Decreto Legis-
lativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2004. – Fátima 
Cleide, Relatora ad hoc.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA  
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA REPÚBLICA  
FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

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

Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-
so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2° e § 4°, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafo os anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar 

à entidade interessada autorização para exploração 
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, observa-
dos os procedimentos estabelecidos nesta Lei e 
normas reguladoras das condições de exploração 
do Serviço.

Parágrafo único. A outorga terá validade de dez 
anos, permitida a renovação por igual período, se cum-
pridas as exigências desta Lei e demais disposições 
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legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597, de 
11-12-2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615. DE 3 DE JUNHO DE 1998

Aprova o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95 
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das leis, 
conforme determina o parágrafo único do 
art. 59 da Constituição Federal, e estabe-
lece normas para a consolidação dos atos 
normativos que menciona.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Altera o parágrafo único do art. 6° da 
Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, 
que institui o Serviço de Radiodifusão 
Comunitária, para aumentar o prazo de 
outorga.

....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6° da Lei n° 

9.612, de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 6º ...................................................
Parágrafo único. A outorga terá valida-

de de dez anos, permitida a renovação por 
igual período, se cumpridas as exigências 
desta Lei e demais disposições legais vi-
gentes.” (NR)

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

PARECER N° 1.065, DE 2004

Da Comissão de Educação, em cará-
ter terminativo, sobre o Projeto de Decre-
to Legislativo n° 297, de 2004 (n° 2.944, 
de 2003, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga a permissão á 
Rádio Educadora Nova Geração Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão so-
nora em freqüência modulada na cida-

de de Nova Brasilândia, Estado de Mato 
Grosso.

Relator: Senador Jonas Pinheiro
Relator ad hoc Senador Juvêncio da Fonseca 

I – Relatório 

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo n° 297, de 
2004 (n° 2.944, de 2003, na Câmara dos Deputados), 
destinado a aprovar o ato constante da Portaria n° 
319, de 19 de março de 2002, que outorga permissão 
à Rádio Educadora Nova Geração Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu-
lada na cidade de Nova Brasilândia, Estado de Mato 
Grosso. O ato foi submetido à apreciação do Congres-
so Nacional por meio de mensagem presidencial, nos 
termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3°, 
ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação 
foi instruída de conformidade com a legislação aplicá-
vel, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise 

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e au-
torização para serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre 
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
dessas proposições.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS n° 297, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Resolução do Se-
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nado Federal n° 39, de 1992, norma interna disci-
plinadora do processo de exame e apreciação dos 
atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam 
concessão, permissão ou autorização para que se 
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons 
e imagens.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legis-
lativo o instrumento adequado, conforme precei-
tua o art. 213, II, do Regimento Interno do Senado 
Federal.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, 
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o re-
ferido projeto não contraria preceitos ou princípios da 
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à 
sua constitucionalidade material.

III – Voto 

Tendo em vista que o exame da documenta-
ção que acompanha o PDS n° 297, de 2004, não 
evidenciou violação das formalidades estabeleci-
das na Resolução do Senado Federal n° 39, de 
1992, e não havendo reparos quanto aos aspectos 
de constitucionalidade, juridicidade e de técnica 
legislativa, opinamos pela aprovação do ato que 
outorga permissão à Rádio Educadora Nova Ge-
ração Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de Nova 
Brasilândia, Estado de Mato Grosso, na forma do 
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câma-
ra dos Deputados.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2004. 

PARECER N° 1.066, DE 2004

Da Comissão de Educação, em ca-
ráter terminativo, sobre o Projeto de De-
creto Legislativo nº 300, de 2004 (nº 3.020, 
de 2003, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza o Centro Pró-
Melhoramentos do Morro do Castro a exe-
cutar serviço de radiodifusão comunitária 

na cidade de São Gonçalo, Estado do Rio 
de Janeiro.

Relator: Senador Sérgio Cabral
Relator ad hoc: Senador Eduardo Azeredo

I – Relatório 

Chega a esta comissão, para exame em cará-
ter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 
300, de 2004 (nº 3.020, de 2003, na Câmara dos 
Deputados), destinado a aprovar o ato constante da 
Portaria nº 603, de 22 de abril de 2002, que autoriza 
o Centro Pró-Melhoramentos do Morro do Castro a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cida-
de de São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro. O ato 
foi submetido à apreciação do Congresso Nacional 
por meio de mensagem presidencial, nos termos do 
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos 
da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

Na Câmara dos Deputados, realizou-se o ajuste 
do período de validade da outorga, que passa de três 
para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de 
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do 
art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que 
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para 
aumentar o prazo de outorga”.

II – Análise 

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Co-
missão de Educação opinar acerca de proposições 
que versem sobre comunicação, imprensa, radio-
difusão, televisão, outorga e renovação de con-
cessão, permissão e autorização para serviços de 

AGOSTO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL150     



Agosto de 2004 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 3 23675     151ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2004 



23676 Terça-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2004AGOSTO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL152     



Agosto de 2004 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 3 23677 

radiodifusão sonora e de sons e imagens, incum-
bindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa des-
sas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, 
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o refe-
rido projeto não contaria preceitos ou princípios da Lei 
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua 
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica 
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita 
consonância com o disposto na Lei Complementar nº 
95, de 26 de fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 300, de 2004, não evidenciou violação das for-
malidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.

III – Voto 

Tendo em vista que o exame da documenta-
ção que acompanha o PDS nº 300, de 2004, não 
evidenciou violação da legislação pertinente, e não 
havendo reparos quanto aos aspectos de constitu-
cionalidade, juridicidade ou técnica legislativa, opi-
namos pela aprovação do ato que autoriza o Centro 
Pró-Melhoramentos do Morro do Castro a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro, na forma do 
projeto de decreto legislativo originário da Câmara 
dos Deputados.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2004. 

PARECER N° 1.067, DE 2004

Da Comissão de Educação, em ca-
ráter terminativo, sobre o Projeto de De-
creto Legislativo n° 302, de 2004 (n° 3.022, 
de 2003, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza o Centro de De-
senvolvimento Comunitário de Angicos a 

executar serviço de radiodifusão comuni-
tária na cidade de Angicos, Estado do Rio 
Grande do Norte.

Relator: Senador Garibaldi Alves Filho
Relator: ad hoc; Senador Juvêncio Da Fonseca

I – Relatório 

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo n° 302, de 
2004 (n° 3.022, de 2003, na Câmara dos Deputados), 
destinado a aprovar o ato constante da Portaria n° 
558, de 16 de abril de 2002, que autoriza o Centro 
de Desenvolvimento Comunitário de Angicos a exe-
cutar serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Angicos, Estado do Rio Grande do Norte. O ato foi 
submetido à apreciação do Congresso Nacional por 
meio de mensagem presidencial, nos termos do art. 
49, XII, combinado com o art. 223, § 3°, ambos da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

Na Câmara dos Deputados, realizou-se o ajuste 
do período de validade da outorga, que passa de três 
para dez anos, por força da Lei n° 10.597, de 11 de 
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do 
art. 6° da Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que 
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para 
aumentar o prazo de outorga”.

II – Análise 

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que ver-
sem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, tele-
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visão, outorga e renovação de concessão, permissão 
e autorização para serviços de radiodifusão sonora 
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se 
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa dessas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei n° 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto n° 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, 
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o refe-
rido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei 
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua 
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica 
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita 
consonância com o disposto na Lei Complementar n° 
95, de 26 de fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS n° 302, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Lei n° 9.612, de 1998.

II – Voto 

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS n° 302, de 2004, não eviden-
ciou violação da legislação pertinente, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela 
aprovarão do ato que autoriza a Centro de Desenvol-
vimento Comunitário de Angicos a executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Angicos, 
Estado do Rio Grande do Norte, na forma do Proje-
to de Decreto Legislativo originário da Câmara dos 
Deputados.

Sala da Comissão,  29 de junho de 2004. – Ju-
vêncio da Fonseca, Relator ad hoc.

PARECER Nº 1.068, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo n° 303, de 
2004 (n° 3.023 - 2003, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que autoriza a 

Associação Comunitária de Radiodifusão 
Alternativa de Miguel Alves a executar ser-
viço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Miguel Alves, Estado do Piauí.

Relator: Senador Mão Santa

I – Relatório 

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo n° 303, de 
2004 (n° 3.023, de 2003, na Câmara dos Deputados), 
destinado a aprovar o ato constante da Portaria n° 
562, de 16 de abril de 2002, que autoriza a Associa-
ção Comunitária de Radiodifusão Alternativa de Miguel 
Alves a executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Miguel Alves, Estado do Piauí. O ato foi 
submetido à apreciação do Congresso Nacional por 
meio de mensagem presidencial, nos termos do art. 
49, XII, combinado com o art. 223, § 3°, ambos da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

Na Câmara dos Deputados, realizou-se o ajuste 
do período de validade da outorga, que passa de três 
para dez anos, por força da Lei n° 10.597, de 11 de 
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do 
art. 6° da Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que 
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para 
aumentar o prazo de outorga”.

II – Análise 

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Co-
missão de Educação opinar acerca de proposições 
que versem sobre comunicação, imprensa, radio-
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difusão, televisão, outorga e renovação de con-
cessão, permissão e autorização para serviços de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens, incum-
bindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa des-
sas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto n° 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, 
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o refe-
rido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei 
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua 
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica 
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita 
consonância com o disposto na Lei Complementar n° 
95, de 26 de fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS n° 303, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.

III – Voto 

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS n° 303, de 2004, não eviden-
ciou violação da legislação pertinente, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela 
aprovação do ato que autoriza a Associação Comu-
nitária de Radiodifusão Alternativa de Miguel Alves 
a executar serviço de radiodifusão comunitária na ci-
dade de Miguel Alves, Estado do Piauí, na forma do 
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara 
dos Deputados.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2004.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA  
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA  
FEDERATIVA DO BRASIL 

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII - apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o serviço de radiodifusão co-
munitária e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar 

à entidade interessada autorização para explora-
ção do serviço de radiodifusão comunitária, obser-
vados os procedimentos estabelecidos nesta lei e 
normas reguladoras das condições de exploração 
do serviço.
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Parágrafo único. A outorga terá validade de dez 
anos, permitida a renovação por igual período, se cum-
pridas as exigências desta lei e demais disposições 
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597, 
de 11-12-2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Aprova o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,  
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das leis, 
conforme determina o parágrafo único do 
art. 59 da Constituição Federal, e estabe-
lece normas para a consolidação dos atos 
normativos que menciona.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Altera o parágrafo único do art. 6º da 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, 
que institui o serviço de radiodifusão co-
munitária, para aumentar o prazo de ou-
torga.

....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612, 

de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 6º . .................................................
Parágrafo único. A outorga terá vali-

dade de dez anos, permitida a renovação 
por igual período, se cumpridas as exigên-
cias desta lei e demais disposições legais 
vigentes.” (NR)

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

PARECER Nº 1.069, DE 2004

Da Comissão de Educação, em de-
cisão terminativa, sobre o Projeto de De-
creto Legislativo nº 310, de 2004 (n° 2.534, 
de 2002, na Câmara dos Deputados), que 

aprova o ato que renova a concessão da 
Rádio Difusão Sul Riograndense Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na cidade de Erechim, Estado 
do Rio Grande do Sul.

Relator: Senador Valdir Raupp
Relator ad hoc: Senador Fátima Cleide 

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para decisão termina-
tiva, o Projeto de Decreto Legislativo n° 310, de 2004 
(n° 2.534, de 2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão da Rádio Difu-
são Sul Riograndense Ltda. para explorar o serviço 
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de 
Erechim, Estado do Rio Grande do Sul.

Por meio de Mensagem Presidencial, o Presi-
dente da República submete ao Congresso Nacional 
o ato constante do Decreto de 2 de fevereiro de 1998, 
que renova concessão para a exploração de canal de 
radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, § 3°, da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação 
foi instruída de conformidade com a legislação aplicá-
vel, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e au-
torização para serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre 
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
dessas proposições.
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PARECER Nº 1.070, DE 2004

Da Comissão de Educação, em de-
cisão terminativa, sobre o Projeto de De-
creto Legislativo nº 312, de 2004 (nº 2.569, 
de 2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à 
RBN – Rede Brasil Norte de Comunicação 
Ltda. para explorar serviço de radiodifu-
são sonora em freqüência modulada na 
cidade de Santana do Araguaia, Estado 
do Pará.

Relator: Senador Luiz Otávio

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para decisão termina-
tiva, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 312, 
de 2004 (nº 2.569, de 2002, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que outorga permissão à 
RBN – Rede Brasil Norte de Comunicação Ltda., para 
explorar o serviço de radiodifusão sonora em freqü-
ência modulada na cidade de Santana do Araguaia, 
Estado do Pará.

Por meio de mensagem presidencial, o Presidente 
da República submete ao Congresso Nacional o ato 
constante da Portaria nº 163 de 27 de março de 2001, 
que outorga permissão para a exploração de canal de 
radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, § 3º, da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator.

Na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Redação daquela Casa, o projeto foi considerado 
jurídico, constitucional e vazado em boa técnica le-
gislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal (RISF), no seu art. 102, IV, cumpre à 
Comissão de Educação opinar acerca de proposições 

que versem sobre comunicação, imprensa, radiodi-
fusão, televisão, outorga e renovação de concessão, 
permissão e autorização para serviços de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens, devendo pronunciar-se 
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa dessas proposições.

O processo de exame e apreciação dos atos do 
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, 
permissão ou autorização para que se executem servi-
ços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos 
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, 
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos 
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992, 
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os 
elementos a serem informados pela entidade preten-
dente e pelo Ministério das Comunicações que devem 
instruir o processo submetido à análise da Comissão 
de Educação.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislati-
vo o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 
213, II, do RISF.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, aten-
de aos requisitos constitucionais formais relativos à 
competência legislativa da União e às atribuições do 
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 
223 da Constituição. Constata-se que o referido pro-
jeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 312, de 2004 não eviden-
ciou violação das formalidades estabelecidas na le-
gislação vigente, e não havendo reparos quanto aos 
aspectos de constitucionalidade, juridicidade e de 
técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato 
que outorga permissão à RBN – Rede Brasil Norte de 
Comunicação Ltda., para executar serviço de radiodi-
fusão sonora em freqüência modulada na cidade de 
Santana do Araguaia, Estado do Pará, na forma do 
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara 
dos Deputados.

Sala da Comissão, em 28 de junho de 2004.
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PARECER Nº 1.071, DE 2004

Da Comissão de Educação, em ca-
ráter terminativo, sobre o Projeto de De-
creto Legislativo nº 328, de 2004 (nº 2.946, 
de 2003, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação 
Comunitária de Desenvolvimento Ecoló-
gico e Cultural de Dois Vizinhos – PR a 
executar serviço de radiodifusão comuni-
tária na cidade de Dois Vizinhos, Estado 
do Paraná.

Relator: Senador Flávio Arns

I – Relatório 

Chega a esta Comissão, para exame em ca-
ráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 328, de 2004 (nº 2.946, de 2003, na Câmara dos 
Deputados), destinado a aprovar o ato constante 
da Portaria nº 165, de 19 de fevereiro de 2002, que 
autoriza a Associação Comunitária de Desenvolvi-
mento Ecológico e Cultural de Dois Vizinhos – PR 
a executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Dois Vizinhos, Estado do Paraná. O ato 
foi submetido à apreciação do Congresso Nacional 
por meio de mensagem presidencial, nos termos do 
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos 
da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

Na Câmara dos Deputados, realizou-se o ajuste 
do período de validade da outorga, que passa de três 
para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de 
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do 
art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que 
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para 
aumentar o prazo de outorga”.

II – Análise 

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que ver-
sem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, tele-
visão, outorga e renovação de concessão, permissão 
e autorização para serviços de radiodifusão sonora e 
de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se tam-
bém sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa dessas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, 
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o refe-
rido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei 
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua 
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica 
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita 
consonância com o disposto na Lei Complementar nº 
95, de 26 de fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha 
o PDS nº 328, de 2004, não evidenciou violação 
das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612,de 
1998.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 328, de 2004, não eviden-
ciou violação da legislação pertinente, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela apro-
vação do ato que autoriza a Associação Comunitária 
de Desenvolvimento Ecológico e Cultural de Dois Vi-
zinhos – PR a executar serviço de radiodifusão comu-
nitária na cidade de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, 
na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário 
da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 29-6-04. – Senador Flá-
vio Arns.
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PARECER Nº 1.072, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 331, de 
2004 (nº 2.964/2003, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que renova a con-
cessão da Rádio Club de Nova Aurora Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão so-
nora em onda média na cidade de Nova 
Aurora, Estado do Paraná.

Relator: Senador Flávio Arns

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para decisão termina-
tiva, o Projeto de Decreto Legislativo nº 331, de 2004 
(nº 2.962, de 2003, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão da Rádio Club 
de Nova Aurora Ltda. para explorar o serviço de ra-
diodifusão sonora em onda média na cidade de Nova 
Aurora, Estado do Paraná.

Por meio de Mensagem Presidencial, o Presi-
dente da República submete ao Congresso Nacional 
o ato constante do Decreto de 24 de abril de 2002, 
que renova concessão para a exploração de canal de 
radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, § 3º, da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação 
foi instruída de conformidade com a legislação aplicá-
vel, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise 

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e au-
torização para serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre 

a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
dessas proposições.

O processo de exame e apreciação dos atos do 
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, 
permissão ou autorização para que se executem servi-
ços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos 
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, 
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos 
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992, 
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os 
elementos a serem informados pela entidade preten-
dente e pelo Ministério das Comunicações que devem 
instruir o processo submetido à análise da Comissão 
de Educação.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 331, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 
1992, do Senado Federal.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, aten-
de aos requisitos constitucionais formais relativos à 
competência legislativa da União e às atribuições do 
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 
223 da Constituição. Constata-se que o referido pro-
jeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

III – Voto 

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 331, de 2004, não eviden-
ciou violação das formalidades estabelecidas na Re-
solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não 
havendo reparos quanto aos aspectos de constitucio-
nalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opina-
mos pela aprovação do ato que renova a concessão 
da Rádio Club de Nova Aurora Ltda., para executar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci-
dade de Nova Aurora, Estado do Paraná, na forma do 
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara 
dos Deputados.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2004.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Seção II 

Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................

Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-
so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

 
PARECER Nº 1.073, DE 2004

Da Comissão de Educação, em caráter 
terminativo, sobre o Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 337, de 2004 (nº 3.046, de 2003, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que autoriza a Associação de Comuni-
cação, Cultura e Desporto do Município de 
Dom Expedito Lopes do Piauí (ACCDDEL) 
a executar serviço de radiodifusão comu-
nitária na cidade de Dom Expedito Lopes, 
Estado do Piauí.

Relator: Senador Mão Santa

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 337, 
de 2004 (nº 3.046, de 2003, na Câmara dos Depu-
tados), destinado a aprovar o ato constante da Por-
taria nº 795, de 20 de maio de 2002, que autoriza a 
Associação de Comunicação, Cultura e Desporto do 
Município de Dom Expedito Lopes do Piauí (ACCD-
DEL) a executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Dom Expedito Lopes, Estado do Piauí. O 
ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional 
por meio de mensagem presidencial, nos termos do 
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

Na Câmara dos Deputados, realizou-se o ajuste 
do período de validade da outorga, que passa de três 
para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de 
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do 
art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que 
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para 
aumentar o prazo de outorga”.

II – Análise 

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que ver-
sem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, tele-
visão, outorga e renovação de concessão, permissão 
e autorização para serviços de radiodifusão sonora e 
de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se tam-
bém sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa dessas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, 
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
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relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o refe-
rido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei 
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua 
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica 
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita 
consonância com o disposto na Lei Complementar nº 
95, de 26 de fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha 
o PDS nº 337, de 2004, não evidenciou violação 
das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 
1998.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 337, de 2004, não eviden-
ciou violação da legislação pertinente, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela apro-
vação do ato que autoriza a Associação de Comunica-
ção, Cultura e Desporto do Município de Dom Expedi-
to Lopes do Piauí (ACCDDEL) a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Dom Expedito 
Lopes, Estado do Piauí, na forma do Projeto de Decreto 
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2004.
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PARECER Nº 1.074, DE 2004 

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 338, de 
2004 (nº 3.047/4 2003, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação de Radiodifusão  Comunitária 
na cidade de Palmeiras de Goiás a execu-
tar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Palmeiras de Goiás, Estado 
de Goiás.

Relator: Senador Demóstenes Torres
 

I – Relatório 

Chega a esta Comissão, para exame em ca-
ráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 338, de 2004 (nº 3.047, de 2003, na Câmara dos 
Deputados), destinado a aprovar o ato constante da 
Portaria nº 797, de 20 de maio de 2002, que autoriza 
a Associação de Difusão Comunitária Palmeiras de 
Goiás a executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Palmeiras de Goiás, Estado de Goiás. O 
ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional 
por meio de mensagem presidencial, nos termos do 
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
íntegra os autos, dá conta de que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

Na Câmara dos Deputados, realizou-se o ajuste 
do período de validade da outorga, que passa de três 
para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de 
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do 
art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que 
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para 
aumentar o prazo de outorga”.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Co-
missão de Educação opinar acerca de proposições 
que versem sobre comunicação, imprensa, radio-
difusão, televisão, outorga e renovação de con-
cessão, permissão e autorização para serviços de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens, incum-
bindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa des-
sas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, 
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o refe-
rido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei 
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua 
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica 
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita 
consonância com o disposto na Lei Complementar nº 
95, de 26 de fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha 
o PDS nº 338, de 2004, não evidenciou violação 
das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 
1998.

III – Voto 

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 338, de 2004, não eviden-
ciou violação da legislação pertinente, e não haven-
do reparos quanto aos aspectos de constitucionali-
dade, juridicidade ou técnica legislativa, opinamos 
pela aprovação do ato que autoriza a Associação de 
Difusão Comunitária Palmeiras de Goiás a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Palmeiras de Goiás, Estado de Goiás, na forma do 
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara 
dos Deputados.

Sala da Comissão.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA  
SECRETARIA-GERAL DA MESA 

CONSTITUICÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

 
CAPÍTULO V 

Da Comunicação Social 

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º – O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º – A não renovação da concessão ou permis-
são dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quin-
tos do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º – O ato de outorga ou renovação somente 
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º – O cancelamento da concessão ou per-
missão, antes de vencido o prazo, depende de deci-
são judicial.

§ 5º – O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

 
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária e dá outras providências.

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

Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar 
à entidade interessada autorização para exploração 
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, obser-
vados os procedimentos estabelecidos nesta lei e 
normas reguladoras das condições de exploração 
do Serviço.

Parágrafo único. A outorga terá validade de dez 
anos, permitida a renovação por igual período, se cum-
pridas as exigências desta lei e demais disposições 
legais vigentes.(Redação dada pela Lei nº 10.597, de 
11-12-2002)

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

 
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Aprova o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária.

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

 
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,  

DE 26 DE FEVEREIRO DE 1993

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das leis, 
conforme determina o parágrafo único do 
art. 59 da Constituição Federal, e estabe-
lece normas para a consolidação dos atos 
normativos que menciona.

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

 
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002.

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

....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612, 

de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 6º  ...............................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez 

anos, permitida a renovação por igual período, se cum-
pridas as exigências desta lei e demais disposições 
legais vigentes.” (NR)
....................................................................................
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PARECER Nº 1.075, DE 2004

Da Comissão de Educação, em ca-
ráter terminativo, sobre o Projeto de De-
creto Legislativo nº 339, de 2004 (nº 3.048, 
de 2003, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à 
Democracia – Empresa Jornalística e Edi-
tora Ltda. para explorar serviço de radio-
difusão sonora em freqüência modulada 
na cidade de Patu, Estado do Rio Grande 
do Norte.

Relator: Senador Garibaldi Alves Filho
Relator ad hoc: Senador Juvêncio da Fonseca

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para apreciação em 
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 339, de 2004 (nº 3.048, de 2003, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão 
à Democracia – Empresa Jornalística e Editora Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada na cidade de Patu, Estado do Rio 
Grande do Norte.

Por meio de Mensagem Presidencial, o Presi-
dente da República submete ao Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 276, de 19 de março 
de 2002, que outorga permissão para a exploração de 
canal de radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, 
§ 3º, da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e au-

torização para serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre 
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
dessas proposições.

O processo de exame e apreciação dos atos do 
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, 
permissão ou autorização para que se executem servi-
ços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos 
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, 
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos 
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992, 
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os 
elementos a serem informados pela entidade preten-
dente e pelo Ministério das Comunicações que devem 
instruir o processo submetido à análise da Comissão 
de Educação.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 339, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 
1992, do Senado Federal.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legis-
lativo o instrumento adequado, conforme precei-
tua o art. 213, II, do Regimento Interno do Senado 
Federal.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, aten-
de aos requisitos constitucionais formais relativos à 
competência legislativa da União e às atribuições do 
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 
223 da Constituição. Constata-se que o referido pro-
jeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documenta-
ção que acompanha o PDS nº 339, de 2004, não 
evidenciou violação das formalidades estabelecidas 
na Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal, 
e não havendo reparos quanto aos aspectos de 
constitucionalidade, juridicidade e de técnica legis-
lativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga 
permissão à Democracia – Empresa Jornalística e 
Editora Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de Patu, 
Estado do Rio Grande do Norte, na forma do Proje-
to de Decreto Legislativo originário da Câmara dos 
Deputados.

Sala da Comissão,
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PARECER Nº 1.976, DE 2004 

Da Comissão de Educação, em de-
cisão terminativa, sobre o Projeto de De-
creto Legislativo nº 341, de 2004 (nº 3.052, 
de 2003, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Su-
prema Comércio e Empreendimentos Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão so-
nora em onda média na cidade de Cacoal, 
Estado de Rondônia.

Relator: Senador Valdir Raupp
Relator ad hoc: Senadora Fátima Cleide

I – Relatório 

Chega a esta Comissão, para decisão terminati-
va, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 341, de 
2004 (nº 3.052, de 2003, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Suprema 
Comércio e Empreendimentos Ltda. para explorar o 
serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci-
dade de Cacoal, Estado de Rondônia.

Por meio de mensagem presidencial, o Presidente 
da República submete ao Congresso Nacional o ato 
constante da Portaria nº 724, de 10 de maio de 2002, 
que outorga permissão para a exploração de canal de 
radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, § 3º da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação 
foi instruída de conformidade com a legislação aplicá-
vel, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator.

Na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Redação daquela Casa, o projeto foi considerado 
jurídico, constitucional e vazado em boa técnica le-
gislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal (RISF), no seu art. 102, IV, cumpre 
à Comissão de Educação opinar acerca de propo-

sições que versem sobre comunicação, imprensa, 
radiodifusão, televisão, outorga e renovação de 
concessão, permissão e autorização para serviços 
de radiodifusão sonora e de sons e imagens, de-
vendo pronunciar-se também sobre a constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas 
proposições.

O processo de exame e apreciação dos atos do 
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, 
permissão ou autorização para que se executem servi-
ços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos 
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, 
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos 
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992, 
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os 
elementos a serem informados pela entidade preten-
dente e pelo Ministério das Comunicações que devem 
instruir o processo submetido à análise da Comissão 
de Educação.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislati-
vo o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 
213, II, do RISF.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, aten-
de aos requisitos constitucionais formais relativos à 
competência legislativa da União e às atribuições do 
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 
223 da Constituição. Constata-se que o referido pro-
jeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

III – Voto 

Tendo em vista que o exame da documenta-
ção que acompanha o PDS nº 341, de 2004, não 
evidenciou violação das formalidades estabelecidas 
na legislação vigente, e não havendo reparos quanto 
aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e 
de técnica legislativa, opinamos pela Aprovação do 
ato que outorga permissão à Suprema Comércio e 
Empreendimentos Ltda., para executar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade de 
Cacoal, Estado de Rondônia, na forma do Projeto 
de Decreto Legislativo originário da Câmara dos 
Deputados.

Sala da Comissão, 
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PARECER Nº 1.077, DE 2004 

Da Comissão de Educação, em de-
cisão terminativa, sobre o Projeto de De-
creto Legislativo nº 347, de 2004 (nº 3.181, 
de 2003, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação 
Provisão de Radiodifusão e Apoio ao Me-
nor – APRAM a executar serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Anápolis, 
Estado de Goiás.

Relator: Senador Maguito Vilela

I – Relatório 

Chega a esta Comissão, para decisão termina-
tiva, o Projeto de Decreto Legislativo nº 347, de 2004 
(nº 3.181, de 2003, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação Provisão de 
Radiodifusão e Apoio ao Menor – APRAM a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Aná-
polis, Estado de Goiás.

Por meio de Mensagem Presidencial, o Pre-
sidente da República submete ao Congresso Na-
cional o ato constante da Portaria nº 1.129, de 26 
de junho de 2002, que autoriza a exploração de 
canal de radiodifusão, nos termos do art. 49, XII, 
combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Cons-
tituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição e 
Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto recebeu 
substitutivo que corrige o prazo da autorização de três 
para dez anos, em conformidade com o disposto na 
Lei nº 10.597, de 11 de dezembro de 2002.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Co-
missão de Educação opinar acerca de proposições 

que versem sobre comunicação, imprensa, radio-
difusão, televisão, outorga e renovação de con-
cessão, permissão e autorização para serviços de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens, incum-
bindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa des-
sas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende 
os requisitos constitucionais formais relativos à com-
petência legislativa da União e às atribuições do Con-
gresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da 
Constituição. Constata-se que o referido projeto não 
contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada 
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucio-
nalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa, 
observa-se que o projeto está em perfeita consonância 
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de 
fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 347, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998. 
O período de validade da outorga, corrigido de três 
para dez anos, encontra-se em conformidade com a 
Lei nº 10.597, de 2002, que “altera o parágrafo único 
do art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, 
que institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, 
para aumentar o prazo de outorga”.

III – Voto 

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 347, de 2004, não eviden-
ciou violação da legislação pertinente, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela 
aprovação do ato que autoriza a Associação Pro-
visão de Radiodifusão e Apoio ao Menor – APRAM 
a executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Anápolis, Estado de Goiás, na forma do 
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara 
dos Deputados.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2004. 
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PARECER Nº 1.078, DE 2004 

Da Comissão de Educação, em caráter 
terminativo, sobre o Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 374, de 2004 (nº 2.482, de 2002, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que outorga permissão ao SJC – Siste-
ma Juinense de Comunicação Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Brasnor-
te, Estado de Mato Grosso.

Relator: Senador Jonas Pinheiro
Relator ad hoc: Juvêncio da Fonseca

I – Relatório 

Chega a esta Comissão, para exame em ca-
ráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 374, de 2004 (nº 2.482, de 2002, na Camara dos 
Deputados), destinado a aprovar o ato constante da 
Portaria nº 425, de 22 de março de 2002, que outor-
ga permissão ao SJC – Sistema Juinense de Comu-
nicação Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de Bras-
norte, Estado de Mato Grosso. O ato foi submetido 
à apreciação do Congresso Nacional, por meio de 
Mensagem Presidencial, nos termos do art. 49, XII, 
combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Consti-
tuição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação 
foi instruída de conformidade com a legislação aplicá-
vel, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise 

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que versem 

sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e au-
torização para serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre 
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
dessas proposições.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 374, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Resolução do Se-
nado Federal nº 39, de 1992, norma interna disci-
plinadora do processo de exame e apreciação dos 
atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam 
concessão, permissão ou autorização para que se 
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons 
e imagens.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua 
o art. 213, II, do Regimento Interno do Senado 
Federal.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, 
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição.

Constata-se que o referido projeto não contraria 
preceitos ou princípios da Lei Maior, nada havendo, 
pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade 
material.

III – Voto 

Tendo em vista que o exame da documenta-
ção que acompanha o PDS nº 374, de 2004, não 
evidenciou violação das formalidades estabeleci-
das na Resolução do Senado Federal nº 39, de 
1992, e não havendo reparos quanto aos aspectos 
de constitucionalidade, juridicidade e de técnica 
legislativa, opinamos pela aprovação do ato que 
outorga permissão ao SJC – Sistema Juinense de 
Comunicação Ltda., para explorar serviço de radio-
difusão sonora em freqüência modulada na cidade 
de Brasnorte, Estado de Mato Grosso, na forma do 
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câma-
ra dos Deputados.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2004.
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PARECER Nº 1.079, DE 2004 

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 375, de 
2004 (nº 2.723 2002, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que autoriza a As-
sociação da Rádio Comunitária Rio Manso 
FM a executar serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de Novo São Joaquim, 
Estado de Mato Grosso.

Relator: Senador Jonas Pinheiro

I – Relatório 

Chega a esta Comissão, para decisão termina-
tiva, o Projeto de Decreto Legislativo nº 375, de 2004 
(nº 2.723, de 2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação da Rádio Co-
munitária Rio Manso FM a executar serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Novo São Joaquim, 
Estado de Mato Grosso.

Por meio de Mensagem Presidencial, o Presidente 
da República submete ao Congresso Nacional o ato 
constante da Podaria nº 428, de 3 de agosto de 2000, 
que autoriza a exploração de canal de radiodifusão, 
nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, 
§ 3º, ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação 
foi instruída de conformidade com a legislação aplicá-
vel, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comis-
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e In-
formática da Câmara dos Deputados, que seguiu 
o parecer favorável de seu relator. Na Comissão 
de Constituição e Justiça e de Redação daquela 
Casa, o projeto recebeu substitutivo que corrige 
o prazo da autorização de três para dez anos, em 
conformidade com o disposto na Lei nº 10.597, de 
11 de dezembro de 2002.

II – Análise 

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Co-
missão de Educação opinar acerca de proposições 

que versem sobre comunicação, imprensa, radio-
difusão, televisão, outorga e renovação de con-
cessão, permissão e autorização para serviços de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens, incum-
bindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa des-
sas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina especifica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende 
os requisitos constitucionais formais relativos à com-
petência legislativa da União e às atribuições do Con-
gresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da 
Constituição. Constata-se que o referido projeto não 
contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada 
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucio-
nalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa, 
observa-se que o projeto está em perfeita consonância 
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de 
fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 375, de 2004, não evidenciou violação das for-
malidades estabelecidas na Lei Nº 9.612, de 1998. O 
período de validade da outorga, corrigido de três para 
dez anos, encontra-se em conformidade com a Lei Nº 
10.597, de 2002, que “altera o parágrafo único do art. 
62 da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que 
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para 
aumentar o prazo de outorga”.

III – Voto 

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 375, de 2004, não eviden-
ciou violação da legislação pertinente, e não haven-
do reparos quanto aos aspectos de constitucionali-
dade, juridicidade ou técnica legislativa, opinamos 
pela aprovação do ato que autoriza a Associação da 
Rádio Comunitária Rio Manso EM a executar servi-
ço de radiodifusão comunitária na cidade de Novo 
São Joaquim, Estado de Mato Grosso, na forma do 
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara 
dos Deputados.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2004.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA 
 SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

 
SEÇÃO II 

Das Atribuições do Congresso Nacional 

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

Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-
so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

 
CAPÍTULO V 

Da Comunicação Social 

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar 

à entidade interessada autorização para exploração 
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, observa-
dos os procedimentos estabelecidos nesta Lei e 
normas reguladoras das condições de exploração 
do Serviço.

Parágrafo único. A outorga terá validade de dez 
anos, permitida a renovação por igual período, se cum-
pridas as exigências desta Lei e demais disposições 
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597, de 
11-12-2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 03 DE JUNHO DE 1998

Aprova o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95  
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a redação, 
a alteração e a consolidação das eis, con-
forme determina o parágrafo único do art. 
59 da Constituição Federal, e estabelece 
normas para a consolidação dos atos nor-
mativos que menciona.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

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

....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612, 

de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 6º  ...............................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade da dez 

anos, permitida a renovação por igual período, se cum-
pridas as exigências desta lei e demais disposições 
legais vigentes.” (NR)
....................................................................................
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PARECER Nº 1.080, DE 2004 

Da Comissão de Educação sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 378, de 
2004 (nº 54/03, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio Dififusora de Imbituba 
S/A para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na cidade de Imbi-
tuba, Estado de Santa Catarina.

Relator: Senadora Ideli Salvatti
Relator ad hoc: Senadora Flávio Arns

I – Relatório 

Chega a esta Comissão, para apreciação em 
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legisla-
tivo nº 378, de 2004 (nº 54, de 2003, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que renova a 
concessão outorgada à Rádio Difusora de Imbituba 
S/A para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média na cidade de Imbituba, Estado de 
Santa Catarina.

Por meio de Mensagem Presidencial, o Presi-
dente da República submete ao Congresso Nacional 
o ato constante do Decreto de 14 de outubro de 1997, 
que renova concessão para a exploração de canal de 
radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, § 3º, da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise 

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 

outorga e renovação de concessão, permissão e au-
torização para serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre 
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
dessas proposições.

O processo de exame e apreciação dos atos do 
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, 
permissão ou autorização para que se executem servi-
ços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos 
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, 
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos 
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992, 
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os 
elementos a serem informados pela entidade preten-
dente e pelo Ministério das Comunicações que devem 
instruir o processo submetido à análise da Comissão 
de Educação.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 378, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 
1992, do Senado Federal.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, aten-
de aos requisitos constitucionais formais relativos à 
competência legislativa da União e às atribuições do 
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 
223 da Constituição. Constata-se que o referido pro-
jeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 378, de 2004, não evidenciou 
violação das formalidades estabelecidas na Resolução 
nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela 
aprovação do ato que renova a concessão outorgada 
à Rádio Difusora de Imbituba S/A para explorar servi-
ço de radiodifusão sonora em onda média na cidade 
de Imbituba, Estado de Santa Catarina, na forma do 
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara 
dos Deputados.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2004. 
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA  
SECRETARIA-GERAL DA MESA 

CONSTITUICÃO DA 
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  

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

 
SEÇÃO II 

Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. E da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

 
CAPÍTULO V 

Da Comunicação Social 

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 
e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º – O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º – A não renovação da concessão ou permis-
são dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quin-
tos do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º – O ato de outorga ou renovação somente 
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º – O cancelamento da concessão ou per-
missão, antes de vencido o prazo, depende de deci-
são judicial.

§ 5º – O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Os pareceres lidos vão à publicação.

Sobre a mesa, ofício do Presidente da Comissão 
de Assuntos Sociais que será lido pelo Sr. 1º Secretário 
em exercício, Senador Heráclito Fortes.

É lido o seguinte:

OF. nº 055/2004 – PRES/CAS

Brasília, 13 de julho de 2004

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento 

Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelên-
cia que esta Comissão, em reunião no dia 07 de julho 
de 2004, aprovou, em decisão terminativa, o Projeto 
de Lei do Senado nº 344, de 2003, que “Dispõe so-
bre a obrigatoriedade de equipar com desfibriladores 
cardíacos locais e veículos que especifica”, autoria do 
Senador Tião Viana.

Atenciosamente, – Senadora Lúcia Vânia, Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– O expediente lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento In-
terno, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para in-
terposição de recurso, por um décimo da composição 
da Casa, para que o Projeto de Lei do Senado nº 
344, de 2003, seja apreciado pelo Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Sobre a mesa, ofício do 1º Secretário da Câmara 
dos Deputados que será lido pelo Sr. 1º Secretário em 
exercício, Senador Heráclito Fortes.

É lido o seguinte:

PS-GSE nº 977

Brasília, 8 de julho de 2004

A Sua Excelência o Senhor
Senador Romeu Tuma
Primeiro-Secretário do Senado Federal
Nesta

Senhor Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que foi verificado 

erro de remissão no texto dos autógrafos referentes 
ao Projeto de Lei nº 3.501, de 2004, que “Reestrutura 
a remuneração dos cargos das carreiras de Auditoria 
da Receita Federal, Auditoria-Fiscal da Previdência 
Social, Auditoria-Fiscal do Trabalho, altera o pró-labore, 
devido aos ocupantes dos cargos efetivos da carreira 
de Procurador da Fazenda Nacional, e a Gratificação 
de Desempenho de Atividade Jurídica – GDAJ, devida 
aos ocupantes dos cargos efetivos das carreiras de 
Advogados da União, de Procuradores Federais, de 
Procuradores do Banco Central do Brasil, de Defen-
sores Públicos da União e aos integrantes dos qua-
dros suplementares de que trata o art. 46 da Medida 
Provisória nº 2.229-43, de 6 de setembro de 2001, e 
dá outras providências”.
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Solicito sejam tomadas as devidas providências 
a fim de que sejam retificados os autógrafos do cita-
do projeto:

Onde se lê:

“Art. 14. Durante os 2 (dois) primeiros meses se-
guintes à fixação das metas de arrecadação, poderão 
ser antecipados até 50% (cinqüenta por cento) do valor 
máximo da Gifa, da parcela do pró-labore referida no 
art. 5º, inciso II, desta lei, e da GDAJ referida no art. 6º, 
inciso II, desta lei, observando-se, nesse caso:”

Leia-se:
“Art. 14. Durante os 2 (dois) primeiros meses se-

guintes à fixação das metas de arrecadação, poderão 
ser antecipados até 50% (cinqüenta por cento) do valor 

máximo da Gifa, da parcela do pró-labore referida no 
art. 5º, inciso II, desta lei, e da GDAJ referida no art. 7º, 
inciso II, desta lei, observando-se, nesse caso:”

Atenciosamente, – Deputado Geddel Vieira Lima, 
Primeiro-Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Com referência ao expediente que acaba de ser lido, 
a Presidência informa ao Plenário que os autógrafos 
do Projeto de Lei da Câmara nº 43, de 2004, foram 
encaminhados à sanção, nos termos da comunicação 
da Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Sobre a mesa, termo de posse que será lido pelo Sr. 
1º Secretário em exercício, Senador Heráclito Fortes.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– O Termo de Posse que acaba de ser lido vai à pu-
blicação.

Sobre a mesa, mensagem presidencial que será 
lida pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador He-
ráclito Fortes.

É lida a seguinte:

MENSAGEM Nº 99, DE 2004 
(Nº 432/04, na origem) 

Senhores Membros do Senado Federal,
Dirijo-me a Vossas Excelências para informá-

los de que me ausentarei do País no período de 25 a 
29 de julho corrente, a fim de participar da V Cúpula 
de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade 
dos Países de Língua Portuguesa, a ser realizada em 
São Tomé e Príncipe, e fazer visita oficial ao Gabão e 
a Cabo Verde.

O tema principal da V Cúpula da CPLP é “So-
ciedade da Informação como contribuição para a Boa 
Governança e Transparência nos Países da CPLP”. 
Estarei transmitindo ao Presidente de São Tomé e 
Príncipe, Fradique de Melo Menezes, a Presidência 
da Comunidade.

A Visita de Estado ao Gabão deverá consolidar, 
no mais alto nível, a ampliação do diálogo bilateral com 
parceiro africano de apreciável estabilidade econômica 
e considerável influência em seu entorno regional.

A visita a Cabo Verde, a primeira de um Chefe 
de Estado brasileiro depois de 18 anos, privilegia um 
parceiro que mantém com o Brasil uma sólida relação 
de amizade, cuja base são as identidades culturais e 
os programas de cooperação. Cabo Verde goza de 
prestígio internacional e respeitabilidade regional.

Brasília, 22 de julho de 2004. – Luis Inácio Lula 
da Silva.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– O expediente lido vai à publicação.

Sobre a mesa, ofícios do Sr. 1º Secretário da Câ-
mara dos Deputados que serão lidos pelo Sr. 1º Secre-
tário em exercício, Senador Heráclito Fortes.

São lidos os seguintes:

PS–GSE Nº 918

Brasília,  13 de julho de 2004

A Sua Exclência o Senhor
Senador Romeu Tuma
Primeiro-Secretário do Senado Federal 

Senhor Secretário,
Encaminho a V. Exª, a fim de ser submetido à 

consideração do Senado Federal, o incluso Projeto de 

Lei de Conversão nº 41, de 2004 (Medida Provisória 
nº 186/04, do Poder Executivo), aprovado na Sessão 
Plenária do dia 7-7-04, que “Altera e acrescenta dis-
positivos à Lei nº 10.748, de 22 de outubro de 2003, 
que cria o Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro 
Emprego para os Jovens – PNPE e à Lei nº 9.608, de 
18 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre o serviço 
voluntário, e dá outras providências”, conforme o dis-
posto no art. 62 da Constituição Federal, com a redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001.

Atenciosamente, – Deputado Geddel Vieira Lima, 
Primeiro-Secretário.

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  
Nº 41, DE 2004,  

(Proveniente da Medida Provisória Nº 186, de 2004)

Altera e acrescenta dispositivos à Lei 
nº 10.749, de 22 de outubro de 2003, que 
cria o Programa Nacional de Estímulo ao 
Primeiro Emprego para os Jovens – PNPE 
e à Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1999, 
que dispõe sobre o Serviço Voluntário, e dá 
outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 8º e 9º da Lei nº 

10.748, de 22 de outubro de 2003, passam a vigorar 
com as seguintes alterações:

“Art. 2º . ................................................ .
II – sejam membros de famílias com ren-

da mensal per capita de até 1/2 (meio) salá-
rio mínimo, incluídas nesta média eventuais 
subvenções econômicas de programas con-
gêneres e similares, nos termos do disposto 
no art. 11 desta lei;

III – estejam matriculados e freqüentando 
regularmente estabelecimento de ensino fun-
damental ou médio, ou cursos de educação de 
jovens e adultos, nos termos dos arts. 37 e 39 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
ou que tenham concluído o ensino médio; e

IV – estejam cadastrados nas unidades 
executoras do Programa, nos termos desta 
lei;

V – (revogado).
§ 1º No mínimo 70% (setenta por cento) 

dos empregos criados no âmbito do PNPE 
serão preenchidos por jovens que ainda não 
tenham concluído o ensino fundamental ou 
médio.

§ 2º O encaminhamento dos jovens ca-
dastrados no PNPE às empresas contratantes, 
atendidas as habilidades específicas por elas 
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exigidas e a proximidade entre a residência 
do jovem e o posto de trabalho oferecido, ob-
servará o percentual de que trata o § 1º deste 
artigo, a ordem cronológica das inscrições e o 
disposto no § 4º do art. 5º desta lei.

§ 3º O PNPE divulgará bimestralmente, 
inclusive via internet, a quantidade de postos 
de trabalho gerada pelo PNPE, por ramo de 
atividade e município, distinguindo os contra-
tos por prazo indeterminado o quantitativo de 
empregados mantidos pelas empresas con-
tratantes e a relação de jovens inscritos e co-
locados pelo Programa.

 ..............................................................
§ 6º O PNPE não abrange o trabalho do-

méstico nem o contrato de experiência previsto 
na alínea c do § 2º do art. 443 da Consolidação 
das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo De-
creto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

§ 7º Os jovens que receberem o auxílio
financeiro por meio de convênio, nos ter-

mos do § 2º do art. 3º-A da Lei nº 9.608, de 
18 de fevereiro de 1999, terão prioridade de 
atendimento no âmbito do PNPE.” (NR)

“Art. 3º O PNPE será coordenado, execu-
tado e supervisionado pelo Ministério do Tra-
balho e Emprego e contará com um Conselho 
Consultivo, ao qual caberá debater e sugerir 
medidas para o aperfeiçoamento do PNPE.

 .................................................... “ (NR)
“Art. 4º O cadastramento do jovem no 

PNPE será efetuado nas unidades de aten-
dimento do Sistema Nacional de Emprego 
– SINE, ou em órgãos ou entidades conve-
niados.

Parágrafo único. (revogado)“ (NR)
“Art. 5º  ..................................................
§ 1º Os empregadores que atenderem 

ao disposto no art. 4º A desta lei terão aces-
so àsubvenção econômica de que trata este 
artigo, no valor de 6 (seis) parcelas bimestrais 
de R$250,00 (duzentos e cinqüenta reais), por 
emprego gerado.

I – (revogado);
II – (revogado).
 ..............................................................
§ 3º (revogado)
 .................................................... “ (NR)
“Art. 6º O Ministério do Trabalho e Em-

prego será responsável pelo monitoramento 
da movimentação do quadro de empregados 
da empresa que aderir ao PNPE, de modo a 

evitar a substituição de trabalhadores ativos 
por jovens dele participantes.

§ 3º O monitoramento de que trata o ca-
put deste artigo será efetuado com base nas 
informações do Cadastro Geral de Emprega-
dos e Desempregados – CAGED e levará em 
consideração a taxa de rotatividade do setor 
declarado pela empresa e a região em que 
ela se situa.

§ 4º A empresa que apresentar taxa de 
rotatividade em seu quadro de pessoal su-
perior à taxa de rotatividade do setor, na res-
pectiva região, terá cancelada sua adesão ao 
PNPE, não fazendo jus, a partir da data do 
cancelamento, à subvenção de que trata o 
art. 5º desta lei.

§ 5º O Poder Executivo disporá, em regu-
lamento, sobre os critérios a serem adotados 
para a aplicação do disposto no § 4º deste 
artigo.” (NR)

“Art. 8º O empregador deverá manter àdis-
posição da fiscalização do trabalho o compro-
vante de matricula e os atestados de freqüên-
cia mensais, emitidos pelo estabelecimento de 
ensino, relativamente a cada jovem contratado 
no âmbito do PNPE ou cópia do certificado de 
conclusão do ensino médio.” (NR)

“Art. 9º É vedada a contratação, no âm-
bito do PNPE, de jovens que sejam parentes, 
ainda que por afinidade, até o 2º (segundo) 
grau, dos empregadores e sócios das empre-
sas ou entidade contratante.” (NR)

Art. 2º A Lei nº 10.749, de 22 de outubro de 2003, 
passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos:

“Art. 2ºA Os contratos de trabalho cele-
brados no âmbito do PNPE poderão ser por 
tempo indeterminado ou determinado, nos 
termos da Consolidação das Leis do Traba-
lho – CLT.

Parágrafo único. Os contratos de trabalho 
por tempo determinado deverão ter duração 
mínima de 12 (doze) meses.”

“Art. 4ºª A inscrição do empregador no 
PNPE será efetuada:

I – via internet;
II – nas unidades dos Correios; ou
III – em orgãos ou entidades convenia-

dos.
§ 1º As inscrições efetuadas em confor-

midade com os incisos II e III do caput deste 
artigo serão encaminhadas às unidades mais 
próximas do Sistema Nacional de Emprego 
– Sine para fins de processamento.
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§ 2º Mediante termo de adesão ao PNPE, 
poderá inscrever-se como empregador qual-
quer pessoa jurídica ou física a ela equiparada 
que firme compromisso de gerar novos empre-
gos na forma dos arts. 5º ao 9º desta lei e que 
comprove a regularidade do recolhimento de 
tributos e de contribuições devidas ao Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, ao 
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, à 
Secretaria da Receita Federal do Ministério da 
Fazenda e à Dívida Ativa da União.”

Art. 3º Os §§ 2º e 3º do art. 3ºA da Lei nº 9.608, 
de 18 de fevereiro de 1998, passam a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 3º-A  ..............................................
 ..............................................................
§ 2º O auxílio financeiro poderá ser pago 

por órgão ou entidade pública ou instituição pri-
vada sem fins lucrativos previamente cadastra-
dos no Ministério do Trabalho e Emprego, utili-
zando recursos da União, mediante convênio, 
ou com recursos próprios.

§ 3º É vedada a concessão do auxílio 
financeiro a que se refere este artigo ao volun-
tário que preste serviço a entidade pública ou 
instituição privada sem fins lucrativos, na qual 
trabalhe qualquer parente, ainda que por afi-
nidade, até o 2º (segundo) grau.

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

Art. 4º As empresas que já efetuaram a contrata-
ção de jovens vinculados ao PNPE poderão beneficiar-
se dos novos valores, a partir da edição desta Lei.

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

Art. 6º Ficam revogados o inciso V do art. 2º, o 
parágrafo único do art. 4º, o § 3º do art. 5º e o § 2º do 
art. 7º da Lei nº 10.748, de 22 de outubro de 2003.

MEDIDA PROVISÓRIA ORIGINAL  Nº 186, DE 2004

Altera e acrescenta dispositivos à Lei 
nº 10.748, de 22 de outubro de 2003, que 
cria o Programa Nacional de Estímulo ao 
Primeiro Emprego para os Jovens – PNPE, 
e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a se-
guinte Medida Provisória, com força de lei:

Art. 1º Os arts. 2º, 5º e 6º da Lei nº 10.748, de 
22 de outubro de 2003, passam a vigorar com as se-
guintes alterações:

“Art. 2º ...................................................
 ..............................................................

III – estejam matriculados e freqüentando 
regularmente estabelecimento de ensino fun-
damental ou médio, ou cursos de educação de 
jovens e adultos, nos termos dos arts. 37 e 38 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
ou que tenham concluído o ensino médio;

 ..............................................................
§ 1º No mínimo setenta por cento dos 

empregos criados no âmbito do PNPE serão 
preenchidos por jovens que ainda não tenham 
concluído o ensino fundamental ou médio.

§ 2º O encaminhamento dos jovens ca-
dastrados no PNPE às empresas contratantes, 
atendidas as habilidades específicas por elas 
exigidas e a proximidade entre a residência do 
jovem e o posto de trabalho oferecido, obser-
vará o percentual de que trata o § 1º, a ordem 
cronológica das inscrições e o disposto no § 
4º do art. 5º desta Lei.

 ..............................................................
§ 6º O PNPE não abrange o trabalho do-

méstico nem o contrato da experiência previsto 
na alínea c do § 2º do art. 443 da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

§ 7º Os jovens que recebem o auxílio 
financeiro por meio de convênio, nos termos 
do § 2º do art. 3º-A da Lei nº 9.608, de 18 de 
fevereiro de 1998, terão prioridade de atendi-
mento no âmbito do PNPE, suspendendo-se o 
auxílio financeiro ali previsto quando atendidos 
pelo PNPE”. (NR)

“Art. 5º  ..................................................
§ 1º Os empregadores que atenderem ao 

disposto no art. 4º terão acesso à subvenção 
econômica de que trata este artigo no valor de 
seis parcelas bimestrais de R$ 250,00 (duzen-
tos e cinqüenta reais), por emprego gerado.

 ..............................................................
“Art. 6º O Ministério do Trabalho e Em-

prego será responsável pelo monitoramento 
da movimentação do quadro de empregados 
da empresa que aderir ao PNPE, de modo a 
evitar a substituição de trabalhadores ativos 
por jovens dele participantes.

 ..............................................................
§ 3º O monitoramento de que trata o ca-

put será efetuado com base nas informações 
do Cadastro Geral de Empregados e Desem-
pregados – CAGED, e levará em consideração 
a taxa de rotatividade do setor declarado pela 
empresa e a região em que ela se situa.
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§ 4º Será cancelada a adesão ao FNPE 
da empresa que apresentar taxa de rotativi-
dade em seu quadro de pessoal superior à 
taxa de rotatividade do setor, na respectiva 
região, não fazendo jus, a partir da data do 
cancelamento, à subvenção de que trata o 
art. 5º desta Lei.

§ 5º O Poder Executivo disporá, em regu-
lamento, sobre os critérios a serem adotados 
para a aplicação do disposto no § 4º.” (NT)

Art. 2º A Lei nº 10.748, de 2003, passa a vigorar 
acrescida do seguinte artigo:

“Art. 2º-A. Os contratos de trabalho cele-
brados no âmbito do PNPE poderão ser por tem-
po indeterminado ou determinado, nos termos 
da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

Parágrafo único. Os contratos de trabalho 
por tempo determinado deverão ter duração 
mínima de doze meses.” (NR)

Art. 3º As empresas que já efetuaram a 
contratação de jovens vinculados ao PNPE po-
derão beneficiar-se dos novos valores, a partir 
da edição desta Medida Provisória.

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

Art. 5º Ficam revogados o § 3º do art. 5º e o § 2º do 
art. 7º da Lei nº 10.748, de 22 de outubro de 2003.

Brasília, 13 de maio de 2004; 183º da Indepen-
dência e 116º da República. – LUIZ INÁCIO LULA DA 
SILVA – Ricardo José Ribeiro Berzoini.

EM. nº 04/GM/MTE.

Brasília, 28 de abril de 2004

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. O Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro 

Emprego – PNPE, possui como objetivos centrais: a) a 
criação de postos de trabalho para jovens ou prepará-
los para o mercado de trabalho e ocupações alternati-
vas, geradores de renda e b) a qualificação do jovem 
para o mercado de trabalho e a inclusão social.

2. Entre outras ações, o Programa apresenta a linha 
de subvenção econômica que consiste na concessão de 
incentivo financeiro para os empregadores que contrata-
rem jovens, de baixa renda e de baixa escolaridade, de-
vidamente cadastrados no PNPE. A linha de subvenção 
econômica do PNPE foi implementada, de fato, no final 
de outubro de 2003, após a sanção presidencial que ins-
tituiu a Lei nº 10.348, de 22 de outubro de 2003.

3. Durante este primeiro período de operação, 
de novembro de 2003 a fevereiro de 2004, foi possível 
constatar algumas restrições ao PNPE, que são pas-
síveis de solução pela presente alteração legislativa, 

conforme indica diagnóstico realizado pelo Ministério 
do Trabalho e Emprego, por meio da Secretaria de 
Políticas Públicas de Emprego.

4. A linha de subvenção econômica atua sobre as 
admissões que as empresas estão dispostas a realizar 
e, por isso, o desempenho da referida linha depende 
diretamente do desempenho da economia e do mer-
cado de trabalho. Embora existam fortes indícios de 
que o desempenho do PNPE foi prejudicado pelo baixo 
dinamismo econômico constatado durante todo o ano 
de 2003 e pelo efeito negativo sazonal do mercado de 
trabalho no período em que operou, é possível localizar 
pontos restritivos no Programa que podem afetar a sua 
atratividade em relação a adesão empresarial.

5. Um dos pontos restritivos diz respeito ao valor 
da subvenção econômica, que está disciplinado no artigo 
5º da Lei nº 10.748/2003. Ali se estabelece um valor de 
subvenção econômica diferenciado para as empresas, de 
acordo com o porte do estabelecimento. Segundo o texto 
vigente, grandes e médias empresas recebem metade 
do valor destinado às micro e pequenas. Isso gera um 
desestímulo à adesão de grandes e médias empresas e 
inviabiliza o alcance das metas lixadas para o Programa. 
o que motiva a urgência da modificação proposta.

6. Uma série de compromissos é assumida pelos 
empregadores quando contratam um jovem por meio 
do PNPE. Esses compromissos podem ser entendi-
dos pelos empregadores como restrições, algumas 
delas mensuráveis monetariamente. Nesse sentido, 
uma das restrições é a obrigatoriedade de manter o 
número médio de funcionários pelos 12 meses em que 
estiver participando ao Programa. A aceitação ou não 
deste compromisso depende das expectativas das em-
presas, que parecem apresentar um comportamento 
tipicamente defensivo, baseados na aversão ao risco. 
Assim, caso o quadro econômico não demonstre um 
cenário positivo, as empresas optam por não assumir 
compromissos de alto risco. Porém, um levantamento 
nas bases de dados RAIS e CAGED indica que 91,4% 
das empresas mantiveram ou ampliaram o seu quadro 
de empregados. Desta maneira, será implementado 
um sistema de monitoramento da dimensão do qua-
dro de funcionários das empresas, onde a rotatividade 
individual de cada empresa seria comparada com a 
rotatividade do setor. Caso a empresa apresente uma 
rotatividade significativamente mais elevada do que a 
rotatividade do setor, a fiscalização do Ministério do 
Trabalho e Emprego seria acionada, por meio das Dele-
gacias Regionais do Trabalho, e realizada a verificação 
relativa às praticas de substituição do mão-de-obra. 
Caso a empresa apresente taxa de rotatividade em 
seu quadro de pessoal superior à taxa de rotatividade 
do setor, na respectiva região, será desligada do Pro-
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grama, não fazendo jus, a partir da data do cancela-
mento, à subvenção devida.

7. Outro ponto restritivo identificado pelo diagnósti-
co é a obrigatoriedade de manutenção da vaga do PNPE 
por parte da empresa. A substituição do jovem contra-
tado é permitida, desde que a empresa contrate outro 
jovem do Programa em um espaço de 30 dias. Porém, 
a Lei nº 10.748/2003, no art. 2º, estabelece que os jo-
vens devem ser encaminhados por ordem cronológica 
de inscrição. A mesma Lei, no parágrafo 2º do art. 7º, 
estabelece que o jovem que completar 25 anos ou que 
completar o ensino médio está automaticamente exclu-
ído do Programa e a empresa deve substituí-lo. Uma 
vez que a empresa não tem controle sobre o jovem que 
lhe é encaminhado, a percepção do risco por parte da 
empresa de ela receber um jovem prestes a completar 
o ensino médio ou os 25 anos de idade e ter que demi-
ti-lo durante a sua participação no Programa é grande 
e os custos decorrentes dessa substituição não são 
compensados pelo benefício proposto pelo Programa, 
desestimulando assim a participação empresarial.

8. Também foram identificadas restrições no pro-
cesso de encaminhamento do jovem às vagas ofer-
tadas no PNPE. Nesse sentido, duas providências já 
estão sendo tomadas. Em primeiro lugar. está sendo 
realizado um zoneamento das regiões metropolitanas 
mais extensas geograficamente, o que irá permitir que 
os jovens sejam encaminhados para os postos de tra-
balho de sua região de moradia. No mesmo sentido, 
será introduzido, no sistema operacional do Programa, 
o critério de encaminhamento por idade nas ocupações 
que exijam idade mínima para a contratação.

9. A relevância e a urgência da edição da medida 
provisória proposta derivam da natureza prioritária que 
o Programa Nacional de Estimulo ao Primeiro Empre-
go possui para o Governo de Vossa Excelência, bem 
como do seu elevado impacto social. Com eleito, na 
ausência de caminhos para construir sua independên-
cia econômica, os jovens de baixa renda e baixa es-
colaridade, público-alvo do Programa, são facilmente 
atraídos para a criminalidade. O agravamento da delin-
qüência juvenil constatado ao longo da última década 
requer a adoção de políticas públicas que produzam 
efeitos imediatos, O Programa Nacional de Estímulo 
ao Primeiro Emprego enquadra-se nesta perspectiva, 
e as alterações propostas visam simplificar os meca-
nismos de captação de vagas e viabilizar o alcance 
das metas fixadas.

10. São essas. Senhor Presidente, as razões que 
nos levam a propor a Vossa Excelência a edição da 
presente Medida Provisória.

Respeitosamente, – Ricardo José Ribeiro Ber-
zoin.

MENSAGEM Nº 236, DE 2004

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 62 da Constituição Federal, 

submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências 
o texto da Medida Provisória nº 186 , de 13 de maio 
de 2004, que “Altera e acrescenta dispositivos à Lei nº 
10.748, de 22 de outubro de 2003, que cria o Progra-
ma Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego para 
os Jovens – PNPE, e dá outras providências”.

Brasília, 13 de maio de 2004. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

EM. nº 04/GM./MTE

Brasília, em 28 de abril de 2004

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. O Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro 

Emprego – PNPE, possui como objetivos centrais: a) a 
criação de postos de trabalho para jovens ou prepará-
los para o mercado de trabalho e ocupações alternati-
vas, geradoras de renda e b) a qualificação do jovem 
para o mercado de trabalho e a inclusão social.

2. Entre outras ações, o Programa apresenta a linha 
de subvenção econômica que consiste na concessão de 
incentivo financeiro para os empregadores que contrata-
rem jovens, de baixa renda e de baixa escolaridade, de-
vidamente cadastrados no PNPE. A linha de subvenção 
econômica do PNPE foi implementada, de fato, no final 
de outubro de 2003, após a sanção presidencial que ins-
tituiu a Lei nº 10.748, de 22 de outubro de 2003.

3. Durante este primeiro período de operação, 
de novembro de 2003 a fevereiro de 2004, foi possível 
constatar algumas restrições ao PNPE, que são pas-
síveis de solução pela presente alteração legislativa, 
conforme indica diagnóstico realizado pelo Ministério 
do Trabalho e Emprego, por meio da Secretaria de 
Políticas Públicas de Emprego.

4. A linha de subvenção econômica atua sobre as 
admissões que as empresas estão dispostas a realizar 
e, por isso, o desempenho da referida linha depende 
diretamente do desempenho da economia e do mer-
cado de trabalho. Embora existam fortes indícios de 
que o desempenho do PNPE foi prejudicado pelo baixo 
dinamismo econômico constatado durante todo o ano 
de 2003 e pelo efeito negativo sazonal do mercado de 
trabalho no período em que operou, é possível localizar 
pontos restritivos no Programa que podem afetar a sua 
atratividade em relação a adesão empresarial.

5. Um dos pontos restritivos diz respeito ao valor 
da subvenção econômica, que está disciplinado no artigo 
5º da Lei nº 10.748/2003. Ali se estabelece um valor de 
subvenção econômica diferenciado para as empresas, de 
acordo com o porte do estabelecimento. Segundo o texto 
vigente, grandes e médias empresas recebem metade 
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do valor destinado às micro e pequenas. Isso gera um 
desestímulo à adesão de grandes e médias empresas e 
inviabiliza o alcance das metas fixadas para o Programa, 
o que motiva a urgência da modificação proposta.

6. Uma série de compromissos é assumida pelos 
empregadores quando contratam um jovem por meio 
do PNPE. Esses compromissos podem ser entendidos 
pelos empregadores como restrições, algumas delas 
mensuráveis monetariamente. Nesse sentido, uma das 
restrições é a obrigatoriedade de manter o número 
médio de funcionários pelos 12 meses em que estiver 
participando do Programa. A aceitação ou não deste 
compromisso depende das expectativas das empresas, 
que parecem apresentar um comportamento tipicamente 
defensivo, baseados na aversão ao risco. Assim, caso o 
quadro econômico não demonstre um cenário positivo, 
as empresas optam por não assumir compromissos de 
alto risco. Porém, um levantamento nas bases de da-
dos RAIS e CAGED indica que 91,4% das empresas 
mantiveram ou ampliaram o seu quadro de emprega-
dos. Desta maneira, sugere-se que seja adotado como 
critério de participação empresarial ao PNPE o fato de 
a empresa não ter diminuído o quadro de funcionários 
nos 12 meses anteriores à adesão ao Programa. Asso-
ciado a essa alteração, seria implementado um sistema 
de monitoramento da dimensão do quadro de funcio-
nários das empresas, onde a rotatividade individual de 
cada empresa seria comparada com a rotatividade do 
setor. Caso a empresa apresente uma rotatividade sig-
nificativamente mais elevada do que a rotatividade do 
setor, a fiscalização do Ministério do Trabalho e Empre-
go seria acionada, por meio das Delegacias Regionais 
do Trabalho, e seria realizada a verificação relativa às 
práticas de substituição de mão-de-obra.

7. Outro ponto restritivo identificado pelo diagnósti-
co é a obrigatoriedade de manutenção da vaga do PNPE 
por pane da empresa. A substituição do jovem contra-
tado é permitida, desde que a empresa contrate outro 
jovem do Programa em um espaço de 30 dias. Porém, 
a Lei nº 10.748/2003, no art. 2º, estabelece que os jo-
vens devem ser encaminhados por ordem cronológica 
de inscrição. A mesma lei, no parágrafo 2º do art. 7º, 
estabelece que o jovem que completar 25 anos ou que 
completar o ensino médio está automaticamente exclu-
ído do Programa e a empresa deve substituí-lo. Uma 
vez que a empresa não tem controle sobre o jovem que 
lhe é encaminhado, a percepção do risco por parte da 
empresa de ela receber um jovem prestes a completar 
o ensino médio ou os 25 anos de idade e ter que demi-
ti-lo durante a sua participação no Programa é grande 
e os custos decorrentes dessa substituição não são 
compensados pelo benefício proposto pelo Programa, 
desestimulando assim a participação empresarial.

8. Também foram identificadas restrições no pro-
cesso de encaminhamento do jovem às vagas ofer-
tadas no PNPE. Nesse sentido, duas providências já 
estão sendo tomadas. Em primeiro lugar, está sendo 
realizado um zoneamento das regiões metropolitanas 
mais extensas geograficamente, o que irá permitir que 
os jovens sejam encaminhados para os postos de tra-
balho de sua região de moradia. No mesmo sentido, 
será introduzido, no sistema operacional do Programa, 
o critério de encaminhamento por idade nas ocupações 
que exijam idade mínima para a contratação.

9. A relevância e a urgência da edição da medida 
provisória proposta derivam da natureza prioritária que 
o Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Empre-
go possui para o Governo de Vossa Excelência, bem 
como do seu elevado impacto social. Com efeito, na 
ausência de caminhos para construir sua independên-
cia econômica, os jovens de baixa renda e baixa es-
colaridade, público-alvo do Programa, são facilmente 
atraídos para a criminalidade. O agravamento da delin-
qüência juvenil constatado ao longo da última década 
requer a adoção de políticas públicas que produzam 
efeitos imediatos. O Programa Nacional de Estímulo 
ao Primeiro Emprego enquadra-se nesta perspectiva, 
e as alterações propostas visam simplificar os meca-
nismos de captação de vagas e viabilizar o alcance 
das metas fixadas.

10. São essas, Senhor Presidente, as razões que 
nos levam a propor a Vossa Excelência a edição da 
presente Medida Provisória.

Respeitosamente, 

PS.-GSE. nº 918

Brasília, 13 de julho de 2004

A Sua Excelência o Senhor
Senador Romeu Tuma
Primeiro-Secretário do Senado Federal
Nesta 

Senhor Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser sub-

metido à consideração do Senado Federal, o incluso 
Projeto de Lei de Conversão nº 41, de 2004 (Medida 
Provisória nº 186/04, do Poder Executivo), aprovado na 
Sessão Plenária do dia 07-7-04, que “Altera e acrescenta 
dispositivos à Lei nº 10.748, de 22 de outubro de 2003, 
que cria o Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro 
Emprego para os Jovens – PNPE e à Lei nº 9.608, de 
18 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre o serviço vo-
luntário, e dá outras providências.”, conforme o disposto 
no art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001.

Atenciosamente, – Deputado Geddel Vieira Lima, 
Primeiro-Secretário.
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Nota Técnica de Adequação Orçamentária

Brasília, 19 de maio de 2004

Assunto: subsídios para o parecer de adequação 
orçamentária e financeira da Medida Provisória nº 
186, de 13 de maio de 2004, que “altera e acrescen-
ta dispositivos à Lei nº 10.748, de 22 de outubro de 
2003, que cria o Programa Nacional de Estímulo ao 
Primeiro Emprego para os Jovens – PNPE, e dá ou-
tras providências”.
Interessada: Comissão Mista designada para emitir pa-
recer sobre a Medida Provisória nº 186, de 13-5-2004.

1. Introdução

A Constituição Federal estabelece, no art. 62, § 
9º, que caberá a uma comissão mista de deputados 
e senadores examinar as medidas provisórias e so-
bre elas emitir parecer, antes de serem apreciadas, 
em sessão separada, pelo plenário de cada uma das 
Casas Legislativas.

A Resolução nº 1, de 2002– CN, que regula o 
processo legislativo de apreciação de medidas provi-
sórias, determina, no art. 19, que o órgão de consul-
toria e assessoramento orçamentário, da Casa a que 
pertencer o relator da matéria, deverá elaborar nota 
técnica, com subsídios acerca da adequação orçamen-
tária e financeira da medida provisória a ser encami-
nhada aos relatores e demais membros da comissão 
mista, no prazo de cinco dias contados da publicação 
da medida provisória.

A nota técnica deve atender ao disposto no art. 5º, 
§ 1º, da Resolução nº 1, de 2002 –  CN, que prescreve 
a abrangência do exame de compatibilidade e adequa-
ção orçamentária e financeira que deve ser procedido 
pela comissão mista: “análise da repercussão sobre a 
receita ou a despesa pública da União e da implicação 
quanto ao atendimento das normas orçamentárias e 
financeiras vigentes, em especial a conformidade com 
a Lei Complementar nº 101, de 2000, a lei do plano 
plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei or-
çamentária da União”.

2. Síntese da Medida Provisória

A Medida Provisória (MP) nº 186, de 13-5-2004, 
altera diversos dispositivos da Lei nº 10.746/2003, que 
instituiu o Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro 
Emprego. O PNPE possui como objetivos centrais a 
criação de postos de trabalho para jovens e sua qua-
lificação e preparação para o mercado de trabalho e 
ocupações alternativas.

Consoante a Exposição de Motivos –  EM –  nº 4/
GM./MTE., durante o primeiro período de operação do 
Programa, de novembro de 2003 a fevereiro de 2004, 

constataram-se algumas limitações do PNPE, as quais 
a Medida Provisória busca superar. O desempenho do 
PNPE teria sido prejudicado, também, pelo baixo dina-
mismo econômico constatado no período.

Uma das principais medidas do PNPE é a linha 
de subvenção econômica, consistindo na concessão 
de incentivo financeiro aos empregadores que contra-
tarem jovens cadastrados no Programa, de renda e es-
colaridade baixas. Pelo art. 5º da Lei nº 10.748/2003, 
o valor da subvenção depende do porte dos empre-
gadores (até 6 parcelas de R$200,00 por emprego 
gerado, para empregador com renda ou faturamento 
de até R$1.200.000,00, no ano-calendário anterior, 
e até 6 parcelas de R$ 100,00 por emprego gerado, 
para empregador com renda ou faturamento superior 
a R$ 1.200.000,00, no ano-calendário anterior). A MP 
unifica o valor da subvenção, prevendo 6 prestações 
bimestrais de R$ 250,00, por emprego gerado. Não 
há mais, por conseguinte, variação no montante da 
subvenção em função do porte das empresas. Além 
disso, o valor da subvenção foi majorado.

Outra alteração normativa diz respeito aos com-
promissos assumidos pelos empregadores quando da 
contratação de jovens por meio do PNPE. Detectou-se 
que uma das restrições à eficácia do Programa era a 
exigência, presente no art. 6º da Lei nº 10.748/2003, 
de o empregador manter o número médio de empre-
gados pelos 12 meses em que estiver participando 
do Programa. Caso o cenário econômico prospecti-
vo não indicasse um quadro favorável, o empregador 
evitaria assumir riscos dessa natureza, aos quais es-
tão associados diversos custos. A MP estipula que o 
Ministério do Trabalho e Emprego será responsável 
pelo monitoramento da movimentação do quadro de 
trabalhadores da empresa que adere ao Programa, 
de modo a evitar a substituição de trabalhadores ati-
vos por jovens dele padicipantes. A teor do novo § 4º 
do art. 6º da lei, proposto pela MP, será cancelada a 
adesão ao PNPE da empresa que apresentar taxa de 
rotatividade de mão-de-obra superior à taxa de rotati-
vidade do setor, na respectiva região, não fazendo jus 
à subvenção econômica.

Constatou-se, ainda, que o dispositivo inscrito no 
§ 2º do art. 7º da lei, estabelecendo que o jovem que 
completar 25 anos ou finalizar o ensino médio esta-
ria automaticamente excluido do Programa, causava 
diversos inconvenientes às empresas e atuava como 
elemento inibidor das contratações. A MP altera a exi-
gência, permitindo a contratação de jovens que tenham 
concluído o ensino médio, garantindo, contudo, ex vi do 
novo § 1º do art. 2º, que, no mínimo, 70% dos empre-
gos criados sejam preenchidos por jovens que ainda 
não terminaram o ensino fundamental ou médio.
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Uma última alteração trazida pela MP diz respeito 
à inclusão da possibilidade de contratação de jovens 
por prazo determinado, ressalvada a hipótese do con-
trato de experiência. Para tanto, é acrescido o art. 2º-A 
na Lei nº 10.748/2003, e modificada a redação do § 6º 
do art. 2º da referida Lei.

3. Subsídios acerca da adequação Financeira e 
Orçamentária

A Medida Provisória nº 186, de 13-5-2004, altera 
alguns dispositivos da Lei nº 10.748/2003, porém não 
modifica, na essência, os preceitos que dizem respeito 
mais diretamente à adequação financeira e orçamentá-
ria do PNPE. Assim é que se mantêm íntegros os arts. 
5º, § 4º e 12 da referida lei. O § 4º do art. 5º estipula 
que a concessão da subvenção econômica fica condi-
cionada à disponibilidade dos recursos financeiros, dis-
tribuídos na forma definida pelo Ministério do Trabalho 
e Emprego. Já o art. 12 assinala que as despesas com 
a subvenção econômica e com o auxílio financeiro ao 
prestador de serviço voluntário correrão à conta das 
dotações orçamentárias consignadas anualmente ao 
Ministério do Trabalho e Emprego, observados os limi-
tes de movimentação e empenho e de pagamento da 
programação orçamentária e financeira anual.

Nesse sentido, as despesas do PNPE apresen-
tam-se como discricionárias, sujeitas a contingencia-
mento, não cabendo falar, aqui, de despesas obrigató-
rias. A própria Lei Orçamentária para 2004 classifica as 
programações do Programa com indicador de resultado 
primário RP = 2, ou seja, despesas primárias discricio-
nárias. Daí decorre que não é aplicável o art. 17 da Lei 
Complementar nº 101, de 2000, Lei de Responsabili-
dade Fiscal, que trata das exigências para a criação 
de despesas obrigatórias de caráter continuado.

O art. 16 da Lei Complementar nº 101, de 2000, 
porém, deveria ser observado pelo Poder Executivo, já 
que o aumento real do valor da subvenção econômica 
caracteriza-se como expansão ou aperfeiçoamento 
de ação governamental, com potencial para acarre-
tar aumento de despesa, mesmo que não obrigatória. 
Assim é que deveria ter sido informada, na Exposição 
de Motivos, a teor do art. 16, I, da Lei Complementar, 
a estimativa do impacto orçamentário-financeiro no 
exercício de 2004 e nos dois subseqüentes. Essas in-
formações, sem embargo, não constam da EM.

Deve ser aferida, também, a adequação dessas 
ações à lei orçamentária anual, em atenção ao art. 16, § 
1º, I, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Apesar de não 
ser informado na EM, tudo leva a crer que existe folga 
suficiente no Orçamento para os gastos do Programa. 
Isso porque, como já foi mencionado, as expectativas 
iniciais quanto ao número de contratações no âmbito 

do PNPE foram frustradas. A quase totalidade da do-
tação autorizada do Programa para 2004 mantém-se 
sem execução orçamentária.

Para ilustrar, segundo o Sistema de Execução 
Orçamentária disponibilizado pelo Prodasen, atuali-
zado até 7-5-2004, a dotação total autorizada para o 
Programa 1329 –  Primeiro Emprego – atinge R$ 189,1 
milhões, dos quais foi empenhado somente R$ 1,2 mi-
lhão. A ação orçamentária relacionada à concessão 
da subvenção econômica –  “Estímulo Financeiro ao 
Empregador para Geração do Primeiro Emprego des-
tinado a Jovens” –  tem dotação autorizada de R$92,5 
milhões e dotação empenhada de R$0,2 milhão.

Não se deve olvidar, da mesma forma, das dispo-
sições da Lei nº 4.320/1964, na análise da adequação 
orçamentária e financeira das medidas provisórias. 
Ressalte-se que a MP em comento autoriza incremen-
to do valor de uma das modalidades de transferência 
governamental a entidades privadas (subvenções eco-
nômicas). A inclusão, na lei orçamentária, de dotações 
a título de subvenções econômicas, definidas no art. 
12, § 3º, II, da Lei nº 4.320/1964, como aquelas que se 
destinam a empresas públicas ou privadas de caráter 
comercial, agrícola ou pastoril, impõe prévia autoriza-
ção expressa em lei especial. É o que estipula o art. 
19 do referido Diploma Legal. A Lei nº 10.748/2003, 
modificada agora pela MP nº 186, de 13/05/2004, supre 
esse requisito. – Eduardo Andres Ferreira Rodriguez, 
Consultor de Orçamentos.

PARECER À MEDIDA PROVISÓRIA  
Nº 186, DE 2004, PROFERIDO NO PLENÁRIO 

 DA CÂMARA DOS DEPUTADOS  
EM SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO MISTA.

O SR. REGINALDO LOPES (PT-MG. Para emi-
tir parecer. Sem revisão do orador.) –  Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Deputados, a Medida Provisória nº 186, de 
15 de maio de 2004, altera e acrescenta dispositivos 
à Lei nº 10.748, de 22 de outubro de 2003, que cria o 
Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego 
e dá outras providências. Dentre os pontos diagnosti-
cados, a Medida Provisória nº 186 pretende:

a) aumentar o valor e estipular um único pata-
mar de subvenção econômica, objetivando estimular 
a adesão das grandes e médias empresas;

b) alterar o critério de adesão para permitir a par-
ticipação das empresas que tenham mantido o número 
de empregados nos 12 meses anteriores à adesão ao 
programa e, ao invés de obrigá-las a manter o mesmo 
número por todo o período de adesão, permitir que haja 
rotatividade compatível com a média do setor;

c) estabelecer critérios mais coerentes para a 
substituição de jovem participante do PNPE no caso 
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de demissão, fixando como critério não somente a data 
de inscrição no programa, mas também a proximidade 
da residência;

d) permitir a contratação de jovens com o ensino 
médio concluído, respeitando o espírito original da pro-
posta ao fixar cota de 70% de contratados com ensino 
fundamental ou médio não concluídos;

e) permitir a manutenção no emprego de jovens 
que tenham contemplado o ensino médio ou que te-
nham alcançado 25 anos de idade, minorando custos 
de demissões não provocadas pelo empregador.

A Medida Provisória sob análise recebeu farta 
colaboração de todo o Congresso Nacional. No prazo 
regimental foram oferecidos 57 emendas à Medida 
Provisória, de autoria de diversos Parlamentares.

A Comissão Mista incumbida de emitir parecer 
sobre a matéria, embora constituída, não se instalou. 
Assim, o Exmº Sr. Presidente do Congresso Nacional 
encaminhou o processo respectivo ao Exmº Sr. Presi-
dente da Câmara dos Deputados.

Nesta oportunidade, cabe ao Plenário da Câmara 
dos Deputados deliberar sobre a matéria.

Voto do Relator.
Da admissibilidade.
De fato, o alto nível de desemprego juvenil e a 

necessidade de se adotar políticas adequadas para o 
enfrentamento da questão, objeto da Medida Provisória 
nº 186, ensejam o pleno atendimento dos pressupostos 
constitucionais de relevância e urgência.

Da constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa.

Pelo exposto, somos pela constitucionalidade, 
juridicidade e boa técnica legislativa da Medida Pro-
visória nº 186, de 2004, bem como das Emendas de 
nºs de 1 a 57, na forma dada pelo Projeto de Lei de 
Conversão.

Da adequação financeira e orçamentária.
Diante do exposto, concluímos pela compatibilida-

de e adequação financeira e orçamentária da Medida 
Provisória nº 186, de 2004, bem como das emendas 
a ela apresentadas, à exceção da Emenda nº 48, que 
deixou de atender aos requisitos pertinentes à ade-
quação financeira e orçamentária.

Do mérito.
Contínuos ajustes têm sido feitos para estimular 

o PNPE, provando sua importância para a sociedade. 
As contribuições da Relatoria, inseridas no Projeto de 
Lei de Conversão, são as seguintes:

1) facultar a adesão dos empregadores pela In-
ternet e pelos Correios, desburocratizando e incenti-
vando a adesão dos empregadores ao programa e a 
conseqüente oferta de vagas;

2) tornar mais claro o requisito de baixa renda 
familiar para participação no PNPE, permitindo que os 
participantes do Programa possam acumular outras 
subvenções econômicas de programas congêneres e 
similares, desde que não extrapolem a renda familiar 
de meio salário mínimo mensal per capita;

3) entre essas cumulações possíveis está a do 
próprio auxílio financeiro criado pela lei do PNPE. As-
sim, jovens que recebem auxílio financeiro por meio 
de convênio passam a ter prioridade de atendimento 
no âmbito do PNPE, sem necessariamente abrir mão 
do auxílio;

4) para estimular a concessão do auxílio finan-
ceiro, ao invés de obrigar o pagamento por órgão ou 
entidade pública ou instituição privada sem fins lucra-
tivos conveniados, o tomamos facultativo. Isso implica 
a possibilidade de a União vir a efetuar diretamente 
os pagamentos devidos aos jovens; e

5) o Projeto de Lei de Conversão contempla soli-
citação do Ministério do Trabalho e Emprego para dar 
nova redação ao caput do art. 3º, que versa sobre a 
coordenação, execução e supervisão do PNPE.

Diante do exposto, somos pela aprovação da 
Medida Provisória nº 186, de 2004, e das Emendas 
nºs 15, 35, 36, 46 e 50 a 56, na forma do Projeto de 
Lei de Conversão anexo, e pela rejeição das Emen-
das nºs 1 a 14, 16 a 34, 37 a 45, 47 a 49 e 57, a ela 
apresentadas.

É o parecer, nobre Presidente João Paulo 
Cunha.

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO À MESA

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 186, DE 2004 
(Mensagem nº 236, de 2004)

Altera e acrescenta dispositivos à Lei 
nº 10.748, de 22 de outubro de 2003, que 
cria o Programa Nacional de Estímulo ao 
Primeiro Emprego – PNPE, e dá outras pro-
vidências.

Autor Poder Executivo
Relator: Deputado Reginaldo Lopes

I – Relatório

O Exmº Sr. Presidente da República, com fulcro no 
art. 62 da Constituição Federal, submete à deliberação 
do Congresso Nacional, nos termos da Mensagem nº 

236, de 13-5-2004, a Medida Provisória nº 186, de 15 
de maio de 2004, que “Altera e acrescenta dispositivos 
à Lei nº 10.748, de 22 de outubro de 2003, que cria o 
Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego 
– PNPE, e dá outras providências”.
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A Medida Provisória pretende corrigir, amparada 
por diagnóstico efetuado pela Secretaria de Políticas 
Públicas de Emprego, do Ministério do Trabalho e Em-
prego, “pontos restritivos do programa” que afastaram a 
adesão empresarial à idéia de fomentar a contratação 
dos jovens mais sujeitos ao desemprego.

Dentre os pontos diagnosticados, a Medida Pro-
visória 186, de 2004 pretende:

a) aumentar o valor e estipular um único 
patamar de subvenção econômica objetivan-
do estimular a adesão de grandes e médias 
empresas;

b) alterar o critério de adesão para per-
mitir a participação das empresas que tenham 
mantido o número de empregados nos 12 
meses anteriores à adesão ao programa e, 
ao invés de obrigá-las a manter o mesmo nú-
mero por todo o período de adesão, permitir 
que haja rotatividade compatível com a média 
do setor;

c) estabelecer critérios mais coerentes 
para a substituição de jovem participante do 
PNPE no caso de demissão, fixando como 
critério, não somente a data de inscrição no 
programa, mas também a proximidade da re-
sidência;

d) permitir a contratação de jovens com 
o ensino médio concluído, respeitando o espí-
rito original da proposta ao fixar cota de 70% 
(setenta por cento) de contratados com ensino 
fundamental ou médio não concluÍdos;

e) permitir a manutenção no emprego 
de jovens que tenham completado o ensino 
médio ou que tenham alcançado 25 anos de 
idade, minorando custos de demissões não 
provocadas pelo empregador.

Segundo a Exposição de Motivos nº 004/MTE, 
“na ausência de caminhos para construir sua indepen-
dência econômica, os jovens de baixa renda e baixa 
escolaridade, público-alvo do Programa, são facilmente 
atraídas para a criminalidade. O agravamento da delin-
qüência juvenil constatado ao longo da última década 
requer a adoção de políticas públicas que produzam 
efeitos imediatos. O Programa Nacional de Estimulo 
ao Primeiro Emprego enquadra-se nesta perspectiva, 
e as alterações propostas visam simplificar os meca-
nismos de captação de vagas e viabilizar o alcance 
das metas fixadas.”

Para minorar o problema do desemprego de jo-
vens e suas nefastas conseqüências para a socie-
dade, o Poder Executivo encaminha à apreciação do 
Congresso Nacional esta Medida Provisória nº 186/04, 

para tomar o PNPE mais ágil e atrativo para os em-
pregadores, estimulando-os a assumir os riscos da 
contratação, mesmo diante de um cenário de expec-
tativas conservadoras.

A Medida Provisória sob análise recebeu farta co-
laboração de todo o Congresso Nacional. No prazo regi-
mental, foram oferecidas 57 (cinqüenta e sete) Emendas 
à Medida Provisória, de autoria dos Senhores

Parlamentares:
Dep. Alice Portugal, Emendas nºs 3, 20, 27, 34, 

42 e 51;
Dep. Átila Lira, Emendas 13 e 35;
Dep. Antônio Carlos M. Thame, Emenda nº 12;
Dep. Carlos Alberto Leréia, Emendas nºs 45 e 49;
Dep. Cláudio Magrão, Emendas nºs 16, 44 e 57;
Dep. Daniel Almeida, Emendas nºs 6, 17, 24, 

31, 40 e 56;
Dep. Dr. Hélio, Emenda nº 14;
Dep. Inácio Arruda, Emendas nºs 8, 18, 25, 33, 

41 e 53;
Dep. Jamil Murad, Emendas nºs 4, 22, 28, 43 e 50;
Dep. Jandira Feghali, Emendas nºs 7, 32, 39 e 54;
Sen. José Jorge, Emendas nºs 9, 10, 11 e 37;
Dep. Lobbe Neto, Emenda nº 15;
Dep. José Carlos Machado, Emenda nº 47;
Sen. Marcelo Crivella, Emendas nº 36 e 46;
Sen. Paulo Octávio, Emenda nº 48;
Dep. Perpétua Almeida Emendas nºs 1, 21, 23, 

29, 38 e 55; e,
Dep. Vanessa Grazziotin Emendas nºs 2, 5, 19, 

26, 30 e 52.
As Emendas, classificadas segundo os dispo-

sitivos a serem alterados na Lei nº 10.748, de 2003, 
são as seguintes:

a) Supressão dos incisos II e V do art. 
2º da Lei nº 10.748, de 2003 a Emenda nº 45, 
de autoria do Deputado Carlos Alberto Leréia, 
tenciona dar nova redação ao art. 5º da MP nº 

186, de 2004, para revogar os incisos II e V do 
art. 2º da Lei nº 10.748, de 2003, que fixam 
como requisitos para a inscrição de jovens no 
PNPE a ocorrência de baixa renda familiar e 
não cumulação de percepção de subvenções 
econômicas com o intuito de ampliar o rol de 
beneficiários.

b) Nova redação ao inc. III, do art. 2º, da 
Lei nº 10.748, de 2003, alterado pelo art. 1º da 
MP 186, de 2004:

A Emenda nº 12, do Deputado Antônio 
Carlos Mendes Thame, cuida de ampliar a 
abrangência do programa,

autorizando a contratação de jovens 
que tenham concluído o ensino fundamental, 
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médio ou de curso de educação de jovens e 
adultos.

A Emenda nº 13, do Deputado Átila Lira, 
pretende ampliar a abrangência do programa, 
possibilitando a contratação de jovens que es-
tejam cursando o ensino superior.

A Emenda nº 14, do Deputado Dr. Hélio, 
planeja dar maior abrangência ao programa, 
permitindo a contratação de jovens que este-
jam cursando ou tenham concluído o ensino 
superior a menos de 2 (dois) anos.

c) Supressão do § 1º, do art. 2º, da Lei 
nº 10.748, de 2003:

A Emenda nº 09, de autoria do Senador 
José Jorge, colima suprimir o § 1º do art. 2º 
da Lei do PNPE para retirar as cotas de con-
tratação de estudantes do ensino médio ou 
fundamental, sob o argumento de que esses 
necessitam de bolsas de estudo ou programas 
especiais de estágio para dar continuidade aos 
seus estudos.

d) Nova redação ao § 1º, do art. 2º, da 
Lei nº 10.748, de 2003, alterado pelo art. 1º 
da MP nº 186, de 2004:

A Emenda nº 11 do Senador José Jor-
ge, almeja a retirada dos estudantes do ensi-
no fundamental da cota fixada pelo § 1º, Inc. 
III, do art. 2º, para estimular sua permanência 
na escola e para possibilitar a contratação de 
pessoal melhor qualificado.

A Emenda nº 14, do Deputado Dr. Hé-
lio, intenta incluir os estudantes de nível su-
perior na cota de setenta por cento dos con-
tratados.

e) Nova redação ao § 2º, do art. 2º, da 
Lei no 10.748, de 2003, alterado pelo art. 1º 
da MP nº 186, de 2004:

A Emenda nº 9, de autoria do Senador 
José Jorge, busca alterar a redação do § 2º 
do art. 2º da Lei do PNPE, excluindo a obser-
vância das cotas de contratação como critério 
de encaminhamento de jovens participantes 
do PNPE.

f) Supressão do § 3º, do art. 2º, da Lei 
nº 10.748, de 2003, e inserção de um artigo 
2-B:

As Emendas de nº 50 a 56 objetivam in-
serir artigo na MP 186 para aumentar o con-
trole social sobre o PNPE por intermédio da 
obrigatória publicação mensal de dados con-
cernentes ao Programa na Internet.

g) Nova redação ao parágrafo único, do 
art. 2-A, acrescido á Lei nº 10.748, de 2003, 
pelo art. 2º da MP nº 186, de 2004.

A Emenda nº 37, de autoria do Senador 
José Jorge, possibilita a contratação por pra-
zo determinado por período mínimo de seis 
meses.

As Emendas nº 38 a 43 permitem a con-
tratação por prazo determinado por período 
mínimo de dezoito meses. Os Parlamentares 
signatários apontam que o período de contra-
tação temporária por prazo mínimo de doze 
meses, coincidente com a duração do subsí-
dio, fixado pelo texto da MP nº 186, de 2004, 
estimula a contratação sob essa modalidade 
em detrimento de formas mais protetivas dos 
interesses dos trabalhadores contratação.

A Emenda nº 44, de autoria do Deputado 
Cláudio Magrão, acrescenta ao parágrafo a 
obrigatoriedade da assistência sindical na ho-
mologação da rescisão contratual.

h) Nova redação ao caput do art. 4º da 
Lei nº 10.748, de 2003, alterando a redação 
do art. 1º da MP 186, de

2004:
A Emenda nº 15, do Deputado Lobbe 

Neto, intenta ampliar a rede de cadastramen-
to de jovens e de empregadores utilizando a 
capilaridade dos serviços nacionais de apren-
dizagem.

i) Nova redação ao § 1º, do art. 5º, da 
Lei nº 10.748, de 2003, alterado pelo art. 1º 
da MP 186, de 2004:

A Emenda nº 16, do Deputado Claudio 
Magrão, explicita a obrigatoriedade de se pa-
gar aos empregados contratados pelo Progra-
ma do Primeiro Emprego o piso da categoria 
profissional.

As Emendas de nºs 17 a 22 asseguram 
um subsidio de R$300,00 (trezentos reais) 
para empregadores com renda igual, ou infe-
rior a R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos 
mil reais) e de R$150,00 (cento e cinqüenta 
reais) para aqueles com faturamento supe-
rior a R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos 
mil reais) no ano-calendário anterior. Os Par-
lamentares proponentes afirmam que é pru-
dente manter a sistemática da Lei nº 10.748, 
de 2003, que diferencia pequenas e grandes 
empresas, mas pretendem elevar o valor do 
subsídio para os dois grupos, priorizando as 
menores empresas.
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j) Nova redação ao § 3º, do art. 5º, da 
Lei nº 10.748, de 2003, alterando os art. 1º e 
5º da MP 186, de 2004:

A Emenda nº 47, do Deputado José Car-
los Machado, altera a sistemática de paga-
mento dos subsídios de bimestral para men-
sal a partir do segundo mês subseqüente à 
contratação.

k) Nova redação ao art. 1º da MP 186, de 
2004, para suprimir todas as alterações feitas 
no art. 6º da Lei nº 10.748, de 2003:

As Emendas de nºs 01 a 08, apresenta-
das por Parlamentares do PC do 8, buscam 
suprimir as modificações apostas ao art. 6º da 
Lei do PNPE. Os Proponentes entendem que 
a alteração efetuada pela Medida Provisória nº 
186, de 2004, no bojo da Lei nº 10.748, fragiliza 
os trabalhadores na medida em que permite 
a substituição de mão-de-obra financiada por 
recursos orçamentários ao permitir que haja 
diminuição na média de estoque de empregos 
conforme a Lei originariamente previa.

l) Nova redação ao art. 6º da Lei nº 10.748, 
de 2003, com supressão dos parágrafos inclu-
ídos pelo art. 1º da MP 186, de 2004:

As Emendas de nºs 23 a 28, apresenta-
das por Parlamentares do PC do B, obrigam 
os empregadores inscritos no PNPE a manter, 
enquanto perdurar vínculo empregatício com 
jovens inscritos no PNPE, número médio de 
empregados igual ou superior à média de em-
pregos existentes no estabelecimento nos seis 
últimos meses da assinatura do termo de ade-
são, excluídos desse cálculo os participantes 
do PNPE e de programas congêneres.

m) Nova redação ao art. 6º e ao seu § 4º 
da Lei nº 10.748, de 2003, com as alterações 
efetuadas pelo art. 1º da MP 186, de 2004:

As Emendas de nºs 29 a 34, apresenta-
das por Parlamentares do PC do B, sujeitam 
os empregadores inscritos no PNPE a manter 
taxa de rotatividade de mão-de-obra inferior em 
vinte e cinco por cento à média do setor, na 
respectiva região, sob pena de desligamento 
do programa.

n) Suprime o § 4º, do art. 6º, da Lei nº 

10.748, de 2003, acrescido pelo art. 1º da MP 
186, de 2004:

A Emenda nº 10, de autoria do Senador 
José Jorge, busca a supressão do § 4º, acres-
cido ao art. 6º, pela MP 186, de 2004, sob o 
argumento de que o mecanismo de controle 
baseado na taxa de rotatividade do setor é 

muito suscetível às particularidades de cada 
região e por já haver previsão no caput do art. 
6º de que o Ministério do Trabalho e Emprego 
será o responsável pelo monitoramento da 
movimentação do quadro de empregados das 
empresas que aderirem ao PNPE.

o) Dá nova redação ao art. 8º, da Lei nº 

10.748, de 2003, alterando a redação do 1º 
da MP 186, de 2004:

A Emenda nº 35, do Deputado Átila Lira, 
torna obrigatória a manutenção do certificado 
de conclusão do ensino médio para apresen-
tação à Fiscalização do Trabalho.

p) Dá nova redação ao art. 9º e insere 
parágrafo único na Lei nº 10.748, de 2003, alte-
rando a redação do 1º da MP 186, de 2004:

A Emenda nº 36, do Senador Marcelo 
Crivella, almeja minorar as proibições de con-
tratações de jovens no âmbito do PNPE, limi-
tando os impedimentos de parentesco, ainda 
que por afinidade, até o 2º grau, apenas no que 
tange a empregadores e sócios da empresa ou 
entidade contratante, sem qualquer restrição 
para pequeno e micro empresas.

q) Suprime o § 3º, do art. 3º-A, da Lei nº 
9.608, de 18 de fevereiro de 1998, dando nova 
redação ao 5º da MP 186, de 2004:

A Emenda nº 46, do Senador Marcelo 
Crivella, procura retirar os impedimentos para 
a contratação de parentes ou para a conces-
são de auxílio aos prestadores de serviço 
voluntário.

r) Inclusão de artigo na Lei nº 10.748, 
de 2003, alterando o art. 2º da MP 186, de 
2004:

A Emenda nº 57, de autoria do Deputado 
Cláudio Magrão, compele as empresas a ofere-
cerem periodicamente cursos de capacitação 
aos seus funcionários.

s) Inclusão de artigo na MP nº 186, de 
2004, para modificar a Lei nº 8.036, de 1990, 
que criou o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço:

A Emenda nº 49, de autoria do Depu-
tado Carlos Alberto Leréia, reduz a alíquota 
do FGTS de oito para dois por cento no pri-
meiro ano de vigência do contrato abrangido 
pelo PNPE.

t) Inclusão de artigos na Lei nº 10.748, 
de 2003, criando sistemática de deduções de 
despesas com empregados jovens:

A Emenda nº 48, de autoria do Senador 
Paulo Octávio, pretende inserir deduções em 
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dobro das despesas com salários, encargos 
sociais e formação profissional de emprega-
dos com idade entre dezesseis e vinte e um 
anos.

A Comissão Mista incumbida de emitir parecer 
sobre a matéria, embora constituída, não se instalou. 
Assim, o Exmo. Sr. Presidente do Congresso Nacional 
encaminhou o processo respectivo ao Exmo. Sr. Pre-
sidente da Câmara dos Deputados.

Nesta oportunidade, cabe ao Plenário da Câmara 
dos Deputados deliberar sobre a matéria.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Da Admissibilidade

Conforme explícita o item 9 da Exposição de Moti-
vos Interministerial supramencionada, “a relevância e a 
urgência da edição da Medida Provisória proposta de-
rivam da natureza prioritária que o Programa Nacional 
de  Estímulo ao Primeiro Emprego possui para o Go-
verno de Vossa Excelência, bem como do seu elevado 
impacto social. Com efeito, na ausência de caminhos 
para construir sua independência econômica, os jovens 
de baixa renda e baixa escolaridade, público-alvo do 
Programa, são facilmente atraídos para a criminalidade. 
O agravamento da delinqüência juvenil constatado ao 
longo da última década requer a adoção de políticas 
públicas que produzam efeitos imediatos. O Programa 
Nacional de Estimulo ao Primeiro Emprego enquadra-
se nesta perspectiva, e as alterações propostas visam 
sim pliticar os mecanismos de captação de vagas e 
viabilizar o alcance das metas fixadas.”

De fato, o alto nível de desemprego juvenil e a 
necessidade de se adotar políticas adequadas para o 
enfrentamento da questão, objeto da Medida Provisória 
nº 186, ensejam o pleno atendimento dos pressupostos 
constitucionais de relevância e urgência.

Da Constitucionalidade, Juridicidade e Técnica 
Legislativa

Concluiu-se, preliminarmente, pela constitucio-
nalidade do ato, conforme o disposto no art. 62 da 
Constituição Federal, uma vez que foram atendidos 
os pressupostos de relevância e urgência.

Quanto ao mérito da Medida Provisória sob co-
mento, constata-se que disciplinar programas de fo-
mento à contratação de jovens mediante subvenções 
econômicas não se insere entre as matérias de com-
petência exclusiva do Congresso Nacional (CF, art. 49) 
ou de qualquer de suas Casas (CF, arts. 51 e 52). Por 
outro lado, o conteúdo da Medida Provisória nº 186, de 
2004, não se inclui entre as competências privativas 

do Presidente da República (CF, art. 61, § 1º), nem se 
enquadra entre as matérias enumeradas no § 1º do art. 
62 da Constituição Federal, que dispõe sobre os casos 
de vedação de edição de medidas provisórias. Está a 
matéria objeto da Medida Provisória nº 186, portanto, 
enquadrada no caso geral do art. 48 da Constituição 
Federal. Sob esses aspectos, também são constitu-
cionais as Emendas de nºs 1 a 57.

Finalmente, a Medida Provisória em epígrafe e 
as Emendas de nºs 1 a 49 e 57 nada apresentam em 
contrário ao ordenamento jurídico vigente, tendo sido 
também redigidas segundo a boa técnica legislativa.

Por outro lado, as Emendas de nºs 50 a 56, ao 
disciplinarem sobre o funcionamento da Administração 
Pública Federal, afrontam o texto constitucional nos 
artigos 61, § 1º, inc. II, alínea a e o 84, VI, que confe-
rem ao Chefe do Poder Executivo prerrogativas para 
privativamente organizar o funcionamento da admi-
nistração federal. O vício apontado, todavia, pode ser 
sanado no Projeto de Lei de Conversão.

Pelo exposto, somos pela constitucionalidade, juri-
dicidade e boa técnica legislativa da Medida Provisória 
nº 186, de 2004, bem como das Emendas de nºs 1 a 
57, na forma dada pelo Projeto de Lei de Conversão.

Da Adequação Financeira e Orçamentária

Cumpre analisar a compatibilidade e adequação 
financeira e orçamentária da Medida Provisória nº 186, 
de 2004, nos termos do § 1º do art. 5º da Resolução 
nº 1, de 2002 – CN.

A Medida Provisória nº 186, de 13-5-2004, altera 
alguns dispositivos da Lei nº 10.748/2003, porém não 
modifica, na essência, os preceitos que dizem respeito 
mais diretamente à adequação financeira e orçamen-
tária do PNPE. Os artigos 5º, § 4º, que estipula que 
as subvençôes estão condicionadas às disponibilida-
des dos recursos financeiros, e 12 da referida Lei, que 
estipula que as despesas com subvenções e com o 
auxílio financeiro correrão à conta das dotações orça-
mentárias consignadas anualmente ao Ministério do 
Trabalho e Emprego, foram mantidos íntegros.

Com o não atendimento das expectativas iniciais 
de contratação no âmbito do PNPE, temos que há fol-
ga orçamentária para o incremento das parcelas dos 
subsídios uma vez que dos R$ 189,1 milhões, disponí-
veis para o PNPE, até 7-5-2004, apenas R$1,2 milhão 
foram empenhados.

Em relação à Emenda nº 48, de autoria do Sena-
dor Paulo Octávio, que pretende inserir deduções em 
dobro das despesas com salários, encargos sociais 
e formação profissional de empregados com idade 
entre dezesseis e vinte e um anos, temos que a nova 
modalidade de renúncia fiscal não atende os requisi-
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tos previstos na Lei Orçamentária, nem os da Lei de 
Responsabilidade Fiscal.

Diante do exposto, concluímos pela compatibilida-
de e adequação financeira e orçamentária da Medida 
Provisória nº 186, de 2004, bem como das Emendas 
a ela apresentadas, à exceção da Emenda nº 48 que 
deixou de atender os requisitas pertirientes à adequa-
ção financeira e orçamentária.

Do Mérito

De acordo com os dados recentes do IBGE, a taxa 
de desemprego entre os jovens é alarmante. Chega a 
alcançar 18% (dezoito por cento), enquanto a média 
nacional é de 13,1% (treze vírgula um por cento). A taxa 
sobe na proporção da pobreza. Entre os jovens pobres, 
a taxa de desemprego é de 26,2% (vinte e seis vírgula 
dois por cento), enquanto que entre os mais ricos ela 
cai para 11,6% (onze vírgula seis por cento).

Encerrada a Conferência Nacional da Juventude, 
presenciamos, na qualidade de Presidente da Comis-
são Especial de Políticas Públicas para a Juventude, 
que o desemprego é, justificadamente, um dos

maiores temores que afligem nossa mocidade.
O jovem, e isto não lhe podemos furtar, sonha. O 

Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego 
– PNPE, idealizado pelo Presidente Lula e legitimado 
pelo Congresso Nacional, criou uma expectativa que 
não pode ser frustrada por dificuldades operacionais do 
Programa. O jovem sonha e tem pressa. Dessa forma 
não há como discordar do mérito da Medida Provisória 
em questão. Os seus efeitos já se fazem sentir. Desde 
sua edição já dobraram o número de empresas que 
aderiram ao Programa e o de vagas ofertadas.

As diversas colaborações apresentadas devem 
ser analisadas sob uma perspectiva técnico-política. 
Qualquer alteração proposta só pode ser aceita se 
mantiver o foco do programa e se colaborar no sentido 
de viabilizar o PNPE como instrumento legítimo para 
o combate ao desemprego juvenil.

Para preservar o foco do Programa, jovens po-
bres, desempregados e de baixa qualificação, temos 
que rejeitar, no mérito, as Emendas de nº 45, que pro-
põe a supressão do requisito de baixa renda familiar; 
de nº 12, 13 e 14, que pretendem alterar critérios de 
escolaridade para fins de contratação; de nº 9 e 11, 
que pretendem alterar a sistemática de cotas para ga-
rantir a contratação prioritária de jovens não qualifica-
dos; e a de nº 48, que pretende inserir deduções em 
dobro das despesas com salários, encargos sociais e 
formação profissional de empregados com idade entre 
dezesseis e vinte e um anos.

Visando a incentivar a participação das empre-
sas, sem precarizar os vínculos empregatícios gera-

dos, temos que rejeitar, no mérito, a Emenda de nº 

49, que cria alíquota diferenciada para o FGTS do 
participante do PNPE; a de nº 37, que permite a con-
tratação por prazo determinado em período mínimo 
de seis meses; e a de nº 57, que obriga as empresas 
a oferecerem periodicamente cursos de capacitação 
aos seus funcionários.

A Emenda de nº 10, que procura suprimir o me-
canismo de controle baseado na taxa de rotatividade 
do setor; e a de nº 47, que altera a sistemática de pa-
gamentos dos subsídios e importa na sobreposição de 
subvenções, devem ser rejeitadas por importarem a 
quebra da sistemática operacional do Programa.

As Emendas de nº 1 a 8, que pretendem suprimir 
todas as alterações feitas pela MP 166 ao art. 6º da Lei 
nº 10.748, de 2003; as de nº 23 a 28, que pretendem 
obrigar as empresas a manter o estoque de empregos 
pela média semestral existente na empresa, e as de 
nº 29 a 34, que obrigam os empregadores a manter 
taxa de rotatividade de mão-de-obra inferior em vinte e 
cinco por cento à média do setor, devem ser rejeitadas 
por manterem um dos principais entraves à adesão do 
empresariado: o ônus de garantir o nível de empregos 
em uma economia com perspectivas de crescimento 
conservadoras.

Na mesma esteira, apesar do nobre intento de 
aumentar a duração dos contratos por prazo determi-
nado, as Emendas de nº 38 a 43 colidem com a pro-
posta apontada pelo Ministério do Trabalho e Emprego 
para estimular a adesão dos empregadores ao PNPE. 
Somos, portanto, por sua rejeição.

Por sua vez, as Emendas de nº 17 a 22 assegu-
ram subsídios diferenciados para grandes e peque-
nas e médias empresas. Este tratamento diferencia-
do foi apontado como um dos pontos de desestimulo 
à contratação no âmbito do PNPE. A diversidade de 
tratamento também implica a alteração das rotinas 
para concessão dos benefícios e dificultam a opera-
cionalização do Programa. Estas razões importam na 
rejeição das Emendas.

A Emenda de nº 16, que explicita a obrigatorie-
dade de se pagar aos empregados contratados pelo 
Programa do Primeiro Emprego o piso salarial da 
categoria profissional, e a de nº 44, que explicita a 
obrigatoriedade da assistência sindical na homologa-
ção da rescisão contratual, devem ser rejeitadas por 
já estarem contidas no ordenamento jurídico, sendo 
desnecessária sua expressa menção.

A Emenda nº 35, que torna obrigatória a manu-
tenção do certificado de conclusão do ensino médio 
para apresentação à Fiscalização do Trabalho, corrige 
uma omissão decorrente da inovação trazida pela MP 
186, de 2004, que autorizou a contratação de jovens 
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com o ensino médio concluído, merecendo ser acolhi-
da no Projeto de Lei de Conversão.

As Emendas de nº 50 a 56, que buscam aumen-
tar o controle social sobre o PNPE por intermédio da 
obrigatória publicação mensal de dados concernentes 
ao Programa na Internet, muito embora tenham sido 
consideradas inconstitucionais por vício de iniciativa, 
são aproveitadas, no mérito, mediante alteração no § 
3º do art. 2º da Lei nº 10.748, de 2003, na forma do 
Projeto de Lei de Conversão.

A questão do vínculo de parentesco, levantada 
pelas emendas de nº 36 e 46, recebe novo tratamento 
considerando que a contratação de empregados que 
mantêm nível de parentesco não compromete o PNPE, 
na medida em que se observa os requisitos de baixa 
renda fixadas pelo art. 2º da Lei. Dessa forma redu-
zimos os impedimentos do terceiro para o segundo 
grau, acolhendo parcialmente as emendas no Projeto 
de Lei de Conversão.

A Emenda nº 15, que objetiva ampliar a rede de 
cadastramento de jovens e de empregadores utilizando 
a capilaridade dos serviços nacionais de aprendizagem, 
já albergada no texto originário da Lei, é acolhida na 
forma do Projeto de Lei de Conversão.

Contínuos ajustes têm sido feitos para estimular 
o PNPE, provando sua importância para a Sociedade. 
As contribuições da Relatoria, inseridas no Projeto de 
Lei de Conversão, são as seguintes:

1 – facultar a adesão dos empregadores 
pela Internet e pelos correios, desburocrati-
zando e incentivando a adesão dos empre-
gadores ao Programa e a conseqüente oferta 
de vagas;

2 – tornar mais claro o requisito de bai-
xa renda familiar para participação no PNPE, 
permitindo que os participantes do Programa 
possam cumular outras subvenções econô-
micas de programas congêneres e similares, 
desde que não extrapolem a renda familiar de 
meio salário mínimo mensal per capita;

3 – Entre estas cumulações possíveis 
está a do próprio auxílio financeiro criado pela 
Lei do PNPE. Assim jovens que recebem au-
xílio financeiro por meio de convênio passam 
a ter prioridade de atendimento no âmbito do 
PNPE, sem necessariamente abrir mão do 
auxílio;

4 – Para estimular a concessão do auxílio 
financeiro, ao invés de obrigar o pagamento 
por órgão ou entidade pública ou instituição 
privada sem fins lucrativos conveniados, o 
tomamos facultativo. Isso implica a possibi-

lidade da União vir a efetuar diretamente os 
pagamentos devidos aos jovens; e

5 – O Projeto de Lei de Conversão con-
templa solicitação do Ministério do Trabalho e 
Emprego para dar nova redação ao caput do 
ai. 30 que versa sobre a coordenação, execu-
ção e supervisão do PNPE.

Diante do exposto, somos pela aprovação da 
Medida Provisória nº 186, de 2004, e das Emendas 
nºs 15, 35, 36, 46 e 50 a 56, na forma do Projeto de 
Lei de Conversão anexo, e pela rejeição das Emen-
das de nºs 01 a 14, 16 a 34, 37 a 45, 47 a 49 e 57 a 
ela apresentadas.

Sala das Sessões, – Deputado Reginaldo Lo-
pes, Relator.

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  
Nº 41, DE 2004 

(MP nº 188, de 2004)

Altera e acrescenta dispositivos à Lei 
nº 10.748, de 22 de outubro de 2003, que 
cria o Programa Nacional de Estímulo ao 
Primeiro Emprego – PNPE, e dá outras pro-
vidências.

Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Reginaldo Lopes

Art. 1º Os arts. 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 8º e 9º da Lei nº 

10.748, de 22 de outubro de 2003, passam a vigorar 
com as seguintes alterações:

“Art. 2º  ..................................................
 ..............................................................
II – sejam membros de famílias com ren-

da mensal per capita de até meio salário míni-
mo, incluídos nesta média eventuais subven-
ções econômicas de programas congêneres e 
similares, nos termos do disposto no art. 11;

III – estejam matriculados e freqüentando 
regularmente estabelecimento de ensino fun-
damental ou médio, ou cursos de educação de 
jovens e adultos, nos termos dos arts. 37 e 38 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
ou que tenham concluído o ensino médio; e

IV – estejam cadastrados nas unidades 
executoras do Programa nos termos desta 
Lei.

§ 1º No mínimo setenta por cento dos 
empregos criados no âmbito do PNPE serão 
preenchidos por jovens que ainda não tenham 
concluído o ensino fundamental ou médio.

§ 2º O encaminhamento dos jovens ca-
dastrados no PNPE às empresas contratantes, 
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atendidas as habilidades específicas por elas 
exigidas e a proximidade entre a residência do 
jovem e o posto de trabalho oferecido, obser-
vará o percentual de que trata o § 1º, a ordem 
cronológica das inscrições e o disposto no § 
4º do art. 5º desta Lei.

§ 3º O PNPE divulgará bimestralmente, 
inclusive via internet, a quantidade de postos 
de trabalho gerada pelo PNPE, por ramo de 
atividade e município, distinguindo os con-
tratos por prazo indeterminado dos de prazo 
determinado, o quantitativo de empregados 
mantidos pelas empresas contratantes e a 
relação de jovens inscritos e colocados pelo 
Programa.”

 ..............................................................
§ 6º O PNPE não abrange o trabalho do-

méstico nem o contrato de experiência previsto 
na alínea “c” do § 2º do art. 443 da Consolida-
ção das Leis do Trabalho, aprovada pelo De-
creto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

§ 7º Os jovens que receberem o auxílio 
financeiro por meio de convênio, nos termos 
do § 2º do Art. 3º-A da Lei nº 9.608, de 18 de 
fevereiro de 1998, terão prioridade de atendi-
mento no âmbito do PNPE.” (NR)

“Art. 3º O PNPE será coordenado, execu-
tado e supervisionado pelo Ministério do Tra-
balho e Emprego e contará com um Conselho 
Consultivo, ao qual caberá debater e sugerir 
medidas para o aperfeiçoamento do PNPE.”

 ..............................................................
“Art. 4º O cadastramento do jovem no 

PNPE será efetuado nas unidades de aten-
dimento do Sine, ou em órgãos ou entidades 
conveniados.” (NR)

“Art. 5º  ..................................................
§ 1º Os empregadores que atenderem 

ao disposto no art. 4º-A terão acesso à sub-
venção econômica de que trata este artigo 
no valor de seis parcelas bimestrais de R$ 
250,00 (duzentos e cinqüenta reais), por em-
prego gerado.

 ..............................................................
“Art. 6º O Ministério do Trabalho e Em-

prego será responsável pelo monitoramento 
da movimentação do quadro de empregados 
da empresa que aderir ao PNPE, de modo a 
evitar a substituição de trabalhadores ativos 
por jovens dele participantes.

 ..............................................................
§ 3º O monitoramento de que trata o ca-

put será efetuado com base nas informações 
do Cadastro Geral de Empregados e Desem-
pregados – CAGED, e levará em consideração 
a taxe de rotatividade do setor declarado pela 
empresa e a região em que ela se situa.

§ 4º A empresa que apresentar taxa de 
rotatividade em seu quadro de pessoal su-
perior à taxa de rotatividade do setor, na res-
pectiva região, terá cancelada sua adesão ao 
PNPE, não fazendo jus, a partir da data do 
cancelamento, à subvenção de que trata o 
art. 5º desta Lei.

§ 5º O Poder Executivo disporá, em regu-
lamento, sobre os critérios a serem adotados 
para a aplicação do disposto no § 4º.” (NR)

 ..............................................................
“Art. 8º O empregador deverá manter à 

disposição da fiscalização do trabalho o com-
provante de matrícula e os atestados de freqü-
ência mensais, emitidos pelo estabelecimento 
de ensino, relativamente a cada jovem contrata-
do no âmbito do PNPE ou cópia do certificado 
de conclusão do ensino médio.” (NR)

“Art. 9º É vedada a contratação, no âm-
bito do PNPE, de jovens que sejam parentes, 
ainda que por afinidade, até o segundo grau, 
dos empregadores e sócios das empresas ou 
entidade contratante.” (NR)

Art. 2º A Lei nº 10.748, de 2003, passa a vigorar 
acrescida dos seguintes artigos:

“Art. 2º-A. Os contratos de trabalho ce-
lebrados no âmbito do PNPE poderão ser por 
tempo indeterminado ou determinado, nos 
termos da Consolidação das Leis do Traba-
lho – CLT.

Parágrafo único. Os contratos de trabalho 
por tempo determinado deverão ter duração 
mínima de doze meses.” (NR)

“Art. 4º-A. A inscrição do empregador no 
PNPE será efetuada:

I – via internet;
II – nas unidades dos Correios; ou
III – em órgãos ou entidades conveniados.
§ 1º As inscrições efetuadas em confor-

midade com os incisos II e III serão encami-
nhadas às unidades mais próximas do Sine 
para fins de processamento.

§ 2º Mediante termo de adesão ao PNPE, 
poderá inscrever-se como empregador qual-
quer pessoa jurídica ou física a ela equipa-
rada que firme compromisso de gerar novos 
empregos na forma dos arts. 5º ao 9º e que 
comprove a regularidade do recolhimento de 
tributos e de contribuições devidas ao Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, ao 
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, à 
Secretaria da Receita Federal do Ministério da 
Fazenda e à Dívida Ativa da União.” (NR)

Art. 3º O § 3º do art. 3º-A da Lei nº 9.608, de 18 
de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte 
redação:
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“Art. 3º-A.  .............................................
 ..............................................................
§ 2º O auxílio financeiro poderá ser pago 

por órgão ou entidade pública ou instituição 
privada sem fins lucrativos previamente cadas-
trados no Ministério do Trabalho e Emprego, 
utilizando recursos da União, mediante con-
vênio, ou com recursos próprios.

§ 3º É vedada a concessão do auxilio 
financeiro a que se refere este artigo ao vo-
luntário que preste serviço a entidade pública 
ou instituição privada sem fins lucrativos, na 
qual trabalhe qualquer parente, ainda que por 
afinidade, até o segundo grau. (NR)

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

Art. 4º As empresas que já efetuaram a contra-
tação de jovens vinculados ao PNPE poderão bene-
ficiar-se dos novos valores, a partir da edição desta 
Medida Provisória.

Art. 5º Esta Medida Provisória entra em vigor na 
data de sua publicação.

Art. 6º Ficam revogados o Inc. V do art. 2º, o pa-
rágrafo único do art. 4º, o § 3º do art. 5º e o § 2º do art. 
7º da Lei nº 10.748, de 22 de outubro de 2003.

Sala das Sessões, – Deputado Reginaldo Lo-
pes, Relator.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA  
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 10.748, DE 22 DE OUTUBRO DE 2003

Cria o Programa Nacional de Estímu-
lo ao Primeiro Emprego para os Jovens 
– PNPE, acrescenta dispositivo à Lei nº 

9.608, de 18 de fevereiro de 1998, e dá ou-
tras providências.

....................................................................................
Art. 2º O PNPE atenderá jovens com idade de 

dezesseis a vinte e quatro anos em situação de de-
semprego involuntário, que atendam cumulativamente 
aos seguintes requisitos:

I – não tenham tido vínculo empregatício anterior;
II – sejam membros de famílias com renda men-

sal per capita de até meio salário mínimo;
III – estejam matriculados e freqüentando regu-

larmente estabelecimento de ensino fundamental ou 
médio, ou cursos de educação de jovens e adultos, nos 
termos dos arts. 37 e 38 da Lei nº 9.394, de 20 de de-
zembro de 1996: (Vide Medida Provisória nº 186)

IV – estejam cadastrados nas unidades executo-
ras do Programa, nos termos desta lei; e

V – não sejam beneficiados por subvenção eco-
nômica de programas congêneres e similares, nos 
termos do disposto no art. 11.

§ 1º Serão atendidos, prioritariamente, pelo PNPE, 
os jovens cadastrados no Sistema Nacional de Em-
prego – Sine até 30 de junho de 2003. (Vide Medida 
Provisória nº 186)

§ 2º O encaminhamento dos jovens cadastrados 
no PNPE às empresas contratantes, atendidas as ha-
bilidades específicas por elas requisitadas e a priorida-
de de que trata o § 1º, observará a ordem cronológica 
das inscrições e o disposto no § 4º do art. 5º desta lei. 
(Vide Medida Provisória nº 186)

§ 3º O PNPE divulgará bimestralmente a relação 
dos jovens inscritos no Programa, bem como daqueles 
já encaminhados e colocados nas empresas, seja pela 
internet, seja colocando essas relações à disposição 
do público nos locais de inscrição.

§ 4º Para efeitos desta lei, considera-se família a 
unidade nuclear, eventualmente ampliada por outros 
individuos que com ela possuam laços de parentesco, 
que forme um grupo doméstico, vivendo sob o mesmo 
teto e mantendo sua economia pela contribuição de 
seus membros.

§ 5º Para fins de cumprimento do disposto no 
inciso III do caput, a comprovação da matrícula em 
estabelecimento de ensino poderá ser feita até no-

venta dias após a data da contratação realizada nos 
termos desta lei.

§ 6º O PNPE não abrange o trabalho doméstico, 
nem o contrato de trabalho por prazo determinado, in-
clusive o contrato de experiência previsto na alínea c do 
§ 2º do art. 443 da Consolidação das Leis do Trabalho 
– CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943. (Vide Medida Provisória nº 186)

§ 7º (Vide Medida Provisória nº 186)
Art. 2º-A. (Vide Medida Provisória nº 186)
Art. 3º O PNPE será coordenado, executado e 

supervisionado pelo Ministério do Trabalho e Empre-
go, com o apoio das Comissões Estaduais, Distritais e 
Municipais de Emprego, e contará com um Conselho 
Consultivo, ao qual caberá propor diretrizes e critérios 
para a sua implementação, bem como acompanhar 
sua execução.

§ 1º As ações desenvolvidas no âmbito do PNPE 
com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador – 
FAT, serão acompanhadas pelo Conselho Deliberativo 
do Fundo de Amparo ao Trabalhador – Codefat.

§ 2º Ato do Poder Executivo disporá sobre a vin-
culação, a composição e o funcionamento do Conselho 
Consultivo do PNPE.

Art. 4º A inscrição do empregador e o cadastra-
mento do jovem no PNPE serão efetuados nas unida-
des de atendimento do Sine, ou em órgãos ou entida-
des conveniados.

Parágrafo único. Mediante termo de adesão ao 
PNPE, poderá inscrever-se como empregador qualquer 
pessoa jurídica ou física a ela equiparada que firme 
compromisso de gerar novos empregos na forma dos 
arts. 52 ao 92, e que comprove a regularidade do re-
colhimento de tributos e de contribuições devidas ao 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, ao 
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, à Secre-
taria da Receita Federal do Ministério da Fazenda e à 
Dívida Ativa da União.

Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a con-
ceder subvenção econômica à geração de empregos 
destinados a jovens que atendam aos requisitos fixa-
dos no art. 2º desta Lei.

§ 1º Os empregadores que atenderem ao dis-
posto no art. 4º terão acesso à subvenção econômi-
ca de que trata este artigo no valor de: (Vide Medida 
Provisória nº 186)

I – até seis parcelas de R$ 200,00 (duzentos re-
ais) por emprego gerado, para empregador com ren-
da ou faturamento inferior ou igual a R$1.200.000,00 
(um milhão e duzentos mil reais) no ano-calendário 
anterior;

II – até seis parcelas de R$ 100,00 (cem reais), 
por emprego gerado, para o empregador com renda 
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ou faturamento superior a R$1.200.000,00 (um milhão 
e duzentos mil reais) no ano-calendário anterior.

§ 2º No caso de contratação de empregado sob o 
regime de tempo parcial, o valor das parcelas referidas 
no § 1º será proporcional à respectiva jornada.

§ 3º As parcelas da subvenção econômica serão 
repassadas bimestralmente aos empregadores a partir 
do segundo mês subseqüente ao da contratação. (Vide 
Medida Provisória nº 186)

§ 4º A concessão da subvenção econômica previs-
ta neste artigo fica condicionada à disponibilidade dos 
recursos financeiros, que serão distribuídos na forma 
definida pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Art. 6º Os empregadores inscritos no PNPE de-
verão manter, enquanto perdurar vínculo empregatício 
com jovens inscritos no PNPE, número médio de em-
pregados igual ou superior ao estoque de empregos 
existentes no estabelecimento no mês anterior ao da 
assinatura do termo de adesão, excluídos desse cálculo 
os participantes do PNPE e de programas congêneres. 
(Vide Medida Provisória nº 186)

§ 1º Os empregadores participantes do PNPE 
poderão contratar, nos termos desta lei:

I – um jovem, no caso de contarem com até qua-
tro empregados em seu quadro de pessoal;

II – dois jovens, no caso de contarem com cinco 
a dez empregados em seu quadro de pessoal; e

III – até vinte por cento do respectivo quadro de 
pessoal, nos demais casos.

§ 2º No cálculo do número máximo de contrata-
ções de que trata o inciso III do § 1º, computar-se-á 
como unidade a fração igual ou superior a cinco déci-
mos e desprezar-se-á a fração inferior a esse valor.

§ 3º (Vide Medida Provisória nº 186)
§ 4º (Vide Medida Provisória nº 186)
§ 5º (Vide Medida Provisória nº 186)
Art. 7º Se houver rescisão do contrato de trabalho 

de jovem inscrito no PNPE antes de um ano de sua 
vigência, o empregador poderá manter o posto criado, 
substituindo, em até trinta dias, o empregado dispen-
sado por outro que preencha os requisitos do art. 2º, 
não fazendo jus a novo benefício para o mesmo posto, 
mas somente a eventuais parcelas remanescentes da 
subvenção econômica, ou extingui-lo, restituindo as 
parcelas de subvenção econômica, devidamente cor-
rigidas pela Taxa do Sistema Especial de Liquidação 
e de Custódia – Selic, para títulos federais.

§ 1º O empregador que descumprir as disposi-
ções desta lei ficará impedido de participar do PNPE 
pelo prazo de vinte e quatro meses, a partir da data 
da comunicação da irregularidade, e deverá restituir 
à União os valores recebidos, corrigidos na forma do 
caput.

§ 2º Caso o jovem empregado no ãmbito do PNPE 
venha a, no curso da vigência do contrato de trabalho, 
deixar de satisfazer aos requisitos previstos no ar!. 2~, 
fica a empresa dispensada da restituição das parce-
las de subvenção econômica recebidas se mantiver 
o contrato de trabalho pelo prazo remanescente ou 
substituir o jovem por outro que atenda aos requisitos 
desta Lei. (Vide Medida Provisória nº 186)

Art. 8º O empregador deverá manter à disposição 
da fiscalização do trabalho o comprovante de matrí-
cula e os atestados de freqüência mensais, emitidos 
pelo estabelecimento de ensino, relativamente a cada 
jovem contratado no âmbito do PNPE.

Art. 9º É vedada a contratação, no âmbito do 
PNPE, de jovens que sejam parentes, ainda que por 
afinidade, até o terceiro grau, dos empregadores, sócios 
das empresas ou dirigentes da entidade contratante.
....................................................................................
....................................................................................

LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1998

Estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional.

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

SEÇÃO V 
Da Educação de Jovens e Adultos

Art. 37. A educação de jovens e adultos será 
destinada àqueles que não tiveram acesso ou conti-
nuidade de estudos no ensino fundamental e médio 
na idade própria.

§ 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratui-
tamente aos jovens e aos adultos, que não puderam 
efetuar os estudos na idade regular, oportunidades 
educacionais apropriadas, consideradas as caracterís-
ticas do alunado, seus interesses, condições de vida 
e de trabalho, mediante cursos e exames.

§ 2º O Poder Público viabilizará e estimulará o 
acesso e a permanência do trabalhador na escola, me-
diante ações integradas e complementares entre si.

Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos 
e exames supletivos, que compreenderão a base na-
cional comum do currículo, habilitando ao prossegui-
mento de estudos em caráter regular.

§ 1º Os exames a que se refere este artigo re-
alizar-se-ão:

I – no nível de conclusão do ensino fundamental, 
para os maiores de quinze anos;

II – no nível de conclusão do ensino médio, para 
os maiores de dezoito anos.

§ 2º Os conhecimentos e habilidades adquiridos 
pelos educandos por meios informais serão aferidos e 
reconhecidos mediante exames.
....................................................................................
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DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943

Aprova a Consolidação das Leis do 
Trabalho.

....................................................................................
Art. 443. O contrato individual de trabalho poderá 

ser acordado tácita ou expressamente, verbalmente 
ou por escrito e por prazo determinado ou indetermi-
nado.
....................................................................................

§ 2º O contrato por prazo determinado só será 
válido em se tratando: (Parágrafo incluído pelo Decre-
to-Lei nº 229, de 28-2-1967)
....................................................................................

c) de contrato de experiência. (Alínea incluída 
pelo Decreto-Lei nº 229, de 28-2-1967)
....................................................................................

LEI Nº 9.808, DE 18 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre o serviço voluntário e 
dá outras providências.

Art. 3º-A. Fica a União autorizada a conceder 
auxílio financeiro ao prestador de serviço voluntário 
com idade de dezesseis a vinte e quatro anos inte-
grante de família com renda mensal per capita de 
até meio salário mínimo. (Incluído pela Lei nº 10.748, 
de 22-10-2003)

§ 1º O auxílio financeiro a que se refere o caput 
terá valor de até R$150,00 (cento e cinqüenta reais) e 
será custeado com recursos da União por um período 
máximo de seis meses, sendo destinado preferencial-
mente: (Incluído pela Lei nº 10.748, de 22-10-2003)

I – aos jovens egressos de unidades prisionais 
ou que estejam cumprindo medidas scioeducativas; e 
(Incluído pela Lei nº 10.748, de 22-10-2003)

II – a grupos específicos de jovens trabalhadores 
submetidos a maiores taxas de desemprego. (Incluído 
pela Lei nº 10.748, de 22-10-2003)

§ 2º O auxílio financeiro será pago pelo órgão ou 
entidade pública ou instituição privada sem fins lucrati-
vos previamente cadastrados no Ministério do Trabalho 
e Emprego, utilizando recursos da União, mediante 
convênio, ou com recursos próprios. (Incluído pela Lei 
nº 10.748, de 22-10-2003)

§ 3º É vedada a concessão do auxílio financeiro 
a que se refere este artigo ao voluntário que preste 
serviço a entidade pública ou instituição privada sem 
fins lucrativos, na qual trabalhe qualquer parente, ainda 
que por afinidade, até o terceiro grau, bem como ao 
beneficiado pelo Programa Nacional de Estímulo ao 
Primeiro Emprego para os Jovens – PNPE. (Incluído 
pela Lei nº 10.748, de 22-10-2003)
....................................................................................

PS.–GSE nº 919

Brasília, 13 de julho de 2004

A Sua Excelência o Senhor
Senador Romeu Tuma
Primeiro Secretário do Senado Federal
Nesta

Senhor Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser sub-

metida à consideração do Senado Federal, a inclusa 
Medida Provisória nº 187, de 2004, do Poder Execu-
tivo, aprovada na Sessão Plenária do dia 7-7-04, que 
“Dispõe sobre a remuneração dos militares, a serviço 
da União, integrantes de contingente armado de força 
multinacional empregada em operações de paz, em 
cumprimento de obrigações assumidas pelo Brasil em 
entendimentos diplomáticos ou militares, autorizados 
pelo Congresso Nacional, e sobre envio de militares 
das Forças Armadas para o exercício de cargos de 
natureza militar junto a organismo internacional, con-
forme o disposto no art. 62 da Constituição Federal, 
com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 

32, de 2001.
Atenciosamente, – Deputado Geddel Vieira Lima, 

Primeiro Secretário.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 187, DE 2004

Dispõe sobre a remuneração dos mi-
litares, a serviço da União, integrantes de 
contingente armado de força multinacio-
nal empregada em operações de paz, em 
cumprimento de obrigações assumidas 
pelo Brasil em entendimentos diplomáticos 
ou militares, autorizados pelo Congresso 
Nacional, e sobre envio de militares das 
Forças Armadas para o exercício de car-
gos de natureza militar junto a organismo 
internacional.

O Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULO I 
Disposições Preliminares

Art. 1º Esta lei dispõe sobre a remuneração e a 
indenização de militares de tropa brasileira no exte-
rior integrante de força multinacional empregada em 
operações de paz, sob a égide de organismo inter-
nacional.

§ 1º Para os efeitos desta lei, considera–se tropa 
brasileira no exterior os militares integrantes de con-
tingente armado, reunidos em módulo de emprego 
operacional, com comando único.
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§ 2º As tripulações de aeronaves e embarcações 
militares operando isoladamente e não submetidas a um 
comando único estão excluídas do disposto nesta lei.

Art. 2º O emprego de tropa no exterior, em missão 
de paz, em cumprimento de compromissos assumidos 
pelo Brasil como membro de organizações internacio-
nais ou em virtude de tratados, convenções, acordos, 
resoluções de consulta, planos de defesa, ou quais-
quer outros entendimentos diplomáticos ou militares, 
autorizados pelo Congresso Nacional, é de responsa-
bilidade do Presidente da República, que determinará 
ao Ministro de Estado da Defesa a ativação de órgãos 
operacionais.

CAPÍTULO II 
Da Remuneração e da Indenização  

de Tropa no Exterior

Art. 3º Os militares integrantes de tropa brasileira 
no exterior continuarão recebendo, em moeda nacio-
nal, a remuneração prevista na legislação pertinen-
te das Forças Armadas ou na dos Estados, Distrito 
Federal e Territórios, percebendo, ainda, em moeda 
estrangeira, a Indenização Financeira Mensal para 
Tropa no Exterior, que será igual ao produto dos valo-
res estabelecidos na Tabela I do Anexo desta lei pelo 
fator regional fixado.

§ 1º Ao militar designado para a função de Coman-
dante de Organização Militar no Exterior ou de Chefe 
de Estado-Maior de Grande Unidade ou de Grande 
Comando será devida, em moeda estrangeira, a In-
denização Financeira Mensal para Funções de Co-
mando no Exterior resultante do produto dos valores 
estabelecidos na Tabela II do Anexo desta lei pelo fator 
regional fixado.

§ 2º Ao militar designado para a função de Subco-
mandante de Organização Militar no Exterior, nível 
batalhão ou superior, será devida, em moeda estran-
geira, a Indenização Financeira Mensal para Funções 
de Comando no Exterior resultante do produto dos 
valores estabelecidos na Tabela II do Anexo desta lei 
pelo fator regional fixado.

§ 3º O fator regional será proposto pelo Ministro 
de Estado da Defesa e fixado no ato de autorização 
da missão, com base na avaliação estratégica, ope-
racional e econômica da região da operação de paz, 
observada a Tabela III do Anexo desta lei.

§ 4º A forma de pagamento das indenizações 
financeiras a que o militar no exterior faça jus será 
disciplinada em ato específico do Comandante da 
Força Singular.

§ 5º As indenizações financeiras não serão com-
putadas para efeito de pagamento do adicional de fé-
rias e do l3º (décimo terceiro) salário.

§ 6º As indenizações financeiras não serão com-
putadas para efeito de pagamento de provento de ina-
tividade e de pensão militar e alimentícia.

§ 7º O direito à percepção das indenizações fi-
nanceiras inicia-se na data do embarque para o exte-
rior e cessa na data do desligamento de sua sede no 
exterior ou da partida da última localidade no exterior, 
relacionada com a missão.

§ 8º O pagamento das indenizações financeiras 
não se interrompe:

I – por motivo de luto;
II – por licença para tratamento de saúde de até 

30 (trinta) dias; ou
III – em virtude de viagem ao Brasil, a serviço.
Art. 4º Além da remuneração e das indenizações 

financeiras previstas no art. 3º desta lei, o militar inte-
grante de tropa brasileira no exterior terá direito a um 
auxílio destinado a atender despesas com deslocamen-
to e instalação, calculado da seguinte forma:

I – na ida, correspondente a 1 (uma) vez o valor 
da Indenização Financeira Mensal para Tropa no Ex-
terior e acrescida, nos casos específicos, de 1 (uma) 
vez o valor da Indenização Financeira Mensal para 
Funções no Exterior, em moeda estrangeira;

II – na volta, correspondente a 01 (uma) vez o va-
lor da remuneração prevista na legislação pertinente 
das Forças Armadas ou na dos Estados, Distrito Fe-
deral e Territórios, em moeda nacional.

§ 1º No caso de o prazo da missão ser superior 
a 12 (doze) meses ou ultrapassar este período por 
motivo de prorrogação, os militares dela participantes 
terão direito, a cada 03 (três) meses de acréscimo da 
duração da missão, a um adicional do auxílio previsto 
no caput deste artigo, correspondente a 1/4 (um quar-
to) do valor recebido na ida mais 1/4 (um quarto) do 
valor a receber na volta.

§ 2º O adicional estabelecido no § 1º deste artigo 
será pago ao militar da seguinte forma:

I – a parcela referente à ida, no local da missão; e
II – a parcela referente à volta, quando do des-

ligamento de sua sede no exterior.
Art. 5º o auxilio previsto no art. 4º desta Lei de-

verá ser restituído:
I – integralmente, quando o militar, a pedido, dei-

xar de seguir destino; ou
II – parcialmente, quando o militar, por motivo in-

dependente de sua vontade, deixar de seguir destino, 
desde que comprove ter realizado despesas.

§ 1º O auxílio não será restituído pelo militar se, 
depois de ter seguido destino, for mandado regressar.

§ 2º O auxílio não será restituído pelos benefi-
ciários ou herdeiros legais do militar falecido.
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Art. 6º Os militares integrantes de tropa brasileira 
empregada no exterior terão direito ao transporte a 
expensas da União.

Art. 7º Será devida, se for o caso, diária no exterior, 
paga adiantadamente, para custeio das despesas de 
alimentação, pousada e locomoção, decorrentes do 
afastamento de sua sede no exterior por motivo de 
serviço, nos termos da legislação em vigor.

Parágrafo único. Os militares, nos termos desta 
lei, não terão direito à diária no exterior, quando a ali-
mentação, a pousada e a locomoção forem assegura-
das pela União ou por instituição pública, privada ou 
organismo internacional.

Art. 8º Serão restituídas as diárias:
I – integralmente, quando não ocorrer o afasta-

mento da sede no exterior; e
II – correspondentes aos dias:
a) que ultrapassarem o período de afastamento 

da sede no exterior, a serviço, quando este afastamen-
to for menor que o previsto; e

b) a que a alimentação, a pousada e a locomo-
ção fora asseguradas pelo Estado ou por organismo 
internacional.

Parágrafo único. As diárias não serão restituí-
das pelos beneficiários ou herdeiros legais do militar 
falecido.

Art. 9º No caso de falecimento de militar integrante 
de tropa brasileira, nos termos desta Lei, a União será 
responsável pelas providências de traslado do corpo, 
sepultamento e pagamento de um auxilio.

§ 1º O auxílio previsto no caput deste artigo cor-
responderá ao valor de 2 (duas) Indenizações Financei-
ras Mensais para Tropa no Exterior e ainda, nos casos 
específicos, ao de 2 (duas) Indenizações Financeiras 
Mensais para Funções no Exterior.

§ 2º O auxílio a que se refere o § 1º deste artigo 
não poderá totalizar valor inferior a US$ 4,800.00 (qua-
tro mil e oitocentos dólares americanos).

§ 3º Nos casos a que seja necessário o sepulta-
mento no exterior, será assegurado a 2 (dois) membros 
da família do militar falecido o direito ao transporte de 
ida e volta até o local em que se encontrar o corpo.

§ 4º Quaisquer benefícios assegurados por ou-
tros países ou por organismo internacional a virtude de 
falecimento do militar serão repassados aos seus be-
neficiários ou, na falta destes, aos herdeiros legais.

CAPÍTULO III 
Do Exercício de Cargos de Natureza  

Militar Junto a Organismo Internacional

Art. 10. Serão considerados de natureza militar, 
para fim de aplicação do disposto no inciso I do art. 81 
da Lei nº 6.890, de 9 de dezembro de 1990, os cargos 

ocupados por militares da ativa das Forças Armadas a 
organismo internacional, de que o Brasil participe ou 
com o qual coopere, que assuma o encargo de remu-
neração mensal do militar.

Parágrafo único. A agregação do militar enquadra-
do na situação acima dar-se-á com a suspensão tem-
porária do direito à remuneração mensal e aos demais 
direitos remuneratórios devidos pela União.

Art. 11. O recolhimento dos descontos previstos 
na Medida Provisória nº 2.215-10, de 31 de agosto de 
2001, será de responsabilidade do militar, obedecen-
do às disposições do art. 46 da Lei nº 5.809, de 10 de 
outubro de 1972.

CAPÍTULO IV 
Disposições Finais e Transitórias

Art. 12. As disposições desta Lei aplicam-se, 
no que couber, aos militares dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Territórios, quando integrantes de força 
multinacional nas operações de paz.

Art. 13. Para o cômputo dos cálculos dos valo-
res previstos nesta Lei será considerado o mês com 
30 (trinta) dias.

Art. 14. Esta Lei não se aplica aos militares in-
tegrantes de tropa brasileira que se encontre no exterior 
em missão de paz na data de sua publicação.

Art. 15. O art. 1º da Lei nº 5.809, de 10 de ou-
tubro de 1972, passa a vigorar acrescido do seguinte 
parágrafo:

“Art. 1º ...................................................
 ..............................................................
§ 5º A tropa brasileira em missão de paz, 

definida como sendo os militares das Forças 
Armadas e os militares dos Estados, do Dis-
trito Federal e dos Territórios integrantes de 
contingente armado de força multinacional 
empregado em operações de paz, reunidos a 
módulo de emprego operacional, com coman-
do único, empregada no exterior, em cumpri-
mento de compromissos assumidos pelo Brasil 
como membro de organismo internacional ou 
em virtude de tratados, convenções, acordos, 
resoluções de consulta, planos de defesa, ou 
quaisquer outros entendimentos diplomáticos 
ou militares, autorizados pelo Congresso Na-
cional, terá sua remuneração fixada em legis-
lação específica.” (NR)

Art. 16. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.
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MEDIDA PROVISÓRIA ORIGINAL  
Nº 187, DE 2004

Dispõe sobre a remuneração dos mi-
litares, a serviço da União, integrantes de 
contingente armado de força multinacio-
nal empregada em operações de paz, em 
cumprimento de obrigações assumidas 
pelo Brasil em entendimentos diplomáticos 
ou militares, autorizados pelo Congresso 
Nacional e sobre envio de militares das 
Forças Armadas para o exercício de car-
gos de natureza militar junto a organismo 
internacional.

O Presidente da República, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a se-
guinte medida provisória, com força de lei:

CAPÍTULO I 
Das Disposições Preliminares

Art. 1º Esta medida provisória dispõe sobre a 
remuneração e a indenização de militares de tropa 
brasileira no exterior integrante de força multinacional 
empregada em operações de paz, sob a égide de or-
ganismo internacional.

§ 1º Para os efeitos desta medida provisória, con-
sidera-se tropa brasileira no exterior os militares inte-
grantes de contingente armado, reunidos em módulo 
de emprego operacional, com comando único.

§ 2º As tripulações de aeronaves e embarcações 
militares operando isoladamente e não submetidas a 
um comando único estão excluídas do disposto nesta 
medida provisória.

Art. 2º O emprego de tropa no exterior, em missão 
de paz, em cumprimento de compromissos assumidos 
pelo Brasil como membro de organizações internacio-
nais ou em virtude de tratados, convenções, acordos, 
resoluções de consulta, planos de defesa, ou quais-
quer outros entendimentos diplomáticos ou militares, 
autorizados pelo Congresso Nacional, é de responsa-
bilidade do Presidente da República, que determinará 
ao Ministro da Estado da Defesa a ativação de órgãos 
operacionais.

CAPÍTULO II 
Da Remuneração e da Indenização  

de Tropa no Exterior

Art. 3º Os militares integrantes de tropa brasileira 
no exterior continuarão recebendo, em moeda nacional, 
a remuneração prevista na legislação pertinente das 
Forças Armadas ou na dos Estados, Distrito Federal e 
Territórios, percebendo, ainda, em moeda estrangeira, 
a Indenização Financeira Mensal para Tropa no Exte-

rior, que será igual ao produto dos valores estabele-
cidos na Tabela I do Anexo a esta medida provisória 
pelo fator regional fixado.

Art. 4º Além da remuneração e das indenizações 
financeiras previstas no art. 3º, o militar integrante de 
tropa brasileira no exterior terá direito a um auxílio 
destinado a atender despesas com deslocamento e 
instalação, calculado da seguinte forma:

I – na ida, correspondente a uma vez o valor da 
indenização financeira mensal para tropa no exterior 
e acrescida, nos casos específicos, de uma vez o va-
lor da indenização financeira mensal para funções no 
exterior, em moeda estrangeira;

II – na volta, correspondente a uma vez o valor 
da remuneraçao prevista na legislação pertinente das 
Forças Armadas ou na dos Estados, Distrito Federal e 
Territórios, em moeda nacional.

§ 1º No caso de o prazo da missão ser superior 
a doze meses ou ultrapassar este período por motivo 
de prorrogação, os militares dela participantes terão 
direito, a cada três meses de acréscimo da duração 
da missão, a um adicional do auxílio previsto no caput, 
correspondente a um quarto do valor recebido na ida 
mais um quarto do valor a receber na volta.

§ 2º O adicional estabelecido no § 1º será pago 
ao militar da seguinte forma:

I – a parcela referente a ida, no local da mis-
são; e

II – a parcela referente a volta, quando do desli-
gamento de sua sede no exterior.

Art. 5º O auxílio previsto no art. 4º deverá ser 
restituído:

I – integralmente, quando o militar, a pedido, dei-
xar de seguir destino; ou

II – parcialmente, quando o militar, por motivo in-
dependente de sua vontade, deixar da seguir destino, 
desde que comprove ter realizado despesas.

§ 1º O auxílio não será restituído pelo militar, 
se, depois de ter seguido destino, for mandado re-
gressar.

§ 2º O auxílio não será restituído pelos benefici-
ários ou herdeiros legais do militar falecido.

Art. 6º Os militares integrantes de tropa brasileira 
empregada no exterior terão direito ao transporte às 
expensas da União.

§ 1º Ao militar designado para a função de Co-
mandante de Organização Militar no Exterior ou de 
Chefe de Estado-Maior de Grande Unidade ou de 
Grande Comando será devida, em moeda estrangei-
ra, a indenização financeira mensal para funções de 
comando no exterior resultante do produto dos valo-
res estabelecidos na Tabela II do anexo a esta medida 
provisória pelo fator regional fixado.
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§ 2º Ao militar designado para a função de Sub-
comandante de Organização Militar no Exterior, nível 
batalhão ou superior, será devida, em moeda estran-
geira, a indenização financeira mensal para funções 
de comando no exterior resultante do produto dos valo-
res estabelecidos na Tabela II do anexo a esta medida 
provisória pelo fator regional fixado.

§ 3º O fator regional será proposto pelo Ministro 
de Estado da Defesa e fixado no ato de autorização da 
missão, com base na avaliação estratégica, operacional 
e econômica da região da operação de paz, observada 
a Tabela III do anexo a esta medida provisória.

§ 4º A forma de pagamento das indenizações 
financeiras a que o militar no exterior faça jus será 
disciplinada em ato específico do Comandante da 
Força Singular.

§ 5º As indenizações financeiras não serão com-
putadas para efeito de pagamento do adicional de fé-
rias e do 13º salário.

§ 6º As indenizações financeiras não serão com-
putadas para efeito de pagamento de provento de ina-
tividade e de pensão militar e alimentícia.

§ 7º O direito à percepção das indenizações fi-
nanceiras inicia-se na data do embarque para o exte-
rior e cessa na data do desligamento de sua sede no 
exterior ou da partida da última localidade no exterior, 
relacionada com a missão.

§ 8º O pagamento das indenizações financeiras 
não se interrompe:

I – por motivo de luto;
II – por licença para tratamento de saúde de até 

trinta dias; ou
III – em virtude de viagem ao Brasil, a serviço.
Art. 7º Será devida, se for o caso, diária no exte-

rior, paga adiantadamente, para custeio das despesas 
de alimentação, pousada e locomoção, decorrentes 
do afastamento de sua sede no exterior por motivo de 
serviço, nos termos da legislação em vigor.

Parágrafo único. Os militares, nos termos desta 
Medida Provisória, não terão direito à diária no exte-
rior, quando a alimentação, a pousada e a locomoção 
forem asseguradas pela União ou por instituição pú-
blica, privada ou organismo internacional.

Art. 8º Serão restituídas as diárias:
I – Integralmente, quando não ocorrer o afasta-

mento da sede no exterior; e
II – correspondentes aos dias:
a) que ultrapassarem o período de afastamento 

da sede no exterior, a serviço, quando este afastamen-
to for menor que o previsto; e

b) em que a alimentação, a pousada e a locomo-
ção forem asseguradas pelo Estado ou por organismo 
internacional.

Parágrafo único. As diárias não serão restituí-
das pelos beneficiários ou herdeiros legais do militar 
falecido.

Art. 9º No caso de falecimento de militar inte-
grante de tropa brasileira, nos termos desta Medida 
Provisória, a União será responsável pelas providên-
cias de traslado do corpo, sepultamento e pagamento 
de um auxílio.

§ 1º O auxílio previsto no caput corresponderá ao 
valor de duas Indenizações Financeiras Mensais para 
Tropa no Exterior e ainda, nos casos específicos, ao 
de duas Indenizações Financeiras Mensais para Fun-
ções no Exterior.

§ 2º O auxílio a que se refere o § 1º não poderá 
totalizar valor inferior a quatro mil e oitocentos dólares 
americanos.

§ 3º Nos casos em que seja necessário o sepul-
tamento no exterior, será assegurado a dois membros 
da família do militar falecido o direito ao transporte de 
ida e volta até o local em que se encontrar o corpo.

§ 4º Quaisquer benefícios assegurados por outros 
países ou por organismo internacional em virtude de 
falecimento do militar serão repassados aos seus be-
neficiários ou, na falta destes, aos herdeiros legais.

CAPÍTULO III 
Do Exercício de Cargos de Natureza  

Militar Junto a Organismo Internacional

Art. 10. Serão considerados de natureza militar, 
para fim de aplicação do disposto no inciso I do art. 81 
da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980, os cargos 
ocupados por militares da ativa das Forças Armadas 
em organismo internacional, de que o Brasil participe 
ou com o qual coopere, que assuma o encargo de re-
muneração mensal do militar.

Parágrafo único. A agregação do militar enqua-
drado na situação acima dar-se-á com a suspensão 
temporária do direito à remuneração mensal e aos de-
mais direitos remuneratórios devidos pela União.

Art. 11. O recolhimento dos descontos previstos 
na Medida Provisória nº 2.215-10, de 31 de agosto de 
2001, será de responsabilidade do militar, obedecen-
do às disposições do art. 46 da Lei nº 5.809, de 10 de 
outubro de 1972.

CAPÍTULO IV 
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 12. As disposições desta Medida Provisória 
aplicam-se, no que couber, aos militares dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Territórios, quando integrantes 
de força multinacional nas operações de paz.
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Art. 13. Para o cômputo dos cálculos dos valores 
previstos nesta Medida Provisória será considerado o 
mês com trinta dias.

Art. 14. Esta Medida Provisória não se aplica 
aos militares integrantes de tropa brasileira que se 
encontre no exterior em missão de paz na data de 
sua publicação.

Art. 15. O art. 1º da Lei nº 5.809, de 10 de ou-
tubro de 1972, passa a vigorar acrescido do seguinte 
parágrafo:

“§ 5º A tropa brasileira em missão de paz, defini-
da como sendo os militares das Forças Armadas e os 
militares dos Estados, Distrito Federal e aos Territórios 
integrantes de contingente armado de força multina-

cional empregado em operações de paz, reunidos em 
módulo de emprego operacional, com comando único, 
empregada no exterior, em cumprimento de compromis-
sos assumidos pelo Brasil como membro de organismo 
internacional ou em virtude de tratados, convenções, 
acordos, resoluções de consulta, planos de defesa ou 
quaisquer outros entendimentos diplomáticos ou mili-
tares, autorizados pela Congresso Nacional, terá sua 
remuneração fixada em legislação específica.” (NR)

Art. 16. Esta Medida Provisória entra em vigor na 
data de sua publicação.

Brasília, 14 de maio de 2004; 183º da Indepen-
dência e 116º da República. – LUIZ INÁCIO LULA DA 
SILVA – José Viegas Filho.
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MENSAGEM Nº 237, DE 2004

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 62 da Constituição Federal, 

submeto à elevada deliberaç~o de Vossas Excelências 
o texto da Medida Provisória nº 187, de 13 de maio de 
2004, que “Dispõe sobre a remuneração dos militares, 
a serviço da União, integrantes de contingente armado 
de força multinacional empregada em operações de 
paz, em cumprimento de obrigações assumidas pelo 
Brasil em entendimentos diplomáticos ou militares, 
autorizados pelo Congresso Nacional e sobre envio 
de militares das Forças Armadas para o exercício de 
cargos de natureza militar junto a organismo interna-
cional”.

Brasília, 13 de maio de 2004. – Luiz Inácio Lula 
da Silva

EM. nº 256/MD.

Brasília, 12 de maio de 2004

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

anexo Projeto de Lei, que dispõe sobre a remunera-
ção dos militares, a serviço da União, integrantes de 
contingente armado de força multinacional empregada 
em operações de paz, em cumprimento de obrigações 
assumidas pelo Brasil em entendimentos diplomáticos 
ou militares, autorizados pelo Congresso Nacional e 
sobre envio de militares das Forças Armadas para o 
exercício de cargos de natureza militar junto a orga-
nismo internacional.

Tal iniciativa, Senhor Presidente, visa a estabe-
lecer uma nova forma de remuneração dos militares, 
constituídos em tropa, mandados para o exterior, dife-
rente da prevista na Lei nº 5.809, de 10 de outubro de 
1972, de forma a reduzir os índices de remuneração do 
pessoal militar, quando participando de Força de Paz 
no exterior, bem como possibilitar o envio de militares 
brasileiros para o exercício de cargos em organismo 
internacional, que assumam o encargo da remunera-
ção mensal do militar.

Quanto à remuneração dos militares têm-se a 
esclarecer que, atualmente, para o cálculo da retri-
buição que faz jus o militar em Operações de Paz, 
levam-se em consideração as normas constantes na 
Lei de Retribuição no Exterior (Lei nº 5.809, de 10 de 
outubro de 1972), fazendo-se apenas a exclusão do 
Auxílio-Familiar, visto que esses militares não cumprem 
missão acompanhados da família.

No entanto, a situação dos militares brasileiros 
integrantes de força multinacional, reunidos em mó-
dulo de emprego operacional, com comando único, 
é diferenciada, uma vez que nesse caso, parte dos 

recursos empenhados pelo governo brasileiro nas 
Missões de Paz retomará ao Tesouro Nacional, por 
meio de reembolsos efetuados por outros Países ou 
Organismo Internacional. Dessa forma as despesas 
reembolsáveis não devem ser consideradas como 
custo real para o Brasil.

O custo de uma Operação de Paz estará, em li-
nhas gerais, limitado aos gastos com pagamento de 
pessoa! no exterior e às despesas com viagens de 
inspeção, apoio e coordenação. Os demais custos 
serão reduzidos ou cobertos pelas indenizações e re-
embolsos previstos na legislação da ONU para este 
tipo de evento.

Com o advento de uma legislação especifica para 
o pagamento dos militares das Forças Armadas inte-
grantes de Operações de Paz, como tropa, haverá a 
possibilidade de aumentar a participação de militares 
brasileiros nas referidas missões uma vez que ocor-
rera a redução da despesa da União com parte do 
pagamento dos militares feita em moeda nacional e a 
simplificação da estrutura remuneratária.

Por se tratar de matéria relevante para o Brasil, no 
sentido de que proporcionará uma maior participação 
das nossas Forças Armadas no contexto internacional, 
este Ministério entende ser conveniente estipular, de 
forma clara, normas sobre o pagamento dos militares 
integrantes de força multinacional.

No que concerne ao envio de militares das Forças 
Armadas para o exercício de cargos junto a organismo 
internacional, vale destacar que regulannente, o Brasil 
tem recebido convites para indicar militares para pre-
encher vagas em organismos tais como Departamento 
de Operações de Paz (DPKO) da ONU, mas devido aos 
prejuízos acarretados à carreira, por falta de amparo 
jurídico, não têm sido enviados representantes, o que 
tem impedido uma maior inserção do País no contexto 
internacional das nações.

Neste sentido, tal medida permitiria o envio de 
militares das Forças Armadas para o exercício de 
cargos em organismos internacionais, assegurando 
que as atividades exercidas sejam consideradas de 
natureza militar, o que os enquadraria como agrega-
dos, cm serviço ativo, evitando, assim, os prejuízos à 
carreira militar. Ademais, asseguraria que, enquanto 
no exercieio dos mencionados cargos, não caberia o 
pagamento de remuneração mensal e de outros di-
reitos previstos na Medida Provisória nº 2.215-10, de 
31 de agosto de 2001, pelo Comando de Força es-
pecífico, já que o organismo internacional assumiria 
o ônus financeiro, desonerando a União, assim, dos 
mencionados encargos.

A edição destas novas disposições deverá, ne-
cessariamente, ser efetuada por meio de medida provi-
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sória. Para comprovar a assertiva, será preciso, inicr-
nlmente, verificar se o binômio que autoriza a edição 
de Medidas Provisórias – a relevância e a urgência 
– se encontram presentes no caso.

O ato normativo sem dúvida alguma pode ser 
considerado de extrema relevância, tendo em vista que 
se trata de medida que irá acarretar economia para o 
erário, tornando a remuneração recebida pelo militar 
mais próxima da retribuição que é custeada pela ONU. 
Isto permitirá ao país aumentar a participação de mi-
litares brasileiros nas missões de paz, uma vez que 
ocorrerá a redução da despesa da União com pane 
do pagamento dos militares feita cm moeda nacional 
e a simplificação da estrutura rcmuneratória.

É necessário ainda observar que esta participa-
ção cada vez mais numerosa da tropa brasileira em 
missões de paz também auxilia o pleito nacional em 
obter uma cadeira permanente no Conselho de Segu-
rança das Nações Unidas.

A urgência também se encontra perfeitamente 
caracterizada, urna vez que o país encontra-se na imi-
nência de envio de tropas para manutenção de paz no 
Haiti, encontrando-se a situação dependente somente 
da solicitação formal da Organização das Nações Uni-
das, o que deve ocorrer em breve, tendo em vista a 
situação que está atravessando o país caribenho.

O Secretário-Geral da ONU deverá apresentar um 
relatório sobre o Haiti ainda nesta semana. Em seguida, 
fica a critério do Conselho dc Segurança a aprovação de 
resolução para substituir a atual Força Multinacional de 
emergência, que se encontra atuando hodiernamente 
em operações de manutenção de paz.

Ressalte-se que o país deverá assumir o coman-
do da nova Força, sendo, dessa forma, necessário que 
seja enviado um contingente maior, fato que somente 
será possível caso seja aprovada a presente medida. 
A participação brasileira de forma efetiva, o que pode 
garantir um respeito internacional cada vez maior ao 
país, também depende da aprovação do presente 
projeto de lei.

Deve-se ainda observar que não existirá proble-
ma no que tange à iniciativa da medida, uma vez que 
projetos de lei que disponham sobre a remuneração 
de militares das Forças Armadas são de iniciativa pri-
vativa do Presidente da República, segundo o disposto 
na alínea f do inciso II do § 1º do art. 61 da Constitui-
ção Federal.

Por fim, frise-se que, com o advento da Emenda 
Constitucional nº 32, de 2001, ficou estabelecida uma 
série de casos em que se encontra vedada a edição 
de Medidas Provisórias, verbis:

“§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias 
sobre matéria:

I – relativa a:
a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, 

partidos políticos e direito eleitoral;
b) direito penal, processual penal e processual 

civil;
c) organização do Poder Judiciário e do Ministério 

Público, a carreira e a garantia de seus membros;

d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, 
orçamento e créditos suplementares, ressalvado o 
previsto no art 167, § 3º;

II – que vise a detenção ou seqüestro de bens, 
de poupança popular outro ativo financeiro;

III – reservada a lei complementar;
IV – já disciplinada em projeto de lei aprovado 

pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou 
veto do Presidente da República.

O simples exame da matéria conduz à constata-
ção de que o projeto em tela não trata de nenhuma das 
matérias sobre as quais incide vedação constitucional, 
estando, portanto, plenamente apto a ser editado via 
Medida Provisória.

São estas, Senhor Presidente, as razões que nos 
levam a propor a Vossa Excelência a edição do Projeto 
de Lei em questão.

Respeitosamente, 

PS.-GSE. nº 919

Brasília, 13 de julho de 2004

A Sua Excelência o Senhor
Senador Romeu Tuma
Primeiro Secretário do Senado Federal
Nesta

Senhor Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser sub-

metida à consideração do Senado Federal, a inclusa 
Medida Provisória nº 187, de 2004, do Poder Execu-
tivo, aprovada na Sessão Plenária do dia 7-7-04, que 
“Dispõe sobre a remuneração dos militares, a serviço 
da União, integrantes de contingente armado de força 
multinacional empregada em operações de paz, em 
cumprimento de obrigações assumidas pelo Brasil em 
entendimentos diplomáticos ou militares, autorizados 
pelo Congresso Nacional, e sobre envio de militares 
das Forças Armadas para o exercício de cargos de 
natureza militar junto a organismo internacional.”, con-
forme o disposto no art. 62 da Constituição Federal, 
com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 

32, de 2001.
Atenciosamente, – Deputado Geddel Vieira Lima, 

Primeiro Secretário.
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NOTA TÉCNICA DE MP – Nº 19/2004

SUBSÍDIOS À APRECIAÇÃO DA MEDIDA PROVI-
SÓRIA Nº 187, DE 13 DE MAIO DE 2004, QUANTO 
À ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

“Dispõe sobre a remuneração dos mi-
litares, a serviço da União, integrantes de 
contingente armado de força multinacio-
nal empregada em operações de paz, em 
cumprimento de obrigações assumidas 
pelo Brasil em entendimentos diplomáticos 
ou militares, autorizados pelo Congresso 
Nacional e sobre o envio de militares das 
Forças Armadas para o exercício de car-
gos de natureza militar junto a organismo 
internacional.”

I – Relatório

A Medida Provisória (MP) em exame dispõe sobre 
a remuneração e a indenização de militares de tropa 
brasileira no exterior integrante de força multinacional 
empregada em operações de paz, sob a égide de or-
ganismo internacional.

Estabelece a MP que os militares da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, inte-
grantes de tropa brasileira no exterior, continuarão re-
cebendo em moeda nacional a remuneração prevista 
na legislação pertinente e perceberão ainda, em mo-
eda estrangeira uma indenização financeira mensal, 
em moeda estrangeira, variável em função do cargo 
e do comando do militar. Tais indenizações variam de 
US$972,00 para soldado até US$4.400,00 para oficial 
general, podendo ser multiplicada por até 1,25 em fun-
ção da região da ação militar.

A MP regula ainda a participação de militares 
brasileiros em cargos de natureza militar junto a or-
ganismos internacionais dos quais o Brasil participe 
e que assumam o encargo de remuneração mensal 
dos mesmos.

II – Subsídios

Cabe à Comissão Mista encarregada de dar pa-
recer à referida medida provisória, no prazo improrro-
gável de quatorze (14) dias, contado da publicação da 
MP, emitir parecer único, onde se manifestará, dentre 
outros aspectos, sobre sua adequação financeira e 
orçamentária (caput do art. 5º da Resolução nº 1, de 
2002-CN).

Estabelece também o § 1º do art. 5º da mencio-
nada Resolução que:

“§ 1º O exame de compatibilidade e ade-
quação orçamentária e financeira das medidas 

provisórias abrange a análise da repercussão 
sobre a receita ou a despesa pública da União 
e da implicação quanto ao atendimento das 
normas orçamentárias e financeiras vigentes, 
em especial a conformidade com a Lei Com-
plementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a lei 
do plano plurianual, a lei de diretrizes orça-
mentárias e a lei orçamentária anual.”

A lei do Plano Plurianual para o período 2004/2007 
ainda não foi sancionada, o que torna inviável a análise 
da compatibilização da MP com o mesmo.

No que concerne a adequação da MP à Lei de 
Diretrizes Orçamentárias – LDO, é importante res-
saltar que, no exame de matéria relativa à criação de 
cargos e gratificações, deve ser considerada também 
a determinação constitucional prevista no Art. 169 da 
Carta Magna, especialmente, as restrições e exceções 
contidas no parágrafo primeiro deste dispositivo, com 
a redação dada pela Emenda Constitucional nº 19/98, 
nos seguintes termos:

“Art. 169 ................................................
§ 1º A concessão de qualquer vantagem 

(grifo nosso) ou aumento de remuneração, a 
criação de cargos, empregos e funções ou al-
teração de estrutura de carreiras, bem como a 
admissão ou contratação de pessoal, a qual-
quer título: pelos órgãos e entidades da admi-
nistração direta ou indireta, inclusive fundações 
instituidas e mantidas pelo poder público, só 
poderão ser feitas:

I – se houver prévia dotação orçamen-
tária suficiente para atender às projeções de 
despesas de pessoal e aos acréscimos dela 
decorrentes (grifo nosso);

II – se houver autorização específica 
(grifo nosso) na lei de diretrizes orçamentá-
rias, ressalvadas as empresas públicas e as 
sociedades de economia mista”.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o 
exercício financeiro de 2004 (art. 82 da Lei nº 10.707, 
de 30 de julho de 2003) estabelece que a concessão 
de quaisquer vantagens e a criação de cargos, empre-
gos e funções devem constar de anexo específico da 
lei orçamentária, observado o disposto no art. 71 da 
Lei Complementar nº 101, de 2000 (Lei de Respon-
sabilidade Fiscal).

A lei orçamentária para o exercício de 2004 (Lei 
nº 10.837, de 16 de janeiro de 2004), no seu “Quadro 
VII – Autorizações específicas de que trata o art. 82 da 
Lei nº 10.707, de 30 de julho de 2003, para atendimento 
ao disposto no art. 169, § 1º, inciso II, da Constituição”, 
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não traz autorização para a concessão da vantagem 
de que trata a MP.

Quanto à disponibilidade de recursos para paga-
mento, registre-se que em 2003 o Ministério da Defe-
sa dispendeu R$ 21.111 milhões com pagamento de 
pessoal e encargos sociais e para 2004 existe uma 
autorização para gasto de R$21.204 milhões.

Há que se analisar ainda a proposição à luz da Lei 
de Responsabilidade Fiscal – LRF (Lei Complementar 
nº 101, de 4 de maio de 2000). Os gastos resultantes da 
edição da Medida Provisória enquadram-se na condição 
de despesa obrigatória de caráter continuado (consi-
dera-se obrigatória de caráter continuado a despesa 
corrente derivada de lei ou medida provisária que fixem 
para o ente a obrigação legal de sua execução por um 
período superior a dois exercícios). Nesse sentido, a 
norma fica sujeita à observância do disposto no artigo 
17, §§ 1º e 2º, da referida LRF. Pelo que dispõe o § 1º, 
o ato que criar ou aumentar despesa de caráter conti-
nuado deverá ser instruído com estimativa do impacto 
orçamentário-financeiro no exercício em que entrar em 
vigor e nos dois subsequentes e demonstrar a origem 
dos recursos para o seu custeio. O § 2º, por sua vez, 
determina que tal ato deverá ser acompanhado de 
comprovação de que a despesa criada ou aumentada 
não afetará as metas de resultados fiscais previstas 
na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, devendo 
seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser 
compensados pelo aumento permanente de receita 
ou pela redução permanente de despesa.

A EM nº 00256/MD, de 12 de maio de 2004 do 
Senhor Ministro da Defesa (que acompanha a MP) in-
forma, contudo, no seu segundo parágrafo:

“Tal iniciativa, Senhor Presidente, visa a estabe-
lecer uma nova forma de remuneração dos militares, 
constituídos em tropa, mandados para o exterior, dife-
rente da prevista na Lei nº 5.809, de 10 de outubro de 
1972, de forma a reduzir os indices de remuneração 
do pessoal militar, quando participando de Força 
de Paz no exterior, bem como possibilitar o envio 
de militares brasileiros para o exercício de cargos em 
organismo internacional, que assumam o encargo de 
remuneração mensal do militar. (grifo nosso).

Brasília, 18 de maio de 2004. – Francisco de 
Paula Schettini, Consultor de Orçamento.

PARECER À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 187,  
DE 2004, PROFERIDO NO PLENÁRIO  

DA CÂMARA DOS DEPUTADOS  
EM SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO MISTA.

O SR. NILSON MOURÃO (PT– AC. Para emi-
tir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Deputados, a medida provisória em apreço 
dispõe sobre a remuneração de militares brasileiros 
que a serviço da União integrem contingente armado 
de força multinacional, empregado em operações de 
paz em cumprimento a compromissos internacionais 
assumidos pelo Brasil. Ela também dita regras sobre 

o envio de militares brasileiros para o exercício de car-
gos junto a organismos internacionais.

O essencial desta medida provisória está contido 
nos seus capítulos II e III. O capítulo II trata da remune-
ração e da indenização de tropa no exterior. Já o capi-
tulo III dispõe sobre o exercício de cargos de natureza 
militar junto a organismos internacionais.

No que tange à remuneração e indenização de 
tropa no exterior, o primeiro objetivo básico da medida 
provisória é o de dar um tratamento diferenciado à remu-
neração de militares brasileiros envolvidos em operações 
de paz. Atualmente, tal remuneração é regulamentada 
pela Lei nº 5.809, de 10 de outubro de 1972.

De acordo com as regras atuais, plasmadas por 
esta lei, o pessoal civil e militar no exterior tem direito 
a uma remuneração em moeda forte, normalmente o 
dólar americano. Tal remuneração, além de fazer frente 
às despesas extraordinárias, diárias, deslocamentos, 
substitui com vantagem os salários recebidos em terri-
tório nacional. Ademais, essa remuneração conta para 
efeito de cálculo do 13º salário e férias.

Com a presente medida provisória o pessoal 
militar que participa de operação de paz continuará a 
receber seus salários em moeda nacional, acrescidos 
de indenização financeira mensal, estipulado em dólar 
norte-americano, além de diárias para os períodos de 
deslocamento.

Essa mudança permitirá considerável redução 
de custos em nossas participações em operações 
de paz.

Tomando como exemplo a participação brasileira 
na missão de paz na ONU no Haiti, verifica-se que o 
custo semestral para a união deste empreendimento 
seria, caso as nossas tropas fossem remuneradas com 
base na Lei nº 5.809, de 1982, de aproximadamente 
33 milhões e 700 mil. Entretanto, com esta medida 
provisória, as despesas semestrais da União com a 
missão da ONU no Haiti cairão no que se refere aos 
pagamentos feitos com o dólar norte-americano, para 
16 milhões 741 mil dólares, o que representa uma 
economia de 50% em moeda forte.

Mesmo se somarmos a essa despesa em dóla-
res 16 milhões 741 mil dólares os custos relativos aos 
salários que continuarem a ser pagos em reais, che-
garemos ao cômputo total, medido em dólares, de 22 
milhões 841 mil por semestre, o que ainda representa 
redução de despesa da ordem de 33%.

No quadro a seguir temos as relações das inde-
nizações por graduação militar. Oficial general rece-
berá uma indenização mensal de 4 mil e 400 dólares 
americanos; oficial superior, de 4 mil dólares; capitão, 
de 3 mil 250 dólares; tenente, de 2 mil 960 dólares; 
subtenente e primeiro sargento, de 2 mil e 700 dóla-
res; 2º e 3º sargentos, de 2 mil e 400 dólares; cabo e 
soldado, de 972 dólares.

Cabe acrescentar que os oficiais que estão no 
porte de comando nas operações de paz receberão 
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uma segunda indenização financeira, de menor vulto, 
de 400 dólares.

Sr. Presidente, em relação às emendas apresen-
tadas, nenhuma delas, a nosso ver, merece aprovação. 
As Emendas nºs 1, 2, 3, 6, 7, 8 e 9 são inteiramente 
desnecessárias e decorrem de uma incompreensão 
no texto da medida provisória, a qual contempla as 
preocupações dos autores.

Já a Emenda nº 5 propõe que o auxílio para a 
volta ao País seja pago também em dólares e não em 
moeda nacional, como determina a medida provisória. 
Tal modificação é absurda, pois o transporte para casa 
é efetuado sem ônus para os militares. O auxílio tem 
por finalidade, apenas, fazer frente aos gastos com 
pernoites e alojamentos já em território nacional. Daí 
não haver necessidade de que o auxílio para a volta à 
casa seja pago em dólares norte-americanos.

Por sua vez, a Emenda nº 4 desvirtua integral-
mente a medida provisória, uma vez que determina 
que as remunerações obedeçam aos ditames da anti-
ga norma, a Lei nº 5.809, justamente o que a presente 
propositura visa modificar.

Finalizo meu parecer, Sr. Presidente, informando 
às Srªs e Srs. Deputados presentes em plenário que 
a aprovação da medida provisória é de fundamental 
importância para a política externa que o Presidente 
Lula desenvolve, sobretudo com o objetivo de conseguir 
para o País uma cadeira no Conselho de Segurança 
das Nações Unidas.

Sr. Presidente, o parecer é pela aprovação da 
Medida Provisória nº 187, de 2004, enviada ao Con-
gresso Nacional pelo Poder Executivo.

É este o parecer, Sr. Presidente.
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LEGISLAÇÃO CITADA  
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 5.809, DE 10 DE OUTUBRO DE 1972.

Dispõe sobre a retribuição e direitos do 
pessoal civil e militar em serviço da União 
no exterior, e dá outras providências.

....................................................................................
Art 1º Esta lei regula a retribuição no exterior e 

dispõe sobre outros direitos dos funcionários públicos 
e dos militares, em serviço da União no exterior.
....................................................................................

“5º A tropa brasileira em missão de paz, defini-
da como sendo os militares das Forças Armadas e os 
militares dos Estados, Distrito Federal e dos Territórios 
integrantes de contingente armado de força multina-
cional empregado em operações de paz, reunidos em 
módulo de emprego operacional, com comando único, 
empregada no exterior, em cumprimento de compromis-
sos assumidos pelo Brasil como membro de organismo 
internacional ou em virtude de tratados, convenções, 
acordos, resoluções de consulta, planos de defesa, ou 
quaisquer outros entendimentos diplomáticos ou mili-
tares, autorizados pelo Congresso Nacional, terá sua 
remuneração fixada em legislação específica.” (NR)
....................................................................................

Art 46. Os proventos de aposentadoria do funcio-
nário público e os de inatividade do militar continuam a 
ser calculados de acordo com a respectiva legislação 
especifica, baseados unicamente na retribuição ou 
remuneração no País, neles não devendo ser compu-
tadas as somas recebidas, a qualquer titulo, quando 
em serviço no exterior.
....................................................................................

MEDIDA PROVISÓRIA  
Nº 2.215-10, DE 31 DE AGOSTO DE 2001.

Dispõe sobre a reestruturação da re-
muneração dos militares das Forças Arma-
das, altera as Leis nº 3.765, de 4 de maio de 
1960, e 6.880, de 9 de dezembro de 1980, e 
dá outras providências.

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

PS-GSE nº 420

Brasília, 13 de julho de 2004

A Sua Excelência o Senhor
Senador Romeu Tuma
Primeiro Secretário do Senado Federal
Nesta

Senhor Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser sub-

metida à consideração do Senado Federal, a inclusa 

Medida Provisória nº 188, de 2004, do Poder Executivo, 
aprovada na Sessão Plenária do dia 7-7-04, que ‘Abre 
crédito extraordinário, em favor do Ministério da Defesa, 
para os fins que especifica.”, conforme o disposto no 
art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001.

Atenciosamente, – Deputado Geddel Vieira Lima 
Primeiro Secretário 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 188, de 2004

Abre crédito extraordinário, em favor 
do Ministério da Defesa, para os fins que 
especifica.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário, no va-

lor de R$ 167.750.000,00 (cento e sessenta e sete mi-
lhões, setecentos e cinqüenta mil reais), em favor do 
Ministério da Defesa, para atender às programações 
constantes do Anexo desta lei.

Art. 2º Os recursos necessários à abertura de 
crédito de que trata o art. 3º desta lei decorrem de su-
perávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial da 
União do exercicio de 2003.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 188,  
DE 18 DE MAIO DE 2004

Abre crédito extraordinário, em favor 
do Ministério da Defesa, para os fins que 
especifica.

O Presidente da República, no uso da atribuição 
que lhe confere o art 62, combinado com o § 1º do art. 
167, da Constituição, adota a seguinte medida provi-
sória, com força de lei:

Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário, no va-
lor de R$167.750.000,00 (cento e sessenta e sete mi-
lhões, setecentos e cinqüenta mil reais), em favor do 
Ministério da Defesa, para atender às programações 
constantes do Anexo desta medida provisória.

Art. 2º Os recursos necessários à abertura de 
crédito de que trata o art. 1º decorrem de superávit 
financeiro apurado no Balanço Patrimonial da União 
do exercício de 2003.

Art. 3º Esta medida provisória entra em vigor na 
data de sua publicação.

Brasília, 18 de maio de 2004; 183º da Indepen-
dência e 116º da República. – LUIZ INACIO LULA 
DA SILVA.

EM. nº 91/2004-MP.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Dirijo-me a Vossa Excelência para apresentar 

proposta de medida provisória que abre crédito extraor-
dinário, no valor de 167.750.000,00 (cento e sessenta e 
sete milhões, setecentos e cinqüenta mil reais), em favor 
do Ministério da Defesa, conforme quadro abaixo:

2. Com relação à participação brasileira na Mis-
são das Nações Unidas em Timor Leste, cumpre des-
tacar que a permanência das Forças brasileiras foi 
prorrogada por mais 12 (doze) meses, a partir de 20 
deste mês. Vale também esclarecer que, atendendo ao 
convite formulado pela Organização das Nações Uni-
das – ONU, foi determinado o envio adicional de uma 
unidade de emprego rápido composta de 125 (cento 
e vinte e cinco) homens do Comando do Exército, de 
forma a apoiar ainda mais a consolidação da demo-
cracia daquele País.

3. No que concerne à participação brasileira no 
Haiti, o Conselho de Segurança das Nações Unidas 
reconheceu, de acordo com a Resolução nº 1.529/2004, 
de 29 de fevereiro de 2004, a deterioração da situação 
política daquele país, decidindo autorizar Força Multi-
nacional de Emergência a partir de 1º de março e de-
clarou, na mesma Resolução, a prontidão do Conselho 
em estabelecer, no prazo máximo de 90 dias, força de 
estabilização, à qual o Brasil foi convidado a liderar, 
para dar prosseguimento ao trabalho desenvolvido pela 
Força Multinacional de Emergência no Haiti.

4. Essa força de estabilização será composta de 
um contingente armado de força multinacional, inte-
grado por um mil e duzentos militares, por cerca de 
seis meses na Operação de Paz do Haiti, cumprindo 
os compromissos assumidos pelo País junto à Orga-
nização das Nações Unidas – ONU.

5. O Governo brasileiro já havia deslocado um 
destacamento de fuzileiros navais para prestar se-
gurança às instalações brasileiras e aos funcionários 
brasileiros em serviço naquele país, e propiciado o em-
prego adequado da tropa brasileira, como integrante de 
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força multinacional. Esse destacamento de militares, 
composto por elementos das três Forças singulares, 
contribuiu também no levantamento de informações 
técnicas específicas essenciais para o sucesso da 
participação brasileira naquela Operação.

6. Uma vez que tanto a permanência de nossas 
tropas em Timor Leste quanto o envio de nova Missão 
ao Haiti não eram previsíveis quando da elaboração 
do Orçamento de 2004 e que os recursos necessários 
a essas operações são imprescindíveis e urgentes, 
pois serão utilizados ainda no presente mês de maio, 
propomos a Vossa Excelência a presente abertura de 
crédito extraordinário por medida provisória.

7. A presente solicitação será atendida com re-
cursos provenientes de incorporação de superávit 
financeiro apurado no Balanço Patrimonial da União 
do exercício de 2003, estando em conformidade com 
as disposições do art. 62, combinado com § 3º do art. 
167, da Constituição.

8. Nessas condições, e tendo em vista a urgên-
cia e relevância da matéria, submeto à consideração 
de Vossa Excelência a anexa proposta de medida 
provisória.

Respeito semente,

MENSAGEM Nº 254, DE 2004

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 62 da Constituição Federal, 

submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências 
o texto da Medida Provisória nº 188, de 18 de maio de 
2004, que “Abre crédito extraordinário, em favor do Mi-
nistério da Defesa, para os fins que especifica”.

Brasília, 18 de maio de 2004. – Luis Inácio Lula 
da Silva.

EM nº 91/2004-MP

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Dirijo-me a Vossa Excelência para apresentar 

proposta de medida provisória que abre crédito ex-
traordinário, no valor de R$167.750.000,00 (cento e 
sessenta e sete milhões, setecentos e cinqüenta mil 
reais), em favor do Ministério da Defesa, conforme 
quadro abaixo:

2. Com relação à participação brasileira na Mis-
são das Nações Unidas em Timor Leste, cumpre des-
tacar que a permanência das Forças Brasileiras foi 
prorrogada por mais 12 (doze) meses, a partir de 20 
deste mês. Vale também esclarecer que, atendendo ao 
convite formulado pela Organização das Nações Uni-
das – ONU, foi determinado o envio adicional de uma 
unidade de emprego rápido composta de 125 (cento 
e vinte e cinco) homens do Comando do Exército, de 
forma a apoiar ainda mais a consolidação da demo-
cracia daquele  país.

3. No que concerne à participação brasileira no 
Haiti, o Conselho de Segurança das Nações Unidas 
reconheceu, de acordo com a Resolução nº 1.529/2004, 
de 29 de fevereiro de 2004, a deterioração da situação 
política daquele país, decidindo autorizar Força Multi-
nacional de Emergência a partir de lº de março e de-
clarou, na mesma resolução, a prontidão do Conselho 
em estabelecer, no prazo máximo de 90 dias, força de 
estabilização, a qual o Brasil foi convidado a liderar, 
para dar prosseguimento ao trabalho desenvolvido pela 
Força Multinacional de Emergência no Haiti.

4. Essa força de estabilização será composta 
de um contingente armado de força multinacional. in-
tegrado por um mil e duzentos militares, por cerca de 
seis meses na Operação de Paz do Haiti, cumprindo 
os compromissos assumidos pelo País junto à Orga-
nização das Nações Unidas – ONU.

5. O Governo brasileiro já havia deslocado um 
destacamento de fuzileiros navais para prestar se-
gurança às instalações brasileiras e aos funcionários 
brasileiros em serviço naquele país, e propiciado o em-
prego adequado da tropa brasileira, como integrante de 
força multinacional. Esse destacamento de militares, 
composto por elementos das três Forças singulares, 
contribuiu também no levantamento de informações 
técnicas específicas essenciais para o sucesso da 
participação brasileira naquela Operação.

6. Uma vez que tanto a permanência de nossas 
tropas em Timor Leste quanto o envio de nova Missão 
ao Haiti não eram previsíveis quando da elaboração 
do Orçamento de 2004 e que os recursos necessários 
a essas operações são imprescindíveis e urgentes, 
pois serão utilizados ainda no presente mês de maio, 
propomos a Vossa Excelência a presente abertura de 
crédito extraordinário por medida provisória.

7. A presente solicitação será atendida com re-
cursos provenientes de incorporação de superávit fi-
nanceiro apurado no Balanço Patrimonial da União do 
exercício de 2003, estando em conformidade com as 
disposições do art. 62, combinado com o § 3º do art. 
167, da Constituição.
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8. Nessas condições, e tendo em vista a urgên-
cia e relevância da matéria, submeto à consideração 
de Vossa Excelência a anexa proposta de medida 
provisória.

Respeitosamente,

PS-GSE nº 920

Brasília, 13 de julho de 2004

A Sua Excelência o Senhor
Senador Romeu Tuma
Primeiro-Secretário do Senado Federal

Nesta

Senhor Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser sub-

metida à consideração do Senado Federal, a inclusa 
Medida Provisória nº 188, de 2004, do Poder Executivo, 
aprovada na Sessão Plenária do dia 7-7-04, que “Abre 
crédito extraordinário, em favor do Ministério da Defesa, 
para os fins que especifica.”, conforme o disposto no 
art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001.

Atenciosamente, – Deputado Geddel Vieira Lima, 
Primeiro-Secretário.
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NOTA TÉCNICA DE ADEQUAÇÃO  
ORÇAMENTÁRIA

Brasília,  21 de maio de 2004

Assunto: subsídios para o parecer de adequação 
orçamentária e financeira da Medida Provisória nº 188, 
de 18 de maio de 2004, que “abre crédito extraordi-
nário, em favor do Ministério da Defesa, para os fins 
que especifica“.

Interessada: Comissão Mista.

1 Introdução
A Constituição Federal estabelece, no art. 62, § 

9º, que caberá a uma comissão mista de deputados 
e senadores examinar as medidas provisórias e so-
bre elas emitir parecer, antes de serem apreciadas, 
em sessão separada, pelo plenário de cada uma das 
Casas Legislativas.

A Resolução nº 1, de 2002–CN, que regula o 
processo legislativo de apreciação de medidas provi-
sórias, determina, no art. 19, que o órgão de consul-
toria e assessoramento orçamentário, da Casa a que 
pertencer o relator da matéria, deverá elaborar nota 
técnica, com subsídios acerca da adequação orçamen-
tária e financeira da medida provisória a ser encami-
nhada aos relatores e demais membros da comissão 
mista, no prazo de cinco dias, contados da publicação 
da medida provisória.

Referida resolução, em seu art. 2º, § 6º, estabe-
lece também que, no caso de a medida provisória ver-
sar sobre crédito extraordinário, em consonância com 
o art. 166, § 1º, I, da Constituição Federal, o exame 
e o parecer da matéria caberão à Comissão Mista de 
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Con-
gresso Nacional. Os ritos e os prazos de tramitação, 
sem embargo, são os mesmos das demais medidas 
provisórias.

A nota técnica deve atender ao disposto no art. 5º, 
§ 1º, da Resolução nº 1, de 2002-CN, que prescreve a 
abrangência do exame de compatibilidade e adequa-
ção orçamentária e financeira que deve ser procedido 
pela comissão mista: “análise da repercussão sobre a 
receita ou a despesa pública da União e da implicação 
quanto ao atendimento das normas orçamentárias e 
financeiras vigentes, em especial a conformidade com 
a Lei Complementar nº 101, de 2000, a lei do plano 
plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei or-
çamentária da União.

2 Síntese da Medida Provisória
A presente Medida Provisória abre crédito extra-

ordinário ao Orçamento Fiscal da União, em favor do 
Ministério da Defesa, no valor de R$167,75 milhões. Os 
recursos necessários à abertura do crédito decorrem 

de superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial 
da União do exercício de 2003.

No Orçamento de Investimento das Empresas 
Estatais, a Medida Provisória abre créditos de R$46,3 
milhões, dos quais R$26,3 milhões referentes a re-
passe do Orçamento Fiscal da União, sob a forma de 
participação acionária no capital (inversão financeira), 
e R$20,0 milhões concernentes a anulação parcial de 
dotação orçamentária.

A distribuição das dotações acrescidas no pre-
sente crédito será demonstrada em seguida:

A Exposição de Motivos – EM – nº 91/2004-
MP, assinala as razões pelas quais entendeu o Poder 
Executivo ser necessário lançar mão do instituto da 
medida provisória para abrir crédito extraordinário ao 
Orçamento da União para 2004.

A permanência das Forças brasileiras na Missão 
das Nações Unidas em Timor Leste foi prorrogada por 
mais 12 meses, a partir de 20 de maio de 2004. Aten-
dendo ao convite formulado pela Organização das Na-
ções Unidas, foi determinado, ainda, o envio adicional 
de uma equipe de emprego rápido, composta por 125 
homens do Comando do Exército, àquele país.

Quanto à participação brasileira no Haiti, o Con-
selho de Segurança das Nações Unidas reconheceu, 
de acordo com a Resolução nº 1.529, de 29-2-2004, 
a deterioração da situação política naquele país, auto-
rizando a mobilização de força multinacional de emer-
gência, a partir de 1º de março de 2004, e declarando, 
na mesma resolução, a prontidão do Conselho em es-
tabelecer, no prazo máximo de 90 dias, força de estabi-
lização, a qual o Brasil foi convidado a liderar, para dar 
prosseguimento ao trabalho desenvolvido pela força 
multinacional de emergência no Haiti.

A força de estabilização será composta por con-
tingente armado de força multinacional, integrado por 
1.200 militares, com atuação prevista de 6 meses na 
operação de paz no Haiti.

Ressalta a EM que o Governo brasileiro já havia 
deslocado um destacamento de fuzileiros navais para 
prestar segurança às instalações e funcionários bra-
sileiros em serviço naquele país.
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3 Subsídios acerca da Adequação Financeira e 
Orçamentária

Tratando-se a matéria de crédito adicional, a medi-
da provisória deve guardar conformidade com o disposto 
nos arts. 63 e seguintes da Lei nº 10.707/2003 – Lei 
de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2004. 
Além disso, deve estar em acordo com as disposições 
da Lei Complementar nº 101/2000 e com os ditames 
constitucionais referentes ao Direito Financeiro.

Um aspecto a ser avaliado é a possibilidade de 
o Poder Executivo abrir crédito extraordinário para a 
finalidade prevista na Medida Provisória nº 188, de 18 
de maio de 2004. Preconiza o art. 167, § 3º, da Consti-
tuição Federal, que “a abertura de crédito extraordinário 
somente será admitida para atender a despesas im-
previsiveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, 
comoção interna ou calamidade pública...” Imprescin-
dível, pois, tratar-se de despesas imprevisíveis e ur-
gentes. No caso atual, parece evidente o atendimento 
do requisito da urgência, porquanto o objeto do gasto 
não é passível de submeter-se ao processo legislativo 
normal de um projeto de lei de crédito adicional. A atu-
ação externa dos militares brasileiros atende a prazos 
exíguos definidos pelas Nações Unidas, em prol da 
pacificação política e social do Haiti e da manutenção 
da ordem no Timor Leste.

O crédito extraordinário atende, também, ao pres-
suposto da imprevisibilidade. Conforme assinalado na 
EM, quando da elaboração da Lei Orçamentária para 
2004, tanto a permanência das tropas em Timor Les-
te como o envio de nova missão ao Haiti não eram 
previsíveis. O Poder Executivo informa, ainda, que os 
recursos do crédito em tela serão utilizados ainda no 
mês de maio corrente.

Por outro lado, o crédito em comento, tomado 
isoladamente, afeta negativamente a consecução da 
meta de resultado primário definida pela Lei de Dire-
trizes Orçamentárias, ao autorizar despesas primárias 
compensadas por superávit financeiro apurado no Ba-
lanço Patrimonial.

Conquanto o art. 63, § 11, da LDO 2004 exi-
ja apenas dos projetos de lei de créditos adicionais 
destinados a despesas primárias demonstrativo de 
que não afetam o resultado primário ou indicação das 
compensações necessárias, em nível de subtítulo, a 

interpretação do dispositivo deveria ser sistemática, 
estendendo a determinação também às medidas provi-
sórias. Somente assim se alcançaria uma maior trans-
parência na gestão fiscal. O Poder Executivo deveria, 
por conseguinte, ter incluído, ao menos na exposição 
de motivos, o detalhamento, em nível de subtítulo, das 
compensações necessárias para a preservação da 
meta do resultado primário.

Por outro lado, a utilização do superávit financeiro 
como fonte de crédito adicional está em consonância 
com o disposto no art. 43, § 1º, I, da Lei nº 4.320/1964. 
Não foi informado, na EM, o valor apurado de superávit 
financeiro no Balanço Patrimonial da União do exercício 
de 2003. Tampouco a informação encontra-se disponível 
na internet. Porém, historicamente, o valor do superávit 
financeiro é muito superior ao montante do presente 
crédito extraordinário, sugerindo que existe saldo para 
atendimento deste crédito¹. _ Eduardo Andres Ferreira 
Rodriguez, Consultor de Orçamentos.

¹ O Relatório Resumido de Execução Orçamentá-
ria do Governo Federal, de outubro de 2003, indicava 
superávit financeiro de cerca de R$217.599,9 milhões 
em outubro de 2003, correspondente à diferença entre 
o ativo financeiro e o passivo financeiro.

PARECER À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 188,  
DE 2004, PROFERIDO NO PLENÁRIO  

DA CÂMARA DOS DEPUTADOS EM SUBSTITUI-
ÇÃO À COMISSÃO MISTA DE PLANOS,  

ORÇAMENTOS PÚBLICOS E  FISCALIZAÇÃO.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT – RJ. Para emitir pare-
cer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a medi-
da provisória é constitucional e atende à boa técnica 
legislativa. Somos pela sua aprovação.

PARECER DO RELATOR DESIGNADO  
PELA MESA, EM SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO 
MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS 

 E FISCALIZAÇÃO, À MEDIDA PROVISÓRIA  
Nº 188, DE 2004.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT – RJ. Para emitir pare-
cer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a medi-
da provisória é constitucional e atende à boa técnica 
legislativa. Somos pela sua aprovação.

Parecer escrito encaminhado à Mesa.
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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Com referência às Medidas Provisórias que acabam 
de ser lidas, a Presidência comunica ao Plenário que 
o prazo de 45 dias para apreciação das matérias pelo 
Congresso Nacional já se encontra esgotado. Uma vez 
recebidas formalmente pelo Senado Federal, nesta 
data, as proposições passam a sobrestar imediata-
mente as demais deliberações legislativas desta Casa 
até que se ultimem suas votações.

Esclarece, ainda, que as Medidas Provisórias 
nºs 186 e 187, de 2004, tiveram seus prazos de vigên-
cia esgotados e prorrogados por Ato do Presidente da 
Mesa do Congresso Nacional.

Prestados esses esclarecimentos, a Presidência 
inclui a matéria na Ordem do Dia da sessão delibera-
tiva ordinária do próximo dia 10 de agosto.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Sobre a mesa, ofício do 1º Secretário da Câmara 
dos Deputados que será lido pelo Sr. 1º Secretário em 
exercício, Senador Heráclito Fortes.

É lido o seguinte:

PS.-GSE. nº 921

Brasília,  13 de julho de 2004

Senhor Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, para os devi-

dos fins, que o Projeto de Lei de Conversão nº 35, 
de 2004 (MP nº 178/04), o qual “Autoriza, em caráter 
excepcional, a antecipação da transferência de recur-
sos prevista no art. 1º-A da Lei nº 10.336, de 19 de 
dezembro de 2001, nas condições que especifica.”, foi 
sancionado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente 
da República, convertendo-se na Lei nº 10.890, de 2 
de julho de 2004.

Na oportunidade, encaminho a essa Casa uma via 
dos autógrafos do referido projeto, bem como cópia da 
Mensagem e do texto da lei em que foi convertido.

Atenciosamente, – Deputado Geddel Vieira Lima, 
Primeiro Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Com referência ao expediente que acaba de ser 
lido, a Presidência informa que o Projeto de Lei de 
Conversão nº 35, de 2004, proveniente da Medida 
Provisória nº 178, de 2004, retorna à Comissão Mista, 
nos termos do art. 11 da Resolução nº 1, de 2002, do 
Congresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Sobre a mesa, avisos que serão lidos pelo Sr. 1º Se-
cretário em exercício, Senador Heráclito Fortes.

São lidos os seguintes:

AVISOS DE MINISTROS DE ESTADO

 Nº 248/2004, de 8 de julho último, do Ministro 
da Fazenda, encaminhando as informações em res-
posta ao Requerimento nº 347, de 2004, do Senador 
Arthur Virgilio; e

Nº 384/2004, de 7 de julho último, do Ministro 
dos Transportes, encaminhando as informações em 
resposta ao Requerimento nº 206, de 2004, do Sena-
dor Arthur Virgílio.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– As informações foram encaminhadas, em cópia, ao 
requerente.

Os requerimentos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1º 

Secretário em exercício, Senador Heráclito Fortes.

São lidos os seguintes:

OFÍCIO DA MINISTRA DE ESTADO  
DO MEIO AMBIENTE

– Nº 1.379/2004, de 2 de julho último, encami-
nhando as informações em resposta ao Requerimento 
nº 134, de 2004, do Senador Arthur Virgílio.

OFÍCIO DO ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

– Nº 258/2004, de 2 de julho último, encaminhan-
do as informações em resposta ao Requerimento nº 
110, de 2004, do Senador Arthur Virgílio.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– As informações foram encaminhadas, em cópia, ao 
requerente.

Os requerimentos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, ofícios do 1º Secretário da Câmara 

dos Deputados que serão lidos pelo Sr. 1º Secretário 
em exercício, Senador Heráclito Fortes.

São lidos os seguintes:

PS.-GSE. nº 925

Brasília, 13 de julho de 2004

Senhor Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que foi aprovada 

a Emenda oferecida por essa Casa ao Projeto de Lei 
nº 3.303, de 2004, da Câmara dos Deputados (PLC nº 
33/04), o qual “Altera o art. 4º da Lei nº 6.766, de 19 de 
dezembro de 1979, que ‘dispõe sobre o parcelamento 
do solo urbano e dá outras providências’.”

Na oportunidade, informo a Vossa Excelência 
que a referida proposição foi, nesta data, enviada à 
sanção.

Atenciosamente, – Deputado Geddel Vieira Lima, 
Primeiro-Secretário.
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PS.–GSE. nº 926

Brasília, 14 de julho de 2004

Senhor Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, a fim de levar ao 

conhecimento do Senado Federal, que, de acordo com 
o § 4º do art. 59 do Regimento Interno desta Casa, a 
Presidência da Câmara dos Deputados decidiu pelo 
arquivamento, em virtude de injuridicidade, do Projeto 
de Lei nº 6.390/02, do Senado Federal (PLS nº 409/99, 
na origem), que “Altera os arts. 126, 129 e 130 da Lei 
nº 7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei de Execução 
Penal –para permitir a remição de pena por meio do 
estudo”.

Atenciosamente, – Deputado Geddel Vieira Lima, 
Primeiro-Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Os expedientes lidos vão à publicação.

Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 1º 
Secretário em exercício, Senador Heráclito Fortes.

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA  
Nº 49, DE 2004 

(Nº 3.476/2004, na Casa de origem)

Dispõe sobre incentivos à inovação e à 
pesquisa científica e tecnológica no ambien-
te produtivo e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULO I 
Disposições Preliminares

Art. 1º Esta lei estabelece medidas de incentivo 
à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no 
ambiente produtivo, com vistas à capacitação e ao al-
cance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento 
industrial do País, nos termos dos arts. 219 e 219 da 
Constituição.

Art. 2º Para os efeitos desta lei, considera–se:
I – agência de fomento: órgão ou instituição de 

natureza pública ou privada, que tenha entre os seus 
objetivos o financiamento de ações que visem a es-
timular e promover o desenvolvimento da ciência, da 
tecnologia e da inovação;

II – criação: invenção, modelo de utilidade, de-
senho industrial, programa de computador, topografia 
de circuito integrado, nova cultivar ou cultivar essen-
cialmente derivada e qualquer outro desenvolvimento 
tecnológico que acarrete ou possa acarretar o surgi-
mento de novo produto, processo ou aperfeiçoamento 
incremental, obtida por um ou mais criadores;

III – criador: pesquisador que seja inventor, ob-
tentor ou autor de criação;

IV – inovação: introdução de novidade ou aperfei-
çoamento no ambiente produtivo ou social, que resulte 
em novos produtos, processos ou serviços;

V – Instituição Científica e Tecnológica – ICT: 
órgão ou entidade da administração pública que te-
nha por missão institucional, dentre outras, executar 
atividades de pesquisa básica ou aplicada de caráter 
científico ou tecnológico;

VI – núcleo de inovação tecnológica: núcleo ou 
órgão constituído por uma ou mais ICT com a finali-
dade de gerir sua política de inovação;

VII – instituição de apoio: instituições criadas sob 
o amparo da Lei nº 9.958, de 20 de dezembro de 1994, 
com a finalidade de dar apoio a projetos de pesquisa, 
ensino e extensão e de desenvolvimento institucional, 
científico e tecnológico;

VIII – pesquisador público: ocupante de cargo 
efetivo, cargo militar ou emprego público que realize 
pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou 
tecnológico; e

IX – inventor independente: pessoa física, não ocu-
pante de cargo efetivo, cargo militar ou emprego público, 
que seja inventor, obtentor ou autor de criação.

CAPÍTULO II 
Do Estímulo à Construção de Ambientes  

Especializados e Cooperativos de Inovação

Art. 3º A União, os Estados, o Distrito Federal, os 
Municípios e as respectivas agências de fomento pode-
rão estimular e apoiar a constituição de alianças estra-
tégicas e o desenvolvimento de projetos de cooperação 
envolvendo empresas nacionais, ICT e organizações 
de direito privado sem fins lucrativos voltadas para ati-
vidades de pesquisa e desenvolvimento, que objetivem 
a geração de produtos e processos inovadores.

Parágrafo único. O apoio previsto neste artigo 
poderá contemplar as redes e os projetos internacio-
nais de pesquisa tecnológica, bem como ações de 
empreendedorismo tecnológico e de criação de am-
bientes de inovação, inclusive incubadoras e parques 
tecnológicos.

Art. 4º As ICT poderão, mediante remuneração 
e por prazo determinado, nos termos de contrato ou 
convênio:

I – compartilhar seus laboratórios, equipamen-
tos, instrumentos, materiais e demais instalações com 
microempresas e empresas de pequeno porte em ati-
vidades voltadas à inovação tecnológica, para a con-
secução de atividades de incubação, sem prejuízo de 
sua atividade finalística;
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II – permitir a utilização de seus laboratórios, 
equipamentos, instrumentos, materiais e demais insta-
lações existentes em suas próprias dependências por 
empresas nacionais e organizações de direito privado 
sem fins lucrativos voltadas para atividades de pesqui-
sa, desde que tal permissão não interfira diretamente 
na sua atividade–fim, nem com ela conflite.

Parágrafo único. A permissão e o compartilha-
mento de que tratam os incisos I e II do caput deste 
artigo obedecerão às prioridades, critérios e requisitos 
aprovados e divulgados pelo órgão máximo da ICT, 
observadas as respectivas disponibilidades e asse-
gurada a igualdade de oportunidades às empresas e 
organizações interessadas.

Art. 5º Ficam a União e suas entidades autoriza-
das a participar minoritariamente do capital de empresa 
privada de propósito específico que vise ao desenvol-
vimento de projetos científicos ou tecnológicos para 
obtenção de produto ou processo inovadores.

Parágrafo único. A propriedade intelectual sobre 
os resultados obtidos pertencerá às instituições de-
tentoras do capital social, na proporção da respectiva 
participação.

CAPÍTULO III 
Do Estímulo à Participação das ICT  

no Processo de Inovação

Art. 6º É facultado à ICT celebrar contratos de 
transferência de tecnologia e de licenciamento para 
outorga de direito de uso ou de exploração de criação 
por ela desenvolvida.

§ 1º A contratação com cláusula de exclusividade, 
para os fins de que trata o caput deste artigo, deve ser 
precedida da publicação de edital.

§ 2º Quando não for concedida exclusividade ao 
receptor de tecnologia ou ao licenciado, os contratos 
previstos no caput deste artigo poderão ser firmados 
diretamente, para fins de exploração de criação que 
deles seja objeto, na forma do regulamento.

§ 3º A empresa detentora do direito exclusivo de 
exploração de criação protegida perderá automatica-
mente esse direito caso não comercialize a criação 
dentro do prazo e condições definidos no contrato, 
podendo a ICT proceder a novo licenciamento.

§ 4º O licenciamento para exploração de criação 
cujo objeto interesse à defesa nacional deve observar 
o disposto no § 3º do art. 75 da Lei nº 9.279, de 14 de 
maio de 1996.

§ 5º A transferência de tecnologia e o licencia-
mento para exploração de criação reconhecida, em 
ato do Poder Executivo, como de relevante interesse 
público, somente poderão ser efetuados a título não 
exclusivo.

Art. 7º A ICT poderá obter o direito de uso ou de 
exploração de criação protegida.

Art. 8º É facultado à ICT prestar a instituições 
públicas ou privadas serviços compatíveis com os 
objetivos desta lei, nas atividades voltadas à inova-
ção e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente 
produtivo.

§ 1º A prestação de serviços prevista no caput 
deste artigo dependerá de aprovação pelo órgão ou 
autoridade máxima da ICT.

§ 2º O servidor, o militar ou o empregado público 
envolvido na prestação de serviço prevista no caput 
deste artigo poderá receber retribuição pecuniária, 
diretamente da ICT ou de instituição de apoio com 
que esta tenha firmado acordo, sempre sob a forma 
de adicional variável e desde que custeado exclusiva-
mente com recursos arrecadados no âmbito da ativi-
dade contratada.

§ 3º O valor do adicional variável de que trata o 
§ 2º deste artigo fica sujeito à incidência dos tributos 
e contribuições aplicáveis à espécie, vedada a incor-
poração aos vencimentos, à remuneração ou aos pro-
ventos, bem como a referência como base de cálculo 
para qualquer benefício, adicional ou vantagem cole-
tiva ou pessoal.

§ 4º O adicional variável de que trata este artigo 
configura-se, para os fins do art. 28 da Lei nº 8.212, 
de 24 de julho de 1991, ganho eventual.

Art. 9º É facultado à ICT celebrar acordos de 
parceria para realização de atividades conjuntas de 
pesquisa científica e tecnológica e desenvolvimento 
de tecnologia, produto ou processo, com instituições 
públicas e privadas.

§ 1º O servidor, o militar ou o empregado público 
da ICT envolvido na execução das atividades previstas 
no caput deste artigo poderá receber bolsa de estímu-
lo à inovação diretamente de instituição de apoio ou 
agência de fomento.

§ 2º As partes deverão prever, em contrato, a ti-
tularidade da propriedade intelectual e a participação 
nos resultados da exploração das criações resultantes 
da parceria, assegurando aos signatários o direito ao 
licenciamento, observado o disposto nos §§ 4º e 5º do 
art. 6º desta lei.

§ 3º A propriedade intelectual e a participação 
nos resultados referidas no § 2º deste artigo serão 
asseguradas, desde que previsto no contrato, na pro-
porção equivalente ao montante do valor agregado do 
conhecimento já existente no início da parceria e dos 
recursos humanos, financeiros e materiais alocados 
pelas partes contratantes.

Art. 10. Os acordos e contratos firmados entre 
as ICT, as instituições de apoio, agências de fomento 
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e as entidades nacionais de direito privado sem fins 
lucrativos voltadas para atividades de pesquisa, cujo 
objeto seja compatível com a finalidade desta lei, po-
derão prever recursos para cobertura de despesas 
operacionais e administrativas incorridas na execução 
destes acordos e contratos, observados os critérios 
do regulamento.

Art. 11. A ICT poderá ceder seus direitos sobre a 
criação, mediante manifestação expressa e motivada, a 
título não-oneroso, nos casos e condições definidos em 
regulamento, para que o respectivo criador os exerça 
em seu próprio nome e sob sua inteira responsabili-
dade, nos termos da legislação pertinente.

Parágrafo único. A manifestação prevista no caput 
deste artigo deverá ser proferida pelo órgão ou autorida-
de máxima da instituição, ouvido o núcleo de inovação 
tecnológica, no prazo fixado em regulamento.

Art. 12. É vedado a dirigente, ao criador ou a 
qualquer servidor, militar, empregado ou prestador de 
serviços de ICT divulgar, noticiar ou publicar qualquer 
aspecto de criações de cujo desenvolvimento tenha 
participado diretamente ou tomado conhecimento por 
força de suas atividades, sem antes obter expressa 
autorização da ICT.

Art. 13. É assegurada ao criador participação 
mínima de 5% (cinco por cento) e máxima da 1/3 (um 
terço) nos ganhos econômicos, auferidos pela ICT, re-
sultantes de contratos de transferência de tecnologia e 
de licenciamento para outorga de direito de uso ou de 
exploração de criação protegida da qual tenha sido o 
inventor, obtentor ou autor, aplicando-se, no que cou-
ber, o disposto no parágrafo único do art. 93 da Lei n° 

9.279, de 14 de maio de 1996.
§ 1° A participação de que trata o caput deste ar-

tigo poderá ser partilhada pela ICT entre os membros 
da equipe de pesquisa e desenvolvimento tecnológico 
que tenham contribuído para a criação.

§ 2° Entende-se por ganhos econômicos toda 
forma de royalties, remuneração ou quaisquer be-
nefícios financeiros resultantes da exploração direta 
ou por terceiros, deduzidas as despesas, encargos e 
obrigações legais decorrentes da proteção da proprie-
dade intelectual.

§ 3° A participação prevista no caput deste artigo 
obedecerá ao disposto nos §§ 3° e 4° do art. 8°.

§ 4° A participação referida no caput deste artigo 
será paga pela ICT es prazo não superior a 1 (um) ano 
após a realização da receita que lhe servir de base.

Art. 14. Para a execução do disposto nesta lei, 
ao pesquisador público é facultado o afastamento para 
prestar colaboração a outra ICT, nos termos do inciso II 
do art. 93 da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 
observada a conveniência da ICT de origem.

§ 1° As atividades desenvolvidas pelo pesquisa-
dor público, na instituição de destino, devem ser com-
patíveis com a natureza do cargo efetivo, cargo militar 
ou emprego público por ele exercido na instituição de 
origem, na forma do regulamento.

§ 2° Durante o período do afastamento de que 
trata o caput deste artigo, são assegurados ao pesqui-
sador público o vencimento do cargo efetivo, o soldo 
do cargo militar ou o salário do emprego público da 
instituição de origem, acrescido das vantagens pecu-
niárias permanentes estabelecidas em lei, bem como 
progressão funcional e os benefícios do plano de se-
guridade social ao qual estiver vinculado.

§ 3° As gratificações específicas do exercício do 
magistério somente serão garantidas, na forma do § 
2° deste artigo, caso o pesquisador público se man-
tenha na atividade docente em instituição científica e 
tecnológica.

§ 4° No caso de pesquisador público em instituição 
militar, seu afastamento estará condicionado à autori-
zação do Comandante da Força à qual se subordine 
a instituição militar a que estiver vinculado.

Art. 15. A critério da administração pública, na 
forma do regulamento, poderá ser concedida ao pes-
quisador público, desde que não esteja em estágio 
probatório, licença sem remuneração para constituir 
apresa com a finalidade de desenvolver atividade em-
presarial relativa à inovação.

§ 1° A licença a que se refere o caput deste artigo 
dar-se-á pelo prazo de até 3 (três) anos consecutivos, 
renováveis por igual período.

§ 2° Não se aplica ao pesquisador público que 
tenha constituído empresa na forma deste artigo, du-
rante o período de vigência da licença, o disposto no 
inciso X do art. 117 da Lei n° 8.112, de 11 de dezem-
bro de 1990.

§ 3° Caso a ausência do servidor licenciado acar-
rete prejuízo às atividades da ICT integrante da admi-
nistração direta ou constituída na forma de autarquia ou 
fundação, poderá ser efetuada contratação temporária 
nos termos  da Lei nº 9.745, de 9 de dezembro de 1993, 
independentemente de autorização específica.

Art. 16. A ICT deverá dispor de núcleo de inovação 
tecnológica, próprio ou em associação com outras ICT, 
com a finalidade de gerir sua política de inovação.

Parágrafo único. São competências mínimas do 
núcleo de inovação tecnológica:

I – zelar pela manutenção da política institucional 
de estímulo à proteção das criações, licenciamento, 
inovação e outras formas de transferência de tecno-
logia;
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II – avaliar e classificar os resultados decorrentes 
de atividades e projetos de pesquisa para o atendimento 
das disposições desta lei;

III – avaliar solicitação de inventor independente 
para adoção de invenção na forma do art. 22;

IV – opinar pela conveniência e promover a prote-
ção das criações desenvolvidas na instituição;

V – opinar quanto à conveniência de divulgação 
das criações desenvolvidas na instituição, passíveis 
de proteção intelectual;

VI – acompanhar o processamento dos pedidos 
e a manutenção dos títulos de propriedade intelectual 
da instituição.

Art. 17. A ITC, por intermédio do ministério ou ór-
gão ao qual seja subordinada ou vinculada, manterá o 
Ministério da Ciência e Tecnologia informado quanto:

I – à política de propriedade intelectual da ins-
tituição;

II – às criações desenvolvidas no âmbito da ins-
tituição;

III – às proteções requeridas e concedidas; e
IV – aos contratos de licenciamento ou de trans-

ferência de tecnologia firmados.
Parágrafo único. As informações de que trata este 

artigo devem ser fornecidas de forma consolidada, em 
periodicidade anual, com vistas à sua divulgação, res-
salvadas as informações sigilosas.

Art. 18. As ICT, na elaboração e execução dos 
seus orçamentos, adotarão as medidas cabíveis para 
a administração e gestão da sua política de inovação 
para permitir o recebimento de receitas e o pagamento 
de despesas decorrentes da aplicação do disposto nos 
arts. 4º, 5º, 8º e 9º, o pagamento das despesas para a 
proteção da propriedade intelectual e os pagamentos 
devidos aos criadores e eventuais colaboradores.

Parágrafo único. Os recursos financeiros de que 
trata o caput deste artigo, percebidos pelas ICT, constitu-
em receita própria e deverão ser aplicados, exclusiva-
mente, em objetivos institucionais de pesquisa, desen-
volvimento e inovação.

CAPITULO IV 
Do Estímulo à Inovação nas Empresas

Art. 19. A União, as ICT e as agências de fomento 
promoverão e incentivarão o desenvolvimento de pro-
dutos e processos inovadores em empresas nacionais 
e nas entidades nacionais de direito privado sem fins 
lucrativos voltadas para atividades de pesquisa, me-
diante a concessão de recursos financeiros, humanos, 
materiais ou de infra-estrutura, a serem ajustados 
em convênios ou contratos específicos, destinados 
a apoiar atividades de pesquisa e desenvolvimento, 

para atender às prioridades da política industrial e tec-
nológica nacional.

§ 1º As prioridades da política industrial e tecno-
lógica nacional de que trata o caput deste artigo serão 
estabelecidas em regulamento.

§ 2º A concessão de recursos financeiros, sob 
a forma de subvenção econômica, financiamento ou 
participação societária, visando ao desenvolvimento 
de produtos ou processos inovadores, será precedi-
da de aprovação de projeto pelo órgão ou entidade 
concedente.

§ 3º A concessão da subvenção econômica pre-
vista no § 1º deste artigo implica, obrigatoriamente, a 
assunção de contrapartida pela empresa beneficiá-
ria, na forma estabelecida nos instrumentos de ajuste 
específicos.

§ 4º O Poder Executivo regulamentará a subven-
ção econômica de que trata este artigo, assegurada 
a destinação de percentual mínimo dos recursos do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tec-
nológico – FNDCT.

§ 5º Os recursos de que trata o § 4º deste artigo 
serão objeto de programação orçamentária em ca-
tegoria específica do FNDCT, não sendo obrigatória 
sua aplicação na destinação setorial originária, sem 
prejuízo da alocação de outros recursos do FNDCT 
destinados à subvenção econômica.

Art. 20. Os órgãos e entidades da administração 
pública, em matéria de interesse público, poderão 
contratar empresa, consórcio de empresas e entida-
des nacionais de direito privado sem fins lucrativos 
voltadas para atividades de pesquisa, de reconheci-
da capacitação tecnológica no setor, visando à reali-
zação de atividades de pesquisa e desenvolvimento, 
que envolvam risco tecnológico, para solução de pro-
blema técnico específico ou obtenção de produto ou 
processo inovador.

§ 1º Considerar-se a desenvolvida na vigência do 
contrato a que se refere o caput deste artigo a criação 
intelectual pertinente ao seu objeto cuja proteção seja 
requerida pela empresa contratada até dois anos após 
o seu término.

§ 2º Findo o contrato sem alcance integral ou 
com alcance parcial do resultado almejado, o árgão ou 
entidade contratante, a seu exclusivo critério, poderá, 
mediante auditoria técnica e financeira, prorrogar seu 
prazo de duração ou elaborar relatório final dando-o 
por encerrado.

§ 3º pagamento decorrente da contratação pre-
vista no caput deste artigo será efetuado proporcional-
nente ao resultado obtido nas atividades de pesquisa 
e desenvolvimento pactuadas.
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Art. 21. As agências de fomento deverão promover, 
por meio de programas específicos, ações de estímulo 
à inovação nas micro e pequenas empresas, inclusive 
mediante extensão tecnológica realizada pelas ICT.

CAPÍTULO V 
Do Estimulo ao Inventor Independente

Art. 22. Ao inventor independente que comprove 
depósito de pedido de patente é facultado solicitar a 
adoção de sua criação por ICT, que decidirá livremente 
quanto à conveniência e oportunidade da solicitação, 
visando àelaboração de projeto voltado a sua avaliação 
para futuro desenvolvimento, incubação, utilização e 
industrialização pelo setor produtivo.

§ 1º O núcleo de inovação tecnológica da ICT ava-
liará a invenção, a sua afinidade com a respectiva área 
de atuação e o interesse no seu desenvolvimento.

§ 2º O núcleo informará ao inventor independente, 
no prazo máximo de 6 (seis) meses, a decisão quanto 
à adoção a que se refere o caput deste artigo.

§ 3º Adotada a invenção por uma ICT, o inventor
independente comprometer–se–á, mediante con-

trato, a compartilhar os ganhos econômicos auferidos 
com a exploração industrial da invenção protegida.

CAPÍTULO VI 
Dos Fundos de Investimento

Art. 23. Fica autorizada a instituição de fundos 
mútuos de investimento em empresas cuja atividade 
principal seja a inovação, caracterizados pela comu-
nhão de recursos captados por meio do sistema de 
distribuição de valores mobiliários, na forma da Lei n0 

6.395, de 7 de dezembro de 1976, destinados à apli-
cação em carteira diversificada de valores mobiliários 
de emissão dessas empresas.

Parágrafo único. A Comissão de Valores Mobiliári-
os editará normas complementares sobre a constitui-
ção, o funcionamento e a administração dos fundos, 
no prazo de 90 (noventa) dias da data de publicação 
desta Lei.

CAPÍTULO VII 
Disposições Finais

Art. 24. A Lei n0 8.745, de 9 de dezembro de 1993, 
passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 2º ...................................................
 ..............................................................
VII – admissão de professor, pesquisa-

dor e tecnólogo substitutos para suprir a falta 
de professor, pesquisador ou tecnólogo ocu-
pante de cargo efetivo, decorrente de licença 
para exercer atividade empresarial relativa 
àinovação.

 ..................................................... (INR)
“Art. 4º  ..................................................

 ..............................................................
IV – 3 (três) anos, nos casos dos incisos 

VI, alínea h, e VII do art. 2º;
Parágrafo único.  ...................................
V – no caso do inciso VII do art. 20,
desde que o prazo total não exceda 6 

(seis) anos.” (NR)

Art. 25. O art. 24 da Lei n0 8.666, de 21 de ju-
nho de 1993, passa a vigorar acrescido do seguinte 
inciso:

“Art. 24. .................................................
XXV – na contratação realizada por Ins-

tituição Científica e Tecnológica – ICT ou por 
agência de fomento para a transferência de 
tecnologia e para o licenciamento de direito 
de uso ou de exploração de criação protegi-
da.” (NR) 

Art. 26. As ICT que contemplem o ensino entre 
suas atividades principais deverão associar, obrigatoria-
mente, a aplicação do disposto nesta lei a ações de 
formação de recursos humanos sob sua responsabi-
lidade.

Art. 27. Na aplicação do disposto nesta lei, serão 
observadas as seguintes diretrizes:

I – priorizar, nas regiões menos desenvolvidas 
do País e na Amazônia, ações que visem a dotar a 
pesquisa e o sistema produtivo regional de maiores 
recursos humanos e capacitação tecnológica;

II – atender a programas e projetos de estímulo à 
inovação na indústria de defesa nacional e que ampliem 
a exploração e o desenvolvimento da Zona Econômica 
Exclusiva (ZEE) e da Plataforma Continental;

III – assegurar tratamento favorecido a empresas 
de pequeno porte; e

IV – dar tratamento preferencial, na aquisição 
de bens e serviços pelo Poder Público, às empresas 
que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 
tecnologia no País.

Art. 28. A União fomentará a inovação na empresa 
mediante a concessão de incentivos fiscais com vistas 
na consecução dos objetivos estabelecidos nesta lei.

Parágrafo único. O Poder Executivo encaminha-
rá ao Congresso Nacional, em até 120 (cento e vinte) 
dias, contados da publicação desta lei, projeto de lei 
para atender o previsto no caput deste artigo.

Art. 29. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

PROJETO DE LEI ORIGINAL 
Nº 3.476, DE 2004

Dispõe sobre incentivos à Inovação 
e à pesquisa científica e tecnológica no 
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ambiente produtivo, e dá outras providên-
cias. Pendente de parecer da Comissão 
Especial.

O Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULO I 
Das Disposições Preliminares

Art. 1º Esta lei estabelece medidas de incentivo à 
inovação e à pesquisa científica e tecnológica no am-
biente produtiva, com vistas ao alcance da autonomia 
tecnológica e ao desenvolvimento industrial do País, 
nos termos dos arts. 218 e 219 da Constituição.

Art. 2º Para os efeitos desta lei, considera-se:
I – agência de fomento: órgão ou instituição de 

natureza pública ou privada, que tenha entre os seus 
objetivos o financiamento de ações que visem a es-
timular e promover o desenvolvimento da ciência, da 
tecnologia e da inovação:

II – criação: invenção, modelo de utilidade, de-
senho industrial, programa de computador, topografia 
de circuito integrado, novo cultivar ou cultivar essen-
cialmente derivado e qualquer outro desenvolvimento 
tecnológico que acarrete ou possa acarretar o surgi-
mento de novo produto, processo ou aperfeiçoamento 
incremental, obtida por um ou mais criadores;

III – criador: pesquisador que seja inventor, ob-
tentor ou autor de criação;

IV – inovação: introdução de novidade ou aperfei-
çoamento no ambiente produtivo ou social, que resulte 
em novos produtos, processos ou serviços;

V – Instituição Científica e Tecnológica – ICT: 
órgão ou entidade da administração pública que te-
nha por missão institucional, dentre outras, executar 
atividades de pesquisa básica ou aplicada de caráter 
científico ou tecnológico;

VI – núcleo de inovação tecnológica: núcleo ou 
órgão constituído por urna ou mais ler com a finalidade 
de gerir sua política de inovação;

VII – instituição de apoio: instituições criadas sob 
o amparo da Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, 
com a finalidade de dar apoio a projetos de pesquisa, 
ensino e extensão e de desenvolvimento institucional, 
científico e tecnológico;

VIII – pesquisador público: ocupante de cargo 
efetivo, cargo militar ou emprego público, que realize 
pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou

tecnológico; e
IX – inventor independente: pessoa física, não 

ocupante de cargo efetivo, cargo militar ou emprego pú-
blico, que seja inventor, obtentor ou autor de criação.

CAPÍTULO II 
Do Estímulo À Construção de Ambientes 

 Especializados e Cooperativos de inovação

Art. 3º A União, os Estados, o Distrito Federal 
os Municípios e as respectivas agências de fomento 
poderão estimular e apoiar a constituição de alianças 
estratégicas e o desenvolvimento de projetos de coo-
peração envolvendo empresas nacionais, ICT e orga-
nizações de direito privado sem fins lucrativos voltadas 
para atividades de pesquisa que objetivem a geração 
de produtos e processos inovadores.

Parágrafo único. O apoio previsto neste artigo po-
derá contemplar as redes e os projetos internacionais 
de pesquisa tecnológica.

Art. 4º As ICT poderão, mediante remuneração 
e por prazo determinado:

I – compartilhar seus laboratórios, equipamen-
tos, instrumentos, materiais e demais instalações com 
microempresas e empresas de pequeno porte em ati-
vidades voltadas à inovação tecnológica, para a con-
secução de atividades de incubação, e sem prejuízo 
de sua atividade finalística;

II – permitir a utilização de seus laboratórios, 
equipamentos, instrumentos, materiais e demais insta-
lações existentes em suas próprias dependências por 
empresas nacionais e organizações de direito privado 
sem fins lucrativos voltadas para atividades de pesqui-
sa, desde que tal permissão não interfira diretamente 
na sua atividade fim, nem com ela conflite.

Parágrafo único. A permissão e o compartilhamen-
to de que tratam os incisos I e II do caput obedecerão 
às prioridades, critérios e requisitos estabelecidos em 
edital aprovados pelo órgão máximo da ICT, observa-
das as respectivas disponibilidades e assegurada a 
igualdade de oportunidades às empresas e organiza-
ções interessadas.

Art. 5º Ficam a União e suas entidades autoriza-
das a participar minoritariamente do capital de empresa 
privada de propósito específico que vise o desenvol-
vimento de projetos científicos ou tecnológicos para 
obtenção de produto ou processo inovadores.

Parágrafo único. A propriedade intelectual sobre 
os resultados obtidos pertencerá às instituições de-
tentoras do capital social, na proporção da respectiva 
participação.

CAPÍTULO III 
Do Estímulo à Participação das ICT  

no Processo de Inovação

Art. 6º É facultado à ICT celebrar contratos de 
transferência de tecnologia e de licenciamento para 
outorga de direito de uso ou de exploração de criação 
protegida.
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§ 1º O contrato para os fins de que trata o caput, 
com cláusula de exclusividade, deve ser precedido de 
chamada pública, na forma do regulamento.

§ 2º Quando não for concedida exclusividade ao 
receptor de tecnologia ou ao licenciado, os contratos 
previstos no caput poderão ser firmados diretamente, 
para fins de exploração de criação que deles seja ob-
jeto, na forma do regulamento.

§ 3º A empresa detentora do direito exclusivo de 
exploração de criação protegida perderá automatica-
mente esse direito caso não comercialize a criação 
dentro do prazo e condições definidos no contrato, 
podendo a ICT proceder a novo licenciamento.

§ 4º O licenciamento para exploração de criação 
cujo objeto interesse à defesa nacional deve observar 
o disposto no § 3º do art. 75 da Lei nº 9.279, de 14 de 
maio de 1995.

§ 5º A transferência de tecnologia e o licencia-
mento para exploração de criação reconhecida, em 
ato do Poder Executivo, como de relevante interesse 
público somente poderão ser efetuados a título não 
exclusivo.

§ 6º Os valores auferidos no contrato referido 
no caput serão incluídos no orçamento da ICT e de-
verão ser utilizados, exclusivamente, na consecução 
dos seus objetivos institucionais, observado o dispos-
to no ar. 13.

Art. 7º A ICT poderá obter o direito de uso ou de 
exploração de criação protegida.

Art. 5º É facultado à ICT prestar a instituições 
públicas ou privadas serviços compatíveis com suas 
finalidades e com os objetivos desta lei.

§ 1º A prestação de serviços prevista no caput 
dependerá de aprovação pelo órgão máximo da ICT.

§ 2º O servidor, militar ou empregado público 
envolvido na prestação de serviço prevista no caput 
poderá receber retribuição pecuniária, diretamente da 
ICT ou de instituição de apoio com que tenha firmado 
acordo de parceria, nos termos do art. 9º sempre sob 
a forma de adicional variável e desde que custeado 
exclusivamente com recursos arrecadados no âmbito 
da atividade contratada.

§ 3º O valor do adicional variável de que trata o 
§ 2º fica sujeito à incidência dos tributos e contribui-
ções aplicáveis à espécie, vedada a incorporação aos 
vencimentos, à remuneração ou aos proventos, bem 
como a referência como base de cálculo para qualquer 
benefício, adicional ou vantagem coletiva ou pessoal.

§ 4º O adicional variável de que trata este artigo 
configura-se, para os fins do art. 28 da Lei nº 8.212, 
de 24 de julho de 1991, ganho eventual.

Art. 9º É facultado à ICT celebrar acordos de 
parceria para realização de atividades conjuntas de 

pesquisa científica e tecnológica, desenvolvimento de 
tecnologia, produto ou processo com instituições pú-
blicas e privadas.

§ 1º O servidor, militar ou empregado público da 
ICT envolvido na execução das atividades previstas 
no caput poderá receber bolsa de estímulo à inova-
ção, diretamente de instituição de apoio ou agência 
de fomento.

§ 2º As partes deverão prever, em contrato, a pro-
priedade intelectual e a participação nos resultados do 
uso das criações resultantes da parceria,

assegurando aos signatários o direito ao licencia-
mento, observado o disposto nos §§ 4º e 5º do art. 6º

§ 3º A propriedade intelectual e a participação 
nos resultados referidas no § 2º serão asseguradas na 
proporção equivalente ao montante do valor agregado 
do conhecimento já existente no início da parceria e 
dos recursos humanos, financeiros e materiais alocado 
pelas partes contratantes.

Art. 10 Os acordos e contratos firmados entre 
as ICT, as instituições de apoio, agências de fomento 
e as entidades nacionais de direito privado sem fins 
lucrativos voltadas para atividades de pesquisa, cujo 
objeto seja compatível com a finalidade desta lei, po-
derão prever recursos para cobertura de despesas 
operacionais e administrativas incorridas, observado 
o limite máximo fixado em regulamento.

Art. 11. A ICT poderá ceder seus direitos sobre a 
criação, mediante manifestação expressa e motivada, a 
título não oneroso, nos casos e condições definidos em 
regulamento, para que o respectivo criador os exerça 
em seu próprio nome e sob sua inteira responsabili-
dade, nos termos da legislação pertinente.

Parágrafo único. A manifestação prevista no ca-
put deverá ser proferida pela autoridade máxima da 
instituição, ouvido o núcleo de inovação tecnológica, 
no prazo fixado em regulamento.

Art. 12. É vedado a dirigente, ao criador ou a 
qualquer servidor, militar, empregado ou prestador de 
serviços de 101 divulgar, noticiar ou publicar qualquer 
aspecto de criações de cujo desenvolvimento tenha 
participado diretamente, ou tomado conhecimento por 
força de suas atividades, sem antes obter expressa 
autorização da ICT.

Art. 13. É assegurada ao criador, limitada a um 
terço do total, participação nos ganhos econômicos 
auferidos pela ICT, resultantes de contratos de trans-
ferência de tecnologia ou de exploração de criação 
protegida, da qual tenha sido o inventor, obtentor ou 
autor aplicando-se, no que couber, o disposto no pa-
rágrafo único do art. 93 da Lei nº 9.279, de 14 de maio 
de 1996.
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§ 1º A participação de que trata o caput poderá 
ser partilhada pela ICT entre os membros da equipe de 
pesquisa e desenvolvimento tecnológico que tenham 
contribuído para a criação.

§ 2º Entende-se por ganhos econômicos toda 
forma de royalties, remuneração ou quaisquer be-
nefícios financeiros resultantes da exploração direta 
ou por terceiros, deduzidas as despesas, encargos e 
obrigações legais decorrentes da proteção da proprie-
dade intelectual.

§ 3º A participação prevista no caput obedecerá 
ao disposto nos §§ 3º e 4º do art. 8º.

§ 4º A participação referida no caput será paga 
pela ICT em prazo não superior a um ano, após a re-
alização da receita que lhe servir de base.

Art. 14. Para a execução do disposto nesta lei, 
ao pesquisador público é facultado o afastamento para 
prestar colaboração a outra ICT, nos termos do inciso II 
do art. 93 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 
observada a conveniência da 101 de origem.

§ 1º As atividades desenvolvidas pelo pesquisa-
dor público, na instituição de destino, devem ser com-
patíveis com a natureza do cargo efetivo, cargo militar 
ou emprego público por ele exercido na instituição de 
origem, na forma do regulamento.

§ 2º Durante o período de afastamento de que 
trata o caput, são assegurados ao pesquisador públi-
co o vencimento do cargo efetivo, o soldo do cargo 
militar ou o salário do emprego público da instituição 
de origem, acrescido das vantagens pecuniárias per-
manentes estabelecidas em lei, bem como progres-
são funcional e os benefícios do plano de seguridade 
social ao qual estiver vinculado.

§ 3º As gratificações específicas do exercício do 
magistério somente serão garantidas na forma do § 2º, 
caso o pesquisador público se mantenha na atividade 
docente em instituição científica e tecnológica.

§ 4º No caso de pesquisador público em instituição 
militar, seu afastamento estará condicionado à autori-
zação do Comandante da Força à qual se subordine 
a instituição militar a que estiver vinculado.

Art. 15. A critério da administração pública, poderá 
ser concedida ao pesquisador público, desde que não 
esteja em estágio probatório, licença sem remuneração 
para constituir empresa com a finalidade de desenvol-
ver atividade empresarial relativa à inovação.

§ 1º A licença a que se refere o caput dar-se-á 
pelo prazo de até três anos consecutivos, renovável 
por igual período.

§ 2º Não se aplica ao pesquisador público que 
tenha constituído empresa na forma deste artigo, du-
rante o período de vigência da licença, o disposto no 

inciso X do art. 117 da Lei nº 8.112, de 11 de dezem-
bro de 1990.

§ 3º Caso a ausência do servidor licenciado acar-
rete prejuízo às atividades da ICT integrante da admi-
nistração direta ou constituída na forma de autarquia ou 
fundação, poderá ser efetuada contratação temporária 
nos termos da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, 
independentemente de autorização específica.

Art. 16. A ICT deverá dispor de núcleo de inovação 
tecnológica, próprio ou em associação com outras ICT, 
com a finalidade de gerir sua política de inovação.

Parágrafo único. São competências mínimas do 
núcleo do inovação tecnológica:

I – zelar pela manutenção da política institucional 
de estímulo à proteção das criações, licenciamento, 
inovação e outras formas de transferência de tecno-
logia;

II – avaliar e classificar os resultados decorren-
tes de atividades e projetos de pesquisa para o aten-
dimento das disposições desta lei;

III – avaliar solicitação de inventor independente 
para adoção de invenção na forma do art. 22;

IV – opinar pela conveniência e promover a pro-
teção das criações desenvolvidas na instituição;

V – opinar quanto à conveniência de divulgação 
das criações desenvolvidas na instituição, passíveis 
de proteção intelectual;

VI – acompanhar o processamento dos pedidos 
e a manutenção dos títulos de propriedade intelectual 
da instituição.

Art. 17. A ICT, por intermédio do Ministério ou ór-
gão ao qual seja subordinada ou vinculada, manterá o 
Ministério da Ciência e Tecnologia informado quanto:

I – à política de propriedade intelectual da ins-
tituição;

II – às criações desenvolvidas no âmbito da ins-
tituição;

III – às proteções requeridas e concedidas; e
IV – aos contratos de licenciamento ou de trans-

ferência de tecnologia firmados.
Parágrafo único, As informações de que trata este 

artigo devem ser fornecidas de forma consolidada, em 
periodicidade anual, com vistas à sua divulgação, res-
salvadas as informações sigilosas.

Art. 18. Na elaboração e execução dos seus or-
çamentos, as ICT adotarão as medidas cabíveis para a 
administração e gestão da sua política de propriedade 
intelectual, inclusive para permitir o recebimento dos 
ganhos econômicos decorrentes da exploração dos 
títulos de propriedade intelectual, as despesas para a 
proteção e os pagamentos correspondentes devidos 
aos criadores e eventuais colaboradores.
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Parágrafo único. Os recursos financeiros pro-
venientes da exploração da propriedade intelectual 
constituem receita própria da ICT.

CAPÍTULO IV 
Do Estímulo à Inovação nas Empresas

Art. 19. A União, as ICT e as agências de fomento 
promoverão e incentivarão o desenvolvimento de pro-
dutos e processos inovadores em empresas nacionais 
e nas entidades nacionais de direito privado sem fins 
lucrativos voltadas para atividades de pesquisa, me-
diante a concessão de recursos financeiros, humanos, 
materiais ou de infra-estrutura, a serem ajustados em 
convênios ou contratos específicos, destinados a apoiar 
atividades de pesquisa e desenvolvimento.

§ 1º A concessão de recursos financeiros, sob 
a forma de subvenção econômica, financiamento ou 
participação societária, visando ao desenvolvimento 
de produtos ou processos inovadores, será precedi-
da de aprovação de projeto pelo órgão ou entidade 
concedente.

§ 2º A concessão da subvenção econômica pre-
vista no § 1º implica, obrigatoriamente, a assunção de 
contrapartida pela empresa beneficiária, na forma es-
tabelecida nos instrumentos de ajustes específicos.

§ 3º O Poder Executivo regulamentará a subven-
ção econômica de que trata este artigo, assegurada 
a destinação de percentual mínimo dos recursos do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tec-
nológico — FNDCT e sua aplicação nas finalidades 
especificas a que por lei estejam vinculados.

Art. 20. Os órgãos e entidades da administração 
pública, em matéria de interesse público, poderão 
contratar empresa, consórcio de empresas e entida-
des nacionais de direito privado sem fins lucrativos 
voltadas para atividades de pesquisa, de reconheci-
da capacitação tecnológica no setor, visando à reali-
zação de atividades de pesquisa e desenvolvimento, 
que envolvam risco tecnológico, para solução de pro-
blema técnico específico ou obtenção de produto ou 
processo inovador.

§ 1º Considerar-se-á desenvolvida na vigência 
do contrato a que se refere o caput a criação intelec-
tual pertinente ao seu objeto, cuja proteção seja re-
querida pela empresa contratada até dois anos após 
o seu término.

§ 2º Findo o contrato sem alcance integral ou 
com alcance parcial do resultado almejado, o órgão ou 
entidade contratante, a seu exclusivo critério, poderá, 
mediante auditoria técnica e financeira, prorrogar seu 
prazo de duração ou elaborar relatório final dando-o 
por encerrado.

§ 3º O pagamento decorrente da contratação 
prevista no caput será efetuado proporcionalmente ao 
resultado obtido das atividades de pesquisa e desen-
volvimento pactuadas.

Art. 21. As agências de fomento e de formação de 
recursos humanos deverão promover ações de estímulo 
à inovação nas micro e pequenas empresas.

CAPÍTULO V 
Do Estímulo ao Inventor Independente

Art. 22. Ao inventor independente, que comprove 
depósito de pedido de patente, é facultado solicitar a 
adoção de sua criação por ICT, que decidira livremente 
quanto à conveniência e oportunidade da solicitação, 
visando à elaboração de projeto voltado a sua avalia-
ção para futuro desenvolvimento, incubação, utilização 
e industrialização pelo setor produtivo.

§ 1º O núcleo de inovação tecnológica da ICT ava-
liará a invenção, a sua afinidade com a respectiva àrea 
de atuação e o interesse no seu desenvolvimento.

§ 2º O núcleo informará ao inventor independen-
te, no prazo máximo de seis meses, a decisão quanto 
à adoção a que se refere o caput.

§ 3º Adotada a invenção por uma ICT, o inventor 
independente comprometer-se-á, mediante contrato, 
a compartilhar os ganhos econômicos auferidos com 
a exploração industrial da invenção protegida.

CAPÍTULO VI 
Dos Fundos de Investimento

Art. 23. Fica autorizada a instituição de fundos 
mútuos de investimento em empresas cuja atividade 
principal seja a inovação, caracterizados pela comu-
nhão de recursos captados por meio do sistema de 
distribuição de valores mobiliários, na forma da Lei nº 

6.385, de 7 de dezembro de 1976, destinados à apli-
cação em carteira diversificada de valores mobiliários 
de emissão dessas empresas.

Parágrafo único. A Comissão de Valores Mobili-
ários editará normas complementares sobre a cons-
tituição, c funcionamento e a administração dos fun-
dos, no prazo de noventa dias da data a publicação 
desta Lei.

CAPÍTULO VII 
Das Disposições Finais

Art. 24. A Lei nº 8.745, de 1993, passa a vigorar 
com as seguintes alterações:

“Art. 2º  ..................................................
 ..............................................................
VII – admissão de professor, pesquisa-

dor e tecnólogo substitutos para suprir a falta 
de professor, pesquisador ou tecnólogo ocu-
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pante de cargo efetivo, decorrente de licença 
para exercer atividade empresarial relativa à 
inovação.

 .....................................................  (NR)
“Art. 4º  ..................................................
 ..............................................................
IV – três anos, nos casos dos incisos VI, 

alínea “h”, e VII do art. 2º;
 ..............................................................
Parágrafo único.  ...................................
 ..............................................................
V – no caso do inciso VII do art. 2º, des-

de que o prazo total não exceda seis anos.” 
(NR)

Art. 25. O art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso:

“XXV – na contratação realizada por Ins-
tituição Científica e Tecnológica – ICT ou por 
agência de fomento para a transferência de 
tecnologia e para o licenciamento de direito 
de uso ou de exploração de criação protegi-
da.” (NR)

Art. 26. É vedado à ICT integrante da adminis-
tração direta ou constituída sob a forma de autarquia 
ou fundação pública utilizar-se do disposto nesta Lei 
para explorar atividade econômica.

Art. 27. As 101 que contemplem o ensino entre 
suas atividades principais deverão associar, obrigato-
riamente, a aplicação do disposto nesta Lei a ações 
de formação de recursos humanos sob sua respon-
sabilidade.

Art. 28. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação,

Brasília,

MENSAGEM Nº 194, DE 2004

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do § 1º do art. 64 da Constituiçao, 

submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências 
o texto do projeto de lei que “Dispõe sobre incentivos à 
inovação e à pesquisa científica e tecnológica no am-
biente produtivo, e dá outras providências”.

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

MENSAGEM Nº 319

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Dirijo-me a Vossas Excelências a fim de solicitar 

seja considerada sem efeito, e, portanto, cancelada, 
a urgência pedida com apoio no § 1º do art. 64 da 
Constituição para o Projeto de Lei nº 3.476, de 2004, 
que “Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa 

científica e tecnológica no ambiente produtivo, e dá 
outras providências”, enviado ao Congresso Nacional 
com a Mensagem nº 194, de 2004.

Brasília, 16 de junho de 2004. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

EMI Nº 28 – MCT/MDIC/MF/Casa Civil

Brasília, 27 de abril de 2004

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Um passo relevante para a consecução das me-

tas na área de ciência e tecnologia é a formulação de 
sistema legal, cujo conteúdo possa dinamizar a relação 
entre universidades, institutos de pesquisa e o setor 
produtivo nacional.

Em situações de economia saudável a inovação 
tecnológica deve ser decorrente de um ambiente que 
produz ciência de ponta e influência direta e indireta-
mente o setor produtivo, principalmente através dos 
setores de pesquisa e desenvolvimento constituídos no 
interior das empresas. Ocorre que, fruto do modelo de 
desenvolvimento adotado por décadas no País, resul-
tou na prática que raramente as empresas, mesmo as 
de grande porte e utitizadoras de tecnologia de ponta, 
contam com tais setores nas suas estruturas.

Nesse contexto, tendo em vista que a produção 
científica, especialmente aquela proveniente das Uni-
versidades públicas, que constituem significativa parte 
da produção nacional, evidencia um contraste mar-
cante entre um país que produz ciência de fronteira 
mas que não interage, como poderia e deveria, com 
o setor produtivo. Como conseqüência, incorporamos 
pouca tecnologia de ponta diretamente nos produtos, 
tornando-os pouco competitivos, seja no mercado in-
terno como externo.

O desafio de preparar, viabilizar e consolidar o 
salto tecnológico indispensável ao País é um caminho 
árduo da mudança não somente institucional ou eco-
nômica, mas, sobretudo, cultural. Não é crível admitir 
que, em pleno século XXI, ainda pairem olhares des-
confiados para a união de esforços em um ambiente de 
interação entre iniciativa pública e iniciativa privada. O 
primeiro passo, portanto, para o aumento consistente 
da produção científica e tecnológica no País é a criação 
de mecanismos reguladores dessa relação.

Para tanto, temos a honra de submeter à elevada 
consideração de Vossa Excelência o anexo projeto de 
lei que “dispõe sobre incentivos à inovação e à pes-
quisa científica e tecnológica no ambiente produtivo 
e dá outras providências”, em substituição ao Projeto 
de Lei nº 7.282, de 2002, cuja retirada já foi por Vos-
sa Excelência solicitada ao Congresso Nacional. Esta 
nova proposta apresenta soluções há muito debatidas 
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na sociedade, carecedoras, tão-somente, de marco 
legal, de iniciativa do Governo Federal.

O projeto de lei em questão tem o grande emérito 
de tentar enfrentar esse desafio, em particular quando 
reconhece que entre as soluções apontadas para cor-
rigir rumos está incrementar a interação entre Institui-
ções Científicas e Tecnológicas, incluindo os Centros 
de Educação Tecnológica, que afinal produzem ciência 
de qualidade, pelo menos algumas delas, e o parque 
produtivo. Em perspectiva, é correto prever que tal in-
teração possa constituir mais um diferencial positivo a 
favor de gradativamente incorporarmos mais tecnologia 
nos nossos produtos e desta forma os transformarmos 
em mais competitivos.

Ressalte-se, por oportuno, que a proposição tem 
como princípio adjacente dar mais racionalidade e or-
ganicidade ao texto proposto pelo PL nº 7.282/2002, 
além de adaptá-lo as estratégias e políticas do atual 
Governo, em especial à nova Política Industrial, Tecno-
lógica e de Comércio Exterior, recentemente lançada. 
Com efeito, o Governo Federal aperfeiçoou e remodelou 
uma proposta existente, ao invés de reinventar a roda, 
trazendo como característica principal para esse novo 
texto ser fruto de amplo processo de discussão com a 
sociedade civil e com órgãos do Governo.

É bem verdade que o texto legal, por si só, não 
terá o condão de transformar a realidade da produ-
ção científica e tecnológica nacional, mas é elemento 
relevante para a garantia do ambiente propício ao de-
senvolvimento de cultura de inovação e emancipação 
tecnológica do País.

De início, o Capítulo I do texto apresenta as defi-
nições conceituais que conduzem à compreensão das 
disposições normativas. Na estrutura estabelecida, o 
Capítulo II trata do estímulo à construção de um am-
biente de inovação, trazendo os comandos permissivos 
para a interação profícua entre as entidades de pes-
quisa e a iniciativa privada. Em especial, destaca-se 
a sinergia para viabilização de empresas emergentes, 
por meio do processo de incubação, e a colaboração 
com empresas consolidadas.

No contexto de estímulo à participação das enti-
dades públicas de pesquisa no processo de inovação, 
o Capítulo III traz mecanismo de suma relevância. Tra-
ta-se da transferência e o licenciamento de tecnologia 
de nossas universidades e institutos de pesquisa pú-
blicos para o setor produtivo nacional. Evitando tan-
genciar o problema da aplicação inadequada da Lei nº 

8.666/1993, cuja formulação não foi direcionada para a 
matéria tecnológica, o presente projeto traz modifica-
ção ao texto dessa lei, dispensando das modalidades 
de licitação a contratação para transferência e licen-

ciamento de tecnologia pelas instituições científicas 
e tecnológicas.

O texto apresentado estabelece duas formas 
de tratamento à questão. Primeiramente, em se tra-
tando de contratação com cláusula de exclusividade 
para exploração da criação, o projeto prevê a moda-
lidade de chamada pública, cujo procedimento será 
oportunamente regulamentado. Em outra hipótese, 
havendo fundamento para contratar sem exclusivida-
de de exploração, as entidades públicas de pesquisa 
poderão fazê-lo diretamente com os interessados do 
setor produtivo.

Com a disposição acima proposta, findam-se 
os inúmeros obstáculos que impediam a exploração 
pela sociedade dos produtos e processos inovadores 
produzidos dentro das universidades e instituições 
públicas de pesquisa. É selada, assim, de forma ob-
jetiva a relação entre tais entidades públicas e o setor 
produtivo nacional.

A esse respeito, é importante ressaltar que as 
instituições científicas e tecnológicas não exercem a 
atividade de exploração econômica, tal como previsto 
no artigo 173, da Constituição Federal do Brasil. Isso 
porque, em primeiro lugar, o objeto do contrato de que 
trata o art. 6º do Projeto não consiste na atividade pri-
mária das instituições científicas e tecnológicas, mas é 
resultante secundário das atividades de pesquisa. É de 
se lembrar que a exploração econômica propriamente 
dita dar-se-á pelo licenciado, cujo intuito é justamente 
adquirir o direito de uso e exploração do objeto contra-
tado. As instituições científicas e tecnológicas, por sua 
vez, não têm por escopo explorar a criação resultante 
das suas atividades de pesquisa.

O comando normativo do art. 6º é fundado em 
relevante interesse coletivo, visto que sua finalidade é 
fazer chegar à sociedade produtos e processos que ga-
rantam a melhoria da qualidade de vida da população. 
O setor produtivo, objetivo final dos ditames do artigo 
173, da Constituição Federal, é o maior interessado 
na implementação das medidas trazidas no artigo sob 
comento, vez que será ele diretamente beneficiado pela 
possibilidade de explorar economicamente produtos e 
processos resultantes de linhas de pesquisa.

Outra relevante alteração proposta é a permissão 
legal à prestação de serviços por parte das instituições 
científicas e tecnológicas. A iniciativa fará permitir ao 
setor produtivo maior simbiose com os pesquisadores 
públicos brasileiros, sendo certo que a relação artificial 
hoje vigente passará à transparência necessária no 
convívio público-privado. A prestação de serviços im-
plicará no pagamento de remuneração ao pesquisador 
envolvido, sob a forma de adicional variável.
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No que concerne à parceria prevista no art. 9º 
para desenvolvimento de projetos de pesquisa cientí-
fica e tecnológica, dada entre instituições públicas de 
pesquisas e instituições privadas, o texto ora proposto 
impõe a consecução de contrato cujo objeto trate os 
aspectos envolvendo a titularidade da propriedade in-
telectual das criações resultantes da parceria. Nesse 
caso, os pesquisadores públicos poderão perceber 
bolsas de estímulo à inovação, uma nova categoria 
de bolsa. No contexto apresentado, prevê o art. 13 o 
reconhecimento do pesquisador público ao garantir 
sua participação, em até um terço do total dos ganhos 
previstos contratualmente, caso tenha sido inventor, 
obtentor ou autor da criação objeto da relação.

A fim de estimular a atividade empreendedora, 
latente nas instituições científicas e tecnológicas, pre-
tende-se possibilitar o afastamento, por prazo de até 
três anos consecutivos, renovável por igual período, 
do pesquisador público interessado em estabelecer 
atividade empresarial relativa à inovação. Entretanto, 
fica definitivamente excluído do texto ora apresentado 
a hipótese, cogitada no Projeto de Lei nº 7.282/2002, 
de pagamento de indenização ao pesquisador que 
solicita o afastamento definitivo para desenvolvimento 
de atividade empresarial. Acreditamos que a proposta 
original implica em medida sem benefício relevante à 
sociedade e conduz ao ônus injustificado, por parte 
das instituições científicas e tecnológicas, de perde-
rem um pesquisador e ainda serem obrigadas a pagar 
indenização.

A intenção de formar um contexto propício ao 
desenvolvimento tecnológico do País ensejou inúme-
ras discussões acerca do papel do Governo Federal 
e da forma de utilização de ferramentas como os fun-
dos setoriais de ciência e tecnologia. O resultado da 
análise da experiência estrangeira e a contribuição de 
atores diretamente envolvidos com o tema da inovação 
sustentaram a defesa de uma posição antes polêmica. 
Ponto nevrálgico do desenvolvimento tecnológico de 
um País, o fomento direto ao setor produtivo foi inclu-
ído na presente proposta com o objetivo de fortalecer 
a inovação de processos e produtos, consolidando, 
assim, a competitividade da indústria nacional.

Cabe ressaltar que o mecanismo de incentivo 
público ao setor produtivo para desenvolvimento tec-
nológico é conduta permitida nos acordos e tratados 
internacionais, em especial, no âmbito da Organiza-
ção Mundial do Comércio. Nos principais países cuja 
produção tecnológica é significativa, a atuação do 
Poder Público não prescinde do apoio direto à inicia-
tiva privada, verdadeiro pólo atrativo e interessado na 
inovação.

Assim é que o projeto prevê a possibilidade de 
concessão de recursos  financeiros, humanos, materiais 
ou de infra-estrutura ao setor produtivo nacional. Nos 
termos do seu art. 19, a União, as ICT e as agências de 
fomento promoverão e incentivarão o desenvolvimen-
to de produtos e processos inovadores em empresas 
nacionais e nas entidades nacionais de direito privado 
sem fins lucrativos voltadas para atividades de pesquisa, 
mediante a concessão de recursos financeiros, huma-
nos, materiais ou de infra-estrutura, a serem ajustados 
em convênios ou contratos específicos, destinados 
a apoiar atividades de pesquisa e desenvolvimento. 
Autoriza-se a concessão de recursos financeiros, sob 
a forma de subvenção econômica, financiamento ou 
participação societária, visando ao desenvolvimento de 
produtos ou processos inovadores, será precedida de 
aprovação de projeto pelo órgão ou entidade conce-
dente. No caso de subvenção econômica a empresa 
beneficiária deverá assumir obrigação de contraparti-
da, na forma estabelecida nos instrumentos de ajustes 
específicos. Será, finalmente, assegurada a destinação 
de percentual mínimo dos recursos do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FNDCT 
e sua aplicação nas finalidades específicas a que por 
lei estejam vinculados.

A medida impõe mudanças culturais de grande 
relevo ao País, superando o obstáculo ideológico na 
utilização dos recursos públicos pela iniciativa privada. 
A importância e ousadia de uma proposição dessa na-
tureza serão fatores definitivos para o alcance dos re-
sultados esperados, vale dizer, o estímulo ao ambiente 
de produção inovadora de produtos e processos pelas 
empresas nacionais.

Configuram-se, ainda, duas propostas de atuação 
da União Federal, de tal sorte que fique garantida a pos-
sibilidade de contratar empresas nacionais e entidades 
sem fins lucrativos para a execução de atividades de 
pesquisa e desenvolvimento com vistas à solução de 
problema específico e estratégico para o País. Dessa 
forma, pretende-se assegurar, para o mesmo escopo, 
a possibilidade de a União participar da constituição 
de empresa de propósito específico.

A proposição destaca atenção ao pesquisador 
independente, garantindo um canal de interlocução 
entre esse particular e as instituições científicas e 
tecnológicas. Pretende-se assegurar o suporte técni-
co necessário à viabilização de uma idéia inovadora 
objeto de pedido de patente.

Por fim, conhecidos os percalços a que se subme-
tem as empresas nacionais na tentativa de investir em 
pesquisa e desenvolvimento, assume-se como essen-
cial o esforço futuro na concepção de um regime fiscal 
favorável à inovação. Tal medida, porém, será objeto 
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de proposição específica, a ser desenvolvida no âm-
bito do Governo de Vossa Excelência, e cuja proposta 
ser-lhe-á oportunamente apresentada, em consonância 
com os objetivos do presente projeto.

Essas são as razões precípuas que motivaram 
a formulação das medidas de incentivo à inovação 
e à pesquisa científica e tecnológica, cujo conteúdo 
compõe a anexa proposta que ora submeto à elevada 
consideração de Vossa Excelência.

Finalmente, em face da importância crucial do 
tema e a forte expectativa que em torno dele se criou, 
rogo à Vossa Excelência que, na forma do artigo 64, 
§ 1º da Constituição Federal, seja solicitada urgência 
constitucional para tramitação deste projeto.

Respeitosamente,
Assinado por: Eduardo Campos, Luís Fernan-

do Furlan, Antonio Pallocci e José Dirceu de Oli-
veira e Silva.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o 

desenvolvimento, a pesquisa e a capacitação tecno-
lógica.
....................................................................................

§ 1º A pesquisa científica básica receberá tra-
tamento prioritário do Estado, tendo em vista o bem 
público e o progresso das ciências.

§ 2º A pesquisa tecnológica voltar-se-á prepon-
derantemente para a solução dos problemas brasilei-
ros e para o desenvolvimento do sistema produtivo 
nacional e regional.

§ 3º O Estado apoiará a formação de recursos 
humanos nas áreas de ciência, pesquisa e tecnologia, 
e concederá aos que delas se ocupem meios e condi-
ções especiais de trabalho.

§ 4º A lei apoiará e estimulará as empresas que 
invistam em pesquisa, criação de tecnologia adequada 
ao País, formação e aperfeiçoamento de seus recursos 
humanos e que pratiquem sistemas de remuneração 
que assegurem ao empregado, desvinculada do salá-
rio, participação nos ganhos econômicos resultantes 
da produtividade de seu trabalho.

§ 5º É facultado aos Estados e ao Distrito Fe-
deral vincular parcela de sua receita orçamentária a 
entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa 
científica e tecnológica.

Art. 219. O mercado interno integra o patrimônio 
nacional e será incentivado de modo a viabilizar o de-

senvolvimento cultural e sócio-econômico, o bem-estar 
da população e a autonomia tecnológica do País, nos 
termos de lei federal.
....................................................................................

LEI Nº 6.385, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1976

Dispõe sobre o mercado de valores 
mobiliários e cria a Comissão de Valores 
Mobiliários.

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

LEI Nº 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990

Dispõe sobre o Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos Civis da União, das 
autarquias e das fundações públicas fe-
derais.

....................................................................................
Art. 93. O servidor poderá ser cedido para ter 

exercício em outro órgão ou entidade dos Poderes da 
União, dos Estados, ou do Distrito Federal e dos Mu-
nicípios, nas seguintes hipóteses:

I – para exercício de cargo em comissão ou fun-
ção de confiança;

II – em casos previstos em leis específicas.
§ lº Na hipótese do inciso I deste artigo, o ônus da 

remuneração será do órgão ou entidade cessionária.
§ 2º A cessão far-se-á mediante portaria publi-

cada no Diário Oficial da União.
§ 3º Mediante autorização expressa do Presidente 

da República, o servidor do Poder Executivo poderá 
ter exercício em outro órgão da Administração Federal 
direta que não tenha quadro próprio de pessoal, para 
fim determinado e a prazo certo.
....................................................................................

Art. 117. Ao servidor é proibido:
....................................................................................

X – participar de gerência ou administração de 
empresa privada, de sociedade civil, ou exercer o co-
mércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou 
comanditário;
....................................................................................

LEI Nº 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991

Dispõe sobre a organização da Segu-
ridade Social, institui Plano de Custeio e dá 
outras providências.

....................................................................................
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I – para o empregado e trabalhador avulso: a 

remuneração efetivamente recebida ou creditada a 
qualquer título, durante o mês em uma ou mais em-
presas, inclusive os ganhos habituais sob a forma de 
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utilidades, ressalvado o disposto no § 8º e respeitados 
os limites dos §§ 3º, 4º e 5º deste artigo;

II – para o empregado doméstico: a remunera-
ção registrada na Cadeira de Trabalho e Previdência 
Social, observadas as normas a serem estabelecidas 
em regulamento para a comprovação do vínculo em-
pregatício e do valor da remuneração;

III – para o trabalhador autônomo, equiparado, 
empresário e facultativo: o salário-base, observado o 
disposto no art. 29.

§ 1º Quando a admissão, a dispensa, o afasta-
mento ou a falta do empregado ocorrer no curso do 
mês, o salário-de-contribuição será proporcional ao 
número de dias de trabalho efetivo, na forma estabe-
lecida em regulamento.

§ 2º O salário-maternidade é considerado salá-
rio-de-contribuição.

§ 3º O limite mínimo do salário-de-contribuição 
é de um salário-mínimo, tomado no seu valor mensal, 
diário ou horário, conforme o ajustado e o tempo de 
trabalho efetivo durante o mês.

§ 4º O limite mínimo do salário-de-contribuição 
do menor aprendiz corresponde à sua remuneração 
mínima definida em lei.

§ 5º O limite máximo do salário-de-contribuição 
é de Cr$170.000,00 (cento e setenta mil cruzeiros), 
reajustado o partir da data da entrada em vigor desta 
lei, na mesma época e com os mesmos índices que 
os do reajustamento dos benefícios de prestação con-
tinuada da Previdência Social.

§ 6º No prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a 
contar da data de publicação desta lei, o Poder Exe-
cutivo encaminhará ao Congresso Nacional projeto de 
lei estabelecendo a previdência complementar, pública 
e privada, em especial, para os que possam contribuir 
acima do limite máximo estipulado no parágrafo ante-
rior deste artigo.

§ 7º O décimo terceiro salário (gratificação nata-
lina) integra o salário-de-contribuição, na forma esta-
belecida em regulamento.

§ 8º O valor total das diárias pagas, quando ex-
cedente a 50% (cinqüenta por cento) da remuneração 
mensal, integra o salário-de-contribuição pelo seu va-
lor total.

§ 9º Não integram o salário-de-contribuição:
a) as cotas do salário-família recebidas nos ter-

mos da lei;
b) as ajudas de custo e o adicional mensal rece-

bidos pelo aeronauta nos termos da Lei nº 5.929, de 
30 de outubro de 1973;

c) a parcela in natura recebida de acordo com 
os programas de alimentação aprovados pelo Minis-

tério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos 
da Lei nº 6.321, de 14 de abril de 1976;

d) os abonos de férias não excedentes aos limi-
tes da legislação trabalhista;

e) a importância recebida a título de aviso prévio 
indenizado, férias indenizadas, indenização por tempo 
de serviço e indenização a que se refere o art. 9º da 
Lei nº 7.238, de 29 de outubro de 1984;

f) a parcela recebida a título de vale-transporte, 
na forma da legislação própria;

g) a ajuda de custo recebida exclusivamente 
em decorrência de mudança de local de trabalho do 
empregado;

h) as diárias para viagens, desde que não ex-
cedam a 50% (cinqüenta por cento) da remuneração 
mensal;

i) a importância recebida a título de bolsa de 
complementação educacional de estagiário, quando 
paga nos termos da Lei nº 6.494, de 7 de dezembro 
de 1977;

j) a participação nos lucros ou resultados da 
empresa, quando paga ou creditada de acordo com 
a lei específica.
....................................................................................

LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993

Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, institui normas para 
licitações e contratos da Administração 
Pública e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 24. É dispensável a licitação:
I – para obras e serviços de engenharia de valor 

até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea 
a, do inciso I do artigo anterior, desde que não se re-
firam a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou 
ainda para

obras e serviços da mesma natureza e no mes-
mo local que possam ser realizadas conjunta e con-
comitantemente; (Redação dada pela Lei nº 9.848, 
de 27-5-98)

II – para outros serviços e compras de valor até 
10% (dez por cento) do limite previsto na alínea a, 
do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos 
casos previstos nesta lei, desde que não se refiram a 
parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação 
de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez; 
(Redação dada pela Lei nº 9.648, de 27-5-98)

III – nos casos de guerra ou grave perturbação 
da ordem;

IV – nos casos de emergência ou de calamidade 
pública, quando caracterizada urgência de atendimen-
to de situação que possa ocasionar prejuízo ou com-
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prometer a segurança de pessoas, obras, serviços, 
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, 
e somente para os bens necessários ao atendimen-
to da situação emergencial ou calamitosa e para as 
parcelas de obras e serviços que possam ser conclu-
ídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias 
consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência 
da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação 
dos respectivos contratos;

V – quando não acudirem interessados à licitação 
anterior e esta, justificadamente, não puder ser repeti-
da sem prejuízo para a Administração, mantidas, neste 
caso, todas as condições preestabelecidas;

VI – quando a União tiver que intervir no domí-
nio econômico para regular preços ou normalizar o 
abastecimento;

VII – quando as propostas apresentadas consig-
narem preços manifestamente superiores aos pratica-
dos no mercado nacional, ou forem incompatíveis com 
os fixados pelos órgãos oficiais competentes, casos em 
que, observado o parágrafo único do art. 48 desta lei 
e, persistindo a situação, será admitida a adjudicação 
direta dos bens ou serviços, por valor não superior ao 
constante do registro de preços, ou dos serviços;

VIII – para a aquisição, por pessoa jurídica de di-
reito público interno, de bens produzidos ou serviços 
prestados por órgão ou entidade que integre a Admi-
nistração Pública e que tenha sido criado para esse 
fim específico em data anterior à vigência desta lei, 
desde que o preço contratado seja compatível com 
o praticado no mercado; (Redação dada pela Lei nº 

8.883, de 8-6-94)
IX – quando houver possibilidade de comprome-

timento da segurança nacional, nos casos estabeleci-
dos em decreto do Presidente da República, ouvido o 
Conselho de Defesa Nacional;

X – para a compra ou locação de imóvel destinado 
ao atendimento das finalidades precípuas da adminis-
tração, cujas necessidades de instalação e localização 
condicionem a sua escolha, desde que o preço seja 
compatível com o valor de mercado, segundo avaliação 
prévia;(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 8-6-94)

XI – na contratação de remanescente de obra, 
serviço ou fornecimento, em conseqüência de rescisão 
contratual, desde que atendida a ordem de classificação 
da licitação anterior e aceitas as mesmas condições 
oferecidas pelos licitante vencedor, inclusive quanto 
ao preço, devidamente corrigido;

XII – nas compras de hortifrutigranjeiros, pão e 
outros gêneros perecíveis, no tempo necessário para 
a realização dos processos licitatórios corresponden-
tes, realizadas diretamente com base no preço do dia; 
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 8-6-94)

XIII – na contratação de instituição brasileira in-
cumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, 
do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de 
instituição dedicada à recuperação social do preso, des-
de que a contratada detenha inquestionável reputação 
ético-profissional e não tenha fins lucrativos;(Redação 
dada pela Lei nº  8.883, de 8-6-94)

XIV – para a aquisição de bens ou serviços nos 
termos do acordo internacional específico aprovado 
pelo Congresso Nacional, quando as condições oferta-
das forem manifestamente vantajosas para o Poder Pú-
blico; (Redação dada pela Lei nº 8.1883, de 8-6-94)

XV – para a aquisição ou restauração de obras 
de arte e objetos históricos, de autenticidade certifica-
da, desde que compatíveis ou inerentes às finalidades 
do órgão ou entidade.

XVI – para a impressão dos diários oficiais, de 
formulários padronizados de uso da administração, e 
de edições técnicas oficiais, bem como para prestação 
de serviços de informática a pessoa jurídica de direito 
público interno, por órgãos ou entidades que integrem 
a Administração Pública, criados para esse fim especí-
fico; (Inciso incluído pela Lei nº 8.1883, de 8-6-94)

XVII – para a aquisição de componentes ou pe-
ças de origem nacional ou estrangeira, necessários à 
manutenção de equipamentos durante o período de 
garantia técnica, junto ao fornecedor original desses 
equipamentos, quando tal condição de exclusividade 
for indispensável para a vigência da garantia; (Inciso 
incluído pela Lei nº 8.883, de 8-6-94)

XVIII – nas compras ou contratações de serviços 
para o abastecimento de navios, embarcações, unida-
des aéreas ou tropas e seus meios de deslocamen-
to quando em estada eventual de curta duração em 
portos, aeroportos ou localidades diferentes de suas 
sedes, por motivo de movimentação operacional ou de 
adestramento, quando a exiguidade dos prazos legais 
puder comprometer a normalidade e os propósitos das 
operações e desde que seu valor não exceda ao limi-
te previsto na alínea a do inciso II do art. 23 desta lei: 
(Inciso incluído pela Lei nº 8.883, de 8-6-94)

XIX – para as compras de material de uso pelas 
Forças Armadas, com exceção de materiais de uso 
pessoal e administrativo, quando houver necessidade 
de manter a padronização requerida pela estrutura de 
apoio logístico dos meios navais, aéreos e terrestres, 
mediante parecer de comissão instituída por decreto; 
(inciso incluído pela Lei nº 8.883, de 8-6-94)

XX – na contratação de associação de porta-
dores de deficiência física, sem fins lucrativos e de 
comprovada idoneidade, por órgãos ou entidades da 
Administração Pública, para a prestação de serviços 
ou fornecimento de mão-de-obra, desde que o preço 
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contratado seja compatível com o praticado no merca-
do. (Inciso incluído pela Lei nº 8.883, de 8-6-94)

XXI – Para a aquisição de bens destinados ex-
clusivamente a pesquisa científica e tecnológica com 
recursos concedidos pela Capes, Finep, CNPq ou ou-
tras instituições de fomento a pesquisa credenciadas 
pelo CNPq para esse fim específico. (Inciso incluído 
pela Lei nº 9.648, de 27-5-98)

XXII – na contratação de fornecimento ou supri-
mento de energia elétrica e gás natural com conces-
sionário, permissionário ou autorizado, segundo as 
normas da legislação específica; (Redação dada pela 
Lei nº 10.438, de 26-4-2002)

XXIII – na contratação realizada por empresa públi-
ca ou sociedade de economia mista com suas subsidiá-
rias e controladas, para a aquisição ou alienação de bens, 
prestação ou obtenção de serviços, desde que o preço 
contratado seja compatível com o praticado no mercado. 
(Inciso incluído pela Lei nº 9.648, de 27-5-98)

XXIV – para a celebração de contratos de pres-
tação de serviços com as organizações sociais, quali-
ficadas no âmbito das respectivas esferas de governo, 
para atividades contempladas no contrato de gestão. 
(Inciso incluído pela Lei nº 9.648, de 27-5-98)

Parágrafo único. Os percentuais referidos nos 
incisos I e II deste artigo, serão 20% (vinte por cento) 
para compras, obras e serviços contratados por so-
ciedade de economia mista e empresa pública, bem 
assim por autarquia e fundação qualificadas, na forma 
da lei, como Agências Executivas. (Redação dada pela 
Lei nº 9.648, de 27-5-98)

Art. 25. É inexigível a licitação quando houver 
inviabilidade de competição, em especial:
....................................................................................

LEI Nº 8.745, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1993

Dispõe sobre a contratação por tem-
po determinado para atender a necessi-
dade temporária de excepcional interesse 
público, nos termos do inciso IX do art. 37 
da Constituição Federal, e dá outras pro-
vidências.

....................................................................................
Art. 2º Considera-se necessidade temporária de 

excepcional interesse público:
I – assistência a situações de calamidade pú-

blica;
II – combate a surtos endêmicos;
III – realização de recenseamentos;
IV – admissão de professor substituto e profes-

sor visitante;
V – admissão de professor e pesquisador visi-

tante estrangeiro;

VI – atividades especiais nas organizações das For-
ças Armadas para atender a área industrial ou a encargos 
temporários de obras e serviços de engenharia.
....................................................................................

Art. 4º As contratações serão feitas por tempo 
determinado e improrrogável, observados os seguin-
tes prazos máximos:

I – seis meses, no caso dos incisos I e II do art. 2º;
II – doze meses, no caso do inciso III do art. 2º;
III – doze meses, no caso do inciso IV do art. 2º.
IV – até quatro anos, nos casos dos incisos V e 

VI do art. 2º.
Parágrafo único. Nos casos dos incisos V e VI, os 

contratos poderão ser prorrogados desde que o prazo 
total não ultrapasse quatro anos.

Art. 5º As contratações somente poderão ser 
feitas com observância da dotação orçamentária es-
pecífica e mediante prévia autorização do Ministro de 
Estado ou do Secretário da Presidência da República 
sob cuja supervisão se encontrar o órgão ou entidade 
contratante.
....................................................................................

LEI N 8.958, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1994

Dispõe sobre as relações entre as ins-
tituições federais de ensino superior e de 
pesquisa científica e tecnológica e as funda-
ções de apoio e dá outras providências.

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

LEI Nº 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996

Regula direitos e obrigações relativos 
à propriedade industrial.

....................................................................................
Art. 75. O pedido de patente originário do Brasil 

cujo objeto interesse à defesa nacional será processado 
em caráter sigiloso e não estará sujeito às publicações 
previstas nesta lei.
....................................................................................

§ 3º A exploração e a cessão do pedido ou da 
patente de interesse da defesa nacional estão condi-
cionadas à prévia autorização do órgão competente, 
assegurada indenização sempre que houver restrição 
dos direitos do depositante ou do titular.
....................................................................................

Art. 93. Aplica-se o disposto neste Capítulo, no que 
couber, às entidades da Administração Pública, direta, 
indireta e  fundacional, federal, estadual ou municipal.
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, de Assuntos Econômicos e de 
Educação.)

AGOSTO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL264     



Agosto de 2004 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 3 23789 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– O Projeto de Lei da Câmara nº 49, de 2004, vai às 
Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania, de 
Assuntos Econômicos e de Educação.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– O Senhor Presidente da República adotou, em 15 
de julho de 2004, e publicou no dia 16 do mesmo 
mês e ano, a Medida Provisória nº 198, de 2004, 
que “altera dispositivos das Leis nºs 10.404, de 9 
de janeiro de 2002, que dispõe sobre a criação da 
Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-
Administrativo  – GDATA, 10.483, de 3 de julho de 
2002, que dispõe sobre a estruturação da Carreira 
da Seguridade Social e do Trabalho no âmbito da 
Administração Pública Federal, 10.882, de 9 de junho 
de 2004, que dispõe sobre a criação do Plano Es-
pecial de Cargos da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária  – ANVISA e da Gratificação Temporária de 
Vigilância Sanitária, institui a Gratificação Específica 
da Seguridade Social e do Trabalho  – GESST, e dá 
outras providências.”

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos da Resolução nº 1, de 2002-CN, art. 2º e 
seus parágrafos, fica assim constituída a Comissão 
Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES

Titulares  Suplentes

Bloco Parlamentar da Minoria (PFL/PSDB)

Sérgio Guerra (PSDB) 1.Paulo Octávio (PFL)
José Agripino (PFL) 2.Demóstenes Torres (PFL)
Arthur Virgílio (PSDB)   3.Antero Paes de Barros (PSDB)
Tasso Jereissati (PSDB) 4.Lúcia Vânia (PFL)

PMDB

Renan Calheiros 1.Luiz Otávio
Hélio Costa 2.Ney Suassuna
Sérgio Cabral 3.Garibaldi Alves Filho

Bloco de Apoio ao Governo(PT/PSB/PTB)

Ideli Salvatti (PT) 1.Roberto Saturnino (PT)
João Capiberibe (PSB) 2.Geraldo Mesquita Júnior (PSB)
Duciomar Costa (PTB) 3. Ana Júlia Carepa (PT)

PDT

Jefferson Péres 1.Almeida Lima

PL(1)

Magno Malta 1 Aelton Freitas

PPS(2)

Mozarildo Cavalcanti 1.vago

(1)O PL se desligou do Bloco de Apoio ao Governo em 13-4-2004. 
(2)Designação feita nos termos da Resolução nº 2, de 2000-CN.

DEPUTADOS

Titulares  Suplentes

PT

Arlindo Chinaglia 1.Fernando Ferro
Angela Guadagnin 2.Ivan Valente

PMDB

José Borba 1.André Luiz
Mendes Ribeiro Filho 2.Gustavo Fruet

PFL

José Carlos Aleluia 1.José Roberto Arruda
Rodrigo Maia 2.Onyx Lorenzoni

PP

Pedro Henry 1.Celso Russomanno

PSDB

Custódio Mattos 1.Alberto Goldman

PTB

José Múcio Monteiro 1.Ricarte de Freitas

Bloco (PL/PSL)

Sandro Mabel 1.Miguel de Souza

PPS

Júlio Delgado 1.Lupércio Ramos

PSB

Renato Casagrande 1.Dr. Evilásio 

PRONA*

Enéas 1.vago

Designação feita nos termos da Resolução nº 2, 
de 2000-CN.

De acordo com a Resolução nº 1, de 2002-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami-
tação da matéria:

– Publicação no DO:  16-7-2004
– Designação da Comissão:  2-8-2004
– Instalação da Comissão:   3-8-2004
– Emendas: até 6-8-2004 (7º dia da publicação)
– Prazo final na Comissão:  1º-8-2004 a 14-8-2004(14º 
dia)
– Remessa do processo à CD: 14-8-2004 
– Prazo na CD: de 15-8-2004 a 28-8-2004 (15º ao 
28º dia) 
– Recebimento previsto no SF: 28-8-2004 
– Prazo no SF: de 29-8-2004 a  11-9-2004 (42º dia)
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– Se modificado, devolução à CD:  11-9-2004
–  Prazo para apreciação das modificações do SF, pela 
CD: de 12-9-2004 a 14-9-2004 (43º ao 45º dia)
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir de: 
15-9-2004 (46º dia)
– Prazo final no Congresso:  29-9-2004 (60 dias)

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– O Senhor Presidente da República adotou, em 15 
de julho de 2004, e publicou no dia 16 do mesmo mês 
e ano, a Medida Provisória nº 199, de 2004, que 
“institui a Gratificação Específica do Seguro Social  
– GESS, altera disposições das Leis nºs 10.855, de 
1º de abril de 2004, que dispõe sobre a reestrutura-
ção da Carreira Previdenciária, de que trata a Lei nº 
10.355, de 26 de dezembro de 2001, instituindo a 
Carreira do Seguro Social, e 10.876, de 2 de junho 
de 2004, que cria a Carreira de Perícia Médica da 
Previdência Social e dispõe sobre a remuneração 
da Carreira de Supervisor Médico-Pericial do Quadro 
de Supervisor Médico-Pericial do Quadro de Pessoal 
do Instituto Nacional do Seguro Social  – INSS, e dá 
outras providências.”

De acordo com as indicações das lideranças, 
e nos termos da Resolução nº 1, de 2002-CN, art. 
2º e seus parágrafos, fica assim constituída a Co-
missão Mista incumbida de emitir parecer sobre a 
matéria:

SENADORES

Titulares  Suplentes

Bloco Parlamentar da Minoria (PFL/PSDB)

Sérgio Guerra (PSDB) 1.Paulo Octávio (PFL)
José Agripino (PFL) 2.Demóstenes Torres (PFL)
Arthur Virgílio (PSDB) 3.Antero Paes de Barros 
(PSDB)
Tasso Jereissati (PSDB) 4.Lúcia Vânia (PFL)

PMDB

Renan Calheiros 1.Luiz Otávio
Hélio Costa 2.Ney Suassuna
Sérgio Cabral 3.Garibaldi Alves Filho

Bloco de Apoio ao Governo(PT/PSB/PTB)

Ideli Salvatti (PT) 1.Roberto Saturnino
João Capiberibe  2.Geraldo Mesquita Júnior
Duciomar Costa 3.Ana Júlia Carepa

PDT

Jefferson Péres 1.Almeida Lima

PL(1)

Magno Malta 1 Aelton Freitas

PPS(2)

Mozarildo Cavalcanti 1.vago

(1)O PL se desligou do Bloco de Apoio ao Governo em 13-4-2004. 

(2)Designação feita nos termos da Resolução nº 2, de 2000-CN.

DEPUTADOS

Titulares  Suplentes

PT

Arlindo Chinaglia 1.Fernando Ferro
Angela Guadagnin 2.Ivan Valente

PMDB

José Borba 1.André Luiz
Mendes Ribeiro Filho 2.Gustavo Fruet

PFL

José Carlos Aleluia 1.José Roberto Arruda
Rodrigo Maia 2.Onyx Lorenzoni

PP

Pedro Henry 1.Celso Russomanno

PSDB

Custódio Mattos 1.Alberto Goldman

PTB

José Múcio Monteiro 1.Ricarte de Freitas

Bloco (PL/PSL)

Sandro Mabel 1.Miguel de Souza

PPS

Júlio Delgado 1.Lupércio Ramos

PSB

Renato Casagrande 1.Dr. Evilásio 

PDT*

Dr. Hélio  1.Pompeo de Mattos

Designação feita nos termos da Resolução nº 2, 
de 2000-CN.

De acordo com a Resolução nº 1, de 2002-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami-
tação da matéria:

– Publicação no DO:  16-7-2004
– Designação da Comissão:  2-8-2004
– Instalação da Comissão:   3-8-2004
– Emendas: até 6-8-2004 (7º dia da publicação)
– Prazo final na Comissão:  1º-8-2004 a 14-8-

2004(14º dia)
– Remessa do processo à CD: 14-8-2004 
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– Prazo na CD: de 15-8-2004 a 28-8-2004 (15º 
ao 28º dia) 

– Recebimento previsto no SF: 28-8-2004 
– Prazo no SF: de 29-8-2004 a  11-9-2004 

(42º dia)
– Se modificado, devolução à CD:  11-9-2004
 – Prazo para apreciação das modificações do SF, 

pela CD: de 12-9-2004 a 14-9-2004 (43º ao 45º dia)
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir 

de: 15-9-2004 (46º dia)
– Prazo final no Congresso:  29-9-2004 (60 dias)
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 

– O Senhor Presidente da República adotou, em 20 de 
julho de 2004, e publicou no dia 21 do mesmo mês e 
ano, a Medida Provisória nº 200, de 2004, que “dis-
põe sobre o Programa de Subsídio à Habitação de 
Interesse Social  – PSH.”

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos da Resolução nº 1, de 2002-CN, art. 2º e 
seus parágrafos, fica assim constituída a Comissão 
Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES

Titulares  Suplentes

Bloco Parlamentar da Minoria (PFL/PSDB)

Sérgio Guerra (PSDB) 1.Paulo Octávio (PFL)
José Agripino (PFL) 2.Demóstenes Torres (PFL)
Arthur Virgílio (PSDB) 3.Antero Paes de Barros 
(PSDB)
Tasso Jereissati (PSDB) 4.Lúcia Vânia (PFL)

PMDB

Renan Calheiros 1.Luiz Otávio
Hélio Costa 2.Ney Suassuna
Sérgio Cabral 3.Garibaldi Alves Filho

Bloco de Apoio ao Governo(PT/PSB/PTB)

Ideli Salvatti (PT) 1.Roberto Saturnino (PT)
João Capiberibe (PSB) 2.Geraldo Mesquita Júnior 
(PSB)
Duciomar Costa (PTB) 3.Ana Júlia Carepa (PT)

PDT

Jefferson Péres 1.Almeida Lima

PL(1)

Magno Malta 1 Aelton Freitas

PPS(2)

Mozarildo Cavalcanti 1.vago

(1)O PL se desligou do Bloco de Apoio ao Governo em 13-4-2004.
(2)Designação feita nos termos da Resolução nº 2, de 2000-CN.

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

PT

Arlindo Chinaglia 1.Fernando Ferro
Angela Guadagnin 2.Ivan Valente

PMDB

José Borba 1.André Luiz
Mendes Ribeiro Filho 2.Gustavo Fruet

PFL

José Carlos Aleluia 1.José Roberto Arruda
Rodrigo Maia 2.Onyx Lorenzoni

PP

Pedro Henry 1.Celso Russomanno

PSDB

Custódio Mattos 1.Alberto Goldman

PTB

José Múcio Monteiro 1.Ricarte de Freitas

Bloco (PL/PSL)

Sandro Mabel 1.Miguel de Souza

PPS

Júlio Delgado 1.Lupércio Ramos

PSB

Renato Casagrande 1.Dr. Evilásio 

PCdo B*

Renildo Calheiros 1.Jamil Murad

Designação feita nos termos da Resolução nº 2, 
de 2000-CN.

De acordo com a Resolução nº 1, de 2002-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami-
tação da matéria:

– Publicação no DO:  21-7-2004
– Designação da Comissão:  2-8-2004
– Instalação da Comissão:   3-8-2004
–Emendas: até 6-8-2004 (7º dia da publicação)
– Prazo final na Comissão:  1º-8-2004 a 14-8-

2004(14º dia)
– Remessa do processo à CD: 14-8-2004 
– Prazo na CD: de 15-8-2004 a 28-8-2004 (15º 

ao 28º dia) 
– Recebimento previsto no SF: 28-8-2004 
– Prazo no SF: de 29-8-2004 a  11-9-2004 (42º 

dia)
– Se modificado, devolução à CD:  11-9-2004
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– Prazo para apreciação das modificações do SF, 
pela CD: de 12-9-2004 a 14-9-2004 (43º ao 45º dia)

– Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir 
de: 15-9-2004 (46º dia)

– Prazo final no Congresso:  29-9-2004 (60 
dias)

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– O Senhor Presidente da República adotou, em 23 
de julho de 2004, e publicou no dia 26 do mesmo mês 
e ano, a Medida Provisória nº 201, de 2004, que “au-
toriza a revisão dos benefícios previdenciários conce-
didos com data de início posterior a fevereiro de 1994, 
e o pagamento dos valores atrasados nas condições 
que especifica.”

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos da Resolução nº 1, de 2002-CN, art. 2º e 
seus parágrafos, fica assim constituída a Comissão 
Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES

Titulares Suplentes

Bloco Parlamentar da Minoria (PFL/PSDB)

Sérgio Guerra (PSDB) 1.Paulo Octávio (PFL)
José Agripino (PFL) 2.Demóstenes Torres (PFL)
Arthur Virgílio (PSDB) 3.Antero Paes de Barros 
(PSDB)
Tasso Jereissati (PSDB) 4.Lúcia Vânia (PFL)

PMDB

Renan Calheiros 1.Luiz Otávio
Hélio Costa 2.Ney Suassuna
Sérgio Cabral 3.Garibaldi Alves Filho

Bloco de Apoio ao Governo(PT/PSB/PTB)

Ideli Salvatti (PT) 1.Roberto Saturnino PT)
João Capiberibe (PSB) 2.Geraldo Mesquita Júnior 
(PSB)
Duciomar Costa (PTB) 3.Ana Júlia Carepa (PT)

PDT

Jefferson Péres 1.Almeida Lima

PL(1)

Magno Malta 1 Aelton Freitas

PPS(2)

Mozarildo Cavalcanti 1.vago

(1)O PL se desligou do Bloco de Apoio ao Governo em 13-4-2004.
(2)Designação feita nos termos da Resolução nº 2, de 2000-CN.

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

PT

Arlindo Chinaglia 1.Fernando Ferro
Angela Guadagnin 2.Ivan Valente

PMDB

José Borba 1.André Luiz
Mendes Ribeiro Filho 2.Gustavo Fruet

PFL

José Carlos Aleluia 1.José Roberto Arruda
Rodrigo Maia 2.Onyx Lorenzoni

PP

Pedro Henry 1.Celso Russomanno

PSDB

Custódio Mattos 1.Alberto Goldman

PTB

José Múcio Monteiro 1.Ricarte de Freitas

Bloco (PL/PSL)

Sandro Mabel 1.Miguel de Souza

PPS

Júlio Delgado 1.Lupércio Ramos

PSB

Renato Casagrande 1.Dr. Evilásio 

PSC*

Pastor Amarildo 1.Renato Cozzolino

Designação feita nos termos da Resolução nº 2, 
de 2000-CN.

De acordo com a Resolução nº 1, de 2002-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami-
tação da matéria:

– Publicação no DO:  26-7-2004
– Designação da Comissão:  2-8-2004
– Instalação da Comissão:   3-8-2004
– Emendas: até 6-8-2004 (7º dia da publicação)
– Prazo final na Comissão:  1º-8-2004 a 14-8-

2004(14º dia)
– Remessa do processo à CD: 14-8-2004 
– Prazo na CD: de 15-8-2004 a 28-8-2004 (15º 

ao 28º dia) 
– Recebimento previsto no SF: 28-8-2004 
– Prazo no SF: de 29-8-2004 a  11-9-2004 (42º 

dia)
– Se modificado, devolução à CD:  11-9-2004
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– Prazo para apreciação das modificações do SF, 
pela CD: de 12-9-2004 a 14-9-2004 (43º ao 45º dia)

– Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir 
de: 15-9-2004 (46º dia)

– Prazo final no Congresso:  29-9-2004 (60 
dias)

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– O Senhor Presidente da República adotou, em 23 de 
julho de 2004, e publicou no dia 26 do mesmo mês e 
ano, a Medida Provisória nº 202, de 2004, que “altera 
a legislação tributária federal.”

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos da Resolução nº 1, de 2002-CN, art. 2º e 
seus parágrafos, fica assim constituída a Comissão 
Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES

Titulares  Suplentes

Bloco Parlamentar da Minoria (PFL/PSDB)

Sérgio Guerra (PSDB) 1.Paulo Octávio (PFL)
José Agripino (PFL) 2.Demóstenes Torres (PFL)
Arthur Virgílio (PSDB) 3.Antero Paes de Barros 
(PSDB)
Tasso Jereissati (PSDB) 4.Lúcia Vânia (PFL)

PMDB

Renan Calheiros 1.Luiz Otávio
Hélio Costa 2.Ney Suassuna
Sérgio Cabral 3.Garibaldi Alves Filho

Bloco de Apoio ao Governo(PT/PSB/PTB)

Ideli Salvatti (PT) 1.Roberto Saturnino (PT)
João Capiberibe (PSB) 2.Geraldo Mesquita Júnior 
(PSB)
Duciomar Costa (PTB) 3.Ana Júlia Carepa (PT)

PDT

Jefferson Peres 1.Almeida Lima

PL(1)

Magno Malta 1 Aelton Freitas

PPS(2)

Mozarildo Cavalcanti 1.vago

(1)O PL se desligou do Bloco de Apoio ao Governo em 13-4-2004.
(2)Designação feita nos termos da Resolução nº 2, de 2000-CN.

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

PT

Arlindo Chinaglia 1.Fernando Ferro
Angela Guadagnin 2.Ivan Valente

PMDB

José Borba 1.André Luiz
Mendes Ribeiro Filho 2.Gustavo Fruet

PFL

José Carlos Aleluia 1.José Roberto Arruda
Rodrigo Maia 2.Onyx Lorenzoni

PP

Pedro Henry 1.Celso Russomanno

PSDB

Custódio Mattos 1.Alberto Goldman

PTB

José Múcio Monteiro 1.Ricarte de Freitas

Bloco (PL/PSL)

Sandro Mabel 1.Miguel de Souza

PPS

Júlio Delgado 1.Lupércio Ramos

PSB

Renato Casagrande 1.Dr. Evilásio 

PV*

Sarney Filho 1.Edson Duarte

Designação feita nos termos da Resolução nº 2, 
de 2000-CN.

De acordo com a Resolução nº 1, de 2002-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami-
tação da matéria:

– Publicação no DO:  26-7-2004
– Designação da Comissão:  2-8-2004
– Instalação da Comissão:   3-8-2004
– Emendas: até 6-8-2004 (7º dia da publicação)
– Prazo final na Comissão:  1º-8-2004 a 14-8-

2004(14º dia)
– Remessa do processo à CD: 14-8-2004 
– Prazo na CD: de 15-8-2004 a 28-8-2004 (15º 

ao 28º dia) 
– Recebimento previsto no SF: 28-8-2004 
– Prazo no SF: de 29-8-2004 a  11-9-2004 (42º 

dia)
– Se modificado, devolução à CD:  11-9-2004
– Prazo para apreciação das modificações do SF, 

pela CD: de 12-9-2004 a 14-9-2004 (43º ao 45º dia)
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir 

de: 15-9-2004 (46º dia)
– Prazo final no Congresso:  29-9-2004 (60 

dias)
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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– O Senhor Presidente da República adotou, em 28 de 
julho de 2004, e publicou no dia 29 do mesmo mês e 
ano, a Medida Provisória nº 203, de 2004, que “alte-
ra dispositivos da Lei nº 3.268, de 30 de setembro de 
1957, que dispõe sobre os Conselhos de Medicina, e 
dá outras providências.”

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos da Resolução nº 1, de 2002-CN, art. 2º e 
seus parágrafos, fica assim constituída a Comissão 
Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES

Titulares  Suplentes

Bloco Parlamentar da Minoria (PFL/PSDB)

Sérgio Guerra (PSDB) 1.Paulo Octávio (PFL)
José Agripino (PFL) 2.Demóstenes Torres (PFL)
Arthur Virgílio (PSDB) 3.Antero Paes de Barros 
(PSDB)
Tasso Jereissati (PSDB) 4.Lúcia Vânia (PFL)

PMDB

Renan Calheiros 1.Luiz Otávio
Hélio Costa 2.Ney Suassuna
Sérgio Cabral 3.Garibaldi Alves Filho

Bloco de Apoio ao Governo(PT/PSB/PTB)

Ideli Salvatti (PT) 1.Roberto Saturnino (PT)
João Capiberibe (PSB) 2.Geraldo Mesquita Júnior 
(PSB)
Duciomar Costa (PTB) 3.Ana Júlia Carepa (PT)

PDT

Jefferson Péres 1.Almeida Lima

PL(1)

Magno Malta 1 Aelton Freitas

PPS(2)

Mozarildo Cavalcanti 1.vago

(1)O PL se desligou do Bloco de Apoio ao Governo em 13-4-2004.
(2)Designação feita nos termos da Resolução nº 2, de 2000-CN.

DEPUTADOS

Titulares  Suplentes

PT

Arlindo Chinaglia 1.Fernando Ferro
Angela Guadagnin 2.Ivan Valente

PMDB

José Borba 1.André Luiz
Mendes Ribeiro Filho 2.Gustavo Fruet

PFL

José Carlos Aleluia 1.José Roberto Arruda
Rodrigo Maia 2.Onyx Lorenzoni

PP

Pedro Henry 1.Celso Russomanno

PSDB

Custódio Mattos 1.Alberto Goldman

PTB

José Múcio Monteiro 1.Ricarte de Freitas

Bloco (PL/PSL)

Sandro Mabel 1.Miguel de Souza

PPS

Júlio Delgado 1.Lupércio Ramos

PSB

Renato Casagrande 1.Dr. Evilásio 

PRONA*

Enéas 1.vago

Designação feita nos termos da Resolução nº 2, 
de 2000-CN.

De acordo com a Resolução nº 1, de 2002-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami-
tação da matéria:

– Publicação no DO:  29-7-2004
– Designação da Comissão:  2-8-2004
– Instalação da Comissão:   3-8-2004
– Emendas: até 6-8-2004 (7º dia da publicação)
– Prazo final na Comissão:  1º-8-2004 a 14-8-

2004(14º dia)
– Remessa do processo à CD: 14-8-2004 
– Prazo na CD: de 15-8-2004 a 28-8-2004 (15º 

ao 28º dia) 
– Recebimento previsto no SF: 28-8-2004 
– Prazo no SF: de 29-8-2004 a  11-9-2004 (42º 

dia)
– Se modificado, devolução à CD:  11-9-2004
– Prazo para apreciação das modificações do SF, 

pela CD: de 12-9-2004 a 14-9-2004 (43º ao 45º dia)
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir 

de: 15-9-2004 (46º dia)
– Prazo final no Congresso:  29-9-2004 (60 

dias)
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 

– A Presidência recebeu o Aviso nº 23, de 2004 (nº 
238/2004, na origem), de 8 de julho passado, do Minis-
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tério da Fazenda, encaminhando, nos termos do inciso 
II do art. 7º da Lei nº 9.069, de 1995, o demonstrativo 
das emissões do real referente ao mês de maio de 
2004, as razões delas determinantes e a posição das 
reservas internacionais a elas vinculadas.

O expediente, anexado ao processado do Aviso 
nº 8, de 2004, vai à Comissão de Assuntos Econô-
micos.

É o seguinte o teor do Aviso nº 23, de 2004 

Aviso nº 238/GMF

Brasília, 8 de julho de 2004

Assunto: Demonstrativo das Emissões do Real 
– Maio de 2004.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, de acordo com 

o que estabelece o inciso II do art. 7º da Lei nº 9.069, 
de 29 de junho de 1995, o anexo demonstrativo das 
emissões do Real relativo ao mês de maio de 2004, as 
razões delas determinantes e a posição das reservas 
internacionais a elas vinculadas.

Atenciosamente, – Bernard Appy, Ministro de 
Estado da Fazenda, interino.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– A Presidência recebeu, do Ministério da Fazenda, 
os seguintes Avisos:

– nº 24, de 2004 (nº 259/2004, na origem), de 
21 de julho último, comunicando, nos termos do art. 
42 da Resolução nº 43, de 2001, do Senado Federal, 
que nos meses de abril a junho de 2004 não consta 
qualquer emissão primária de títulos públicos de res-
ponsabilidade dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios; e

– nº 25, de 2004 (nº 260/2004, na origem), 
de 21 de julho último, encaminhando, nos termos 
do art. 41 da Resolução nº 43, de 2001, do Sena-
do Federal, o relatório com as características das 
operações de crédito analisadas no âmbito daquela 
Pasta, no mês de junho do corrente ano, a tabela 
demonstrativa da Dívida Consolidada Líquida dos 
Estados e do Distrito Federal e a relação da Dívida 
Consolidada Líquida e a Receita Corrente Líquida 
dos Municípios.

O Ministro esclarece, ainda, que os dados relati-
vos às dívidas consolidadas dos Estados foram extraí-
dos dos Relatórios de Gestão Fiscal elaborados pelas 
unidades da Federação, em cumprimento ao art. 54 
da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Os expedientes, anexados ao processado do 
Aviso nº 9, de 2004, vão à Comissão de Assuntos 
Econômicos.

São os seguintes os Avisos nºs 23 e 24, de 2004.

Aviso nº 259 /GMF

Brasília, 21 de julho de 2004

A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Brasília - DF

Assunto: Art. 42 da Resolução do Senado Federal

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Em cumprimento ao art. 42 da Resolução do Se-

nado Federal nº 43, de 2001, informo que não consta 
de nossos registros, nos meses de abril a junho de 
2004, qualquer emissão primária de títulos públicos 
de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios.

Atenciosamente, _ Antonio Palocci Filho, Mi-
nistro de Estado da Fazenda.

Aviso nº 260 /GMF

Brasília, 21 de julho de 2004

Assunto: Relatório das Operações de Crédito e Quadro 
Demonstrativo dos Estados e do Distrito Federal.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Em cumprimento ao art. 41 da Resolução do Se-

nado Federal nº 43, de 2001, encaminho, em anexo, 
relatório contendo as características das operações 
de crédito analisadas no âmbito deste Ministério, no 
mês de junho de 2004, tabela demonstrativa da Dívida 
Consolidada Líquida dos Estados e do Distrito Fede-
ral e relação entre a Dívida Consolidada Liquida e a 
Receita Corrente Líquida dos Municípios.

Esclareço a Vossa Excelência que os dados re-
lativos às dívidas consolidadas foram extraídos dos 
Relatórios de Gestão Fiscal elaborados pelos entes 
da Federação, em cumprimento ao art. 54 da Lei Com-
plementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Atenciosamente, – Antonio Palicci Filho, Minis-
tro de Estado da Fazenda.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– A Presidência recebeu do Banco Central do Brasil o 
Ofício nº 1.801/2004, de 22 de julho último, informan-
do, nos termos do art. 3º da Resolução nº 23, de 1996, 
do Senado Federal, as operações de crédito externo 
de natureza financeira de interesse da União, dos Es-
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tados, do Distrito Federal e dos Municípios, de caráter 
não-reembolsável, assim caracterizadas as doações 
internacionais e outras da espécie, realizadas no pe-
ríodo de abril a junho de 2004.

O expediente, anexado ao processado da Re-
solução nº 23, de 1996, vai à Comissão de Assuntos 
Econômicos.

É o seguinte o ofício recebido:

PRESI-2004/l.801

Brasília, 22 de julho de 2004

A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Praça dos Três Poderes, Palácio do Congresso
70165-900 Brasília 

Senhor Presidente,
Cumprindo o disposto no art. 3º da Resolução 

do Senado nº 23, de 1996,  que determina sejam in-
formadas ao Senado Federal as operações de crédito 
externo de natureza financeira de interesse da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de 
caráter não-reembolsável, assim caracterizadas as 
doações internacionais e outras da espécie, relacio-
namos a seguir as operações analisadas e registra-

das no Banco Central do Brasil, no período de abril a 

junho de 2004.

Projeto: Projeto de Desenvolvimento Integrado da Bahia 

- Viver Melhor II;

Valor: US$990.000,00;

Doador: Banco Internacional para Reconstrução e De-

senvolvimento - BIRD;

Receptor: Governo do Estado da Bahia;

Processo: 0401247243, autorizado em 31-5-2004;

Projeto: Projeto de Desenvolvimento Integrado do 

Amazonas para a Zona Franca Verde;

Valor: US$958.500,00;

Doador: Banco Internacional para Reconstrução e De-

senvolvimento - BIRD;

Receptor: Governo do Estado do Amazonas;

Processo: 0401254070, autorizado em 22-6-2004;

Essas são as informações que, no momento, te-

mos a transmitir a Vossa Excelência.

Respeitosamente, – Henrique de Campos Mei-

relles, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Sobre a mesa, ofícios do Presidente da Comissão 
de Educação que serão lidos pelo Sr. 1º Secretário em 
exercício, Senador Heráclito Fortes.

São lidos os seguintes:

Of nº CE/046/2004

Brasília, 29 de junho de 2004

A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comis-

são aprovou, em caráter terminativo, na reunião do 
dia de hoje, os Projetos de Decretos Legislativos de 
nºs 665, de 2002 e 015, 017, 057, 070, 098, 103, 131, 
159, 221, 236, 247, 251, 264, 267, 282, 301, 306, 311, 
315, 319, 320, 322, 329, 335, 358, 359, 385, 387, 388 
de 2004.

Atenciosamente, – Senador Osmar Dias, Presi-
dente da Comissão de Educação.

Of nº CE/047/2004

Brasília, 29 de junho de 2004

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão 

aprovou, em caráter terminativo, na reunião do dia de 
hoje, os Projetos de Decretos Legislativos de nºs 119, 
133, 143, 187, 216, 231, 237, 241, 248, 271, 278, 279, 
290, 297, 300, 302, 303, 310, 312, 328, 331, 337, 338, 
339, 341, 347, 374, 375 e 378 de 2004.

Atenciosamente, – Senador Osmar Dias, Presi-
dente da Comissão de Educação.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Os expedientes lidos vão à publicação.

A Presidência comunica que, nos termos do art. 
91, § 3º, do Regimento Interno, combinado com o Pa-
recer nº 34, de 2003, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, aprovado pelo Plenário em 25 
de março de 2003, fica aberto o prazo de cinco dias 
úteis para interposição de recurso, por um décimo da 
composição da Casa, para que as matérias sejam 
apreciadas pelo Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Há oradores inscritos.

Concedo a palavra ao Senador Marco Maciel, 
por 20 minutos.

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE. Pronuncia o 
seguinte discurso. Com revisão do orador.) –  Sr. Presi-
dente, Senador Romeu Tuma, Srªs e Srs. Senadores, 
estamos vivendo a época do imobilismo perfeccionista, 

na qual, sob o pretexto de se avaliar um determinado 
programa em andamento, o Governo interrompe sua 
execução sem algo melhor para substituí-lo.

No setor da Educação, vimos o caso recente do 
Programa Nacional de Biblioteca da Escola, criado em 
1998.  A licitação para a compra dos livros, que deve-
ria ocorrer em maio passado para distribuição no ano 
letivo de 2005, foi suspensa, alegando o Governo que, 
apesar de ter o controle da distribuição dos livros, não 
tem informações sobre se estão sendo adequadamen-
te utilizados. A conseqüência prática foi a paralisação 
do programa.

Vem-me à memória o Programa Nacional do Li-
vro Didático, felizmente sem solução de continuidade. 
Devo, a propósito, dizer que esse programa, chamado 
Prodeli, foi iniciado ao tempo em que eu era Ministro 
da Educação, na administração do Presidente José 
Sarney. Na ocasião, em 1986, chegamos a distribuir 
30 milhões de livros didáticos e o programa não parou 
de crescer de 1985 até os nossos dias 

É lógico que enfrentávamos problemas sérios, 
inclusive logísticos, para a distribuição de grande quan-
tidade de livros a um elevado número de escolas. Para 
falar em números mais atuais, que, de 1995 a 2001, 
foram distribuídos quase 620 milhões de livros, 110 
milhões somente no ano de 2001. O mais importante, 
no entanto, é que a partir de 1996 todas as crianças 
iniciaram o ano escolar com os livros em suas mochi-
las. Não se parou de melhorar. 

Faz parte do Programa Nacional Biblioteca da 
Escola, cuja suspensão estou a criticar, o Projeto Lite-
ratura em Minha Casa, pelo qual as crianças que con-
cluíam a 4ª série do Ensino Fundamental nas escolas 
públicas recebiam de presente uma coleção de livros 
de literatura. O projeto estava em execução há quatro 
anos e, no ano passado, fora estendido aos alunos da 
8ª série e aos estudantes do sistema de educação de 
jovens e adultos. Cerca de 60 milhões de exemplares 
eram distribuídos anualmente.  Esse projeto também 
parou. Por que parou?

Em artigo intitulado Esteira, cama e livro,  publica-
do na edição de 5 de maio último, do Jornal do Brasil, 
a escritora Ana Maria Machado critica, com seu talen-
to e conhecimento do assunto, a decisão do Governo, 
suas conseqüências educacionais e culturais. 

De acordo com informações da acatada escritora, 
o Ministério da Educação “não questionou a qualidade 
dos livros nem a eficácia de sua distribuição” e sim “que 
o Ministério não tem controle sobre sua utilização, não 
sabe se as crianças estão lendo bem”.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, um dos 
maiores problemas educacionais na administração da 
educação no País diz respeito à descontinuidade dos 
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programas. Na medida em que os programas não têm 
continuidade faz com que o alfabetizando e o educando 
sejam duramente prejudicados. É o que se passa com 
relação ao programa que foi agora suspenso. 

As crianças levarem para casa os livros compra-
dos pelo Governo, longe de ser um provável desperdício 
é a oportunidade para que os adultos também os leiam, 
mesmo que tenham sido escritos para o público infantil. 
O adulto será motivado a ler para poder explicar para o 
filho, para o sobrinho, para o neto, para o afilhado, ou 
para o filho do vizinho, amigo do próprio filho.  

Sr. Presidente, todos conhecemos a grande vi-
tória da Coréia do Sul, que conseguiu extraordiná-
rio feito na educação, nas últimas décadas. Entre as 
muitas conquistas cito o esforço em prol da educação 
continuada, realizado quando foi percebido, com acer-
to, que a educação formal atendia apenas a 25% da 
população. O ensino passou a ser para toda a nação, 
75% atendida pela educação continuada, do Ensino 
Fundamental ao Superior.

Uma das preocupações do governo coreano, para 
recuperar o tempo perdido sem novas perdas desse 
valiosíssimo insumo, foi fazer e refazer, sem paradas, 
avaliando uma fase enquanto implementava outra, 
arrumando a carga com o trem em pleno movimento. 
Quando o bem é perecível, o excesso de zelo pode 
levar à perda de toda a carga. E nada é mais perecí-
vel do que o tempo. Temos apenas 500 anos de idade. 
O País não é somente uma Nação dos jovens, mas 
também é uma Nação jovem. Temos, portanto, muito 
a aprender com povos de cultura multimilenar.

Sr. Presidente, minha perplexidade não se esgota 
no que falei até agora. No setor educativo e, especi-
ficamente, no aspecto do livro, ainda há algo a mais 
a comentar. Temos visto o grande número de pesso-
as, principalmente crianças, nas feiras de livros. É um 
fenômeno que deve ser potencializado pelo Governo 
como um fator a mais para a solução da grave questão 
da educação em nosso País.

Passo importante, a meu ver, para que continue-
mos a melhorar e desenvolver o hábito da leitura foi 
dado com a aprovação da Lei nº 10.753, de 31 de ou-
tubro de 2003, que institui a Política Nacional do Livro, 
iniciativa, aliás, do Senado Federal, por intermédio de 
projeto apresentado pelo hoje Presidente, Senador José 
Sarney. O artigo 1º da referida Lei lista doze diretrizes, 
sendo a primeira “assegurar ao cidadão o pleno exer-
cício do direito de acesso e uso do livro”. Ora, para a 
consecução dessa e da maioria das demais diretrizes, 
a participação da indústria editorial privada brasileira 
é essencial, bem como a regulamentação da lei que 
está a cargo do Poder Executivo Federal. Não regula-
mentada, a lei não terá plena eficácia. 

Informações de pessoas e entidades, que aguar-
dam a regulamentação da Lei nº 10.153 e que já pro-
curaram os órgãos do Governo envolvidos com a ques-
tão, não são nada encorajadoras. Enquanto pleiteiam 
medidas complementares práticas e tecnicamente exe-
qüíveis que permitam a implementação dos objetivos 
estabelecidos pela nova legislação, têm encontrado 
apenas iniciativas voltadas para burocratizar proce-
dimentos e introduzir praxes cartoriais que, longe de 
ajudar a cumprir os objetivos da lei, servirão apenas 
para torná-la inexeqüível. É o Governo colocando a 
referida proposição na pasta daquelas leis que não 
“pegaram”. 

Essas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
são algumas de minhas preocupações – não todas 
– com relação a esse grave problema da educação 
brasileira.

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Senador Mar-
co Maciel, quando possível, V. Exª pode me conceder 
um aparte?

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – Ouço, com 
prazer, o nobre Senador Romeu Tuma.

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Eu e a Senadora 
Heloísa Helena estávamos prestando muita atenção 
no discurso de V. Exª, na reabertura dos nossos traba-
lhos, pois é importante chamar às falas aqueles que 
são responsáveis pela educação. Outro dia eu estava 
amargurado. Não sei se V. Exª diz algo a respeito em 
seu discurso, quando fala do hábito da leitura: em São 
Paulo há um desenvolvimento muito forte desse hábito, 
implementado pela Secretaria da Cultura. Assustei-me 
quando o Ministro Tarso Genro proibiu a distribuição 
de livros não didáticos. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – Exatamen-
te a isso estou me referindo.

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Foi algo tão de-
primente para mim, que até peço perdão pelo exemplo. 
Eu amo a minha sogra, mas acredito que o Ministro 
Tarso Genro pensou que a educação era a sogra dele. 
Ele retirou a possibilidade de a criança aprender o há-
bito da leitura, que é o que realmente faz a educação. 
Quando, numa prova, a criança não sabe interpretar 
um texto, o que lhe falta? A leitura. Aqui no Senado, 
temos desenvolvido um trabalho direcionado para os 
cegos, a impressão em braile. Por onde tenho passado, 
Senador Marco Maciel, pedem-me, encarecidamente, 
que desenvolvamos um trabalho voltado para o livro 
didático, pois o Governo não distribui livro didático para 
o deficiente visual. A Senadora Heloísa Helena é uma 
liderança nisso, e tem nos acompanhado na distribui-
ção. É algo tão impressionante e o Estado não se pre-
ocupa. Senador Marco Maciel, desculpe-me falar isso 
no seu discurso, mas é algo que nos revolta, que nos 
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intranqüiliza e nos dá desesperança. Um futuro com um 
cultura mais correta está longe de ser alcançado pelas 
nossas crianças. Muito obrigado pelo aparte.

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – Senador 
Romeu Tuma, eu que tomo a iniciativa de agradecer 
o aparte de V. Exª, pois foi ao fulcro da questão quan-
to se reportou ao cancelamento do projeto Literatura 
em Minha Casa. Era um projeto que ajudava muito a 
melhorar o processo de alfabetização da criança, so-
bretudo por incentivar o hábito da leitura, o qual, ad-
quirido muito cedo, permanecerá para sempre e ela 
estará sempre se enriquecendo. Com esse projeto, 
ganhava não apenas o aluno, de um modo geral, mas 
também toda a família, que começava a tomar conhe-
cimento de livros da literatura brasileira, contribuindo 
para conhecer melhor o País, aperfeiçoando, portanto, 
o desempenho cultural de toda a família. 

O que me surpreende é que esse programa foi, 
como V. Exª já constatou concretamente em São Paulo, 
de uma hora para outra, suspenso para avaliação, o que 
significou praticamente o seu cancelamento. Natural-
mente, isso trará conseqüências nocivas aos esforços 
feitos para melhorar a prestação educacional por parte 
do setor público. A suspensão é grave. Penso até que 
os programas devem estar sempre sendo avaliados 
e reavaliados. Acho isso muito positivo. Agora, o que 
não se concebe é que se cancele um programa sob 
o argumento de que ele precisa ser avaliado. Nesse 
sentido, creio que essa medida foi extremamente pre-
judicial à educação brasileira.

O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Senador 
Marco Maciel, V. Exª me permite um aparte?

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – Ouço o 
nobre Senador Eduardo Azeredo, com prazer.

O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Senador 
Marco Maciel, como o Senador Romeu Tuma, quero 
também trazer os meus cumprimentos pela oportuni-
dade de seu pronunciamento, que deve servir de alerta 
ao Governo. Essa não deve ser apenas uma revisão. O 
Governo deve retomar o programa em poucos dias. É 
evidente que a leitura de livros que não sejam apenas 
didáticos é fundamental para a formação do brasileiro. 
No futuro, quando houver pessoas com menos cultura, 
dirão que falta prioridade à educação. Isso ocorrerá, 
porque não se deu essa prioridade no passado. Então, 
essa é a importância de se olhar a origem. Aproveito 
este momento, porque V. Exª também é uma pessoa 
muito ligada à questão da informatização, da inclusão 
digital no Brasil.

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – É verdade.
O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Nesse 

período de recesso do Congresso, vimos o Presidente 
da República se referir, finalmente, à inclusão social. Já 

estamos caminhando para o segundo ano. Já estamos 
há um ano e meio de Governo. A questão da inclusão 
digital ainda não avançou nada nesse Governo. Ela foi, 
felizmente, objeto de discurso do Presidente. Mas aí 
também poderia haver um avanço significativo na ques-
tão da informação dada aos brasileiros, à juventude, 
em especial. Mais uma vez, aproveitando o discurso 
de V. Exª, quero alertar para a questão do Fust. Um 
dos objetivos do Fust é a colocação de computado-
res em escolas, para que os alunos, não somente os 
de melhor capacidade financeira, possam aprender o 
que é a utilização da moderna tecnologia da informa-
ção. Cumprimento V. Exª pelo pronunciamento que faz. 
Espero que o Governo não fique apenas na retórica 
em relação ao programa de tecnologia da informação 
para a juventude brasileira.

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) –  Senador 
Eduardo Azeredo, acolho com muito prazer o subs-
tancioso aparte de V. Exª. A exemplo do que afirmou 
o Senador Romeu Tuma, devo dizer que V. Exª tem ra-
zão ao insistir na importância desses chamados livros 
paradidáticos. Ainda temos uma parcela da população 
constituída de autodidatas. Essas pessoas geralmente 
começaram a se enriquecer culturalmente não com a 
leitura de livros meramente didáticos, mas compulsando 
livros de literatura. Assim, conseguiram desenvolver o 
gosto pela leitura e, conseqüentemente, passaram a ter 
um papel mais ativo na vida nacional. Fiquei satisfeito 
ao ouvir o aparte de V. Exª, que demonstra preocupa-
ção com essa decisão do Governo.

V. Exª conhece bem os problemas da educação 
e, de modo especial, com essas novas tecnologias 
digitais, pois é um dos chamados papas no assun-
to.  Como conhecedor desse território, das modernas 
tecnologias que marcam o século XXI, V. Exª sabe o 
quanto é importante que continuemos a investir em 
conhecimento.

Sempre cito uma frase de Norberto Bobbio, que 
considero muito atual. Quando lançou um de seus úl-
timos livros – O Tempo da Memória –, em uma entre-
vista que deu na Universidade de Turim, disse que o 
mundo já se dividiu entre nações ricas e pobres, fortes 
e fracas. Agora irá se dividir entre as que sabem e as 
que não sabem. Com isso, Bobbio queria dizer – insisto 
em afirmar – que a grande questão do Século XXI é 
educação, ciência e tecnologia. 

Se o Brasil quer ser uma Nação com destacado 
um papel  neste século, deixando de ser o País do fu-
turo para ser o País do presente, deverá investir cada 
vez mais em educação e na inclusão digital, a fim de, 
mais uma vez, não procrastinar nossos sonhos.

Na educação, não está embutido apenas  o aces-
so ao conhecimento, mas, de forma muito saliente, o 
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acesso à participação cívica e à participação política. 
Somente uma pessoa que tenha conhecimento no 
campo da cultura letrada e da cultura digital, é capaz 
de participar ativamente da vida pública de seu País. 
Somente assim, será um cidadão na verdadeira acep-
ção da palavra. 

Portanto, a cidadania passa – o que digo é óbvio, 
mas é importante repetir, porque o óbvio nem sempre 
se executa – pela educação. Se não investirmos cada 
vez mais em educação, a plena cidadania brasileira 
será sempre uma quimera.

Sr. Presidente, encerro as minhas palavras, fa-
zendo um apelo ao Governo Federal, de modo especial 
ao Ministro Tarso Genro, para que reveja a decisão de 
suspender esse programa, que permite a distribuição 
de livros didáticos e paradidáticos às crianças, ofere-
cendo, assim, condições para melhorar o ensino em 
nosso País. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Marco Maciel, o Sr. Ro-

meu Tuma, 1º Secretário, deixa a cadeira da presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Eduardo Siqueira Campos, 
2º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos. PSDB – TO) – Sobre a mesa, requerimento que 
passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.107, DE 2004

Nos termos regimentais, requeiro que o Projeto 
de Lei do Senado nº 23, de 2003, que “Acrescenta 
dispositivo ao artigo 473 da CLT para permitir ao tra-
balhador faltar ao serviço um dia sem prejuízo da re-
muneração”, seja apreciado também pela Comissão 
de Assuntos Econômicos – CAE devido às implicações 
econômicas que a medida poderá trazer ao setor pro-
dutivo do País.

Sala das Sessões, 2 de agosto de 2004. – Alo-
ísio Mercadante. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – O requerimento que acaba de ser lido 
será incluído em Ordem do Dia oportunamente, nos 
termos do art. 255, inciso II, alínea “c”, do Regimento 
Interno desta Casa.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.108, DE 2004

Requeiro, nos termos regimentais e de acordo 
com as tradições da Casa, sejam prestadas as seguin-
tes homenagens pelo falecimento do ex-presidente 
da Câmara Municipal de Três Lagoas/MS, jornalista e 

eminente homem público sul-mato-grossense STÊNIO 
CONGRO, ocorrido no dia 25 de julho de 2004:

a) inserção em ata de voto de profundo pesar;
b) apresentação de condolências à família, à 

Câmara Municipal de Três Lagoas, à Prefeitura Muni-
cipal de Três Lagoas e à redação do Jornal do Povo, 
na mesma cidade.

Justificação

A morte de um homem público é ocasião privi-
legiada para aquilatar a amplitude e o significado de 
sua atuação. Livre das parcialidades que marcam a 
disputa política, seu legado pode então ser avaliado 
com serenidade por seus concidadãos. A consternação 
que tomou conta da sociedade sul-mato-grossense, e 
particularmente três-lagoense, por ocasião do faleci-
mento de Stênio Congro, bem como as inúmeras ho-
menagens que desde então lhe têm sido prestadas, 
constituem convincente testemunho de que o povo 
soube reconhecer a fecundidade de sua longa vida, 
em grande parte dedicada à defesa dos valores mais 
profundos de sua gente.

Stênio foi Advogado, Procurador de Justiça, Ve-
reador. Ocupou a Presidência da Câmara Municipal 
de Três Lagoas em dois mandatos. Por longos anos 
dirigiu o Jornal do Povo, um dos mais influentes da 
região. Em todas essas atividades, deixou a marca de 
seu caráter, que pede ser resumida em poucas pala-
vras: lealdade, coerência, firmeza. Lealdade para com 
os ideais que nortearam toda a sua vida. Coerência e 
firmeza para defendê-los mesmo nas condições mais 
adversas.

Stênio Congro abraçava causas públicas com 
destemor e sabia ser amigo de seus amigos. As quali-
dades que marcaram sua atuação pública são as mes-
mas que definiam seu relacionamento com quantos 
tiveram o privilégio de privar de sua convivência, seja 
no âmbito profissional ou pessoal.

Stênio casou-se com D. Julieta Salum em 1950. 
Ao longo de um sólido e douradouro relacionamento, 
tiveram quatro filhos (Rosário Congro Neto, Maria das 
Graças, Carmem e Andréia), que são hoje os herdeiros 
maiores de seus ideais, e que saberão, certamente, 
levar adiante esse legado.

É com profunda emoção que apresento este Re-
querimento, pois com a morte de Stênio Congro, perdi 
não apenas uma importante referência de minha vida 
pública, mas um amigo insubstituível.

Stênio Congro viveu oitenta e cinco anos bem 
vividos. Sua memória e seu exemplo perdurarão muito 
mais do que isso.

Sala das Sessões, em 2 de agosto de 2004. _ 
Senador Ramez Tebet.
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – A Mesa encaminhará o voto de pesar e 
as solicitações constantes do requerimento de autoria 
do Senador Ramez Tebet, e concede a palavra a S. 
Exª para encaminhá-lo.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Para enca-
minhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, é com muita emoção que ocupo a 
tribuna do Senado da República, porque a minha ci-
dade natal, Três Lagoas, e Mato Grosso do Sul per-
deram um grande homem público. Perderam Stênio 
Congro, advogado militante, ex-Promotor de Justiça, 
membro do meu Partido, o PMDB, e talvez o decano 
da imprensa sul-mato-grossense.

Stênio Congro partiu há uma semana, deixando 
saudade imorredoura no coração de todos aqueles 
que o conheceram. Seu passamento foi pranteado 
por toda a população da cidade onde ele morou por 
quase toda a sua vida.

Eu, particularmente, perdi um amigo insubstituível, 
Senadora Heloísa Helena, um desses homens públicos 
cuja marca poucos têm hoje, porque Stênio Congro 
pautou sua vida pública no ideal de servir a coletivi-
dade. Era um homem que tinha sentimento partidário, 
que não abriu mão dos seus postulados, que soube 
ser amigo dos seus companheiros e que, sobretudo, 
tinha uma marca que serve de exemplo nesses dias 
tortuosos que estamos vivendo: a lealdade aos seus 
amigos e, sobretudo, aos seus ideais.

O seu enterro foi comovente na cidade onde nas-
ci. Embora não tenha nascido em Três Lagoas, ele a 
adotou como se fora sua, ao longo de mais de setenta 
anos, tenho certeza, de convivência com a população 
daquela cidade. De tal ordem que, quando o féretro 
de Stênio Congro ia sendo conduzido ao cemitério – e 
isso foi importante –, alguém me disse: “Senador, as 
homenagens são inesquecíveis; não cabem tantas co-
roas de flores aqui. Já ouvi V. Exª, na tribuna, prestar 
homenagens póstumas a muitos homens públicos. Não 
se esqueça” –disse-me esse nosso amigo – “de regis-
trar a morte de Stênio Congro no Senado da Repúbli-
ca, até mesmo porque a Pátria começa no solo onde 
nós habitamos”. Ao falar, vi o quanto nossa instituição 
é respeitada, mas vi também o quanto Stênio Congro 
era querido e estimado por tantos quantos tiveram o 
privilégio de conhecê-lo. 

Falando aqui da tribuna do Senado, lembro-me 
até da sua lealdade, da amizade que ele dedicava a 
uma pessoa que passou pelo Senado da República. 
Refiro-me a um sul-mato-grossense que teve a honra 
de presidir o Senado da República, José Fontanilhas 
Fragelli, que hoje mora em Aquidauana. 

Stênio partiu deixando sua esposa, Julieta Salum 
Congro, e seus filhos, Rosário Congro Neto, advoga-
do militante, atualmente dedicado à comunicação so-
cial em Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul, e suas 
irmãs, Maria das Graças, Carmem e Andréia. Esses 
são hoje os herdeiros maiores dos ideais de Stênio 
Congro, e tenho certeza de que saberão levar avante 
esse legado.

Senador Marco Maciel, concedo, com muita hon-
ra, um aparte a V. Exª. 

O Sr. Marco Maciel (PFL – PE) – Senador Ramez 
Tebet, associo-me às palavras de V. Exª e apresento, 
por seu intermédio, os sentimentos à família do ilus-
tre falecido. O testemunho de V. Exª certamente é um 
conforto para os amigos, admiradores e familiares de 
Stênio Congro. Este é o aparte que gostaria de fazer 
ao encaminhamento de V. Exª.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Agrade-
ço a V. Exª.

Sr. Presidente, sei que meu tempo é curto e vou 
encerrar, mas gostaria de explicar por que estou fa-
lando assim: é que não tive oportunidade, uma vez 
que não sou dado a falar à beira de um túmulo, ainda 
mais no passamento desse grande amigo, que deixa 
imorredoura saudade no meu coração. Assim, falo da 
tribuna do Senado, atendendo aos anseios da popula-
ção de Três Lagoas e, por que não dizer, da população 
sul-mato-grossense. 

Não suportaria deixar passar em branco o registro 
que faço, com emoção, para os anais do Senado da 
República, desse que foi um grande homem público e, 
para mim, um amigo praticamente insubstituível.

Muito obrigado a V. Exª por me ter permitido usar 
desta tribuna assim rapidamente.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos. PSDB – TO) – Ainda sobre a mesa, expediente 
que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.109, DE 2004

Com fulcro no inciso I, do artigo 221, do Regi-
mento Interno do Senado Federal e de acordo com as 
tradições da Casa, requeiro a apresentação de con-
dolências à família pelo falecimento da estilista alago-
ana Vera Arruda, ocorrido sábado último, 31-7-2004, 
na cidade de São Paulo, em virtude de complicações 
causada por um câncer no timo (órgão próximo ao 
coração).

Justificação

Nascida em Palmeira dos Índios, Vera Arruda 
estreou em 1998, em São Paulo, com um desfile no 
Phytoervas Fashion Awards.
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Foi convidada para estudar no Studio Berçot, em 
Paris, onde começou a desenvolver acessórios para 
grifes como a Ellus e a Rosa Chá.

Criativa e ousada, a alagoana era tida como 
expoente no recente cenário da moda brasileira. Foi 
precursora de um estilo artesanal e romântico, que vi-
rou febre entre outras jovens estilistas, com o uso de 
patchwork, estampas, bordados e croché.

Apesar de identificada por sua origem nordestina, 
ela recusava veementemente o rótulo de regional.

“Detesto rótulos, não faço artesanato, nem fol-
clore”.

“Quando você se depara com a expressividade 
do trabalho de um John Galliano ou de um Jean-Patd 
Gaultier, que também abusam de cores e estampas, 
logo essa idéia vai por água abaixo. Les não são nor-
destinos.”

Vera descobriu o tumor no timo no ano passado, 
depois de passar por uma série de exames e por uma 
cirurgia para investigar a origem de uma paralisia facial 
que estava apresentando.

Vera disse que se sentia traída pela doença. “Nun-
ca fui da bebida, drogas ou cigarro. Nunca fiz nada que 
prejudicasse minha saúde. Depois vi que não poderia 
me sentir vítima. E me fiz forte”.

Pelo exemplo de vida, dessa mulher forte, que 
não deixava de criar, nem mesmo quando fazia qui-
mioterapia, autêntica alagoana, que muito nos orgu-
lha, é que requeiro a esse Plenário a apresentação de 
condolências a família de Vera Arruda.

Sala das Sessões, 2 de agosto de 2004.  – Se-
nadora Heloísa Helena.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – A Mesa encaminhará, de acordo com 
o requerido pela nobre Senadora, os votos de condo-
lência à família.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – Continuando a lista de oradores ins-
critos, concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo 
Azeredo, do PSDB de MG.

V. Exª dispõe de até 20 minutos, nobre Senador.
O SR. EDUARDO AZEREDO – (PSDB – MG. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na oportuni-
dade em que esta Casa retoma suas atividades par-
lamentares, trago hoje desta tribuna para reflexão de 
todos nós e da opinião pública o tema do desenvolvi-
mento, questão sempre presente dentre os assuntos 
que mais interessam aos brasileiros.

Essa é uma questão recorrente, há muitos anos 
discutida em todas as esferas e, particularmente, nas 
Casas do Congresso Nacional. Contudo, agora é um 
tema de especial importância. Afinal, estamos vivendo 

a quadra de um governo que foi eleito com os votos 
de esperança por tempos melhores, por progresso e 
pela criação de 10 milhões de empregos.

Também não foi à toa que, durante o recesso, o 
próprio Palácio do Planalto instituiu a sua Câmara de 
Desenvolvimento Econômico. Diga-se de passagem, 
mais uma das inúmeras comissões criadas recente-
mente para discutir problemas. São Intermináveis dis-
cussões, como se o Governo estivesse em campanha 
eleitoral, e não investido da responsabilidade de dar 
soluções efetivas às questões.

É que desenvolvimento é uma exigência real da 
Nação. E, se o Governo ainda não tem um plano para 
implementá-lo, então a saída, ao menos por ora, foi 
continuar fazendo retórica do assunto para absorver 
e neutralizar críticas e divergências internas em seu 
Partido e na aliança governista.

Ocorre, porém, que desenvolvimento não são 
palavras. Por isso, esta Casa deve estar atenta ao que 
de fato vem acontecendo na economia e na sociedade 
brasileiras e no que deveria estar acontecendo para 
que o País de fato se desenvolvesse.

Não vamos negar certos dados positivos que in-
dicam melhoras no comportamento da economia. Faço 
parte da Oposição, mas o meu partido, o PSDB, e os 
nossos aliados não sofrem da cegueira daqueles que 
faziam ferrenha, radical e preconceituosa marcação 
sobre o Governo Fernando Henrique.

Acho natural que o governo atual “marqueteie” 
indicadores verificados entre maio e junho deste ano, 
como a queda de meio ponto percentual na taxa de 
desemprego ou um aumento de menos de 0,9 por 
cento no nível do emprego formal.

Tais números, porém, não são nenhuma “bras-
temp”, nenhuma maravilha. Pode-se afirmar que o re-
aquecimento da economia resulta mais da agilidade e 
preparo da empresa brasileira em reconquistar espaços 
e reocupar a capacidade ociosa da indústria. O fator 
determinante tem sido a expansão das exportações 
causada pelo crescimento da economia mundial. Esta 
é uma verdade da qual não há como fugir: a economia 
mundial é que tem possibilitado que as nossas expor-
tações cresçam e, com isso, tenhamos um crescimento 
das atividades ligadas à exportação.

Ao comemorar os atuais indicadores, o próprio 
governo desmente, a posteriori, aqueles que antes 
tanto atacaram a política econômica da qual hoje se 
orgulham.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ninguém 
de bom senso e com responsabilidade política pode 
negar, portanto, tais indicadores, ainda que tímidos. Se 
assim fizesse, estaria prejudicando o País que deles 
depende para tranqüilizar e atrair investidores. Estaria 
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também fazendo o jogo do pessimismo militante que 
caracterizou nossos adversários atualmente no Poder. 
Mas daí a se crer que o Brasil está em rota de desen-
volvimento vai uma longa distância!

Na acepção que aqui focalizo, desenvolvimen-
to significa o avanço do progresso econômico, mas 
integrado com o social e o político, e com o máximo 
aproveitamento e crescimento dos recursos naturais, 
do capital e do trabalho.

Os recursos naturais estão subaproveitados, des-
perdiçados ou dilapidados, como é o caso de certas 
partes da Amazônia. O capital está aplicado no mer-
cado financeiro, rendendo cada vez mais com juros. 
E o trabalho, desvalorizado pela escassez de oferta 
de empregos e pela informalidade que continua cam-
peando no País.

Não se pode confundir planejamento operacio-
nal com análise de cenários futuros. Portanto, não há 
comprovação de que exista algum plano completo e 
consistente do governo visando atingir metas de de-
senvolvimento e tampouco clareza de que ele ainda 
vá apresentá-lo e realizá-lo. 

Ainda não se vêem sinais convincentes de que o 
governo se oriente por uma visão ampla, entendimento 
profundo da complexa realidade brasileira, ousadia para 
agir. Falta também diálogo político autêntico e amplo 
que corresponda ao porte do Brasil e de seus desafios. 
Ainda não se vêem sinais, portanto, que possam nos 
dar tranqüilidade quanto aos nossos rumos.

O governo desperdiça oportunidades e deixa 
de usar criatividade e ousadia. Poderia fazer avançar 
bem mais as reformas do Estado, da legislação e dos 
marcos regulatórios e atrair capitais diretos para em-
preendimentos e projetos de envergadura. Sobram, 
no entanto, inventividade para criticar, para tributar, 
para arrecadar impostos, fazer marketing, criar car-
gos, centralizar o poder e partidarizar e aparelhar a 
administração pública.

Srªs e Srs. Senadores, Juscelino Kubitschek de 
Oliveira – indubitavelmente o maior de todos os gran-
des presidentes brasileiros –, ao assumir o seu gover-
no em 1956, tinha um completo Plano de Metas, que 
explicitou à Nação durante o processo eleitoral. 

Mais do que isso, JK cumpriu o que prometeu! 
Chegou inclusive a acrescentar, em meio à campanha, 
a construção de Brasília. Genialmente, chamou-a de 
“meta-síntese”, porque a articulou com as demais trinta 
metas que ele havia formulado.

Com isso, o Brasil sabia para onde iria sob a pre-
sidência de Juscelino. Mobilizaram-se energias que o 
País nunca imaginara possuir e que foram reveladas 
através de uma participação verdadeira de toda a so-
ciedade. Houve um genuíno mutirão nacional de pro-

gresso, um ambiente generalizado de entusiasmo e 
criatividade. A Bossa Nova, o Cinema Novo e a glória 
do Brasil em diversos esportes foram evidências da 
construção do novo Brasil. 

E qual foi, Srªs e Srs. Senadores, o norte proposto 
e seguido por JK? Foi exatamente o do desenvolvimen-
to, que ele buscou alcançar pelos caminhos paralelos 
e simultâneos de investimentos na infra-estrutura de 
energia e transportes, da educação, da industrializa-
ção, da modernização da agricultura e da criação e 
implantação da Sudene. 

Tudo isso teve por pressuposto e objetivo estra-
tégico a interiorização e integração do País, por meio 
da qual deveria resultar – e resultou – a redução de 
diferenças regionais e sociais.

A propósito do êxodo rural, por exemplo, ele di-
zia que “faltava ao Brasil não (...) uma política de re-
tenção do homem no campo, e sim desenvolvimento 
econômico!”

De fato, só o desenvolvimento como processo 
integral e integrado proporciona as oportunidades re-
ais que geram a redução das diferenças entre regiões, 
classes sociais e pessoas.

A redução das diferenças pela interiorização do 
progresso é o que interessa à maioria do povo. É o 
fator que comprova concretamente se está havendo 
desenvolvimento e, por conseqüência, justiça social. 
como frisei, a valiosa herança de JK ainda está aí. Foi 
o que tive oportunidade de ver ao visitar, poucos dias 
atrás, o Estado do Mato Grosso. 

Há menos de 50 anos aquele belo Estado estava 
isolado do resto do País pela distância e pela falta de 
integração na infra-estrutura nacional. Hoje, exibe o 
invejável índice de 11% de crescimento anual de sua 
economia. É um produto que frutificou das sementes 
lançadas propositadamente pelo saudoso Presidente 
Kubitschek, um resultado da conquista do Brasil central 
e do forte agronegócio que lá se consolidou. A atual re-
alidade do Mato Grosso demonstra por que um governo 
precisa ter visão de futuro e determinação férrea de 
trabalhar no presente. O mesmo repete-se nos estados 
do Mato Grosso do Sul, de Tocantins e Goiás.

Cumprir as metas da macroeconomia financeira, 
manter o controle da inflação e do câmbio, observar 
estritamente os parâmetros da responsabilidade fiscal 
são preliminares e meios, não fins. 

Merece boa nota a condução que vem sendo dada 
pelas autoridades da equipe econômica. Entretanto, 
uma política de desenvolvimento não se resume a apli-
car a cartilha dos fundamentos macro-econômicos, de 
modo até mais realista que qualquer rei financista. 

Para fazer acontecer o progresso que a população 
espera, o governo tem que agir em paralelo e diutur-
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namente na gestão administrativa. Aos brasileiros não 
basta nem interessa apenas o controle das finanças 
públicas. Essa é uma obrigação dos governos. Também 
não lhe bastam ações assistencialistas, paliativas ou 
apenas pontuais. São necessárias, sim, medidas estru-
turais articuladas num conjunto de ações estratégicas 
duradouras e estáveis, que produzam continuamente 
novos postos de trabalho, melhor sistema educacional, 
de transporte, de segurança e de saúde pública.

Não se pode permitir que mofem nos cofres da 
União os excedentes das metas de superávit fiscal, 
arrancados a duras penas dos contribuintes, a menos 
que se pretenda, com crueldade, acumular dinheiro 
para gastar em futuro mais próximo – quem sabe nas 
eleições de 2006?

É necessário cuidar das estradas esburacadas, 
intransitáveis, que no Brasil viraram matadouros de 
gente. Creio que todos os que puderam, durante esse 
recesso de 19 dias, visitar suas bases viram o estado 
calamitoso das estradas brasileiras: é uma irrespon-
sabilidade manter as estradas como estão, provocan-
do a perda de vidas e aumentando custos. O gover-
no continua fazendo superávit fiscal acima do previs-
to pelo FMI e continua não utilizando os recursos da 
Cide, que se destinam obrigatoriamente às estradas 
e aos transportes. 

É preciso fazer com que o BNDES retome in-
vestimentos em setores produtivos em vez de apenas 
polemizar para que mude a política macroeconômica 
– o que seria, aliás, desastroso. É preciso combater 
a criminalidade e a corrupção, ampliar e melhorar as 
escolas públicas e os postos de saúde.

Essas são, aparentemente, ações de varejo. Mas 
apenas aparentemente, pois o varejo é o desdobra-
mento do atacado representado pelos objetivos estra-
tégicos dos governos. Quando eles os têm, o chamado 
“varejo” é o tijolo por tijolo que se coloca na construção 
do desenvolvimento.

Ouço o nobre Senador Eduardo Siqueira Cam-
pos, representante do Tocantins, um dos Estados que, 
como mencionei, apresenta grande desenvolvimento 
no Brasil.

O Sr. Eduardo Siqueira Campos (PSDB – TO) – 
Agradeço a V. Exª, meu nobre colega Senador Eduardo 
Azeredo, grande e sempre lembrado ex-Governador do 
Estado de Minas Gerais. Hoje, com a sua participação 
e apoio, está à frente do Governo do Estado um dos 
grandes expoentes da política nacional, o Governador 
Aécio Neves. Senador Eduardo Azeredo, o que me 
motivou, além do dever como colega, a cumprimentá-
lo pelo seu brilhante pronunciamento sobre a análise 
da história político-econômica do País foi fundamental-
mente a citação por parte de V. Exª do nome de Jus-

celino Kubitschek de Oliveira, outro mineiro ilustre e, 
sem dúvida alguma – concordo com as palavras de V. 
Exª –, talvez o maior de todos os Presidentes da Re-
pública do País, exatamente quem nos ensejou a mu-
dança da Capital, o que, seguramente, terá sido fator 
determinante para que pudesse surgir e ressurgir, no 
povo tocantinense, a esperança de uma luta secular 
pela criação do Tocantins. A Belém-Brasília foi, sem 
dúvida alguma, o grande impulso que tivemos para a 
reocupação de uma parte então abandonada do ter-
ritório brasileiro. Ao citar Tocantins, V. Exª me obriga, 
com o sentimento de responsabilidade maior por re-
presentar aquele Estado, a agradecer V. Exª. Somos, 
sim, junto com Mato Grosso – tão bem governado por 
Marconi Perillo – e Goiás, esta parte do Brasil novo 
que vai dando certo. E vai dando certo independente 
de Governo, mas por suas vocações naturais. Sena-
dor Eduardo Azeredo, o que diz V. Exª de mais impor-
tante? A diferença entre intenção e gesto. Não há que 
se questionar aqui a intenção do brasileiro Luiz Inácio 
Lula da Silva. A questão é projeto. Juscelino Kubits-
chek fez os seus 50 anos em cinco, estabeleceu me-
tas, assim como Roosevelt estabeleceu metas para 
os 100 primeiros dias. Há que haver planejamento, 
projeto de Nação. E gostaria de destacar alguns pon-
tos, Senador Eduardo Azeredo. O Brasil inteiro se viu 
surpreso ao ver publicado nas manchetes dos princi-
pais jornais: “TCU determina suspensão do Programa 
Primeiro Emprego”, programa este que, a bem da ver-
dade, não gerou emprego algum. O Jornal de Brasí-
lia destacou ontem em manchete: “Crédito para baixa 
renda não deslancha”. Não deslancha porque não há 
renda, não há salário, não há emprego. A economia 
não cresce, o ajuste fiscal continua, mas não há de-
senvolvimento. Portanto, 400 mil jovens deixam de ter 
sua inserção no mercado de trabalho por falta dessas 
oportunidades. Só quero registrar, Senador Eduardo 
Azeredo, que hoje se encontram em Palmas, capital 
do Estado do Tocantins, ninguém menos do que os 
Governadores Geraldo Alckimin, Aécio Neves, Cássio 
Cunha Lima, Lúcio Alcântara, Marconi Perillo, Simão 
Jatene, Ivo Cassol e o anfitrião, Governador Marcelo 
Miranda, e não é outro o assunto, Senador Eduardo 
Azeredo. E discutem aqueles que são responsáveis 
por mais de 50% do PIB nacional, os Governadores 
do PSDB, que, aliás, diga-se de passagem, são os que 
estão melhores colocados na avaliação da população. 
É grande a responsabilidade do nosso Partido. É gran-
de a responsabilidade de V. Exª. E esta análise isenta, 
desapaixonada, mas verdadeira é, na verdade, o papel 
que temos exercido no cenário nacional: o de uma Opo-
sição responsável, construtiva e crítica, porque assim 
merece o atual Governo. Parabéns a V. Exª.

AGOSTO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL280     



Agosto de 2004 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 3 23805 

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
Obrigado, Senador Eduardo Siqueira Campos. Suas 
palavras vêm realmente enriquecer o meu pronun-
ciamento, porque a minha preocupação, aqui, é a de 
alertar para a necessidade de um plano de governo, 
de desenvolvimento para este País. E um desenvolvi-
mento distribuído, e não apenas localizado.

Sabemos que a construção de Brasília foi muito 
criticada pela Oposição da época, que considerava 
que a cidade seria apenas um centro administrativo. 
Mas não foi. Brasília significou a conquista deste Bra-
sil interiorano, que hoje é o sustentáculo da economia 
com o agronegócio. Foi Brasília que tornou possível 
a construção de estradas, que atraiu um número tão 
grande de habitantes que estariam, de outra feita, au-
mentando a superpopulação das cidades litorâneas 
brasileiras. 

Juscelino Kubitschek foi, sem dúvida alguma, um 
homem predestinado e diferenciado, um político extre-
mamente diferente da política normal do Brasil. Jusce-
lino soube enxergar o brasileiro, trazer-lhe esperança 
e valorizá-lo. Mas existe uma grande diferença entre 
fazer um belo discurso e ter planos efetivos.

Quando um governo não tem plano, o varejo é 
simplesmente desperdício ou pulverização dos recur-
sos, sempre parcos diante das enormes necessida-
des de uma nação, ou ainda apenas o atendimento a 
clientelas menores. 

E esses clientes podem confundir-se com inte-
resses, corporações ou com um partido, porém, ja-
mais, com o desenvolvimento nem com a magnitude 
do Brasil. 

V. Exª referiu-se ao encontro de Governadores do 
PSDB em Tocantins. Tais Governadores têm-se reu-
nido a cada três ou quatro meses para discutirem, de 
maneira madura, as questões brasileiras, contribuin-
do com o Governo Federal quando necessário, pois 
o nosso Partido faz uma oposição responsável que 
sabe reconhecer, sim, que existem, no momento, da-
dos econômicos importantes de crescimento do País, 
mas que alerta para que tais dados não sejam apenas 
uma bolha, nem sirvam apenas para fins eleitorais de 
uma divulgação excessiva. Há também dados muito 
negativos que continuam persistindo no País e que 
não podem ser esquecidos.

Os números positivos que surgem agora não po-
dem servir para que se iluda a opinião pública, como 
se o Brasil estivesse vivendo às mil maravilhas, mas 
devem, sim, servir para chamar o Governo a ser mais 
humilde e mais gestor, a buscar a harmonia interna de 
modo a não deixar incertezas sobre os seus propósitos. 
E deve servir ainda para abrir-se ao diálogo mesmo com 

as forças políticas díspares, visando a entendimentos 
mais altos que levem ao progresso do País. 

Srªs e Srs. Senadores, nesta retomada dos traba-
lhos do Congresso Nacional, do Senado da República, 
quero mostrar a necessidade de que o desenvolvimen-
to tenha planos que não sejam apenas de momento e 
que o Brasil não perca tempo nessa luta mundial por 
espaço no mundo globalizado. 

Há países semelhantes ao nosso que estão cres-
cendo a percentuais mais elevados ano a ano, que es-
tão sabendo aproveitar, de maneira mais adequada, as 
oportunidades que se apresentam. O Brasil, portanto, 
precisa ter regras claras e, antes de tudo, ter um Go-
verno que entenda que a democracia brasileira está 
se fortalecendo cada vez mais. Assim, não podemos 
pensar na hipótese de um partido único, detentor da 
sabedoria e da verdade, e que, portanto, deveria gover-
nar todo o País. É fundamental que tenhamos sempre 
a disparidade, a diferença de idéias, pois assim o Brasil 
pode crescer de maneira mais segura. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Eduardo Aze-
redo, o Sr. Eduardo Siqueira Campos, 2º Vice-
Presidente, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Romeu Tuma, 1º Se-
cretário.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Muito obrigado a V. Exª.

Pela Liderança do PSDB, devidamente autorizado, 
passo a palavra, por cinco minutos, ao ilustre Senador 
Eduardo Siqueira Campos, para uma comunicação 
urgente e de interesse partidário.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB 
– TO. Pela Liderança do PSDB. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, gostaria de 
saudar, na pessoa de V. Exª, Senador Romeu Tuma, 
que preside os trabalhos, a Senadora Heloísa Helena, 
os Senadores Geraldo Mesquita, Mozarildo Cavalcanti, 
Heráclito Fortes, Marco Maciel, Ramez Tebet, Eduardo 
Azeredo e Jorge Bornhausen, enfim, os colegas que 
estão aqui, hoje, para a alegria da população brasileira, 
revendo o Senado novamente em atividade.

E digo alegria, Senadora Heloísa Helena, porque 
esta Casa teve coragem de optar por um salário mí-
nimo, eu diria, um pouco mais digno. Esta Casa teve 
coragem de enfrentar o Governo e de impor a PEC 
paralela. É bem verdade que ela ainda dormita na Câ-
mara dos Deputados, mas há de se tornar realidade. 
E registre-se: este Senado, em que pese, Senadora 
Heloísa Helena, as suas contradições ou, podemos 
dizer, os seus defeitos, mas eu diria que, em termos 
de Legislativo, nunca houve um período na História 
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do Senado que tenha deixado esta Casa tão próxima 
da população brasileira. Reputo a V. Exª, por exemplo, 
uma das responsáveis por essa proximidade.

O Senado está renovado, Senador Geraldo Mes-
quita. Eu renovo as minhas esperanças, as minhas 
expectativas de, como integrante desta Casa, conti-
nuar os trabalhos sempre de forma altiva e clara. Não 
foram poucas as conquistas. Vimo-nos aqui em meio a 
um debate, a uma polêmica muito grande com relação 
aos vereadores. Não sabem V. Exªs, Senadora Heloísa 
Helena e Senador Geraldo Mesquita, que também con-
tribuíram muito para essa questão, como fui recebido 
nas ruas de Palmas, a nossa capital, e nas ruas das 
cidades onde visitei, inclusive fora do meu Estado, na 
própria capital do Estado de São Paulo, onde, parado 
por alguns populares, disseram-me “Senador Eduar-
do Siqueira Campos, este País fica devendo a V. Exª, 
juntamente com os outros Senadores que também se 
posicionaram naquele momento, por alguma coisa que 
a população definitivamente aprova e aprovou.”

Portanto, é sempre hora de termos coragem de 
assumir posturas e de nos orgulharmos de integrar 
esta Casa e representar nossos Estados.

Sr. Presidente, ontem, 1º de agosto, foi o lança-
mento da candidatura da Prefeita de Palmas, Nilmar 
Gavino Ruiz, que pretende se reeleger. Participaram 
do evento os Governadores do PSDB, Lúcio Alcânta-
ra, Ivo Cassol, Cássio Cunha Lima e Marcelo Miran-
da. Foi, também, o aniversário do criador do Estado 
do Tocantins, o fundador de Palmas, a nossa capital, 
o cidadão José Wilson Siqueira Campos. Fora do po-
der, sem mandato por opção, ainda é carinhosamente 
tratado pela nossa população. Foi um dia de festa. A 
população de Palmas tem realmente muito o que co-
memorar e muito orgulho pela passagem do aniver-
sário do seu fundador.

A população também deve se orgulhar por ter 
uma professora honrada e séria dirigindo os rumos da 
cidade. S. Exª provou que é possível fazer algo pela 
população quando se tem vontade política. A Prefeita 
Nilmar, professora de carreira, ex-Secretária de Edu-
cação do Município e ex-Secretária de Educação do 
Estado, afirmou que faria um forte trabalho na educa-
ção e que não iria estatizar o sistema de transporte 
coletivo urbano, mas trabalharia com os concessio-
nários de forma que a população pudesse esperar 
dela pelo menos passagens sem aumentos abusivos. 
Foi um desafio enorme para a Prefeita cumprir com 
o compromisso feito com a população de Palmas, o 
que está sendo feito há quase quatro anos, tempo de 
sua administração.

Sr. Presidente, Senador Romeu Tuma, a Prefeita 
disse que Palmas seria a primeira capital a ter trans-

porte coletivo urbano gratuito no domingo, para que 
as famílias que trabalham a semana inteira, pagando 
passagens, sem as reais condições para fazê-lo, pu-
dessem visitar bibliotecas, museus, praias, logradouros 
públicos, parques. Quando fez essa proposta, a Pre-
feita foi muito criticada, porque seus opositores diziam 
que ela não era viável. Entretanto, reafirmo, da tribuna 
do Senado Federal, que Palmas, nos três anos e sete 
meses em que está sob a administração da Prefeita 
Nilmar Gavino Ruiz, está cumprindo rigorosamente 
essa promessa. Senadora Heloísa Helena, Palmas é 
uma cidade em que o trabalhador, no dia de domingo, 
pega um ônibus, no ponto mais próximo da sua casa, 
e vai a qualquer lugar da cidade gratuitamente. 

Para que isso não causasse um prejuízo, um de-
sestímulo e até mesmo a retirada de linhas por parte 
dos empresários, estabeleceu-se que, em determi-
nados horários, o ônibus passaria regularmente para 
quem quisesse pagar. É bom respeitar aqueles que 
fazem a opção por tomar um ônibus mais vazio, com 
menos gente, pagando a passagem. Entretanto, logo 
em seguida, no próximo horário, passa o ônibus gra-
tuito. É verdade que esse passa um pouco mais cheio, 
às vezes, lotado; outras, com todos sentados. Todavia, 
há o transporte gratuito. 

Foi uma negociação imposta pela Prefeita ao 
setor de transportes coletivos urbanos que está nas 
mãos da iniciativa privada, mas é uma concessão pú-
blica. O povo de Palmas comemora. A população de 
baixa renda vai de um canto a outro da cidade, com 
transporte coletivo urbano gratuito. Eu diria que nem é 
gratuito, pois é uma concessão em que apenas parte 
do lucro da empresa está sendo colocada a serviço 
da população. É simples, quando se quer. Em Palmas, 
funciona o transporte para os espaços públicos, par-
ques, praias.

Em Palmas, acabou-se a tradição de sair para 
viajar de férias. Ao contrário, o Brasil inteiro está lotan-
do os hotéis, em função das condições turísticas de 
um lago extraordinário que é, no mínimo, dez vezes 
maior que o de Brasília. Lá, há a segunda maior ponte 
do Brasil. Aliás, sobre água doce, é a maior do Brasil. 
São oito quilômetros e meio de ponte sobre o lago de 
Palmas, um represamento do rio Tocantins.

Quando se construiu o Aeroporto Internacional da 
cidade, alguns brincaram, perguntando o motivo de um 
aeroporto internacional no centro do Brasil. É simples: 
hoje, neste País, as cargas que vêm do exterior pas-
sam direto para São Paulo. Lá, elas são redistribuídas 
e voltam para Mato Grosso, Tocantins, Goiás. Nós, que 
estamos pensando numa logística de transporte que 
envolva a Ferrovia Norte-Sul e a Hidrovia Araguaia-To-
cantins, temos de ter a possibilidade, como a capital 
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mais central do País, de termos uma central geral de 
distribuição de cargas.

Então, tudo isso que foi dito aqui sobre falta de 
planejamento, de projetos, de programas não é a rea-
lidade do nosso Estado e da nossa capital. Os nossos 
projetos funcionam. Não ocorre o amadorismo e a falta 
de conhecimento, como ocorreu no Programa Primeiro 
Emprego, suspenso pelo Tribunal de Contas da União. 
Vejam a expectativa que o programa gerou na juven-
tude, visto que, anualmente, 400 mil jovens ficam sem 
vagas no mercado de trabalho! Quando ouviram falar 
do Primeiro Emprego, pensaram que se tratava de um 
programa estudado, um projeto pronto, apresentado 
à população, o qual iria absorver, pelo menos, parte 
dessas pessoas. No entanto, o programa sofreu vários 
reparos do Tribunal de Contas da União, que inclusive 
recomendou a sua suspensão.

Portanto, Sr. Presidente, temos toda a confian-
ça de que, com a grande largada ocorrida ontem, que 
teve a participação de vários Governadores, a Prefeita 
de Palmas, a Professora Nilmar Gavino Ruiz, obterá 
das urnas a sua reeleição e poderá pôr em prática os 
programas de parceria com o Governo do Estado. Foi 
uma grande festa em Palmas.

Saúdo a presença dos oito Governadores men-
cionados, que estão visitando Palmas e são respon-
sáveis pelos maiores Estados e pelos melhores de-
sempenhos, o que me deixa muito orgulhoso de inte-
grar o PSDB e de poder transmitir aos meus Pares no 
Senado e à opinião pública nacional esse importante 
encontro que está sendo sediado em Palmas, capital 
do meu Estado.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 

– Senador Jorge Bornhausen, se V. Exª estiver em 
condições de usar da palavra, a Presidência inverterá 
o ordem dos oradores inscritos. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Senador Jorge Bornhau-
sen pelo prazo de vinte minutos.

O SR. JORGE BORNHAUSEN (PFL – SC. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Congresso 
Nacional, por força da votação da LDO, trabalhou até 
o dia 12 de julho.  Hoje recomeçam as atividades no 
Senado Federal e na Câmara dos Deputados. Pouco 
tempo tivemos de recesso. Esperávamos que, nesse pe-
ríodo, o Governo, que tem sido constantemente alerta-
do de seus erros, equívocos, retrocessos, contradições 
e crises morais, melhorasse o seu comportamento e 
aproveitasse o descanso das vozes da Oposição para 
pautar a sua conduta de modo a que não precisásse-
mos, já no primeiro dia, vir a esta tribuna, na qualida-

de de Senador por Santa Catarina e de Presidente do 
PFL, apontar as situações mais constrangedoras que 
já vimos na história política do Brasil.

Eu poderia falar da política externa, dos equívocos 
com o Mercosul, tão bem falado pelo Governo e tão 
contestado – o País – pelos seus parceiros, especial-
mente a Argentina. Eu poderia eu falar da Alca, que não 
teve andamento adequado, ou do acordo com a União 
Européia, que foi absolutamente paralisado. Poderia, 
com muita tranqüilidade, contestar as chamadas va-
gas de aumento de empregos, quando, na realidade, o 
Governo esconde que, no ano passado, um milhão de 
novos desempregados foi adicionado à conta maldita 
e a promessa de 10 milhões de empregos aumentou, 
agora, para 11 milhões. Os empregos formais que vie-
ram ocupar a capacidade ociosa das empresas, espe-
cialmente do setor industrial, não são suficientes nem 
mesmo para receber a nova leva de jovens brasileiros 
que ingressa no mercado de trabalho. 

Poderia eu falar – e não vou deixar de dar um 
toque – sobre um assunto diretamente ligado ao meu 
Estado, a Santa Catarina, que é exemplar na Federa-
ção e sofreu o desrespeito e a falta de consideração 
do Governo do PT e do Presidente Lula. No dia 12, na 
votação da LDO, houve um corte de R$160 milhões 
destinados à duplicação do trecho sul da BR-101. 
São recursos que equivalem ao valor destinado, na 
mesma sessão, ao luxuoso e dispensável avião que 
vem sendo adquirido pelo Presidente Lula, de forma 
inédita, porque, pela primeira vez, vejo um compra-
dor de avião pagar antes de receber, quando a regra 
é sempre receber para depois pagar. Estamos vendo 
o maior desperdício de dinheiro público na compra 
desse avião. É uma irresponsabilidade em um País 
que não tem as suas verbas liberadas para os planos 
sociais apresentados.

A BR-101 tem uma longa história. Em 1994, ela 
foi prometida pelo Presidente Fernando Henrique, na 
minha presença, quando candidato a Presidente da 
República. Foi feito o projeto, buscado o financiamento 
no BID, realizada a etapa norte, e preparado o edital 
para a etapa sul, já com atraso, por causa de empe-
cilhos de natureza ambiental e de absurdos lançados 
pela Funai. 

Tivemos que contestar o edital feito pelo Minis-
tério dos Transportes, dirigido, naquela época, pelo 
PMDB, e o Tribunal de Contas exigiu uma reformulação 
no edital. O Ministro dos Transportes do Governo Lula, 
como ato geral, nos primeiros quinze dias de governo, 
suspendeu todas as obras que vinham do Governo do 
Presidente Fernando Henrique Cardoso. E teve início 
o drama da duplicação da BR-101, em Santa Catarina. 
É drama que não acaba, drama pelo corte na LDO, 
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drama das famílias que choram seus mortos naquela 
estrada, denominada “estrada da morte”, drama dos 
que exportam, drama dos caminhoneiros. 

E, agora, para completar a novela do atraso, da 
falta de competência, da má gerência do Governo Fe-
deral, vemos o Tribunal de Contas da União impugnan-
do o edital de licitação do Dnit relativo à fiscalização e 
acompanhamento da estrada.

Os órgãos do Governo perderam a memória. Seus 
melhores funcionários foram substituídos por quem 
possuía estrelinha, carteirinha do PT. E agora os er-
ros são cometidos e julgo que seja por inexperiência, 
por má gerência, por falta de conhecimento, por má 
administração, e não por desonestidade. 

Mas isso faz com que Santa Catarina sofra, que 
as obras da estrada atrasem. E a responsabilidade não 
é apenas do PT. Em praça pública, o então candidato 
e atual Presidente da República e o atual Governador 
Luiz Henrique assumiram o compromisso, de mãos 
dadas, da construção dessa estrada. E o Governo do 
Estado não reage, não protesta. Ao contrário, continua 
apoiando o PT. A resposta dos catarinenses a esses 
atos de pouco caso, de descaso, que nos levam a ser 
o zero da BR-101, certamente será dada nas urnas, 
onde vamos derrotá-los de forma contundente para 
mostrar que lá existe reação e que em 2004 já vamos 
dar o aviso prévio para as eleições de 2006.

Mas, hoje, ainda gostaria de falar sobre um fato 
que me deixou estarrecido: as notícias de que o Ban-
co do Brasil, um banco estatal, em sua  maioria do 
Governo brasileiro, que tem milhões de acionistas, de 
forma irresponsável, na prática da improbidade admi-
nistrativa, comprou R$70 mil em convites de uma festa 
de uma dupla sertaneja para recolher fundos para a 
construção da sede do PT. Isso é doação, não é pa-
trocínio. É doação direta dos cofres públicos para os 
cofres do PT. 

Nunca se viu isso no Brasil democrático. Isso é 
inacreditável e não pode passar em branco. A voz da 
Oposição tem que estar presente e as medidas têm 
que ser tomadas de acordo com o que determina a 
lei. É assim que estamos encarando. A irresponsabili-
dade foi confirmada. O Presidente do Banco do Brasil 
não contestou, apenas disse que deveriam ter pedido 
a devolução e não o fizeram. Se receberam o dinheiro 
de volta da churrascaria que patrocinou o evento não 
sei, isso está dito, não sei se confirmado. Mas o fato 
é que estamos diante de uma ilegalidade brutal, e o 
PFL não só a denunciou de forma imediata quando o 
assunto surgiu na imprensa, como toma agora as pro-
vidências devidas para que o abuso seja penalizado e 
para que fatos que denigrem a democracia brasileira 
não sejam repetidos.

Estamos, hoje, apresentando ao Tribunal Superior 
Eleitoral uma denúncia sobre esse ato de improbida-
de. A pena está prevista na lei. A pena que estamos 
pedindo não recompensa o cidadão brasileiro, mas 
penaliza quem cometeu a ilegalidade. O que diz a lei? 
Aqueles partidos políticos que receberem doações 
ilegais estarão sujeitos à suspensão, por um ano, da 
distribuição do fundo partidário. 

Acho pouco para tanto atrevimento, mas como 
a pena é essa, como  a denúncia é muito clara, como 
não há o que contestar, como há uma confissão decla-
rada da direção do Banco do Brasil, estamos pedindo 
a apenação, na forma da lei.

Mas não ficaremos por aí, pois temos a obriga-
ção de ir mais longe. Estamos entrando com a nossa 
representação junto ao Ministério Público, como já o 
fez o PSDB, para que haja o competente inquérito, a 
fim de que os responsáveis sejam punidos, como tam-
bém estamos entrando com um pedido de auditoria 
especial no Tribunal de Contas da União, para que a 
ilegalidade apontada não seja repetida e os responsá-
veis também sejam advertidos e punidos.

Quero ressaltar que o gesto lógico e correto de 
um administrador público, quando há a ocorrência de 
uma improbidade administrativa inegável, é demitir os 
responsáveis. O Banco do Brasil tem a nomeação do 
seu Presidente de forma direta, por decreto do Presi-
dente da República, e os seus diretores são escolhi-
dos pelo Conselho de Administração, presidido pelo 
Ministro da Fazenda. A falta de autoridade e de ação 
do Presidente da República, não utilizando o poder 
que tem de demitir ad nutum quem comete um ato de 
improbidade, e a falta de ação do Ministro da Fazenda, 
responsável pela presidência do Conselho, remetem-
nos à situação de, lamentavelmente, considerá-los 
co-responsáveis de uma ação de responsabilidade 
pública, o que é muito grave.

Quanto a outros fatos colocados na imprensa, 
em relação ao Banco Central e ao Banco do Brasil, já 
que um dirigente saiu por vontade própria, da mesma 
maneira que Waldomiro Diniz, que saiu a pedido e não 
demitido, espero que quem saiu preste contas ao Con-
gresso e à Justiça e que quem não o fez ofereça sua 
presença ao Senado e à Câmara, para que, se tive-
rem documentos adequados, mostrem sua inocência. 
Procurem demonstrar isso antes de serem chamados; 
não demorem em seus passos. Essa é a obrigação 
do homem público quando pairam acusações dessa 
natureza na imprensa.

O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Senador 
Jorge Bornhausen, V. Exª me concede um aparte?
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O SR. JORGE BORNHAUSEN (PFL – SC) – Com 
muita honra, concedo um aparte ao Senador Eduardo 
Azeredo, eminente representante de Minas Gerais.

O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Senador 
Jorge Bornhausen, imagine V. Exª se esse fato tives-
se ocorrido no Governo passado. O PT, da maneira 
agressiva como fez oposição, estaria quieto como está 
hoje? Certamente, não. Causa-nos estranheza que um 
partido que sempre foi extremamente precipitado – e 
o Senador Eduardo Suplicy pode-nos ajudar, já que 
é um homem preocupado com a questão ética – nas 
denúncias e nas críticas agora queira passar uma 
borracha nesse assunto. Não há como negar: isso é 
um escândalo. Trata-se de recurso de um banco pú-
blico, obtido com a realização de um show, destina-
do a contribuir para a compra da sede de um partido 
político. Isso foi reconhecido pelo presidente do ban-
co. E, se ele próprio não sai, que pelo menos demita 
quem tomou essa atitude em nome do banco, como 
ele mesmo disse. Podemo-nos lembrar de quantos 
pronunciamentos já foram feitos por V. Exª e por re-
presentantes do PFL, do PSDB e do PDT chamando 
a atenção para a partidarização da administração pú-
blica brasileira, para a maneira como o Governo está 
colocando militantes, às vezes até não preparados, em 
vários dos seus postos-chaves. A conseqüência são 
medidas que confundem Governo com partido político. 
Senador Jorge Bornhausen, no caso específico, não 
interessa de quem foi o show. Sou amigo pessoal de 
Zezé Di Camargo e Luciano, e tenho certeza de que 
essa dupla, reconhecidamente popular e de valor, foi 
usada pelo Partido dos Trabalhadores. O PT está uti-
lizando o nome deles para auferir vantagens que não 
são corretas na vida pública. Não tenho dúvidas de que 
a Oposição e V. Exª, com seu discurso, estão corretos 
ao buscarem o esclarecimento desse assunto. O Brasil 
não pode colocar esse fato debaixo do tapete, pois é 
muito grave para que seja encerrado assim.

O SR. JORGE BORNHAUSEN (PFL – SC) – Agra-
deço a V. Exª, Senador Eduardo Azeredo, que conduz 
também o seu raciocínio nos termos adequados e de 
respeito à legislação.

Já há o absurdo da contribuição partidária da-
queles que exercem cargo em comissão. Aqui, foram 
criados quase três mil cargos para a utilização de no-
meações do PT, diretamente do caixa da União para 
o do Partido dos Trabalhadores, e daí as acusações 
do uso do poder econômico, de forma flagrante, pelo 
Partido nessas eleições. Foram essas arrecadações 
que proporcionaram esse show de contratações, por-
que não há mais militantes, conforme a imprensa de-
monstra nas declarações daqueles que são flagrados 

pedindo votos e levantando bandeiras e que não têm 
nenhum amor à causa.

Chegou a hora de se dar um basta nisso. Haverá 
uma eleição com primeiro turno em 03 de outubro e 
com segundo turno em 31 de outubro. Esse Partido, 
que se utiliza desses esquemas governamentais de 
forma impune e descarada, deve pagar a sua conta, na 
forma da lei, como estamos pedindo junto ao Tribunal 
Superior Eleitoral. Queremos e temos a certeza de que 
a conta vai ser paga pelo voto do eleitor, repudiando 
aqueles que estão tripudiando sobre a sociedade bra-
sileira e não cumprem promessas; que se comprome-
teram a dobrar o salário mínimo e nada fizeram; que 
prometeram dez milhões de emprego e aumentaram 
o desemprego; que, por incompetência e má-gestão, 
produziram, no Brasil, uma recessão no ano passado 
e, agora, querem maximizar um crescimento modes-
to, insignificante, que não vai recuperar os empregos 
perdidos em 2003.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL  SP) 

– Obrigado, Senador Jorge Bornhausen.
Concedo a palavra à Senadora Heloísa Helena. 

(Pausa.)
Senador Mozarildo Cavalcanti, invertendo a or-

dem, concedo a palavra a V. Exª.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero dedicar 
algumas palavras a um tema que me é muito caro: o 
destino, o futuro da Amazônia e a falta que faz ao Brasil 
um projeto de desenvolvimento, bem delineado e abran-
gente, para aquela região. Desejo, também, comemo-
rar as palavras do Presidente Lula, não faz muito – no 
final de abril , defendendo projetos desenvolvimentis-
tas para a Amazônia. Um pouco adiante, voltarei aos 
detalhes do pronunciamento do Presidente.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, preci-
samos ocupar e desenvolver a Amazônia. É preciso 
fazê-lo segundo uma ação deliberada e racional. Não 
nos convêm a estagnação e a pobreza, tampouco a 
devastação ambiental. São situações que não que-
remos, que não são boas para quem vive lá e nem 
servem ao Brasil.

A Amazônia não deve continuar sendo um vazio 
pobre, de escassa população, entregue a ações des-
controladas de todo tipo e a ONGs internacionais, ou 
financiadas do exterior, que agem como se o Brasil 
não tivesse soberania sobre mais da metade do ter-
ritório nacional.

Existem, em relação à Amazônia, dois tipos de 
atitude: a primeira enxerga uma conspiração ativa que 
quer nos arrebatar aquela imensa área territorial seja 
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por súbita invasão militar, seja por uma intempestiva 
decisão internacional de ali anular a soberania brasi-
leira, de separá-la de nosso território. A outra postura 
é a de que nada de urgente é preciso fazer. A Ama-
zônia permanecerá sendo um aprazível e miserável 
megaparque natural sob a custódia dos brasileiros, 
que pouco pode acrescentar à nossa economia e aos 
nossos interesses.

A verdade, no entanto, Sr. Presidente, está no 
meio. A persistir nossa passividade, nossa falta de pro-
jeto coerente, nossa inação, ocorrerá lenta e gradual 
corrosão e esvaziamento do domínio brasileiro na re-
gião. Ali estão penetrando, aos poucos, os mais diversos 
interesses, as mais variadas presenças e ocupações. 
Nas próximas décadas, um mundo influenciado pelo 
fanatismo da intocabilidade da natureza, sedento de 
riquezas naturais e abarrotado de densas populações 
não tolerará o atual vazio brasileiro na Amazônia, a 
atual indefinição que cerca sua ocupação. 

Quanto a esse aspecto, Sr. Presidente, é bom 
dizer que, embora seja um vazio demográfico, na Ama-
zônia vivem 25 milhões de brasileiros, corresponden-
do a uma população igual à Venezuela, país vizinho 
ao Brasil. 

Sr. Presidente, volto à fala presidencial a que 
me referi. No dia 22 de abril próximo passado, rea-
lizou-se na cidade de Coari, Estado do Amazonas, 
a solenidade de inauguração da terceira unidade de 
processamento de gás natural do campo de Urucu, da 
Petrobrás, que eleva a capacidade de produção local 
do gás natural de seis milhões de metros cúbicos por 
dia para dez milhões. 

Essa ampliação faz parte do projeto de energia a 
gás da Petrobras para a Amazônia, orçado em US$1 
bilhão e que prevê a construção de dois gasodutos: 
Urucu-Manaus e Urucu-Porto Velho. O gasoduto para 
Manaus já obteve o seu licenciamento ambiental, dado 
pelo Ipaam – Instituto de Proteção Ambiental do Ama-
zonas. Já o gasoduto para o norte de Rondônia está 
com o seu projeto suspenso por embargo judicial, 
patrocinado por ONGs, isto é, por organizações não-
governamentais.

A inauguração em Coari contou com a presença 
do Presidente da República, acompanhado do Governa-
dor do Amazonas, Eduardo Braga, dos Ministros Patrus 
Ananias, do Desenvolvimento Social, Dilma Rousseff, 
de Minas Energia, Alfredo Nascimento, dos Transpor-
tes, e do Presidente da Petrobras, o ex-Senador José 
Eduardo Dutra. Não esteve presente a Ministra Marina 
Silva, do Meio Ambiente.

Em notável pronunciamento, o Presidente Lula 
afirmou que o Brasil precisa aprender que a Amazônia 
não é apenas um santuário da humanidade, que seus 

habitantes têm o direito de viver dignamente e que, se 
queremos um desenvolvimento sustentável que proteja 
o meio ambiente, precisamos ter energia, pois sem ela 
nada conseguiremos fazer.

Sr. Presidente, creio que essa manifestação firme 
do Presidente Lula é de suma importância pois ajuda 
a tirar a questão ambiental do imobilismo em que se 
encontra. Imobilismo que se deve ao choque dentro 
do Governo entre duas tendências: por um lado, a do 
fanatismo da intocabilidade da natureza, ideologia im-
portada de países que já se aproveitaram à exaustão 
de sua própria natureza e atingiram, portanto, o pleno 
desenvolvimento; por outro, a ideologia que nos serve, 
a do desenvolvimento com responsabilidade ambien-
tal, o direito sagrado do povo brasileiro de aproveitar 
os recursos naturais do nosso País.

O tema da energia, Sr. Presidente, é presença 
constante nesse cabo de guerra ideológico em que se 
joga com o destino do Brasil, da pobreza brasileira e, 
especificamente, da pobreza amazônica. Por exemplo, 
a mega ONG multinacional WWF vem, há meses, fa-
zendo uma campanha mundial contra as hidrelétricas 
em nome da intocabilidade da natureza, nessa fúria 
absurda contra uma energia que é barata, renovável, 
não poluente e de impacto ambiental perfeitamente 
sanável e compensável. Lamentavelmente, a revista 
Veja caiu no conto de vigário da WWF Internacional e 
publicou, na sua edição do dia 7 de julho, página 40, 
matéria refletindo essa fobia anti-hidrelétricas, conten-
do balelas como o falso dado de que o rio Amazonas 
já possui ou já teria 11 barragens.

Ora, Sr. Presidente, construção de hidrelétricas 
para o desenvolvimento do Brasil é tema que envolve 
a Amazônia, onde é imenso o potencial hidrelétrico 
a explorar. A respeito disso, devemos nos orgulhar 
da firme e ilustre posição manifestada pela Ministra 
Dilma Rousseff recentemente, no início de julho, na 
Conferência Internacional sobre Energias Renováveis, 
realizada em Bonn, Alemanha, encontro intensamente 
patrocinado pelo governo alemão.

A Ministra Dilma defendeu a tese de que qualquer 
hidrelétrica produz energia renovável e não poluente, 
podendo, portanto, ter acesso aos financiamentos in-
ternacionais reservados à energia renovável. Em entre-
vista ao caderno de ecologia do Jornal do Brasil, de 
1º de julho, Dilma Rousseff deixa claro que entendeu 
que aquele grande evento ecológico organizado pelos 
alemães se destinava, acima de tudo, a promover a 
venda de turbinas eólicas alemãs ao Terceiro Mundo. 
Turbinas eólicas que produzem energia elétrica três 
vezes mais cara do que a das usinas hidrelétricas.

Ao Brasil interessa um programa limitado de 
usinas eólicas, para começarmos a dominar essa tec-
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nologia e para atender a situações geográficas muito 
específicas e favoráveis. Mas não podemos nos esque-
cer de que a energia eólica é pesadamente subsidiada 
com dinheiro do Governo, que faz falta, por exemplo, 
à saúde, à educação e à infra-estrutura.

Para sermos justos, a conferência alemã sobre 
energia renovável também defendeu a energia de bio-
massa, e essa interessa muito ao Brasil, pois é feita 
de tecnologia brasileira que gera empregos para bra-
sileiros. Bons exemplos de energia de biomassa são o 
álcool automotivo e o biodiesel. O programa do biodie-
sel está apenas começando, mas promete aproveitar o 
óleo da mamona, que pode ser plantada em pequenas 
propriedades do Nordeste, e o óleo de dendê, palmeira 
que se dá muito bem na Região Norte.

Sr. Presidente, é complexa a questão do desen-
volvimento da Amazônia. Essa complexidade, somada 
ao impasse ideológico que mencionei, vem retardando 
decisões importantes e urgentes. Estamos a necessitar 
de uma definição, de um projeto, de um desenho so-
bre a imensa Amazônia brasileira que diga as coisas 
claramente, assim: preservaremos áreas tais e tais 
intocadas; definiremos as restrições tais e tais nas 
outras áreas; praticaremos agricultura, extração de 
madeira, mineração e aproveitamentos hidrelétricos 
com os cuidados tais e tais com o meio ambiente. Do 
mesmo modo, e com os devidos critérios, lá construi-
remos estradas, hidrovias e gasodutos. E a população 
crescerá, sim, e ocupará novos espaços segundo as 
diretrizes que serão estabelecidas.

Repito: precisamos bater o martelo, mostrar ao 
mundo e aos ideólogos internos um desenho do qual 
não haverá recuo, que irá se cumprir. Com essa fir-
meza, que refletirá um espírito de desenvolvimento 
com plena responsabilidade e também com cuidado 
ambiental, se encerrarão as manobras protelatórias 
e o jogo do corpo mole em relação à Amazônia, jogo 
que não é do interesse do povo brasileiro.

Com essas firmes definições e com a adoção de 
um tal balizamento, não tornaremos a ver Ministro do 
Meio Ambiente boicotando festa de progresso para o 
Brasil, como aconteceu em abril, em Coari, festa pres-
tigiada pelo Presidente Lula. Com esse balizamento 
decidido e firme, garantiremos o respeito internacional, 
para a obtenção do qual é imprescindível que respeite-
mos, antes de mais nada, nossos próprios interesses, 
os interesses dos brasileiros.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 

– Senador Mozarildo Cavalcanti, eu não deveria usar 
da palavra por estar ocupando a Presidência, mas não 
posso deixar de dizer que, na semana que se encer-
rou, estive, por três dias, na Região Amazônica. Como 

V. Exª sabe, sou um apaixonado por aquela Região. 
Discuti com o Prodasen um projeto que se desenvol-
ve no Instituto Genius, sobre comando de voz, e tive 
a felicidade de assistir, pela televisão, a uma demons-
tração do gasoduto a que V. Exª se referiu, que não 
causa nenhum impacto ambiental com prejuízo para a 
estabilidade naquela região. Foi uma demonstração de 
entusiasmo para quem assistiu e de fé de que aquilo 
realmente vai trazer um progresso imenso para a região 
amazônica, tantas vezes desrespeitada por ambições 
diferenciadas, o que V. Exª não tem cansado de trazer 
ao conhecimento da população brasileira. Parabéns.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR) 
– Peço permissão a V. Exª para incluir sua observação 
em meu pronunciamento.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Obrigado.

Senadora Heloísa Helena, V. Exª tem a palavra 
por vinte minutos, para o nosso prazer de ouvi-la.

A SRª HELOÍSA HELENA (Sem Partido – AL. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado-
ra.) – Obrigada, Senador Romeu Tuma.

Hoje, a Casa retoma os trabalhos, ainda esvaziada 
do ponto de vista das estruturas anatomofisiológicas 
que por aqui circularam hoje. Entretanto, espero real-
mente que, na volta aos trabalhos, além da chamada 
conclusão da pauta pendente do primeiro semestre... 
Aliás, pendente não por omissão da Casa. Sempre 
tenho muitas críticas ao Senado Federal pelo fato de 
que, muitas vezes, acaba garantindo que a maioria 
dos Parlamentares, por serem da base de bajulação 
do Governo, pense mais nos seus medíocres interes-
ses pessoais que nos interesses do povo brasileiro, 
da coletividade. Entretanto, temos a obrigação de re-
conhecer que a pauta que ficou pendente nesta Casa 
não o ficou por responsabilidade do Senado Federal, 
mas, infelizmente, porque a Casa acabou sendo, de 
tal forma, obstaculizada pelas medidas provisórias. O 
que inviabilizou, repito, a aprovação de determinadas 
matérias pendentes. Não votarei favoravelmente a 
algumas dessas matérias, aquelas que fazem parte 
da farsa política implementada pelo Governo Lula, da 
mesma maneira que fazia o Governo Fernando Hen-
rique Cardoso para vender à sociedade determinadas 
matérias, numa panacéia de resolver os males do Bra-
sil. De fato, nada mais são do que velhas propostas 
irresponsáveis de aprofundamento do projeto neolibe-
ral, de privatização enrustida, como a que está sendo 
apresentada à Casa e à opinião pública como se fosse 
importante, que é o projeto de PPP – Parceria Público-
Privada. Trata-se de um velho projeto de privatização 
viabilizado na Inglaterra, com Margareth Thatcher, que 
foi um fracasso absoluto. Portanto, não passa de uma 
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privatização enrustida, do mesmo modo que outras 
matérias também foram apresentadas.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, sei que 
a conclusão da chamada pauta pendente na Casa já 
iniciará de forma impossibilitada, porque, de fato, a 
grande maioria das matérias referentes à reforma do 
Judiciário ainda não foram votadas, visto que há mais 
de 200 emendas destacadas a serem votadas. Como 
o Governo editou novas medidas provisórias, já pas-
sa a obstaculizar a votação da reforma do Judiciário 
e também outras matérias.

Espero que o Senado tenha a sensibilidade ne-
cessária de não fazer aquilo que o Regimento autoriza, 
mas não impõe, que é o esvaziamento das sessões 
deliberativas em razão da conjuntura política eleitoral. 
Não adianta ninguém vir com discurso demagógico, 
dizendo que a eleição é muito importante e, portanto, 
todos os Parlamentares devem estar envolvidos no 
processo. Todos nós sabemos que podemos nos en-
volver no debate eleitoral sexta-feira, sábado, domingo, 
segunda-feira ou quinta-feira. Muitas vezes esta Casa 
funciona, de fato, apenas às terças e quartas-feiras, 
porque às quintas-feiras já se colocam em pauta maté-
rias que não são polêmicas, tendo em vista que muitos 
Parlamentares viajam.

Espero que tenhamos a sensibilidade necessária 
para não repetir aquilo que é autorizativo, mas para 
o que, efetivamente, não existe imposição nenhuma 
de se fazer.

Fica muito feio para esta Casa não ter, durante 
sessenta dias, sessões deliberativas, com os Parlamen-
tares recebendo exatamente o mesmo salário, e muitos 
fazendo demagogia, dizendo que estão defendendo a 
democracia representativa, quando nada mais estão 
fazendo do que defendendo seus interesses eleitorais 
nos Municípios espalhados pelo País, algo que efetiva-
mente eles têm prazo para fazer mesmo dando conta 
da agenda da Casa.

Outra coisa que considero importante – e espero 
que esta Casa tenha autoridade política para conseguir 
viabilizar e que a base de bajulação do Governo, em 
vez de defender as suas corriolas empregadas possam 
defender o interesse público – é ouvirmos nesta Casa o 
Presidente do Banco Central e o Presidente do Banco 
do Brasil, personalidades do chamado coração do Go-
verno, que representam justamente a política econômi-
ca que tem patrocinado crimes contra a administração 
pública de forma vexatória e vergonhosa.

Eu vou apresentar, Senador Romeu Tuma, e já 
devíamos ter feito isto, todos reconhecemos, uma emen-
da à Constituição para que determinadas autoridades, 
agentes públicos, seja quem for, tenham a obrigação 
de prestar esclarecimentos a esta Casa. Imaginem, 

o Presidente do Banco Central, que não é um cargo 
qualquer... Aliás, no cínico memorial das contradições 
do tribunal de inquisição que levou à minha expulsão 
do PT, uma das coisas era justamente o fato de eu não 
ter votado em Henrique Meirelles. Então, imaginem al-
guém que comprou um mandato de Deputado Federal 
do PSDB, renunciou a este mandato para assumir a 
Presidência do Banco Central, alguém que foi presi-
dente mundial do sexto maior conglomerado financeiro 
do mundo. E não é à toa que o Bank Boston, a quem 
ele serviu, por ser o segundo maior credor do Brasil, 
foi quem mais ganhou com essa ortodoxia monetária 
patrocinada por ele e pelo Governo Lula. Aquele mesmo 
senhor foi acometido de uma amnésia seletiva e es-
queceu de comunicar à Justiça Eleitoral R$53 milhões. 
Já imaginaram o que é isso? Um outro, o Presidente 
do Banco do Brasil, esqueceu de comunicar milhares 
de dólares. Essas coisas acontecem, e simplesmente 
não se estabelecem os procedimentos investigatórios, 
os mecanismos importantes e necessários. 

Espero que essas autoridades venham a esta 
Casa e prestem os esclarecimentos necessários. Nada 
pior, para o aprimoramento da democracia representa-
tiva, quando o pobre, o ladrão de galinha, o pobre da 
periferia é punido com eficácia e o rigor da lei; e um 
banqueiro, um grande político, um grande empresário, 
uma autoridade, seja Presidente do Banco Central ou 
da República, cometem crimes contra a administra-
ção pública e, simplesmente, a resposta é o silêncio 
sepulcral. Espero que esta Casa estabeleça os proce-
dimentos investigatórios necessários para garantir as 
investigações necessárias e a punição dessas perso-
nalidades políticas. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 

– Senadora, há duas medidas provisórias trancando 
a pauta. Hoje, foram lidas mais três, e há um projeto 
de lei de urgência do Governo central. Então, estamos 
com a pauta bem bloqueada.

Senador Eduardo Suplicy, tem V. Exª a palavra 
por vinte minutos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Senador Romeu Tuma, Srªs e 
Srs. Senadores, quero tratar, hoje, de dois assuntos. 
O primeiro é que seria interessante que, mesmo nesta 
semana não deliberativa de trabalhos, pudéssemos ter 
uma reunião na Comissão de Assuntos Econômicos 
para ouvirmos especialmente o Presidente do Banco 
Central e, possivelmente até, o Presidente Casseb, 
do Banco do Brasil.

Também quero falar de um assunto muito impor-
tante para o Brasil, mas com espírito de júbilo, porque 
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tive a oportunidade de assistir a “Pelé Eterno”, filme 
de Aníbal Massaini sobre os mais de trezentos e cin-
qüenta gols registrados dos mais de mil gols de Pelé. 
Feliz foi o diretor ao conseguir documentar a história 
de Pelé desde menino, filho do jogador Dondinho e 
que teve uma infância muito modesta. Ele realizou os 
mais diversos trabalhos que um menino de família sem 
grande remuneração pode fazê-lo.

Gostaria de fortemente recomendar a cada bra-
sileiro e mesmo a pessoas no exterior que assistam 
ao filme, que faz muito bem às pessoas, prezado 
Senador Romeu Tuma, que preside os trabalhos da 
Casa. Trata-se de um filme importante para a afirma-
ção dos brasileiros como negros, pois Pelé inclusive 
descreve como ele, na condição de negro, conseguiu 
manter uma fé extraordinária. É também um exemplo 
de determinação.

Há uma cena notável no filme, Senadora Heloísa 
Helena, quando Pelé conta que, ao lado de seu pai, 
ouviu o jogo Brasil X Uruguai, no Maracanã, pelo rá-
dio. Seu pai era um grande jogador de futebol que, em 
certo momento da vida, sofreu uma grave contusão e 
não pôde mais continuar. Mas, eis que o Pelé se sur-
preende quando percebe, na hora em que o Uruguai 
fez dois a um e daí vence a Copa do Mundo em 1950, 
seu pai Dondinho chorar. Naquele instante ele disse a 
seu pai que ele iria fazer de tudo para ajudar o Brasil 
a ser campeão. É uma coisa bonita!

Depois, o talento, a dedicação do Pelé, sua co-
ragem para enfrentar os adversários, que por vezes e 
com tanta freqüência eram muito duros com ele. Uma 
das coisas interessantes que li a respeito do filme foi o 
depoimento de um dos marcadores do Pelé – acho que 
é o Schultz, um beque alemão –, dizendo que o que 
mais o impressionava no Pelé era o seu próprio olhar. 
Porque o Pelé olhava olho no olho para seu marcador, 
e olhava de tal maneira que – vejam – descobriu-se 
depois que o Pelé tinha miopia, problema de vista. 
Mas uma das suas qualidades, segundo disseram, era 
que o Pelé era capaz de ter uma visão de 360 graus, 
simplesmente conseguia ver o campo todo. Mas ele 
estava sempre com a cabeça erguida olhando para 
cima, tendo a visão completa do campo. Mas o que o 
Schultz mencionou é que, como Pelé olhava com tanta 
firmeza o seu marcador que este ficava com receio, 
na hora que em ele foi olhar os seus olhos, o Pelé já 
tinha escapado com bola e tudo.

Os corintianos, os palmeirenses, os vascaínos, 
os flamenguistas, os torcedores de todas as torcidas, 
ao verem esse filme, também ficarão emocionados, 
maravilhados com o talento notável de Pelé.

Gostei tanto do filme que telefonei no dia seguinte 
para o Pelé e para o Aníbal Massaíni dizendo: “Logo 
que se iniciarem os trabalhos no Senado Federal, fa-
rei um pronunciamento”. E aqui estou cumprindo e 
recomendando a todos os brasileiros a assistirem a 
esse filme. Inclusive tenho sugerido à Prefeita Martha 
Suplicy, de São Paulo, que nos Centros Educacionais 
Unificados, que são agora os cinemas e teatros, na 
periferia de São Paulo, abra-se a oportunidade para 
todas as crianças e adultos assistirem a esse filme 
devido à inspiração que lhes poderá dar para acredi-
tarem em si próprias, para terem muita auto-estima e 
conseguirem superar os grandes obstáculos que, por 
vezes, as pessoas têm na vida. Assim como a Sena-
dora Heloísa Helena que, vindo do sertão de Alagoas, 
se constitui num exemplo de mulher: com uma auto-
estima formidável, soube dar os passos, por exemplo, 
para estar aqui no Senado. 

Senadora Heloísa Helena, recomendo este filme 
a V. Exª e ao Senador Eduardo Azeredo para que o as-
sistam. O Senador, inclusive, como mineiro, sabe que 
o Pelé é de Três Corações, justamente onde ele teve 
essa origem humilde. Como esse filme fará bem! Eu 
já era torcedor do Santos, porque meu pai, em 1912, 
morava em Santos aos 16 anos, foi fundador e jogou 
no primeiro time amador do Santos. Então, quando eu 
era menino, meu pai costumava levar-me aos campos 
de futebol, e comecei a gostar do Santos ao tempo 
ainda –  a Senadora Heloísa Helena não vai entender 
tanto, mas o Senador Romeu Tuma vai entender – de 
Manga, Hélvio, Ivan, Ramiro, Formiga e Zito, 109, An-
toninho, Nicássio, Vasconcelos e Tite. O Senador Ro-
meu Tuma sabe o que é isso.  Até que, em 1956 – eu 
tinha 15 anos –, chegou o Pelé e foi uma maravilha! 
O Santos parecia o que é hoje. Ontem, goleou de 6 
X 0 o Payssandu. Com todo o respeito às pessoas de 
Belém do Pará. 

Sabem por que o Santos está jogando tão bem 
há três jogos? No dia seguinte, liguei para o Pelé, que 
não estava e ligou-me depois. Naquela tarde, Pelé foi 
assistir ao filme em companhia dos atuais jogadores 
do Santos, em Santos. Ficaram tão inspirados que 
venceram naquela noite. Até agora não pararam de 
vencer. Ontem, golearam de 6 X 0! Imaginem se to-
das as pessoas no Brasil assistirem ao filme. Vai fazer 
muito bem às pessoas.

O Presidente Lula convidou-me para assistir ao 
filme no Palácio do Planalto. No entanto, eu estava 
em missão nos Estados Unidos com uma delegação 
de Parlamentares que foi dialogar com os senadores 
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e deputados norte-americanos. Não pude ir. Depois, 
tive a felicidade de assistir ao filme.

Da mesma maneira que meu pai incentivou-me 
a gostar do Santos, levei meus filhos Eduardo, o Su-
pla, André e João. Os três são santistas. Até o meu 
neto de dois anos nasceu e recebeu uma camisa do 
Santos. É algo muito próprio dos brasileiros que gos-
tam de futebol. 

Fica a minha recomendação para que assistam 
ao filme “Pelé Eterno”, de Aníbal Massaini. Assistir a 
ele fará muito bem a cada brasileiro e brasileira – as 
mulheres também vão gostar! Chorei logo no início do 
filme ao rever aquelas cenas, inúmeras delas muito 
comoventes. Acredito que vê-las só fará bem ao ser 
humano e a nós, brasileiros. 

Na sexta-feira, diante das reportagens das revis-
tas IstoÉ e Veja, resolvi telefonar para o Presidente 
do Banco Central, Henrique Meirelles, pessoa que, 
avalio, tem merecido o respeito desta Casa – sei que 
a Senadora Heloísa Helena diverge de mim nesse 
aspecto, aliás é bom que haja o princípio do respeito 
pelas diferenças. Muitos Senadores e também o Sena-
dor Eduardo Azeredo – tenho observado nos diálogos 
havidos na Comissão de Assuntos Econômicos – têm 
demonstrado ter pelo Presidente Henrique Meirelles 
grande respeito pela seriedade com que ele tem se 
conduzido.

Surgiram algumas dúvidas sobre suas declara-
ções de rendimentos, de bens e a de domicílio eleitoral. 
Telefonei para S. Exª e falei-lhe sobre essas dúvidas, 
dizendo que, num caso como esse, se estivesse em 
sua posição, procuraria esclarecer de pronto esse as-
sunto perante os Senadores na Comissão de Assuntos 
Econômicos, que tem, justamente, a responsabilidade 
de apreciar, argüir e acolher ou rejeitar indicações para 
a presidência e Diretorias do Banco Central.

Aliás, o Presidente Henrique Meirelles tem feito 
questão de estar aqui periodicamente – em maio ou 
junho último, S. Exª esteve aqui prestando esclareci-
mentos. Disse a S. Exª que, tomar a iniciativa de com-
parecer à Comissão de Assuntos Econômicos – algo 
que poderia ser combinado com o Presidente Ramez 
Tebet – só fará S. Exª ser mais respeitado. Nessa oca-
sião, o Presidente Henrique Meirelles até poderia co-
mentar as informações mais recentes relativas à eco-
nomia brasileira, que têm demonstrado uma melhoria 
significativa no que diz respeito aos indicadores da 
atividade na agricultura, pecuária, indústria, comércio 
e serviços. A taxa de emprego, por três meses, vem 
consistentemente melhorando, tanto pelo índice do 
IBGE quanto do Dieese; a taxa de inflação tem se 

mantido sob controle, em níveis bastante razoáveis 
para os padrões históricos da economia brasileira; o 
equilíbrio externo está acontecendo, ou seja, há uma 
combinação de equilíbrio externo, inflação bastante 
controlada e economia passando a crescer de acordo 
com a expectativa de tantos que desejam a melhoria 
da economia brasileira, com a melhoria também das 
oportunidades de emprego. Avalio que poderia ser 
essa uma reunião muito positiva.

O Presidente Henrique Meirelles agradeceu-me a 
iniciativa e disse que iria dialogar com o Ministro Anto-
nio Palocci. Eu disse que conversaria com o presidente 
da comissão, Senador Ramez Tebet, o que de fato fiz. 
S. Exª me disse que, havendo um número suficiente 
e significativo de senadores aqui, a reunião poderia 
acontecer, quem sabe, amanhã ou quarta-feira.

Observo, contudo, Senador Romeu Tuma, que 
já temos hoje, segunda-feira, em que pese o fato de 
nenhuma das sessões desta semana ser deliberati-
va – e o Senador Eduardo Azeredo me disse isso há 
pouco –, um número significativo de senadores aqui 
presentes.

Havendo esse número significativo, a reunião 
poderia se dar amanhã, e poderíamos contar também 
com a presença do presidente do Banco do Brasil, 
Carlos Casseb*, que aproveitaria a oportunidade para 
também prestar esclarecimentos quanto às dúvidas 
que foram levantadas.

Concedo a palavra ao Senador Eduardo Azeredo 
com muita honra.

O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Se-
nador Eduardo Suplicy, de início eu gostaria de dizer 
que nós, da Oposição, vemos situações diferentes nos 
casos que envolvem o presidente do Banco do Brasil 
e o presidente do Banco Central. Quanto ao Banco 
do Brasil, nós tivemos oportunidade de colocar, hou-
ve um patrocínio, a compra de mesas em um show 
beneficente, a favor de um partido político. Isso já foi 
reconhecido. O próprio presidente do Banco disse que 
o pessoal da área de marketing fez isso sem que ele 
soubesse. Então, é uma questão diferente de uso ir-
regular de recursos de um banco público.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Permita-me apenas dizer que, neste ponto, estou 
de acordo com a avaliação que V. Exª faz. Houve um 
procedimento incorreto, que, felizmente, foi sustado, 
corrigido. A Oposição tem todo o direito de se mani-
festar. Inclusive, nós, do Partido dos Trabalhadores, 
dissemos à Direção Nacional, na reunião da executiva 
que se realizou no sábado retrasado, que esse pro-
cedimento é totalmente inaceitável. Ainda bem que foi 
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corrigido, porque sempre fomos muito críticos quanto 
a procedimentos dessa natureza e não poderíamos 
admiti-los. 

O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Sim, 
perfeito! Quanto a essa questão, pela Oposição, vamos 
apresentar requerimento amanhã para que o Banco 
do Brasil explicite todos os patrocínios que fez, o que 
deverá ajudar a esclarecer o caso. Com relação ao 
Banco Central, V. Exª disse muito bem quando disse 
que o Presidente Henrique Meirelles é um homem 
muito preparado, que ocupa um cargo extremamen-
te importante. Quando esteve aqui no Senado, sou-
be traduzir em palavras suas intenções, seu plano à 
frente da área monetária do Brasil. O que queremos 
é que haja um esclarecimento cabal. Não se discutem 
atitudes dele em relação à sua atividade no Banco 
Central. A imprensa tem veiculado questões de sua 
vida particular. Entretanto, pelo cargo que ocupa, 
evidentemente, as questões que lhe dizem respeito 
particularmente também precisam ser devidamente 
esclarecidas. Esperamos que possa comparecer aqui 
de maneira democrática. Pela experiência e pela po-
sição que tem, tenho certeza de que poderá sair-se 
muito bem. De antemão, quero dizer que o PSDB não 
faz restrição à atuação do Presidente Henrique Mei-
relles, nós mantemos o respeito por S. Exª e quere-
mos que isso seja devidamente esclarecido. Vir aqui 
ao Senado seria uma oportunidade muito boa sim. 
Nunca é demais lembrar que o chamado “Risco Lula”, 
que levou o Brasil até dois mil e tantos pontos, com 
o dólar chegando perto de R$ 4, aconteceu porque 
existiam dúvidas quanto à atuação, ao assumir, do 
Presidente Lula relativamente à questão monetária 
do Brasil. Com a indicação do Presidente Henrique 
Meirelles, que é um homem reconhecido mundial-
mente, houve de imediato um apaziguamento das 
expectativas. Apesar de achar que deveria ser um 
pouco mais ambicioso, audacioso, na questão dos 
juros, reconhecemos que ele foi importante para o 
processo de transição de governo que aconteceu. Já 
é hora de começar a avançar um pouco mais porém. 
Como mencionei em meu pronunciamento, o cresci-
mento que o Brasil vive no momento não pode ser 
confundido: é um crescimento que acontece porque 
a economia nacional está aquecida e isso aquece 
a nossa atividade exportadora e, especialmente, os 
segmentos que trabalham na exportação. Nós não 
estamos cegos e não queremos menosprezar esse 
crescimento, mas não queremos também que se iluda 
o governo e iludam-se os brasileiros, porque vários 
outros pontos precisam ser enfrentados pelo governo 

para garantir um crescimento e um desenvolvimento 
de fato neste País.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Muito obrigado, Senador Eduardo Azeredo. Acredito 
que as autoridades monetárias, o Copom, poderão dar 
passos nesse sentido agora, inclusive com a compre-
ensão de que a taxa de juros, se cair moderadamente, 
poderá contribuir para o aumento da oferta de bens 
e serviços; poderá contribuir para os investimentos, o 
que resultará no aumento da oferta de bens e servi-
ços, e isso poderá contribuir igualmente para a esta-
bilidade de preços.

Então, para obter a estabilidade de preços não 
se deve apenas brecar a demanda por bens e servi-
ços, mas, sim, estimular o crescimento da oferta de 
bens e serviços.

A Srª Heloísa Helena (Sem Partido – AL) – Per-
mite-me V. Exª um aparte?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Se-
nadora Heloísa Helena, concedo a palavra a V. Exª.

A Srª Heloísa Helena (Sem Partido – AL) – Se-
nador Suplicy, é apenas para complementar, porque 
tive oportunidade de falar sobre isso há pouco. V. Exª 
defende a vinda das autoridades públicas. Sei que V. 
Exª poderá, inclusive, assinar comigo uma proposta de 
alteração da Constituição – o que já deveríamos ter 
feito – criando a obrigatoriedade de qualquer agente 
público ter de vir prestar esclarecimentos ao Congres-
so Nacional, e não apenas os Ministros. Quero apenas 
complementar, porque o Senador Eduardo Azeredo 
tratou da questão do Presidente do Banco do Brasil, 
da denúncia de que o departamento de marketing es-
tava utilizando dinheiro público como uma medíocre 
caixinha de objetos pessoais. Não se pode favorecer 
quem quer que seja, tenha um tucaninho ou uma es-
trelinha na lapela, já que isso caracteriza crime contra 
a administração pública. Penso que S. Sª não tem que 
vir apenas por isso. Ele tem que explicar as denúncias 
– embora não exista gradualidade da corrupção, ou seja, 
não há o meio honesto e o mais honesto –, tem que 
explicar o porquê, por exemplo, de ter omitido, na sua 
declaração, mais de US$500 mil, e se está envolvido 
em determinadas operações de um banco americano 
que está sendo investigado pelo Ministério Público de 
Nova Iorque por lavagem de dinheiro. Então, não se 
trata de uma coisinha qualquer, embora não seja coi-
sa pequena utilizar o espaço público para favorecer 
corriolas políticas, sejam elas de quem forem. E no 
caso do Presidente do Banco Central, é fundamental 
que ele venha, porque não se trata de algo simples. E 
estou convicta de que V. Exª também não considera 
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simples omitir da Justiça Eleitoral R$50 milhões. Não 
é algo simples ou uma coisa qualquer. Senador Edu-
ardo Suplicy, sei que V. Exª pensa tal qual os velhos 
humanistas espanhóis – é como também penso –, que 
a lei deve ser flexível para o fraco, firme para o forte e 
implacável para o contumaz. Sei também que V. Exª 
compartilha das idéias da grande Hanna Arendt – não 
tenho dúvida disso –, que dizia algo muito bonito: que 
podemos julgar fenômenos éticos e morais da mes-
ma forma como sabemos dizer se uma rosa do nosso 
jardim é mais bonita do que a outra, porque temos ca-
pacidade de pensar. Nesta Casa, então, onde o mais 
besta não anda, voa, e onde alguns realmente com-
põem o verdadeiro serpentário da política nacional, com 
certeza temos obrigação de analisar esse caso com 
serenidade, com cautela, dando espaço necessário 
para que as pessoas se expliquem. É de fundamental 
importância dizer que não se trata apenas de “denun-
cismo” irresponsável, mas de indícios relevantes de 
crimes contra a Administração Pública. V. Exª, como 
eu e muitos outros da Casa, sabe o que são a dor e o 
significado, para uma sociedade que quer aprimorar a 
sua democracia representativa, de uma pessoa gran-
de patrocinar um crime e a resposta ser o silêncio da 
omissão e da cumplicidade. Um pobre – muitas vezes, 
o mais pobre – acaba sendo atingido com o rigor, com 
a voracidade e com a ferocidade da lei, quando, muitas 
vezes, ele está fazendo alguma coisa para sobreviver. 
Então, saúdo o pronunciamento de V. Exª que, como 
sempre, inspira-me pela generosidade e pela emoção, 
também quando fala em determinados filmes. Vou levar 
meus meninos para assistir ao filme sobre Pelé. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Que idade têm seus meninos?

A Srª Heloísa Helena (Sem Partido – AL) – O 
“bebezinho” tem 18 anos e o primeiro, 20. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Eles vão gostar muito do filme Pelé Eterno. Pode 
ter certeza.

Tenho convicção, até porque o Presidente do 
Banco Central, Henrique Meirelles, disse-me, que seus 
atos estão respaldados pela lei, de que S. Exª poderá 
vir aqui. Tomando essa iniciativa, os fatos se esclare-
cerão muito melhor, inclusive do ponto de vista do Go-
verno Lula, para tranqüilidade de todos que desejam o 
sucesso da evolução da economia brasileira.

Muito obrigado pela tolerância, Sr. Presidente, 
Senador Romeu Tuma.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
–  Obrigado a V. Exª.

Os Srs. Senadores Luiz Otávio e Marcos Guerra 
enviaram discursos à Mesa para serem publicados na 
forma do disposto no art. 203, combinado com o art. 
210 inciso I e o § 2º do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, a Constituição Federal, em seu artigo 
142, caracteriza nossas Forças Armadas – constitu-
ídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica 
– como instituições nacionais permanentes e regulares, 
organizadas com base na hierarquia e na disciplina 
e subordinadas à autoridade suprema do Presidente 
da República.

A Carta Magna acrescenta que as Forças Arma-
das destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos 
Poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer 
destes Poderes, à salvaguarda da lei e da ordem.

O que o texto constitucional não nos permite entre-
ver, Sr. Presidente, é o relevante e significativo serviço 
de caráter social que as três instituições militares na-
cionais prestam ao País, em especial à sua juventude. 
Quero, portanto, emprestar a este pronunciamento o 
objetivo de corrigir essa injustiça e enaltecer, devida-
mente, os inúmeros benefícios que as Forças Armadas 
proporcionam à nossa mocidade e, por conseqüência, 
à sociedade brasileira como um todo.

Sr. Presidente, no ano em que completam 18, 
todos os jovens brasileiros devem proceder a um ato 
obrigatório em nosso País: o alistamento para o ser-
viço militar.

Muito se discute a respeito da obrigatoriedade 
do serviço militar no Brasil. Não é essa a questão que 
pretendo abordar, Sr. Presidente. O que pretendo, nes-
te pronunciamento, é demonstrar os benefícios que o 
período passado nos quartéis tem proporcionado à 
nossa mocidade, especialmente aos jovens de baixa 
renda; benefícios que têm natureza não apenas moral, 
como também, em tempos mais recentes, profissional 
e econômica.

Antes de tudo, é preciso desconstruir um mito: o 
de que os jovens têm medo ou aversão ao serviço mili-
tar. Trata-se de uma impressão das mais equivocadas, 
sem qualquer correspondência com a realidade. Em 
2002, a Folha de S.Paulo realizou uma enquete com 
adolescentes da capital paulista e constatou que, para 
a maior parte deles, o serviço militar não assusta.

Antes o contrário: o serviço militar, para muitos, 
é uma etapa ansiosamente esperada, uma meta a al-
cançar. Repetindo um trocadilho que a Folha utilizou 
em sua reportagem, a farda não é um fardo. Alistar-se 
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e descobrir seu nome entre os incorporados ao ser-
viço militar corresponde, especialmente para o jovem 
das classes menos privilegiadas, a uma aprovação 
no vestibular.

A verdade é que não há vagas anuais suficientes 
nas Forças Armadas para suprir a demanda dos jo-
vens que, voluntariamente, desejam prestar o serviço 
militar. Por diversos motivos – o principal deles refe-
rente a questões orçamentárias –, o número de vagas 
oferecidas nas casernas, há tempos, está aquém da 
quantidade de alistados voluntários.

Essa situação vem se agravando mais e mais nos 
últimos anos. O percentual de candidatos incorporados 
em relação ao número de alistados vem diminuindo 
desde a década de 1980.

Em 1987, por exemplo, dos quase um milhão 
e 400 mil jovens que se alistaram, cerca de 130 mil 
– 9,33% dos alistados – foram incorporados. A partir 
do início dos anos 90, esse percentual vem caindo pro-
gressivamente. Em 2001, mais de um milhão e meio 
de jovens se alistaram, mas apenas cerca de 78 mil 
foram incorporados ao serviço militar.

Em outras palavras, Sr. Presidente, pouco mais 
de 5% dos alistados foram aproveitados para o serviço. 
É um percentual de incorporação muito pequeno, es-
pecialmente quando temos em vista que a proporção 
de voluntários é, sem sombra de dúvida, superior a 
esses 5%. Ou seja: milhares de jovens, ansiosos pela 
convocação e dispostos a prestar o serviço militar, 
voltam para casa frustrados, levando no bolso uma 
dispensa que não pediram.

Em 2002, a situação dramática do serviço militar 
atingiu o paroxismo. Numa decisão inédita na história 
brasileira, 44 dos 52 mil recrutas convocados em março 
daquele ano foram dispensados antes da conclusão 
do serviço militar.

Essa medida drástica e extrema foi motivada pelo 
bloqueio de 42% do orçamento de R$5,2 bilhões que 
havia sido previsto para as Forças Armadas naquele 
ano. A dispensa antecipada dos recrutas foi apenas 
uma das inúmeras medidas que os militares tiveram de 
tomar para conter despesas e acomodar-se ao novo e 
reduzido orçamento.

Srªs e Srs. Senadores, lembro-me que, à época, 
ouvi, de muitas pessoas, o mesmo questionamento: 
todo o barulho que os militares fizeram a respeito dessa 
dispensa antecipada não seria tempestade em copo 
d’água? Afinal, a antecipação da dispensa em alguns 
meses não teria todo esse impacto na vida dos 44 mil 
recrutas liberados.

Sr. Presidente, esse raciocínio não poderia ser 
mais equivocado. Nesse particular, faço minhas as 
palavras ditas, à época, pelo General Luiz Gonzaga 
Lessa, presidente do Clube Militar: “Quando se libera 
prematuramente um soldado, estamos deixando, na 
sua formação, grandes lacunas.”

A verdade contida nessas palavras pode ser com-
provada por uma simples conversa com qualquer pes-
soa que tenha cumprido o serviço militar obrigatório. Eu, 
particularmente, desconheço pessoa que tenha servi-
do e não tenha avaliado o tempo passado na caserna 
como uma experiência essencialmente positiva.

Para não precisarmos ir muito longe, peço li-
cença a V. Exªs para dar meu próprio depoimento de 
reservista.

Fui um dos brasileiros que tiveram o privilégio 
de servir às Forças Armadas do seu País. Servi como 
tenente R2 no Município de Marabá, no Pará, e posso 
afirmar que foi uma das experiências mais marcantes, 
satisfatórias e gratificantes de toda a minha vida.

Somente hoje, observando em retrospecto meu 
tempo na caserna, é que percebo a dimensão da im-
portância que o serviço militar teve na minha forma-
ção moral.

Sr. Presidente, é triste constatar que a educação, 
no Brasil, ainda apresenta falhas graves. Há muito a 
caminhar antes de atingirmos níveis ideais no que diz 
respeito à formação intelectual de nossos cidadãos.

Nesse particular, as Forças Armadas estão, há 
décadas, contribuindo de forma relevante para a edu-
cação do nosso povo. A experiência do serviço mili-
tar é determinante para vários níveis da formação do 
jovem brasileiro, complementando a educação formal 
das escolas tradicionais com a transmissão de ensi-
namentos práticos e de valores essenciais para a vida 
em comunidade.

Um desses valores é a prática da democracia. 
Durante o serviço militar, não há qualquer tipo de dis-
tinção entre os recrutas. Negros, brancos, ricos, pobres, 
todos têm os mesmos deveres e os mesmos direitos, 
todos se sujeitam às mesmas tarefas, todos vestem 
a mesma farda. Todos são iguais perante as normas. 
Esse tipo de experiência ensina, como me ensinou, a 
ver no próximo um igual e a enxergar o outro como ele 
é, para além do poder econômico, do nível educacio-
nal e da cor da pele.

Outro valor é a responsabilidade. Antigamente, o 
jovem arrimo de família fazia jus à dispensa do serviço 
militar. Hoje, com o quadro de escassez de emprego que 
enfrentamos, a situação se inverteu: o recruta, muitas 
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vezes, é, ele próprio, o arrimo de sua família, com o 
parco soldo que recebe durante o serviço militar.

Em outras palavras, Sr. Presidente, o serviço mili-
tar tornou-se, no Brasil de hoje, uma opção de emprego 
e de formação profissional para o jovem brasileiro.

Essa nova faceta da caserna foi percebida e está 
sendo explorada pelo Palácio do Planalto. Recente-
mente, o Presidente Lula anunciou que, neste ano, o 
Governo pretende viabilizar a incorporação de cem mil 
novos recrutas, numa tentativa de combater o desem-
prego e afastar o jovem da criminalidade, em especial 
nos grandes centros urbanos.

Essa iniciativa vem somar-se ao Projeto Soldado 
Cidadão, que promoverá, neste ano, a incorporação 
especial de 24,5 mil pessoas em todo o País. Poderão 
participar, além dos jovens que completam 18 anos 
em 2004, os jovens que foram dispensados a partir 
de 2001.

Por meio do Projeto Soldado Cidadão, as For-
ças Armadas estão oferecendo um programa de trei-
namento profissionalizante e de noções de civismo e 
cidadania aos jovens incorporados, com a possibilida-
de, havendo disponibilidade de vagas, de estender a 
oferta a jovens não incorporados.

Para desenvolver o programa, o Ministério da 
Defesa conta com a parceria do Senai, do Senac, da 
Confederação Nacional do Comércio, da Confederação 
Nacional da Indústria e da Fundação Centro Federal de 
Educação Tecnológica. Os cursos oferecidos cobrem 
várias áreas profissionais, como telecomunicações, 
mecânica de automóveis, construção civil, preparação 
e conservação de alimentos, confecção, eletricidade, 
comércio, informática e saúde.

Srªs e Srs. Senadores, as Forças Armadas, como 
pudemos verificar, desempenha importante papel edu-
cativo na formação moral do jovem brasileiro. Re-
centemente, e por motivos conjunturais, somaram-se 
aos tradicionais benefícios cívicos do serviço militar 
o combate ao desemprego e o afastamento do jovem 
da criminalidade.

Não obstante a importância das recentes inicia-
tivas do Governo Lula que tentam associar o serviço 
militar à formação profissional e ao emprego, não se 
deve perder de vista o bem maior proporcionado pelas 
Forças Armadas aos jovens: uma forte base moral e 
cívica, que prepara o jovem para a vida em sociedade 
e para o pleno exercício da cidadania.

O próprio Presidente fez questão de frisar esse 
ponto quando disse: “Eu não estou preocupado ape-
nas com a formação profissional. Estou preocupado, 
também, com a formação do homem, porque hoje há 

um processo de desagregação familiar conduzido pela 
pobreza”. Ao fazer tal afirmação, o Presidente Lula 
ecoa as palavras do Papa João Paulo II, que assim se 
pronunciou acerca do serviço militar: “O serviço militar 
aprimora e fortifica o caráter das pessoas, preparan-
do-as para enfrentar com mais segurança e coragem 
as provas da vida.”

De fato, as Forças Armadas têm se consolidado 
como as guardiãs de valores cruciais como a discipli-
na, a hombridade, a solidariedade, a democracia e o 
amor à Pátria. E têm, ao longo dos anos, transmitido 
esses valores a todos os jovens que passam por seus 
quadros.

Minhas congratulações, portanto, às Forças Ar-
madas brasileiras, que, sem alarde, tanto fazem pela 
educação em nosso País. E meus votos de sucesso ao 
Projeto Soldado Cidadão, que acrescenta a formação 
profissional ao extenso rol de benefícios proporciona-
dos pelo serviço militar ao jovem brasileiro.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, muito 
obrigado.

O SR. MARCOS GUERRA (PSDB – ES. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, será que o Brasil conhece “aquele tipo de 
uma raça que, entre as formadoras de nossa naciona-
lidade, se perpetua a vegetar de cócoras, incapaz de 
evolução e impenetrável ao progresso?”

Essa pergunta foi feita por Rui Barbosa, em um 
discurso que se tornou célebre. Referia-se a Jeca Tatu, 
o personagem criado por Monteiro Lobato para carac-
terizar o caboclo brasileiro, o matuto – aquele indivíduo 
que parece ser indolente, preguiçoso, desinteressado 
de tudo o que o rodeia.

Na verdade, Jeca Tatu – como o retratou Lobato, e 
Rui o imortalizou, representa o brasileiro sem instrução 
e sem cultura, subnutrido, atormentado por mil mazelas 
físicas e morais, ameaçado por endemias e epidemias, 
às vezes causadas pela própria ignorância: doença de 
Chagas, esquistossomose, tuberculose, lepra, opila-
ção, malária, febre amarela, dengue, cólera, e tantas 
outras, que periodicamente retornam às manchetes 
dos noticiários e assustam a população.

Depois de algum tempo, o número de mortos dimi-
nui, as notícias são esquecidas, e as pessoas continuam 
suas vidas, até que um novo surto se manifeste.

Com a migração dos caboclos para as perife-
rias urbanas, com toda a bagagem de poucos bens 
e muitas misérias, as doenças “da roça” passaram a 
ameaçar também as camadas socioeconômicas mais 
altas. Hoje em dia, estamos todos expostos às doen-
ças contagiosas, Senhor Presidente, pois os agentes 
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transmissores não fazem distinção entre as classes 
sociais e econômicas.

Ao menos por isso, Srªs e Srs. Senadores, é 
preciso que as providências necessárias ao contro-
le e, se possível, à erradicação desses males sejam 
tomadas. Para tanto, devemos identificar primeiro os 
responsáveis.

Sr. Presidente, enquanto a sociedade brasileira 
esteve dominada por uma economia agroexportadora, 
com base na monocultura cafeeira, o que se exigia do 
sistema de saúde era, principalmente, uma política de 
saneamento, destinada aos espaços de circulação das 
mercadorias exportáveis e à erradicação ou controle 
das doenças.

Por essa razão, desde o final do século XIX até o 
início da década de 60, no século passado, predominou 
a estratégia das campanhas sanitárias. Popularizou-se 
a figura do agente de saúde, logo apelidado de “mata-
mosquito” pela população urbana.

Gradualmente, após o controle das epidemias 
nas grandes cidades, o modelo campanhista deslocou 
sua ação para o campo, tendo como foco o combate às 
chamadas endemias rurais. Naquela época, a principal 
atividade econômica era a agricultura.

Permitam-me, nobres Srªs e Srs. Senadores, uma 
breve síntese da questão. Desde a 2ª Guerra Mundial, 
foram criadas, no Brasil, três instituições bastante efi-
cazes contra as endemias e pandemias que assolavam 
o nosso território: a Campanha Nacional da Malária, o 
Departamento Nacional de Endemias Rurais e o Ser-
viço Especial de Saúde Pública (SESP). Todas essas 
organizações buscaram desempenhar-se de suas ta-
refas, de forma satisfatória.

Com o tempo, as duas primeiras foram reunidas 
na SUCAM (Superintendência das Campanhas de 
Saúde Pública), e o SESP, transformado na Fundação 
Nacional de Saúde Pública. Segundo as pesquisas que 
efetuei, estas duas novas organizações mantiveram o 
mesmo padrão de eficácia das anteriores, em bene-
fício das populações interioranas. Finalmente, essas 
últimas entidades sanitárias foram integradas na Fun-
dação Nacional de Saúde.

O Jornal de Medicina, na edição de janeiro de 
2000, sob o título “Epidemias – elas estão de volta”, 
informa que a Fundação Nacional de Saúde estava 
“fadada a ser o túmulo da saúde pública brasileira, já 
que foi submetida a um processo de sucateamento, 
degradação e desestímulo funcional. Posteriormente, 
as tarefas que lhe competiam foram repassadas aos 
municípios, ainda que esses se mostrassem incapa-

zes de realizá-las”. Tudo isto, Srªs e Srs. Senadores, 
ocorreu no Governo Collor.

Sr. Presidente, nobres Colegas, talvez V. Exªs 
estejam se perguntando por que motivo, em vez de 
discutir aspectos relacionados ao mundo do trabalho, 
estou abordando este tema de saúde pública.

Assim que tomei posse nesta Casa, recebi um 
ofício do Presidente da Câmara Municipal de Colatina 
(ES), Genivaldo José Lievore, encaminhando-me um 
Requerimento, de autoria do Vereador Luiz Antônio 
Murad, aprovado em sessão ordinária, no qual eram 
solicitadas as necessárias gestões para a “reativação 
da SUCAM da Fundação Nacional de Saúde”.

Naquele documento, o Vereador esclarece “que 
tal solicitação objetiva combater eficazmente as Ende-
mias e Epidemias que estão sempre voltando, como 
Malária, Tifo, Dengue, Febre Amarela, pois a política de 
saúde de muitos pequenos e médios municípios deixa 
a desejar, e bem sabemos que os insetos desconhe-
cem fronteiras de Estados e Municípios”.

Na seqüência, Srªs e Srs. Senadores, enviei ofício 
ao Exmº Ministro da Saúde, Humberto Sérgio Costa 
Lima, encarecendo-lhe o obséquio de verificar a pos-
sibilidade de reativação daquela Superintendência, já 
que as políticas de saúde adotadas em municípios ad-
jacentes diferem sobremaneira, necessitando, portanto, 
de uma coordenação atuante, para um combate efetivo 
a esses males que castigam a população.

Fui informado, posteriormente, que o último do-
cumento foi encaminhado à Secretaria de Vigilância 
em Saúde – SUS, vinculada ao Ministério da Saúde, 
em cujo âmbito o assunto se insere.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, essa últi-
ma tramitação do pedido me trouxe a quase certeza 
de que fechou-se o circuito, e nenhuma decisão será 
tomada.

Recentemente, tive em minhas mãos o Relatório 
Final da Primeira Conferência Nacional de Vigilância 
Sanitária. Entre as deliberações, constam:

“b) – incluir a participação do Município na for-
mulação de políticas e na execução de ações de Vi-
gilância Sanitária realizadas, em seu território, por 
outros níveis de governo, com atenção às prioridades 
e características locais, e a elaboração de projetos a 
partir de demandas da comunidade; e 

c) – a descentralização deve garantir que sejam 
realizadas ações de Vigilância Sanitária em todos os 
municípios, de forma compatível com o nível de ges-
tão (...), efetivando a Vigilância Sanitária no contexto 
do SUS;”
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Srªs e Srs. Senadores, sem orientação técni-
ca e com poucos recursos, como irão os pequenos 
municípios do interior enfrentar endemias e epide-
mias? Tuberculose, sarampo, dengue, malária, có-
lera, hanseníase, embora pareçam enfermidades 
do passado, têm feito milhares de vítimas a cada 
ano no Brasil.

Nunca conseguimos erradicar totalmente a febre 
amarela. E mais, Srªs e Srs. Senadores, o mosquito 
transmissor da dengue – o Aedes Aegypti – é também 
o vetor responsável por transformar a febre amarela 
silvestre em urbana. Mas, enquanto a febre amarela é 
uma ameaça, a tuberculose já está disseminada pelo 
Brasil e pelo planeta. Havia um falso mito de que era 
uma doença do passado; na verdade, o mundo vive 
uma pandemia de tuberculose. 22 países concentram 
80% dos casos de tuberculose; o Brasil, entre eles, 
ocupa o quinto lugar em número de casos notificados. 
Aqui, a tuberculose nunca chegou a ser controlada e 
continua sendo um problema de saúde pública.

O mesmo ocorre com a hanseníase ou lepra, 
que está diretamente associada à pobreza e a falta 
de higiene, com a meningite e com o cólera. Entre-
tanto, Sr. Presidente, por que as doenças voltam?

Na opinião do Conselho Federal de Medicina, 
vários fatores contribuem para o reaparecimento das 
doenças, que é inversamente proporcional aos inves-
timentos na área da Saúde. Dentre eles, destaca-se o 
abandono das medidas de prevenção e controle.

Sabe-se que a Fundação Nacional de Saúde 
vem se organizando, há algum tempo, para enfren-
tar esses problemas, inclusive ampliando as cam-
panhas de vacinação, montando uma coordenação 
específica para tratar de doenças antigas e novas, 
encaminhando técnicos ao exterior para treinamen-
to. Essas providências devem resultar na criação de 
uma equipe de epidemiologistas em reais condições 
de investigar as doenças e estabelecer as diretrizes 
para combatê-las.

Ocorre, no entanto, nobres Srªs e Srs. Senado-
res, que a saúde e a vida de milhões de brasileiros 
estão em perigo. E não são somente as populações 

pobres ou as do campo. Todos os brasileiros estão 
em risco! A humanidade está em risco, Sr. Presiden-
te! Na última epidemia de sarampo, por exemplo, 
o vírus veio da Itália para São Paulo. A economia 
globalizada estimulou os movimentos migratórios. 
Com isso, aboliram-se as fronteiras também para 
as doenças.

Segundo os especialistas, porém, a principal cau-
sa é o desequilíbrio da natureza, resultante da derru-
bada das matas e da invasão das áreas onde vivem 
animais e mosquitos.

Em termos da competência do Poder Legislati-
vo nesta questão, Sr. Presidente, é preciso discutir o 
financiamento da saúde. A Inglaterra, que tem uma 
população três vezes menor que a nossa, investe 
dez vezes mais nessa área. E em saúde, Srªs e Srs. 
Senadores, como em tudo na vida, é melhor prevenir 
que remediar.

Para evitar o ressurgimento e o recrudescimen-
to dessas doenças, são imprescindíveis as ações de 
prevenção, porque, quando uma doença encontra as 
condições sociais e se instala, fica muito mais difícil a 
sua erradicação. E infelizmente, em nosso País, exis-
tem as condições propícias a essas moléstias, em 
razão do baixo nível de qualidade de vida da maioria 
do povo brasileiro.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no momen-
to em que o Congresso define os parâmetros para a 
elaboração do Orçamento, precisamos considerar que, 
como ouvi outro dia, de um prefeito capixaba, os bra-
sileiros estão morrendo por descaso das autoridades 
da área de saúde pública.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 

– Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai en-
cerrar os trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 16 horas e 45 
minutos.)
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(Inicia-se a sessão às 14 horas e 30 mi-
nutos.)

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Havendo número regimental, declaro aberta a ses-
são.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

Sobre a mesa, pareceres da Comissão de Educa-
ção que passo a ler.

São lidos os seguintes:

PARECER Nº 1.081, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o Pro-
jeto de Decreto Legislativo nº 375, de 2002 (nº 
1.375, de 2001, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga concessão da 
Pantanal Som e Imagem Ltda., para explo-
rar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média na cidade de Cáceres, Estado de Mato 
Grosso.

Relator: Senador Jonas Pinheiro
Relator ad hoc: Senador Juvêncio da Fonseca

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 375, de 2002 (nº 1.375, de 2001, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga 
concessão da Pantanal Som e Imagem Ltda., para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em onda média 
na cidade de Cáceres, Estado de Mato Grosso.

Por meio de mensagem presidencial, o Presi-
dente da República submete ao Congresso Nacional 
o ato constante do Decreto 4 de junho de 2001, que 
outorga concessão para exploração de canal de ra-
diodifusão sonora, nos termos do art. 223, § 3º, da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação 
foi instruída de conformidade com a legislação aplicá-
vel, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 

da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e au-
torização para serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre 
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
dessas proposições.

O processo de exame e apreciação dos atos do 
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, 
permissão ou autorização para que se executem servi-
ços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos 
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, 
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos 
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992, 
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os 
elementos a serem informados pela entidade preten-
dente e pelo Ministério das Comunicações que devem 
instruir o processo submetido à análise da Comissão 
de Educação.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 375, de 2002, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 
1992, do Senado Federal.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo o 
instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, II, 
do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a aprovar 
o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos 
constitucionais formais relativos à competência legislativa 
da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos ter-
mos dos arts. 49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se 
que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios 
da Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à 
sua constitucionalidade material.

Ata da 102ª Sessão Não Deliberativa, 
realizada em 3 de agosto de 2004

2ª Sessão Legislativa Ordinária Da 52ª Legislatura

Presidência dos Srs. José Sarney, Romeu Tuma, Heráclito Fortes, 
Paulo Otávio e Marcos Guerra
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III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação que 
acompanha o PDS nº 375, de 2002, não evidenciou vio-
lação das formalidades estabelecidas na Resolução nº 
39, de 1992, do Senado Federal, e não havendo reparos 
quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e 
de técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que 

outorga concessão da Pantanal Som e Imagem Ltda., 
para executar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média na cidade de Cáceres, Estado de Mato Grosso, 
na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário 
da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2004.
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PARECER Nº 1.082, DE 2004

Da Comissão de Educação, em cará-
ter terminativo, sobre o Projeto de Decre-
to Legislativo nº 605, de 2002 (nº 1.559, 
de 2001, na Câmara dos Deputados) que 
aprova o ato que outorga a permissão à 
Rede União de Rádio e Televisão Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão so-
nora em freqüência modulada na cidade 
de Rio Branco, Estado do Acre.

Relator: Senador Tião Viana
Relator ad hoc: Senador Hélio Costa

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em ca-
ráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 605, de 2002 (nº 1.559, de 2001, na Câmara 
dos Deputados), destinado a aprovar o ato cons-
tante da Portaria nº 274, de 16 de maio de 2001, 
que outorga permissão á Rede União de Rádio e 
Televisão Ltda. para explorar serviço de radiodifu-
são sonora em freqüência modulada na cidade de 
Rio Branco, Estado do Acre. O ato foi submetido 
à apreciação do Congresso Nacional por meio de 
mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII, 
combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Cons-
tituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Co-
municações ao Presidente da República, docu-
mento que integra os autos, dá conta de que a 
presente solicitação foi instruída de conformida-
de com a legislação aplicável, o que levou ao seu 
deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comis-
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e In-
formática da Câmara dos Deputados, que seguiu 
o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de 
Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, 
o projeto foi considerado jurídico, constitucional e 
vazado em boa técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comis-
são de Educação opinar acerca de proposições que 
versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, 
televisão, outorga e renovação de concessão, per-
missão e autorização para serviços de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens, devendo pronunciar-se 
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa dessas proposições.

o exame da documentação que acompanha 
o PDS nº 605, de 2002, não evidenciou violação 
das formalidades estabelecidas na Resolução do 
Senado Federal nº 39, de 1992, norma interna dis-
ciplinadora do processo de exame e apreciação 
dos atos do Poder Executivo que outorgam ou re-
novam concessão, permissão ou autorização para 
que se executem serviços de radiodifusão sonora 
e de sons e imagens.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legis-
lativo o instrumento adequado, conforme precei-
tua o art. 213, II, do Regimento Interno do Senado 
Federal.

A proposição oriunda da Câmara dos Depu-
tados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo 
sob exame, atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União 
e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos 
dos arts. 49, XII, e 223 da Constituição. Constata-
se que o referido projeto não contraria preceitos ou 
princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar 
no tocante à sua constitucionalidade material.

Tendo em vista que o exame da documenta-
ção que acompanha o PDS nº 605, de 2002, não 
evidenciou violação das formalidades estabelecidas 
na Resolução do Senado Federal nº 39, de 1992, 
e não havendo reparos quanto aos aspectos de 
constitucionalidade, juridicidade e de técnica legis-
lativa, opinamos pela aprovação do ato que outor-
ga permissão à Rede União de Rádio e Televisão 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada na cidade de Rio Branco, 
Estado do Acre, na forma do Projeto de Decreto 
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2004.
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PARECER Nº 1.083, DE 2004

Da Comissão de Educação, em deci-
são terminativa, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 948, de 2003 (nº 2.799, de 2002, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que outorga permissão à Fundação 
Educativa e Cultural de Belo Oriente, para 
executar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada na cidade de Belo 
Oriente, Estado de Minas Gerais.

Relator: Senador Hélio Costa

I –  Relatório

Chega a esta Comissão, para decisão terminativa, 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 948, de 2003.

Por meio de mensagem presidencial, o Presi-
dente da República submete ao Congresso Nacional, 
nos termos do art. 223, § 3º, da Constituição Federal, 
ato constante da Portaria nº 877, de 4 de junho de 
2002, que outorga permissão à Fundação Educativa 
e Cultural de Belo Oriente para executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins 
exclusivamente educativos, na cidade de Belo Oriente, 
Estado de Minas Gerais.

A documentação anexada à mensagem presiden-
cial informa que o processo foi examinado pelos órgãos 
técnicos do Ministério das Comunicações, constatan-
do-se estar devidamente instruído e em conformidade 
com a legislação pertinente.

O referido projeto, examinado pela Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da 
Câmara dos Deputados, recebeu parecer favorável de 
seu relator, e aprovação daquele órgão colegiado. Já 
na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação 
daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, cons-
titucional e vazado em boa técnica legislativa.

II – Análise

O processo de outorga pelo Poder Executivo para 
execução de serviço de radiodifusão educativa obe-
dece a exigências distintas daquelas observadas nos 
casos de concessões ou permissões para exploração 
de canais comerciais de rádio e televisão.

O Regulamento dos Serviços de Radiodifusão 
(RSR), aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de 
outubro de 1963, com a redação dada pelo Decreto 
nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996, dispõe no seu 
art. 13, §§ 1º e 2º, que a outorga para exploração des-
se tipo de serviço não depende de edital. Tampouco 
se aplicam à radiodifusão educativa as exigências da 
Resolução do Senado Federal nº 39, de 1992, que 

dispõe sobre formalidades e critérios para a aprecia-
ção dos atos de outorga e renovação de concessão 
e permissão para o serviço de radiodifusão sonora e 
de sons e imagens.

Além disso, devido à sua especificidade, os canais 
de radiodifusão educativa são reservados à exploração 
da União, Estados e Municípios, universidades e funda-
ções constituídas no Brasil, com finalidade educativa, 
conforme preceitua o art. 14 do Decreto nº 236, de 28 
de fevereiro de 1967, que complementou e modificou 
a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, que instituiu 
o Código Brasileiro de Telecomunicações.

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e au-
torização para serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre 
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
dessas proposições.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal. Sob o as-
pecto de técnica legislativa, observa-se que o projeto 
está em perfeita consonância com o disposto na Lei 
Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 948, de 2003, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na legislação aplicável.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, aten-
de aos requisitos constitucionais formais relativos à 
competência legislativa da União e às atribuições do 
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 
223 da Constituição. Constata-se que o referido pro-
jeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 948, de 2003, não eviden-
ciou violação da legislação pertinente, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela 
aprovação do ato que outorga permissão à Fundação 
Educativa e Cultural de Belo Oriente, para executar ser-
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na cidade de Belo Oriente, Estado de Minas Gerais, 
na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário 
da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2004.
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PARECER Nº 1.084, DE 2004

Da Comissão De Educação, em de-
cisão terminativa, sobre o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 163, de 2004 (nº 

2.649, de 2002, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que autoriza 
a ASCOCOL – Associação Comunitária 
de Colando do Oeste – RO – a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Colorado do Oeste, Estado de 
Rondônia.

Relatora: Senadora Fátima Cleide

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para decisão termi-
nativa, o Projeto de Decreto Legislativo nº 163, de 
2004 (nº 2.649, de 2002, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que autoriza a ASCOCOL 
– Associação Comunitária de Cobrado do Oeste 
– RO – a executar serviço de radiodifusão comuni-
tária na cidade de Colorado do Oeste, Estado de 
Rondônia.

Por meio de mensagem presidencial, o Pre-
sidente da República submete ao Congresso Na-
cional o ato constante da Portaria nº 888, de 4 de 
junho de 2002, que autoriza a exploração de canal 
de radiodifusão, nos termos do art. 49, XII, combi-
nado com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição 
Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento 
que integra os autos, dá conta de que a presente 
solicitação foi instruída de conformidade com a legis-
lação aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comis-
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e In-
formática da Câmara dos Deputados, que seguiu 
o parecer favorável de seu relator. Na Comissão 
de Constituição e Justiça e de Redação daquela 
Casa, o projeto recebeu substitutivo que corrige 
o prazo da autorização de três para dez anos, em 
conformidade com o disposto na Lei nº 10.597, de 
11 de dezembro de 2002.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Co-
missão de Educação opinar acerca de proposições 
que versem sobre comunicação, imprensa, radio-

difusão, televisão, outorga e renovação de con-
cessão, permissão e autorização para serviços de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens, incum-
bindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa des-
sas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encon-
tra disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de 
fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 

2.615, de 3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, aten-
de os requisitos constitucionais formais relativos à 
competência legislativa da União e às atribuições do 
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, 
e 223 da Constituição. Constata-se que o referido 
projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei 
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à 
sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de 
técnica legislativa, observa-se que o projeto está em 
perfeita consonância com o disposto na Lei Com-
plementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 163, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998. 
O período de validade da outorga, corrigido de três 
para dez anos, encontra-se em conformidade com 
a Lei nº 10.597, de 2002, que “altera o parágrafo 
único do art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro 
de 1998, que institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária, para aumentar o prazo de outorga”.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documenta-
ção que acompanha o PDS nº 163, de 2004, não 
evidenciou violação da legislação pertinente, e não 
havendo reparos quanto aos aspectos de consti-
tucionalidade, juridicidade ou técnica legislativa, 
opinamos pela aprovação do ato que autoriza a 
ASCOCOL – Associação Comunitária de Cobrado 
do Oeste – RO – a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Colorado do Oeste, Es-
tado de Rondônia, na forma do projeto de decreto 
legislativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2004.
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PARECER Nº 1.085, DE 2004

Da Comissão de Educação, em cará-
ter terminativo, sobre o Projeto de Decre-
to Legislativo nº 165, de 2004 (nº 2.925, 
de 2003, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação 
Comunitária Tarumirinense de Radiodifu-
são a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Tarumirim, Es-
tado de Minas Gerais.

Relator: Senador Aelton Freitas.

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em ca-
ráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 165, de 2004 (nº 2.925, de 2003, na Câmara dos 
Deputados), destinado a aprovar o ato constante 
da Portaria nº 113, de 31 de janeiro de 2002, que 
autoriza a Associação Comunitária Tarumirinense 
de Radiodifusão a executar serviço de radiodifu-
são comunitária na cidade de Tarumirim, Estado 
de Minas Gerais. O ato foi submetido à apreciação 
do Congresso Nacional por meio de mensagem 
presidencial, nos termos do art. 49, XII, combina-
do com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição 
Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento 
que integra os autos, dá conta de que a presente so-
licitação foi instruída em conformidade com a legis-
lação aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comis-
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e In-
formática da Câmara dos Deputados, que seguiu 
o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de 
Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, 
o projeto foi considerado jurídico, constitucional e 
vazado em boa técnica legislativa.

Na Câmara dos Deputados, realizou-se o ajus-
te do período de validade da outorga, que passa de 
três para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 
11 de dezembro de 2002, que “altera o parágrafo 
único do art. 62 da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro 
de 1998, que institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária, para aumentar o prazo de outorga”.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Co-

missão de Educação opinar acerca de proposições 
que versem sobre comunicação, imprensa, radio-
difusão, televisão, outorga e renovação de con-
cessão, permissão e autorização para serviços de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens, incum-
bindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa des-
sas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encon-
tra disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de 
fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 

2.615, de 3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara dos Depu-
tados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo 
sob exame, atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União 
e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos 
dos arts. 49, XII, e 223 da Constituição. Constata-
se que o referido projeto não contraria preceitos 
ou princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a 
objetar no tocante à sua constitucionalidade ma-
terial. Sob o aspecto de técnica legislativa, obser-
va-se que o projeto está em perfeita consonância 
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 
de fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha 
o PDS nº 165, de 2004, não evidenciou violação 
das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, 
de 1998.

 
III – Voto

Tendo em vista que o exame da documenta-
ção que acompanha o PDS nº 165, de 2004, não 
evidenciou violação da legislação pertinente, e não 
havendo reparos quanto aos aspectos de constitu-
cionalidade, juridicidade ou técnica legislativa, opi-
namos pela aprovação do ato que autoriza a Asso-
ciação Comunitária Tarumirinense de Radiodifusão 
a executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Tarumirim, Estado de Minas Gerais, na 
forma do Projeto de Decreto Legislativo originário 
da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2004. 
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PARECER Nº 1.086, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 167, 
de 2004 (nº 2.935/2003, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que autori-
za a Associação Comunitária Nhá-Chica 
de Radiodifusão a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de 
Baependi, Estado de Minas Gerais.

Relator: Senador Aelton Freitas.

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em ca-
ráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 167, de 2004 (nº 2.935, de 2003, na Câmara dos 
Deputados), destinado a aprovar o ato constante 
da Portaria nº 49, de 17 de janeiro de 2002, que 
autoriza a Associação Comunitária Nhá-Chica de 
Radiodifusão a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Baependi, Estado de 
Minas Gerais. O ato foi submetido à apreciação 
do Congresso Nacional por meio de mensagem 
presidencial, nos termos do art. 49, XII, combina-
do com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição 
Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Co-
municações ao Presidente da República, docu-
mento que integra os autos, dá conta de que a 
presente solicitação foi instruída em conformida-
de com a legislação aplicável, o que levou ao seu 
deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comis-
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e In-
formática da Câmara dos Deputados, que seguiu 
o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de 
Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, 
o projeto foi considerado jurídico, constitucional e 
vazado em boa técnica legislativa.

Na Câmara dos Deputados, realizou-se o ajus-
te do período de validade da outorga, que passa de 
três para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 
11 de dezembro de 2002, que “altera o parágrafo 
único do art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro 
de 1998, que institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária, para aumentar o prazo de outorga”.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Co-

missão de Educação opinar acerca de proposições 
que versem sobre comunicação, imprensa, radio-
difusão, televisão, outorga e renovação de con-
cessão, permissão e autorização para serviços de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens, incum-
bindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa des-
sas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encon-
tra disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de 
fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 

2.615, de 3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara dos Depu-
tados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo 
sob exame, atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União 
e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos 
dos arts. 49, XII, e 223 da Constituição. Constata-
se que o referido projeto não contraria preceitos 
ou princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a 
objetar no tocante a sua constitucionalidade ma-
terial. Sob o aspecto de técnica legislativa, obser-
va-se que o projeto está em perfeita consonância 
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 
de fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha 
o PDS nº 167, de 2004, não evidenciou violação 
das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, 
de 1998.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documenta-
ção que acompanha o PDS nº 167, de 2004, não 
evidenciou violação da legislação pertinente, e não 
havendo reparos quanto aos aspectos de consti-
tucionalidade, juridicidade ou técnica legislativa, 
opinamos pela aprovação do ato que autoriza a As-
sociação Comunitária Nhá-Chica de Radiodifusão 
a executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Baependi, Estado de Minas Gerais, na 
forma do Projeto de Decreto Legislativo originário 
da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2004.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

............................................................................  
Art. 49. É da competência exclusiva do Con-

gresso Nacional:
............................................................................  

XII – apreciar os atos de concessão e reno-
vação de concessão de emissoras de rádio e te-
levisão;
............................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

............................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para 
o serviço de radiodifusão sonora e de sons e ima-
gens, observado o princípio da complementaridade 
dos sistemas privado, público e estatal.

§ 1° O Congresso Nacional apreciará o ato 
no prazo do art. 64, § 2° e § 4°, a contar do rece-
bimento da mensagem.

§ 2° A não renovação da concessão ou per-
missão dependerá de aprovação de, no mínimo, 
dois quintos do Congresso Nacional, em votação 
nominal.

§ 3° O ato de outorga ou renovação somente 
produzirá efeitos legais após deliberação do Con-
gresso Nacional, na forma dos parágrafos ante-
riores.

§ 4° O cancelamento da concessão ou per-
missão, antes de vencido o prazo, depende de de-
cisão judicial.

§ 5° O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
............................................................................

LEI N° 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão 
Comunitária e dá outras providências.

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

Art 6° Compete ao Poder Concedente outor-
gar à entidade interessada autorização para ex-
ploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária, 
observados os procedimentos estabelecidos nesta 
Lei e normas reguladoras das condições de explo-
ração do Serviço.

Parágrafo único. A outorga terá validade de 
dez anos, permitida a renovação por igual período, 
se cumpridas as exigências desta Lei e demais dis-
posições legais vigentes.(Redação dada pela Lei 
nº 10.597, de 11-12-2002)

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

DECRETO N° 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Aprova o Regulamento do Serviço 
de Radiodifusão Comunitária.

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

LEI COMPLEMENTAR N° 95, 
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das leis, 
conforme determina o parágrafo único do 
art. 59 da Constituição Federal, e esta-
belece normas para a consolidação dos 
atos normativos que menciona.

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

LEI N° 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Altera o parágrafo único do art. 6° da 
Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, 
que institui o Serviço de Radiodifusão 
Comunitária, para aumentar o prazo de 
outorga.

............................................................................
Art. 1° O parágrafo único do art. 6° da Lei n° 

9.612, de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art.6°.. ........................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de 

dez anos, permitida a renovação por igual perío-
do, se cumpridas as exigências desta Lei e demais 
disposições legais vigentes.” (NR)
............................................................................
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PARECER Nº 1.087, DE 2004

Da Comissão de Educação, em cará-
ter terminativo, sobre o Projeto de Decre-
to Legislativo nº 168, de 2004 (nº 2.936, 
de 2003, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação 
Comunitária Paraisense de Radiodifu-
são a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de São Sebastião 
do Paraíso, Estado de Minas Gerais.

Relator: Senador Hélio Costa.

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em ca-
ráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 168, de 2004 (nº 2.936, de 2003, na Câmara dos 
Deputados), destinado a aprovar o ato constante 
da Portaria nº 154, de 19 de fevereiro de 2002, que 
autoriza a Associação Comunitária Paraisense de 
Radiodifusão a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de São Sebastião do Para-
íso, Estado de Minas Gerais. O ato foi submetido 
à apreciação do Congresso Nacional por meio de 
mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII, 
combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Cons-
tituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento 
que integra os autos, dá conta de que a presente so-
licitação foi instruída em conformidade com a legis-
lação aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comis-
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e In-
formática da Câmara dos Deputados, que seguiu 
o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de 
Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, 
o projeto foi considerado jurídico, constitucional e 
vazado em boa técnica legislativa.

Na Câmara dos Deputados, realizou-se o ajus-
te do período de validade da outorga, que passa de 
três para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 
11 de dezembro de 2002, que “altera o parágrafo 
único do art. 62 da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro 
de 1998, que institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária, para aumentar o prazo de outorga”.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Co-
missão de Educação opinar acerca de proposições 
que versem sobre comunicação, imprensa, radio-
difusão, televisão, outorga e renovação de con-
cessão, permissão e autorização para serviços de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens, incum-
bindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa des-
sas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encon-
tra disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de 
fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 

2.615, de 3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Depu-

tados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo 
sob exame, atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União 
e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos 
dos arts. 49, XII, e 223 da Constituição. Constata-
se que o referido projeto não contraria preceitos 
ou princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a 
objetar no tocante à sua constitucionalidade ma-
terial. Sob o aspecto de técnica legislativa, obser-
va-se que o projeto está em perfeita consonância 
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 
de fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha 
o PDS nº 168, de 2004, não evidenciou violação 
das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, 
de 1998.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documenta-
ção que acompanha o PDS nº 168, de 2004, não 
evidenciou violação da legislação pertinente, e não 
havendo reparos quanto aos aspectos de consti-
tucionalidade, juridicidade ou técnica legislativa, 
opinamos pela aprovação do ato que autoriza a 
Associação Comunitária Paraisense de Radiodifu-
são a executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de São Sebastião do Paraíso, Estado de 
Minas Gerais, na forma do Projeto de Decreto Le-
gislativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2004.
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PARECER Nº 1.088, DE 2004

Da Comissão de Educação, em de-
cisão terminativa, sobre o Projeto de De-
creto Legislativo nº 169, de 2004 (nº 2.937, 
de 2003, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Ação Social 
Comunitária de Capim Branco – ASCO-
CAB a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Capim Branco, 
Estado de Minas Gerais.

Relator: Senador Eduardo Azeredo

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para decisão termi-
nativa, o Projeto de Decreto Legislativo nº 169, de 
2004 (nº 2.937, de 2003, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que autoriza a Ação Social 
Comunitária de Capim Branco – ASCOCAB, a exe-
cutar serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Capim Branco, Estado de Minas Gerais.

Por meio de Mensagem Presidencial, o Pre-
sidente da República submete ao Congresso Na-
cional o ato constante da Portaria nº 13, de 11 
de janeiro de 2002, que autoriza a exploração de 
canal de radiodifusão, nos termos do art. 49, XII, 
combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Cons-
tituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento 
que integra os autos, dá conta de que a presente 
solicitação foi instruída de conformidade com a legis-
lação aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comis-
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e In-
formática da Câmara dos Deputados, que seguiu 
o parecer favorável de seu relator. Na Comissão 
de Constituição e Justiça e de Redação daquela 
Casa, o projeto recebeu substitutivo que corrige 
o prazo da autorização de três para dez anos, em 
conformidade com o disposto na Lei nº 10.597, de 
11 de dezembro de 2002.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Co-

missão de Educação opinar acerca de proposições 
que versem sobre comunicação, imprensa, radio-
difusão, televisão, outorga e renovação de con-
cessão, permissão e autorização para serviços de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens, incum-
bindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa des-
sas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encon-
tra disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de 
fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 

2.615, de 3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a 

aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, aten-
de os requisitos constitucionais formais relativos à 
competência legislativa da União e às atribuições do 
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, 
e 223 da Constituição. Constata-se que o referido 
projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei 
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à 
sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de 
técnica legislativa, observa-se que o projeto está em 
perfeita consonância com o disposto na Lei Com-
plementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 169, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998. 
O período de validade da outorga, corrigido de três 
para dez anos, encontra-se em conformidade com 
a Lei nº 10.597, de 2002, que “altera o parágrafo 
único do art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro 
de 1998, que institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária, para aumentar o prazo de outorga”.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documenta-
ção que acompanha o PDS nº 169, de 2004, não 
evidenciou violação da legislação pertinente, e não 
havendo reparos quanto aos aspectos de constitu-
cionalidade, juridicidade ou técnica legislativa, opi-
namos pela aprovação do ato que autoriza a Ação 
Social Comunitária de Capim Branco – ASCOCAB, 
a executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Capim Branco, Estado de Minas Gerais, 
na forma do Projeto de Decreto Legislativo originá-
rio da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2004.
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PARECER Nº 1.089, DE 2004

Da Comissão de Educação, em cará-
ter terminativo, sobre o Projeto de Decre-
to Legislativo nº 170, de 2004 (nº 2.939, 
de 2003, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação 
de Moradores de Córrego Fundo de Cima 
a executar serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de Córrego Fundo, 
Estado de Minas Gerais.

Relator: Senador Hélio Costa.

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em ca-
ráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 170, de 2004 (nº 2.939, de 2003, na Câmara 
dos Deputados), destinado a aprovar o ato cons-
tante da Portaria nº 63, de 17 de janeiro de 2002, 
que autoriza a Associação de Moradores de Cór-
rego Fundo de Cima a executar serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Córrego Fundo, 
Estado de Minas Gerais. O ato foi submetido à 
apreciação do Congresso Nacional por meio de 
mensagem presidencial, nos termos do art. 49, 
XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento 
que integra os autos, dá conta de que a presente so-
licitação foi instruída em conformidade com a legis-
lação aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comis-
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e In-
formática da Câmara dos Deputados, que seguiu 
o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de 
Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, 
o projeto foi considerado jurídico, constitucional e 
vazado em boa técnica legislativa.

Na Câmara dos Deputados, realizou-se o ajus-
te do período de validade da outorga, que passa de 
três para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 
11 de dezembro de 2002, que “altera o parágrafo 
único do art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro 
de 1998, que institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária, para aumentar o prazo de outorga”.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Co-
missão de Educação opinar acerca de proposições 
que versem sobre comunicação, imprensa, radio-
difusão, televisão, outorga e renovação de con-
cessão, permissão e autorização para serviços de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens, incum-
bindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa des-
sas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encon-
tra disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de 
fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 

2.615, de 3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Depu-

tados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo 
sob exame, atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União 
e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos 
dos arts. 49, XII, e 223 da Constituição. Constata-
se que o referido projeto não contraria preceitos 
ou princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a 
objetar no tocante à sua constitucionalidade ma-
terial. Sob o aspecto de técnica legislativa, obser-
va-se que o projeto está em perfeita consonância 
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 
de fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha 
o PDS nº 170, de 2004, não evidenciou violação 
das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, 
de 1998.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documenta-
ção que acompanha o PDS nº 170, de 2004, não 
evidenciou violação da legislação pertinente, e não 
havendo reparos quanto aos aspectos de consti-
tucionalidade, juridicidade ou técnica legislativa, 
opinamos pela aprovação do ato que autoriza a 
Associação de Moradores de Córrego Fundo de 
Cima a executar serviço de radiodifusão comunitá-
ria na cidade de Córrego Fundo, Estado de Minas 
Gerais, na forma do Projeto de Decreto Legislativo 
originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2004.
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PARECER Nº 1.090, DE 2004

Da Comissão de Educação, em cará-
ter terminativo, sobre o Projeto de Decre-
to Legislativo nº 175, de 2004 (nº 2.972, 
de 2003, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão 
outorgada a Multisom Rádio Princesa da 
Mata Ltda. para explorar serviço de radio-
difusão sonora em onda média na cidade 
de Muriaé, Estado de Minas Gerais.

Relator: Senador Hélio Costa.

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em ca-
ráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 175, de 2004 (nº 2.972, de 2003, na Câmara dos 
Deputados), destinado a aprovar o ato constante do 
Decreto de 17 de maio de 2002, que renova conces-
são outorgada à Multisom Rádio Princesa da Mata 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média na cidade de Muriaé, Estado de 
Minas Gerais. O ato foi submetido à apreciação do 
Congresso Nacional por meio de mensagem presi-
dencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com 
o art. 223, 3º, ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento 
que integra os autos, dá conta de que a presente 
solicitação foi instruída de conformidade com a legis-
lação aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comis-
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e In-
formática da Câmara dos Deputados, que seguiu 
o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de 
Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, 
o projeto foi considerado jurídico, constitucional e 
vazado em boa técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comis-
são de Educação opinar acerca de proposições que 
versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, 
televisão, outorga e renovação de concessão, per-

missão e autorização para serviços de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens, devendo pronunciar-se 
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa dessas proposições.

O exame da documentação que acompanha 
o PDS nº 175, de 2004, não evidenciou violação 
das formalidades estabelecidas na Resolução do 
Senado Federal nº 39, de 1992, norma interna dis-
ciplinadora do processo de exame e apreciação 
dos atos do Poder Executivo que outorgam ou re-
novam concessão, permissão ou autorização para 
que se executem serviços de radiodifusão sonora 
e de sons e imagens.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legis-
lativo o instrumento adequado, conforme precei-
tua o art. 213, II, do Regimento Interno do Senado 
Federal.

A proposição oriunda da Câmara dos Depu-
tados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo 
sob exame, atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União 
e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos 
dos arts. 49, XII, e 223 da Constituição. Constata-
se que o referido projeto não contraria preceitos ou 
princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar 
no tocante à sua constitucionalidade material.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documenta-
ção que acompanha o PDS nº 175, de 2004, não 
evidenciou violação das formalidades estabelecidas 
na Resolução do Senado Federal nº 39, de 1992, 
e não havendo reparos quanto aos aspectos de 
constitucionalidade, juridicidade e de técnica legis-
lativa, opinamos pela aprovação do ato que renova 
concessão outorgada à Multisom Rádio Princesa 
da Mata Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na cidade de Muriaé, Estado 
de Minas Gerais, na forma do Projeto de Decreto 
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2004.
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PARECER Nº 1.091, DE 2004

Da Comissão de Educação, em cará-
ter terminativo, sobre o Projeto de Decre-
to Legislativo nº 176, de 2004 (nº 2.976, 
de 2003, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio Fraiburgo Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média na cidade de Fraiburgo, 
Estado de Santa Catarina.

Relatora: Senadora Ideli Salvatti.
Relator “Ad Hoc”: Senador Flávio Arns.

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em ca-
ráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 176, de 2004 (nº 2.976, de 2003, na Câmara dos 
Deputados), destinado a aprovar o ato constante do 
Decreto de 17 de maio de 2002, que renova conces-
são outorgada à Rádio Fraiburgo Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média na 
cidade de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina. O 
ato foi submetido à apreciação do Congresso Na-
cional por meio de mensagem presidencial, nos 
termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, 
§ 3º, ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento 
que integra os autos, dá conta de que a presente 
solicitação foi instruída de conformidade com a legis-
lação aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comis-
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e In-
formática da Câmara dos Deputados, que seguiu 
o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de 
Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, 
o projeto foi considerado jurídico, constitucional e 
vazado em boa técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comis-
são de Educação opinar acerca de proposições que 
versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, 

televisão, outorga e renovação de concessão, per-
missão e autorização para serviços de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens, devendo pronunciar-se 
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa dessas proposições.

O exame da documentação que acompanha 
o PDS nº 176, de 2004, não evidenciou violação 
das formalidades estabelecidas na Resolução do 
Senado Federal nº 39, de 1992, norma interna dis-
ciplinadora do processo de exame e apreciação 
dos atos do Poder Executivo que outorgam ou re-
novam concessão, permissão ou autorização para 
que se executem serviços de radiodifusão sonora 
e de sons e imagens.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legis-
lativo o instrumento adequado, conforme precei-
tua o art. 213, II, do Regimento Interno do Senado 
Federal.

A proposição oriunda da Câmara dos Depu-
tados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo 
sob exame, atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União 
e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos 
dos arts. 49, XII, e 223 da Constituição. Constata-
se que o referido projeto não contraria preceitos ou 
princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar 
no tocante à sua constitucionalidade material.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documenta-
ção que acompanha o PDS nº 176, de 2004, não 
evidenciou violação das formalidades estabelecidas 
na Resolução do Senado Federal nº 39, de 1992, 
e não havendo reparos quanto aos aspectos de 
constitucionalidade, juridicidade e de técnica legis-
lativa, opinamos pela aprovação do ato que renova 
concessão outorgada à Rádio Fraiburgo Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média na cidade de Fraiburgo, Estado de Santa Ca-
tarina, na forma do Projeto de Decreto Legislativo 
originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2004.
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PARECER N° 1.092, DE 2004

Da Comissão de Educação, em de-
cisão terminativa, sobre o Projeto de De-
creto Legislativo n° 178, de 2004 (n° 2.983, 
de 2003, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação 
Comunitária de Comunicação e Cultura 
de São José de Mipibu – RN, a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de São José de Mipibu, Estado do 
Rio Grande do Norte.

Relator: Senador Garibaldi Alves Filho.
Relator “Ad Hoc”: Senador Juvêncio da Fon-

seca.

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para decisão termi-
nativa, o Projeto de Decreto Legislativo n° 178, de 
2004 (n° 2.983, de 2003, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que autoriza a Associação 
Comunitária de Comunicação e Cultura de São José 
de Mipibu – RN, a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de São José de Mipibu, Es-
tado do Rio Grande do Norte.

Por meio de Mensagem Presidencial, o Pre-
sidente da República submete ao Congresso Na-
cional o ato constante da Portaria nº 473, de 22 
de março de 2002, que autoriza a exploração de 
canal de radiodifusão, nos termos do art. 49, XII, 
combinado com o art. 223, § 3°, ambos da Cons-
tituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento 
que integra os autos, dá conta de que a presente 
solicitação foi instruída de conformidade com a legis-
lação aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comis-
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e In-
formática da Câmara dos Deputados, que seguiu 
o parecer favorável de seu relator. Na Comissão 
de Constituição e Justiça e de Redação daquela 
Casa, o projeto recebeu substitutivo que corrige 
o prazo da autorização de três para dez anos, em 
conformidade com o disposto na Lei n° 10.597, de 
11 de dezembro de 2002.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Co-

missão de Educação opinar acerca de proposições 
que versem sobre comunicação, imprensa, radio-
difusão, televisão, outorga e renovação de con-
cessão, permissão e autorização para serviços de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens, incum-
bindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa des-
sas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encon-
tra disciplina específica na Lei n° 9.612, de 19 de 
fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto n° 
2.615, de 3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, aten-
de os requisitos constitucionais formais relativos à 
competência legislativa da União e às atribuições do 
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, 
e 223 da Constituição. Constata-se que o referido 
projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei 
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à 
sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de 
técnica legislativa, observa-se que o projeto está em 
perfeita consonância com o disposto na Lei Com-
plementar n° 95, de 26 de fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS n° 178, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Lei n° 9.612, de 1998. 
O período de validade da outorga, corrigido de três 
para dez anos, encontra-se em conformidade com 
a Lei n° 10.597, de 2002, que “altera o parágrafo 
único do art. 6° da Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro 
de 1998, que institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária, para aumentar o prazo de outorga”.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documenta-
ção que acompanha o PDS n° 178, de 2004, não 
evidenciou violação da legislação pertinente, e não 
havendo reparos quanto aos aspectos de consti-
tucionalidade, juridicidade ou técnica legislativa, 
opinamos pela aprovação do ato que autoriza a 
Associação Comunitária de Comunicação e Cultu-
ra de São José de Mipibu – RN, a executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de São José 
de Mipibu, Estado do Rio Grande do Norte, na for-
ma do Projeto de Decreto Legislativo originário da 
Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2004.
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PARECER N° 1.093, DE 2004

Da Comissão de Educação, em de-
cisão terminativa, sobre o Projeto de De-
creto Legislativo n° 184, de 2004 (n° 2.992, 
de 2003, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a ADESPRU 
– Associação de Desenvolvimento Social 
Econômico e Cultural de Prudentópolis 
a executar serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de Prudentópolis, 
Estado do Paraná.

Relator: Senador Flávio Arns.

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para decisão termi-
nativa, o Projeto de Decreto Legislativo n° 184, de 
2004 (n° 2.992, de 2003, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que autoriza a ADESPRU 
– Associação de Desenvolvimento Social, Econô-
mico e Cultural de Prudentópolis a executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Pruden-
tópolis, Estado do Paraná.

Por meio de Mensagem Presidencial, o Pre-
sidente da República submete ao Congresso Na-
cional o ato constante da Portaria n° 458, de 22 
de março de 2002, que autoriza a exploração de 
canal de radiodifusão, nos termos do art. 49, XII, 
combinado com o art. 223, § 32, ambos da Cons-
tituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento 
que integra os autos, dá conta de que a presente 
solicitação foi instruída de conformidade com a legis-
lação aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comis-
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e In-
formática da Câmara dos Deputados, que seguiu 
o parecer favorável de seu relator. Na Comissão 
de Constituição e Justiça e de Redação daquela 
Casa, o projeto recebeu substitutivo que corrige 
o prazo da autorização de três para dez anos, em 
conformidade com o disposto na Lei n° 10.597, de 
11 de dezembro de 2002.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Co-
missão de Educação opinar acerca de proposições 
que versem sobre comunicação, imprensa, radio-

difusão, televisão, outorga e renovação de con-
cessão, permissão e autorização para serviços de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens, incum-
bindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa des-
sas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encon-
tra disciplina especifica na Lei n° 9.612, de 19 de 
fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto n° 
2.615, de 3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, aten-
de os requisitos constitucionais formais relativos à 
competência legislativa da União e às atribuições do 
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, 
e 223 da Constituição. Constata-se que o referido 
projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei 
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à 
sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de 
técnica legislativa, observa-se que o projeto está em 
perfeita consonância com o disposto na Lei Com-
plementar n° 95, de 26 de fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha 
o PDS nº 184, de 2004, não evidenciou violação 
das formalidades estabelecidas na Lei n° 9.612, de 
1998. O período de validade da outorga, corrigido 
de três para dez anos, encontra-se em conformi-
dade com a Lei n° 10.597, de 2002, que “altera o 
parágrafo único do art. 6° da Lei n° 9.612, de 19 
de fevereiro de 1998, que institui o Serviço de Ra-
diodifusão Comunitária, para aumentar o prazo de 
outorga”.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documenta-
ção que acompanha o PDS n° 184, de 2004, não 
evidenciou violação da legislação pertinente, e não 
havendo reparos quanto aos aspectos de consti-
tucionalidade, juridicidade ou técnica legislativa, 
opinamos pela aprovação do ato que autoriza a 
ADESPRU – Associação de Desenvolvimento So-
cial, Econômico e Cultural de Prudentópolis a exe-
cutar serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Prudentópolis, Estado do Paraná, na forma do 
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câma-
ra dos Deputados.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2004.
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PARECER N° 1.094, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo n° 185, 
de 2004 (n° 2.993/2003, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que au-
toriza a Rádio Comunitária Alerta FM a 
executar serviço de radiodifusão comu-
nitária na cidade de Caputira, Estado de 
Minas Gerais.

Relator: Senador Eduardo Azeredo.

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para decisão termi-
nativa, o Projeto de Decreto Legislativo n° 185, de 
2004 (n° 2.993, de 2003, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que autoriza, a Rádio Co-
munitária Alerta FM a executar serviço de radiodi-
fusão comunitária na cidade de Caputira, Estado 
de Minas Gerais.

Por meio de Mensagem Presidencial, o Pre-
sidente da República submete ao Congresso Na-
cional o ato constante da Portaria nº 462, de 22 
de março de 2002, que autoriza a exploração de 
canal de radiodifusão, nos termos do art. 49, XII, 
combinado com o art. 223, § 3°, ambos da Cons-
tituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento 
que integra os autos, dá conta de que a presente 
solicitação foi instruída de conformidade com a legis-
lação aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comis-
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e In-
formática da Câmara dos Deputados, que seguiu 
o parecer favorável de seu relator. Na Comissão 
de Constituição e Justiça e de Redação daquela 
Casa, o projeto recebeu substitutivo que corrige 
o prazo da autorização de três para dez anos, em 
conformidade com o disposto na Lei n° 10.597, de 
11 de dezembro de 2002.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Co-
missão de Educação opinar acerca de proposições 
que versem sobre comunicação, imprensa, radio-
difusão, televisão, outorga e renovação de con-

cessão, permissão e autorização para serviços de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens, incum-
bindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa des-
sas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encon-
tra disciplina específica na Lei n° 9.612, de 19 de 
fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto n° 
2.615, de 3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, aten-
de os requisitos constitucionais formais relativos à 
competência legislativa da União e às atribuições do 
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, 
e 223 da Constituição. Constata-se que o referido 
projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei 
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à 
sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de 
técnica legislativa, observa-se que o projeto está em 
perfeita consonância com o disposto na Lei Com-
plementar n° 95, de 26 de fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS n° 185, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Lei n° 9.612, de 1998. 
O período de validade da outorga, corrigido de três 
para dez anos, encontra-se em conformidade com 
a Lei n° 10.597, de 2002, que “altera o parágrafo 
único do art. 6° da Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro 
de 1998, que institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária, para aumentar o prazo de outorga”.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documenta-
ção que acompanha o PDS n° 185, de 2004, não 
evidenciou violação da legislação pertinente, e não 
havendo reparos quanto aos aspectos de constitu-
cionalidade, juridicidade ou técnica legislativa, opi-
namos pela aprovação do ato que autoriza a Rádio 
Comunitária Alerta FM a executar serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Caputira, Estado 
de Minas Gerais, na forma do Projeto de Decreto 
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2004.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA  
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA 
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1° – O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2° e § 4°, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2° – A não renovação da concessão ou permis-
são dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quin-
tos do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3° – O ato de outorga ou renovação somente 
produzirá efeitos legais após deliberação do congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4° – O cancelamento da concessão ou per-
missão, antes de vencido o prazo, depende de deci-
são judicial.

§ 5° – O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

LEI N° 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária e dá outras providências.

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

Art. 6° Compete ao Poder Concedente outorgar à 
entidade interessada autorização para exploração do 
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os 
procedimentos estabelecidos nesta Lei e normas regu-
ladoras das condições de exploração do Serviço.

Parágrafo único. A outorga terá validade de dez 
anos, permitida a renovação por igual período, se cum-
pridas as exigências desta Lei e demais disposições 
legais vigentes. (Redação dada pela Lei n° 10.597, 
de 11-12-2002)
....................................................................................

DECRETO N° 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Aprova o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária.

LEI COMPLEMENTAR N° 95,  
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das leis, 
conforme determina o parágrafo único do 
art. 59 da Constituição Federal, e estabe-
lece normas para a consolidação dos atos 
normativos que menciona.

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

LEI N° 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Altera o parágrafo único do art. 6° da 
Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que 
institui o Serviço de Radiodifusão Comuni-
tária, para aumentar o prazo de outorga.

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

Art. 1° O parágrafo único do art. 6° da Lei n° 
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 6°... ............................................... 
Parágrafo único. A outorga terá validade 

de dez anos, permitida a renovação por igual 
período, se cumpridas as exigências desta Lei 
e demais disposições legais vigentes.” (NR)

....................................................................................
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PARECER Nº 1.095, DE 2004

Da Comissão de Educação, em caráter 
terminativo, sobre o Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 186, de 2004 (nº 2.994, de 2003, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que autoriza a Associação Comunitá-
ria da Imagem e do Som de Raul Soares a 
executar serviço de radiodifusão comuni-
tária na cidade de Raul Soares, Estado de 
Minas Gerais.

Relator: Senador Aelton Freitas.

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 186, de 
2004 (nº 2.994, de 2003, na Câmara dos Deputados), 
destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº 480, 
de 22 de março de 2002, que autoriza a Associação 
Comunitária da Imagem e do Som de Raul Soares a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cida-
de de Raul Soares, Estado de Minas Gerais. O ato foi 
submetido à apreciação do Congresso Nacional por 
meio de mensagem presidencial, nos termos do art. 
49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, informa que a presente solicitação foi 
instruída em conformidade com a legislação aplicável, 
o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

Na Câmara dos Deputados, realizou-se o ajuste 
do período de validade da outorga, que passa de três 
para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de 
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do 
art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que 
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para 
aumentar o prazo de outorga”.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que ver-
sem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, tele-
visão, outorga e renovação de concessão, permissão 
e autorização para serviços de radiodifusão sonora 
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se 
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa dessas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, 
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o refe-
rido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei 
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua 
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica 
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita 
consonância com o disposto na Lei Complementar nº 
95, de 26 de fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 186, de 2004, não evidenciou violação das for-
malidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 186, de 2004, não eviden-
ciou violação da legislação pertinente, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela apro-
vação do ato que autoriza a Associação Comunitária da 
Imagem e do Som de Raul Soares a executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Raul Soares, 
Estado de Minas Gerais, na forma do Projeto de Decreto 
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2004.
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PARECER Nº 1096, DE 2004

Da Comissão de Educação, em cará-
ter terminativo, sobre o Projeto de Decre-
to Legislativo nº 188, de 2004 (nº 2.996, 
de 2003, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação 
Comunitária de Radiodifusão de Pedro 
Leopoldo/MG a executar serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Pedro 
Leopoldo, Estado de Minas Gerais.

Relator: Senador Hélio Costa

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em ca-
ráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 188, de 2004 (nº 2.996, de 2003, na Câmara dos 
Deputados), destinado a aprovar o ato constante 
da Portaria nº 503, de 2 de abril de 2002, que au-
toriza a Associação Comunitária de Radiodifusão 
de Pedro Leopoldo/MG a executar serviço de ra-
diodifusão comunitária na cidade de Pedro Leopol-
do, Estado de Minas Gerais. O ato foi submetido 
à apreciação do Congresso Nacional por meio de 
mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII, 
combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Cons-
tituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento 
que integra os autos, dá conta de que a presente so-
licitação foi instruída em conformidade com a legis-
lação aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comis-
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e In-
formática da Câmara dos Deputados, que seguiu 
o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de 
Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, 
o projeto foi considerado jurídico, constitucional e 
vazado em boa técnica legislativa.

Na Câmara dos Deputados, realizou-se o ajus-
te do período de validade da outorga, que passa de 
três para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 
11 de dezembro de 2002, que “altera o parágrafo 
único do art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro 
de 1998, que institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária, para aumentar o prazo de outorga”.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Co-
missão de Educação opinar acerca de proposições 
que versem sobre comunicação, imprensa, radio-
difusão, televisão, outorga e renovação de con-
cessão, permissão e autorização para serviços de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens, incum-
bindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa des-
sas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encon-
tra disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de 
fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 
2.615, de 3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara dos Depu-
tados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo 
sob exame, atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União 
e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos 
dos arts. 49, XII, e 223 da Constituição. Constata-
se que o referido projeto não contraria preceitos 
ou princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a 
objetar no tocante à sua constitucionalidade ma-
terial. Sob o aspecto de técnica legislativa, obser-
va-se que o projeto está em perfeita consonância 
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 
de fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha 
o PDS nº 188, de 2004, não evidenciou violação 
das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, 
de 1998.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documenta-
ção que acompanha o PDS nº 188, de 2004, não 
evidenciou violação da legislação pertinente, e não 
havendo reparos quanto aos aspectos de consti-
tucionalidade, juridicidade ou técnica legislativa, 
opinamos pela aprovação do ato que autoriza a 
Associação Comunitária de Radiodifusão de Pedro 
Leopoldo/MG a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Pedro Leopoldo, Estado 
de Minas Gerais, na forma do Projeto de Decreto 
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2004. –
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PARECER Nº 1.097, DE 2004

Da Comissão de Educação, em cará-
ter terminativo, sobre o Projeto de Decre-
to Legislativo nº 189, de 2004 (nº 3.005, 
de 2003, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Fundação Nossa Senhora 
Aparecida para explorar serviço de radio-
difusão sonora em onda média na cidade 
de Ilicínea, Estado de Minas Gerais.

Relator: Senador Aelton Freitas

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em ca-
ráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 189, de 2004 (nº 3.005, de 2003, na Câmara dos 
Deputados), destinado a aprovar o ato constante 
do Decreto de 17 de maio de 2002, que renova 
concessão outorgada à Fundação Nossa Senho-
ra Aparecida para explorar serviço de radiodifu-
são sonora em onda média na cidade de Ilicínea, 
Estado de Minas Gerais. O ato foi submetido à 
apreciação do Congresso Nacional por meio de 
mensagem presidencial, nos termos do art. 49, 
XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Co-
municações ao Presidente da República, docu-
mento que integra os autos, dá conta de que a 
presente solicitação foi instruída de conformida-
de com a legislação aplicável, o que levou ao seu 
deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comis-
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e In-
formática da Câmara dos Deputados, que seguiu 
o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de 
Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, 
o projeto foi considerado jurídico, constitucional e 
vazado em boa técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comis-
são de Educação opinar acerca de proposições que 
versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, 
televisão, outorga e renovação de concessão, per-

missão e autorização para serviços de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens, devendo pronunciar-se 
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa dessas proposições.

O exame da documentação que acompanha 
o PDS nº 189, de 2004, não evidenciou violação 
das formalidades estabelecidas na Resolução do 
Senado Federal nº 39, de 1992, norma interna dis-
ciplinadora do processo de exame e apreciação 
dos atos do Poder Executivo que outorgam ou re-
novam concessão, permissão ou autorização para 
que se executem serviços de radiodifusão sonora 
e de sons e imagens.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legis-
lativo o instrumento adequado, conforme precei-
tua o art. 213, II, do Regimento Interno do Senado 
Federal.

A proposição oriunda da Câmara dos Depu-
tados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo 
sob exame, atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União 
e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos 
dos arts. 49, XII, e 223 da Constituição. Constata-
se que o referido projeto não contraria preceitos ou 
princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar 
no tocante à sua constitucionalidade material.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documenta-
ção que acompanha o PDS nº 189, de 2004, não 
evidenciou violação das formalidades estabelecidas 
na Resolução do Senado Federal nº 39, de 1992, 
e não havendo reparos quanto aos aspectos de 
constitucionalidade, juridicidade e de técnica legis-
lativa, opinamos pela aprovação do ato que renova 
concessão outorgada à Fundação Nossa Senhora 
Aparecida para explorar serviço de radiodifusão so-
nora em onda média na cidade de Ilicínea, Estado 
de Minas Gerais, na forma do Projeto de Decreto 
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2004. –
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PARECER Nº 1.098, DE 2004

Da Comissão de Educação, em cará-
ter terminativo, sobre o Projeto de Decre-
to Legislativo nº 192, de 2004 (nº 3.012, 
de 2003, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação 
Cultural e Beneficente Cristovam Chia-
radia a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Senador Cortes, 
Estado de Minas Gerais.

Relator: Senador Hélio Costa

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em ca-
ráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 192, de 2004 (nº 3.012, de 2003, na Câmara dos 
Deputados), destinado a aprovar o ato constante da 
Portaria nº 650, de 26 de abril de 2002, que autori-
za a Associação Cultural e Beneficente Cristovam 
Chiaradia a executar serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de Senador Cortes, Estado de 
Minas Gerais. O ato foi submetido à apreciação do 
Congresso Nacional por meio de mensagem presi-
dencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com 
o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento 
que integra os autos, dá conta de que a presente so-
licitação foi instruída em conformidade com a legis-
lação aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comis-
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e In-
formática da Câmara dos Deputados, que seguiu 
o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de 
Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, 
o projeto foi considerado jurídico, constitucional e 
vazado em boa técnica legislativa.

Na Câmara dos Deputados, realizou-se o ajus-
te do período de validade da outorga, que passa de 
três para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 
11 de dezembro de 2002, que “altera o parágrafo 
único do art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro 
de 1998, que institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária, para aumentar o prazo de outorga”.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Co-
missão de Educação opinar acerca de proposições 
que versem sobre comunicação, imprensa, radio-
difusão, televisão, outorga e renovação de con-
cessão, permissão e autorização para serviços de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens, incum-
bindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa des-
sas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encon-
tra disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de 
fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 
2.615, de 3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara dos Depu-
tados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo 
sob exame, atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União 
e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos 
dos arts. 49, XII, e 223 da Constituição. Constata-
se que o referido projeto não contraria preceitos 
ou princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a 
objetar no tocante à sua constitucionalidade ma-
terial. Sob o aspecto de técnica legislativa, obser-
va-se que o projeto está em perfeita consonância 
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 
de fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha 
o PDS nº 192, de 2004, não evidenciou violação 
das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, 
de 1998.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documenta-
ção que acompanha o PDS nº 192, de 2004, não 
evidenciou violação da legislação pertinente, e não 
havendo reparos quanto aos aspectos de consti-
tucionalidade, juridicidade ou técnica legislativa, 
opinamos pela aprovação do ato que autoriza a 
Associação Cultural e Beneficente Cristovam Chia-
radia a executar serviço de radiodifusão comunitá-
ria na cidade de Senador Cortes, Estado de Minas 
Gerais, na forma do Projeto de Decreto Legislativo 
originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2004. –
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PARECER Nº 1.099, DE 2004

Da Comissão de Educação, em cará-
ter terminativo, sobre o Projeto de Decre-
to Legislativo nº 197, de 2004 (nº 3.055, 
de 2003, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à 
Jake Comunicações Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada na cidade de Alvorada 
D’Oeste, Estado de Rondônia.

Relator: Senador Valdir Raupp
Relatora ad hoc: Senadora Fátima Cleide

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em ca-
ráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 197, de 2004 (nº 3.055, de 2003, na Câmara dos 
Deputados), destinado a aprovar o ato constante da 
Portaria nº 728, de 10 de maio de 2002, que outorga 
permissão à Jake Comunicações Ltda. para explo-
rar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Alvorada D’Oeste, Estado 
de Rondônia. O ato foi submetido à apreciação do 
Congresso Nacional por meio de mensagem presi-
dencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com 
o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Co-
municações ao Presidente da República, docu-
mento que integra os autos, dá conta de que a 
presente solicitação foi instruída de conformida-
de com a legislação aplicável, o que levou ao seu 
deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comis-
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e In-
formática da Câmara dos Deputados, que seguiu 
o parecer favorável de seu relator. Na Comissão 
de Constituição e Justiça e de Redação daquela 
Casa, o projeto foi considerado jurídico, constitu-
cional e vazado em boa técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comis-

são de Educação opinar acerca de proposições que 
versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, 
televisão, outorga e renovação de concessão, per-
missão e autorização para serviços de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens, devendo pronunciar-se 
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa dessas proposições.

O exame da documentação que acompanha 
o PDS nº 197, de 2004, não evidenciou violação 
das formalidades estabelecidas na Resolução do 
Senado Federal nº 39, de 1992, norma interna dis-
ciplinadora do processo de exame e apreciação 
dos atos do Poder Executivo que outorgam ou re-
novam concessão, permissão ou autorização para 
que se executem serviços de radiodifusão sonora 
e de sons e imagens.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legis-
lativo o instrumento adequado, conforme precei-
tua o art. 213, II, do Regimento Interno do Senado 
Federal.

A proposição oriunda da Câmara dos Depu-
tados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo 
sob exame, atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União 
e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos 
dos arts. 49, XII, e 223 da Constituição. Constata-
se que o referido projeto não contraria preceitos ou 
princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar 
no tocante à sua constitucionalidade material.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documenta-
ção que acompanha o PDS nº 197, de 2004, não 
evidenciou violação das formalidades estabelecidas 
na Resolução do Senado Federal nº 39, de 1992, e 
não havendo reparos quanto aos aspectos de cons-
titucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa, 
opinamos pela aprovação do ato que outorga per-
missão à Jake Comunicações Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência mo-
dulada na cidade de Alvorada D’Oeste, Estado de 
Rondônia, na forma do Projeto de Decreto Legisla-
tivo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2004. –
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PARECER Nº 1.100, DE 2004

Da Comissão de Educação, em de-
cisão terminativa, sobre o Projeto de De-
creto Legislativo nº 210, de 2004 (nº 3.112, 
de 2003, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Fun-
dação Jalles Machado, para executar servi-
ço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Goianésia, Estado 
de Goiás.

Relator: Senador Demóstenes Torres

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para decisão terminativa, 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 210, de 2004. 

Por meio de mensagem presidencial, o Presiden-
te da República submete ao Congresso Nacional, nos 
termos do art. 223, § 3º, da Constituição Federal, ato 
constante da Portaria nº 875, de 4 de junho de 2002, 
que outorga permissão à Fundação Jalles Machado 
para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqü-
ência modulada, com fins exclusivamente educativos, 
na cidade de Goianésia, Estado de Goiás.

A documentação anexada à mensagem presiden-
cial informa que o processo foi examinado pelos órgãos 
técnicos do Ministério das Comunicações, constatan-
do-se estar devidamente instruído e em conformidade 
com a legislação pertinente.

O referido projeto, examinado pela Comissão de 
Ciência Tecnologia, Comunicação e Informática da 
Câmara dos Deputados, recebeu parecer favorável de 
seu relator, e aprovação daquele órgão colegiado. Já 
na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação 
daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, cons-
titucional e vazado em boa técnica legislativa.

II – Análise

O processo de outorga pelo Poder Executivo para 
execução de serviço de radiodifusão educativa obe-
dece a exigências distintas daquelas observadas nos 
casos de concessões ou permissões para exploração 
de canais comerciais de rádio e televisão.

O Regulamento dos Serviços de Radiodifusão 
(RSR), aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de 
outubro de 1963, com a redação dada pelo Decreto 
nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996, dispõe no seu 
art. 13, §§ 1º e 2º, que a outorga para exploração des-
se tipo de serviço não depende de edital. Tampouco 
se aplicam à radiodifusão educativa as exigências da 
Resolução do Senado Federal nº 39, de 1992, que 
dispõe sobre formalidades e critérios para a aprecia-

ção dos atos de outorga e renovação de concessão 
e permissão para o serviço de radiodifusão sonora e 
de sons e imagens.

Além disso, devido à sua especificidade, os canais 
de radiodifusão educativa são reservados à exploração 
da União, Estados e Municípios, universidades e funda-
ções constituídas no Brasil, com finalidade educativa, 
conforme preceitua o art. 14 do Decreto nº 236, de 28 
de fevereiro de 1967, que complementou e modificou 
a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, que instituiu 
o Código Brasileiro de Telecomunicações.

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e au-
torização para serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre 
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
dessas proposições.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal. Sob o as-
pecto de técnica legislativa, observa-se que o projeto 
está em perfeita consonância com o disposto na Lei 
Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 210, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na legislação aplicável.

A proposição, oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame atende 
aos requisitos constitucionais formais relativos à com-
petência legislativa da União e às atribuições do Con-
gresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da 
Constituição. Constata-se que o referido projeto não 
contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada 
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucio-
nalidade material.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 210, de 2004, não eviden-
ciou violação da legislação pertinente, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela 
aprovação do ato que outorga permissão à Fundação 
Jalles Machado, para executar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de Goiané-
sia, Estado de Goiás, na forma do Projeto de Decreto 
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2004. –
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PARECER Nº 1.101, DE 2004

Da Comissão de Educação, em de-
cisão terminativa, sobre o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 228, de 2004 (nº 
31, de 2003, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão 
á Continental Comunicações Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sono-
ra em freqüência modulada na cidade 
de São José do Xingu, Estado de Mato 
Grosso.

Relator: Senador Jonas Pinheiro
Relator ad hoc: Senador Juvêncio da Fon-

seca

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para decisão ter-
minativa, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) 
nº 228, de 2004 (nº 31, de 2003, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga permis-
são à Continental Comunicações Ltda. para explo-
rar o serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de São José do Xingu, Estado 
de Mato Grosso.

Por meio de mensagem presidencial, o Presi-
dente da República submete ao Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 311, de 19 de março 
de 2002, que outorga permissão para a exploração 
de canal de radiodifusão sonora, nos termos do art. 
223, § 3º, da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento 
que integra os autos, dá conta de que a presente 
solicitação foi instruída de conformidade com a legis-
lação aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer 
favorável de seu relator.

Na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Redação daquela Casa, o projeto foi considerado 
jurídico, constitucional e vazado em boa técnica 
legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal (RISF), no seu art. 102, IV, cumpre 
à Comissão de Educação opinar acerca de propo-
sições que versem sobre comunicação, imprensa, 

radiodifusão, televisão, outorga e renovação de 
concessão, permissão e autorização para serviços 
de radiodifusão sonora e de sons e imagens, de-
vendo pronunciar-se também sobre a constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas 
proposições.

O processo de exame e apreciação dos atos 
do Poder Executivo que outorgam ou renovam con-
cessão, permissão ou autorização para que se exe-
cutem serviços de radiodifusão sonora e de sons 
e imagens, nos termos do art. 223 da Constituição 
Federal, orienta-se, nesta Casa do Legislativo, pe-
las formalidades e pelos critérios estabelecidos 
na Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal. 
Essa norma interna relaciona os elementos a se-
rem informados pela entidade pretendente e pelo 
Ministério das Comunicações que devem instruir 
o processo submetido à análise da Comissão de 
Educação.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua 
o art. 213, II, do RISF.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, aten-
de aos requisitos constitucionais formais relativos à 
competência legislativa da União e às atribuições do 
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, 
e 223 da Constituição. Constata-se que o referido 
projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei 
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à 
sua constitucionalidade material.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documenta-
ção que acompanha o PDS nº 228, de 2004, não 
evidenciou violação das formalidades estabelecidas 
na legislação vigente e não havendo reparos quanto 
aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e 
de técnica legislativa, opinamos pela aprovação do 
ato que outorga permissão à Continental Comuni-
cações Ltda., para executar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de São 
José do Xingu, Estado de Mato Grosso, na forma 
do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câ-
mara dos Deputados.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2004.
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PARECER Nº 1102, DE 2004

Da Comissão de Educação, em cará-
ter terminativo, sobre o Projeto de Decre-
to Legislativo nº 262, de 2004 (n° 3.151, 
de 2003, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a A Voz de 
Lagoa Santa – Associação Comunitária 
Lagoa-Santense de Assistência Social e 
Radiodifusão a executar serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Lagoa 
Santa, Estado de Minas Gerais.

Relator: Senador Hélio Costa

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em ca-
ráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 262, de 2004 (nº 3.151, de 2003, na Câmara 
dos Deputados), destinado a aprovar o ato cons-
tante da Portaria nº 989, de 12 de junho de 2002, 
que autoriza a A Voz de Lagoa Santa – Associação 
Comunitária Lagoa-Santense de Assistência Social 
e Radiodifusão a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Lagoa Santa, Estado de 
Minas Gerais. O ato foi submetido à apreciação do 
Congresso Nacional por meio de mensagem presi-
dencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com 
o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento 
que integra os autos, dá conta de que a presente so-
licitação foi instruída em conformidade com a legis-
lação aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comis-
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e In-
formática da Câmara dos Deputados, que seguiu o 
parecer favorável de seu relator. Na Comissão de 
Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, 
o projeto foi considerado jurídico, constitucional e 
vazado em boa técnica legislativa.

Na Câmara dos Deputados, realizou-se o ajus-
te do período de validade da outorga, que passa de 
três para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 
11 de dezembro de 2002, que “altera o parágrafo 
único do art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro 
de 1998, que institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária, para aumentar o prazo de outorga”.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Co-
missão de Educação opinar acerca de proposições 
que versem sobre comunicação, imprensa, radio-
difusão, televisão, outorga e renovação de con-
cessão, permissão e autorização para serviços de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens, incum-
bindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa des-
sas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encon-
tra disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de 
fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 
2.615, de 3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara dos Depu-
tados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo 
sob exame, atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União 
e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos 
dos arts. 49, XII, e 223 da Constituição. Constata-
se que o referido projeto não contraria preceitos 
ou princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a 
objetar no tocante à sua constitucionalidade ma-
terial. Sob o aspecto de técnica legislativa, obser-
va-se que o projeto está em perfeita consonância 
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 
de fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha 
o PDS nº 262, de 2004, não evidenciou violação 
das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, 
de 1998.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documenta-
ção que acompanha o PDS nº 262, de 2004, não 
evidenciou violação da legislação pertinente, e não 
havendo reparos quanto aos aspectos de consti-
tucionalidade, juridicidade ou técnica legislativa, 
opinamos pela aprovação do ato que autoriza a A 
Voz de Lagoa Santa – Associação Comunitária La-
goa-Santense de Assistência Social e Radiodifusão 
a executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Lagoa Santa, Estado de Minas Gerais, na 
forma do Projeto de Decreto Legislativo originário 
da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, em 29 de junho de 2004.
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PARECER Nº 1103, DE 2004

Da Comissão de Educação, em de-
cisão terminativa, sobre o Projeto de De-
creto Legislativo nº 291, de 2004 (nº 3.007, 
de 2003, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação 
Comunitária de Desenvolvimento Artís-
tico, Cultural Informativo e Social de Te-
souro – MT a executar serviço de radiodi-
fusão comunitária na cidade de Tesouro, 
Estado de Mato Grosso.

Relator: Senador Jonas Pinheiro
Relator ad hoc: Senador Juvêncio da Fon-

seca

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para decisão termi-
nativa, o Projeto de Decreto Legislativo nº 291, de 
2004 (nº 3.007, de 2003, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que autoriza a Associação 
Comunitária de Desenvolvimento Artístico, Cultural, 
Informativo e Social de Tesouro – MT a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Tesouro, Estado de Mato Grosso.

Por meio de mensagem presidencial, o Presi-
dente da República submete ao Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 507, de 2 de abril de 
2002, que autoriza a exploração de canal de radio-
difusão, nos termos do art. 49, XII, combinado com 
o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento 
que integra os autos, informa que a presente solici-
tação foi instruída de conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comis-
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e In-
formática da Câmara dos Deputados, que seguiu 
o parecer favorável de seu relator. Na Comissão 
de Constituição e Justiça e de Redação daquela 
Casa, o projeto recebeu substitutivo que corrige 
o prazo da autorização de três para dez anos, em 
conformidade com o disposto na Lei nº 10.597, de 
11 de dezembro de 2002.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Co-
missão de Educação opinar acerca de proposições 

que versem sobre comunicação, imprensa, radio-
difusão, televisão, outorga e renovação de con-
cessão, permissão e autorização para serviços de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens, incum-
bindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa des-
sas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encon-
tra disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de 
fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 
2.615, de 3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, aten-
de os requisitos constitucionais formais relativos à 
competência legislativa da União e às atribuições do 
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, 
e 223 da Constituição. Constata-se que o referido 
projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei 
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à 
sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de 
técnica legislativa, observa-se que o projeto está em 
perfeita consonância com o disposto na Lei Com-
plementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 291, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998. 
O período de validade da outorga, corrigido de três 
para dez anos, encontra-se em conformidade com 
a Lei nº 10.597, de 2002, que “altera o parágrafo 
único do art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro 
de 1998, que institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária, para aumentar o prazo de outorga.”

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documenta-
ção que acompanha o PDS nº 291, de 2004, não 
evidenciou violação da legislação pertinente, e não 
havendo reparos quanto aos aspectos de consti-
tucionalidade, juridicidade ou técnica legislativa, 
opinamos pela aprovação do ato que autoriza a 
Associação Comunitária de Desenvolvimento Artís-
tico, Cultural, Informativo e Social de Tesouro – MT 
a executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Tesouro, Estado de Mato Grosso, na for-
ma do Projeto de Decreto Legislativo originário da 
Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2004.
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PARECER Nº 1104, DE 2004

Da Comissão de Educação, em ca-
ráter terminativo, sobre o Projeto de De-
creto Legislativo nº 381, de 2004 (nº 91, 
de 2003, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à 
Rádio FM Camocim Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqü-
ência modulada na cidade de Camocim 
de São Félix, Estado de Pernambuco.

Relator: Senador Sérgio Guerra
Relator Ad Hoc Senador Eduardo Azevedo

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para apreciação em 
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legisla-
tivo nº 381, de 2004 (nº 91, de 2003, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que outorga per-
missão à Rádio FM Camocim Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência mo-
dulada na cidade de Camocim de São Félix, Estado 
de Pernambuco.

Por meio de mensagem presidencial, o Presi-
dente da República submete ao Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 321, de 19 de março 
de 2002, que outorga permissão para a exploração 
de canal de radiodifusão sonora, nos termos do art. 
223, § 3º, da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento 
que integra os autos, dá conta de que a presente so-
licitação foi instruída em conformidade com a legis-
lação aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comis-
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e In-
formática da Câmara dos Deputados, que seguiu o 
parecer favorável de seu relator. Na Comissão de 
Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, 
o projeto foi considerado jurídico, constitucional e 
vazado em boa técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Co-
missão de Educação opinar acerca de proposi-
ções que versem sobre comunicação, imprensa, 
radiodifusão, televisão, outorga e renovação de 
concessão, permissão e autorização para serviços 
de radiodifusão sonora e de sons e imagens, de-

vendo pronunciar-se também sobre a constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas 
proposições.

O processo de exame e apreciação dos atos 
do Poder Executivo que outorgam ou renovam con-
cessão, permissão ou autorização para que se exe-
cutem serviços de radiodifusão sonora e de sons 
e imagens, nos termos do art. 223 da Constituição 
Federal, orienta-se, nesta Casa do Legislativo, pe-
las formalidades e pelos critérios estabelecidos 
na Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal. 
Essa norma interna relaciona os elementos a se-
rem informados pela entidade pretendente e pelo 
Ministério das Comunicações que devem instruir 
o processo submetido à análise da Comissão de 
Educação.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 381, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 
1992, do Senado Federal.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legis-
lativo o instrumento adequado, conforme precei-
tua o art. 213, II, do Regimento Interno do Senado 
Federal.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, aten-
de aos requisitos constitucionais formais relativos à 
competência legislativa da União e às atribuições do 
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, 
e 223 da Constituição. Constata-se que o referido 
projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei 
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à 
sua constitucionalidade material.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documenta-
ção que acompanha o PDS nº 381, de 2004, não 
evidenciou violação das formalidades estabelecidas 
na Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal, e 
não havendo reparos quanto aos aspectos de cons-
titucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa, 
opinamos pela aprovação do ato que outorga per-
missão à Rádio FM Camocim Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência mo-
dulada na cidade de Camocim de São Félix, Estado 
de Pernambuco, na forma do Projeto de Decreto 
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2004.
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PARECER Nº 1.105, DE 2004

Da Comissão de Educação, em ca-
ráter terminativo, sobre o Projeto de De-
creto Legislativo nº 407, de 2004 (nº 780, 
de 2003, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga concessão à Rá-
dio O Guri AM Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda média 
na cidade de Balneário Camboriú, Estado 
de Santa Catarina.

Relator: Senador Leonel Pavan

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em ca-
ráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 407, de 2004 (nº 780, de 2003, na Câmara dos 
Deputados), destinado a aprovar o ato constante do 
Decreto de 19 de setembro de 2001, que outorga a 
concessão à Rádio O Guri AM Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média na 
cidade de Balneário Camboriú, Estado de Santa 
Catarina. O ato foi submetido à apreciação do Con-
gresso Nacional por meio de mensagem presiden-
cial, nos termos do art. 49, XII, combinado com o 
art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento 
que integra os autos, dá conta de que a presente 
solicitação foi instruída de conformidade com a legis-
lação aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comis-
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e In-
formática da Câmara dos Deputados, que seguiu 
o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de 
Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, 
o projeto foi considerado jurídico, constitucional e 
vazado em boa técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comis-
são de Educação opinar acerca de proposições que 
versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, 

televisão, outorga e renovação de concessão, per-
missão e autorização para serviços de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens, devendo pronunciar-se 
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa dessas proposições.

O exame da documentação que acompanha 
o PDS nº 407, de 2004, não evidenciou violação 
das formalidades estabelecidas na Resolução do 
Senado Federal nº 39, de 1992, norma interna dis-
ciplinadora do processo de exame e apreciação 
dos atos do Poder Executivo que outorgam ou re-
novam concessão, permissão ou autorização para 
que se executem serviços de radiodifusão sonora 
e de sons e imagens.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legis-
lativo o instrumento adequado, conforme precei-
tua o art. 213, II, do Regimento Interno do Senado 
Federal.

A proposição oriunda da Câmara dos Depu-
tados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo 
sob exame, atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União 
e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos 
dos arts. 49, XII e 223 da Constituição. Constata-
se que o referido projeto não contraria preceitos ou 
princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar 
no tocante à sua constitucionalidade material.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documenta-
ção que acompanha o PDS nº 407, de 2004, não 
evidenciou violação das formalidades estabelecidas 
na Resolução do Senado Federal nº 39, de 1992, e 
não havendo reparos quanto aos aspectos de cons-
titucionalidade, juridicidade e de técnica legislati-
va, opinamos pela aprovação do ato que outorga a 
concessão à Rádio O Guri AM Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média na 
cidade de Balneário Camboriú, Estado de Santa 
Catarina, na forma do projeto de decreto legislativo 
originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2004. 
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PARECER Nº 1.106, DE 2004

Da Comissão de Educação, em de-
cisão terminativa, sobre o Projeto de De-
creto Legislativo nº 565, de 2004 (nº 484, 
de 2003, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação 
de Desenvolvimento Artístico, Cultural e 
Social de Juara – MT a executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade 
de Juara, Estado de Mato Grosso.

Relator: Senador Jonas Pinheiro

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para decisão termi-
nativa, o Projeto de Decreto Legislativo nº 565, de 
2004 (nº 484, de 2003, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que autoriza a Associação de De-
senvolvimento Artístico, Cultural e Social de Juara 
– MT a executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Juara, Estado de Mato Grosso.

Por meio de mensagem presidencial, o Pre-
sidente da República submete ao Congresso Na-
cional o ato constante da Portaria nº 2.294, de 31 
de outubro de 2002, que autoriza a exploração de 
canal de radiodifusão, nos termos do art. 49, XII, 
combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Cons-
tituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento 
que integra os autos, dá conta de que a presente 
solicitação foi instruída de conformidade com a legis-
lação aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O projeto oriundo da Câmara dos Deputados já 
contempla correção do prazo da autorização de três 
para dez anos, em conformidade com o disposto na 
Lei nº 10.597, de 11 de dezembro de 2002.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Co-
missão de Educação opinar acerca de proposições 
que versem sobre comunicação, imprensa, radio-

difusão, televisão, outorga e renovação de con-
cessão, permissão e autorização para serviços de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens, incum-
bindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa des-
sas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encon-
tra disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de 
fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 
2.615, de 3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, aten-
de os requisitos constitucionais formais relativos à 
competência legislativa da União e às atribuições do 
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, 
e 223 da Constituição. Constata-se que o referido 
projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei 
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à 
sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de 
técnica legislativa, observa-se que o projeto está em 
perfeita consonância com o disposto na Lei Com-
plementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 565, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998. 
O período de validade da outorga, corrigido de três 
para dez anos, encontra-se em conformidade com 
a Lei nº 10.597, de 2002, que “altera o parágrafo 
único do art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro 
de 1998, que institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária, para aumentar o prazo de outorga”.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documenta-
ção que acompanha o PDS nº 565, de 2004, não 
evidenciou violação da legislação pertinente, e não 
havendo reparos quanto aos aspectos de consti-
tucionalidade, juridicidade ou técnica legislativa, 
opinamos pela aprovação do ato que autoriza a 
Associação de Desenvolvimento Artístico, Cultural 
e Social de Juara – MT a executar serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Juara, Estado de 
Mato Grosso, na forma do Projeto de Decreto Le-
gislativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão , 29 de junho de 2004.
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PARECER Nº 1107, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 571, de 
2004 (nº 3.182/2003, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que outorga con-
cessão ao Sistema Gois de Radiodifusão 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na cidade de Água 
Boa, Estado de Mato Grosso.

Relator: Senador Jonas Pinheiro

I – Relatório 

Chega a esta Comissão, para decisão terminati-
va, o Projeto de Decreto Legislativo (PDL) nº 571, de 
2004 (nº 3.182, de 2003, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga concessão ao Sistema 
Gois de Radiodifusão Ltda., para explorar o serviço 
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de 
Água Boa, Estado de Mato Grosso.

Por meio de mensagem presidencial, o Presidente da 
República submete ao Congresso Nacional o ato constante 
do Decreto de 28 de agosto de 2002, que outorga conces-
são para a exploração de canal de radiodifusão sonora, 
nos termos do art. 223, § 3º, da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação 
foi instruída de conformidade com a legislação aplicá-
vel, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator.

Na Comissão de Constituição e Justiça e de Re-
dação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, 
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.

II – Análise 

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal (RISF), no seu art. 102, IV, cumpre à Co-
missão de Educação opinar acerca de proposições que 
versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, te-
levisão, outorga e renovação de concessão, permissão 
e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre 

a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 

dessas proposições.

O processo de exame e apreciação dos atos 

do Poder Executivo que outorgam ou renovam con-

cessão, permissão ou autorização para que se exe-

cutem serviços de radiodifusão sonora e de sons 

e imagens, nos termos do art. 223 da Constituição 

Federal, orienta-se, nesta Casa do Legislativo, pe-

las formalidades e pelos critérios estabelecidos 

na Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal. 

Essa norma interna relaciona os elementos a se-

rem informados pela entidade pretendente e pelo 

Ministério das Comunicações que devem instruir 

o processo submetido à análise da Comissão de 

Educação.

A matéria é de competência exclusiva do Con-

gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislati-

vo o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 

213, II, do RISF.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 

aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, aten-

de aos requisitos constitucionais formais relativos à 

competência legislativa da União e às atribuições do 

Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, 

e 223 da Constituição. Constata-se que o referido 

projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei 

Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua 

constitucionalidade material.

III – Voto 

Tendo em vista que o exame da documentação 

que acompanha o PDL nº 571, de 2004 não evidenciou 

violação das formalidades estabelecidas na legislação 

vigente, e não havendo reparos quanto aos aspectos 

de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legis-

lativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga 

concessão ao Sistema Gois de Radiodifusão Ltda., 

para executar serviço de radiodifusão sonora em onda 

média na cidade de Água Boa, Estado de Mato Grosso, 

na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário 

da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2004.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não-renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 1.108, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 158, de 
2002 (nº 1.234/2001, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que renova a con-
cessão da Rádio Floriano Ltda., para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na cidade de Floriano, Estado 
do Piauí.

Relator: Senador Mão Santa

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para decisão terminati-
va, o Projeto de Decreto Legislativo nº 158, de 2002 (nº 
1.234, de 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão da Rádio Floriano Ltda., 
para explorar o serviço de radiodifusão sonora em onda 
média na cidade de Floriano, Estado do Piauí.

Por meio de mensagem presidencial, o Presidente da 
República submete ao Congresso Nacional o ato constante 
do Decreto de 6 de dezembro de 2000, que renova con-
cessão para a exploração de canal de radiodifusão sonora, 
nos termos do art. 223, § 3º, da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação 
foi instruída de conformidade com a legislação aplicá-
vel, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câ-
mara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de 
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, 
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão de 
Educação opinar acerca de proposições que versem sobre 
comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e 
renovação de concessão, permissão e autorização para 
serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, de-
vendo pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa dessas proposições.

O processo de exame e apreciação dos atos do 
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, 
permissão ou autorização para que se executem serviços 
de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos termos 
do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, nesta 
Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos critérios 
estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992, do Senado 
Federal. Essa norma interna relaciona os elementos a 
serem informados pela entidade pretendente e pelo Mi-
nistério das Comunicações que devem instruir o processo 
submetido à análise da Comissão de Educação.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 158, de 2002, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 
1992, do Senado Federal.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
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A proposição oriunda da Câmara, destinada a apro-
var o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos re-
quisitos constitucionais formais relativos à competência 
legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacio-
nal, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da Constituição. 
Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos 
ou princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar 
no tocante à sua constitucionalidade material.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 158, de 2002, não evidenciou 

violação das formalidades estabelecidas na Resolução 

nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não havendo 

reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 

juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela 

aprovação do ato que renova a concessão da Rádio 

Floriano Ltda.; para executar serviço de radiodifusão 

sonora em onda média na cidade de Floriano, Estado 

do Piauí, na forma do Projeto de Decreto Legislativo 

originário da Câmara dos Deputados.  

Sala da Comissão, 29 de junho 2004.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA  
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA  
DO BRASIL 1988

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

Seção II 
Das atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicaçao Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o principio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 1.109, DE 2004

Da Comissão de Educação, em caráter 
terminativo, sobre o Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 513, de 2003 (nº 2.549, de 2002, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que renova a concessão da Rádio Ara-
puan Ltda. para explorar serviço de radio-
difusão sonora em onda média na cidade 
de João Pessoa, Estado da Paraíba.

Relator: Senador José Maranhão
Relator (ad hoc) Senador Efraim Morais

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 513, de 
2003 (nº 2.549, de 2002, na Câmara dos Deputados), 
destinado a aprovar o ato constante do Decreto de 17 
de julho de 2000, que renova concessão outorgada à 
Rádio Arapuan Ltda. para explorar serviço de radiodifu-
são sonora em onda média na cidade de João Pessoa, 
Estado da Paraíba, O ato foi submetido à apreciação 
do Congresso Nacional por meio de mensagem presi-
dencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com o 
art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solici-
tação foi instruída de conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câ-
mara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de 
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, 
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão de 
Educação opinar acerca de proposições que versem sobre 
comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e 
renovação de concessão, permissão e autorização para 
serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, de-
vendo pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa dessas proposições.

O exame da documentação que acompanha o 
PDL nº 513, de 2003, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Resolução do Senado 
Federal nº 39, de 1992, norma interna disciplinadora 
do processo de exame e apreciação dos atos do Poder 
Executivo que outorgam ou renovam concessão, per-
missão ou autorização para que se executem serviços 
de radiodifusão sonora e de sons e imagens.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, 
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o re-
ferido projeto não contraria preceitos ou princípios da 
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Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à 
sua constitucionalidade material.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDL nº 513, de 2003, não evidenciou 
violação das formalidades estabelecidas na Resolução 
do Senado Federal nº 39, de 1992, e não havendo 

reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela 
aprovação do ato que renova concessão outorgada à 
Rádio Arapuan Ltda. para explorar serviço de radiodifu-
são sonora em onda média na cidade de João Pessoa, 
Estado da Paraíba, na forma do Projeto de Decreto 
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2004.
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PARECER Nº 1.110, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 685, de 
2003 (nº 1.889/2002, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária Comunicação e 
Ação Social a executar serviço de radiodi-
fusão comunitária na cidade de Soledade, 
Estado da Paraíba.

Relator: Senador José Maranhão
Relator Ad Hoc Senador Efraim Morais

I – Relatório 

Chega a esta Comissão, para exame em ca-
ráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 685, de 2003 (nº 1.889, de 2002, na Câmara dos 
Deputados), destinado a aprovar o ato constante 
da Portaria nº 763, de 6 de dezembro de 2001, que 
autoriza a Associação Comunitária Comunicação e 
Ação Social a executar serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de Soledade, Estado da Paraí-
ba. O ato foi submetido à apreciação do Congresso 
Nacional por meio de mensagem presidencial, nos 
termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 
3º, ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

Na Câmara dos Deputados, realizou-se o ajuste 
do período de validade da outorga, que passa de três 
para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de 
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do 
art. 62 da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que 
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para 
aumentar o prazo de outorga”.

II – Análise 

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Co-
missão de Educação opinar acerca de proposições 
que versem sobre comunicação, imprensa, radio-
difusão, televisão, outorga e renovação de con-
cessão, permissão e autorização para serviços de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens, incum-
bindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa des-
sas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara dos Depu-
tados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo 
sob exame, atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União 
e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos 
dos arts. 49, XII, e 223 da Constituição. Constata-
se que o referido projeto não contraria preceitos 
ou princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a 
objetar no tocante à sua constitucionalidade ma-
terial. Sob o aspecto de técnica legislativa, obser-
va-se que o projeto está em perfeita consonância 
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 
de fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 685, de 2003, não evidenciou violação das for-
malidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 685, de 2003, não eviden-
ciou violação da legislação pertinente, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela 
aprovação do ato que autoriza a Associação Comu-
nitária Comunicação e Ação Social a executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Soledade, 
Estado da Paraíba, na forma do Projeto de Decreto 
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2004.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA  
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA  
DO BRASIL 

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

Seção II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, §§ 2º e 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária, e dá outras providências.

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

Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar 
à entidade interessada autorização para exploração 
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, observa-
dos os procedimentos estabelecidos nesta Lei e 
normas reguladoras das condições de exploração 
do Serviço.

Parágrafo único. A outorga terá validade de dez 
anos, permitida a renovação por igual período, se cum-
pridas as exigências desta Lei e demais disposições 
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597. de 
11-12-02)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Aprova o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,  
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das leis, 
conforme determina o parágrafo único do 
art. 59 da Constituição Federal, e estabe-
lece normas para a consolidação dos atos 
normativos que menciona.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

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

....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612, 

de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art 6º ....................................................  
Parágrafo único. A outorga terá valida-

de de dez anos, permitida a renovação por 
igual período, se cumpridas as exigências 
desta Lei e demais disposições legais vi-
gentes.” (NR)

....................................................................................
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PARECER Nº 1.111, DE 2004

Da Comissão de Educação,sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 686, de 
2003 (nº 1.995/2002, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação de Radiodifusão Comunitária 
de Salgadinho – PB a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Sal-
gadinho, Estado da Paraíba.

Relator: Senador José Maranhão
Relator ad hoc: Senador Efraim Morais

I – Relatório 

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 686, de 
2003 (nº 1.995, de 2002, na Câmara dos Deputados), 
destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº 
793, de 14 de dezembro de 2001, que autoriza a As-
sociação de Radiodifusão Comunitária de Salgadinho 
– PB a executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Salgadinho, Estado da Paraíba. O ato 
foi submetido à apreciação do Congresso Nacional 
por meio de mensagem presidencial, nos termos do 
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

Na Câmara dos Deputados, realizou-se o ajuste 
do período de validade da outorga, que passa de três 
para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de 
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do 
art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que 
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para 
aumentar o prazo de outorga”.

II – Análise 

Conforme determina o Regimento Interno do Se-

nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 

de Educação opinar acerca de proposições que ver-

sem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, tele-

visão, outorga e renovação de concessão, permissão 

e autorização para serviços de radiodifusão sonora 

e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se 

também sobre a constitucionalidade, juridicidade e 

técnica legislativa dessas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 

disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-

ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 

3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, 

destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 

exame, atende aos requisitos constitucionais formais 

relativos à competência legislativa da União e às atri-

buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 

49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o refe-

rido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei 

Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua 

constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica 

legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita 

consonância com o disposto na Lei Complementar nº 

95, de 26 de fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o 

PDL nº 686, de 2003, não evidenciou violação das for-

malidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.

III – Voto 

Tendo em vista que o exame da documentação 

que acompanha o PDL nº 686, de 2003, não eviden-

ciou violação da legislação pertinente, e não havendo 

reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 

juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela apro-

vação do ato que autoriza a Associação de Radiodifu-

são Comunitária de Salgadinho – PB a executar serviço 

de radiodifusão comunitária na cidade de Salgadinho, 

Estado da Paraíba, na forma do Projeto de Decreto 

Legislativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2004.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA  
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA  
DO BRASIL 1988

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

Seção II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º – O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do Art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º – A não renovação da concessão ou permis-
são dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quin-
tos do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º – O ato de outorga ou renovação somente 
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º – O cancelamento da concessão ou per-
missão, antes de vencido o prazo, depende de deci-
são judicial.

§ 5º – o prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária e dá outras providências.

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

Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar 
à entidade interessada autorização para exploração 
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, observa-
dos os procedimentos estabelecidos nesta Lei e 
normas reguladoras das condições de exploração 
do Serviço.

Parágrafo único. A outorga terá validade de dez 
anos, permitida a renovação por igual período, se cum-
pridas as exigências desta Lei e demais disposições 
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597, de 
11-12-2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Aprova o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,  
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das leis, 
conforme determina o parágrafo único do 
Art. 59 da Constituição Federal, e estabe-
lece normas para a consolidação dos atos 
normativos que menciona.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

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

....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do Art. 6º da Lei nº 

9.612, de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 6º ...................................................
Parágrafo único. A outorga terá valida-

de de dez anos, permitida a renovação por 
igual período, se cumpridas as exigências 
desta Lei e demais disposições legais vi-
gentes.” (NR)

....................................................................................
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PARECER Nº 1.112 DE 2004

Da Comissão de educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 803, de 
2003 (nº 1428/2001, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária Ave Branca para 
o Desenvolvimento Social, Cultural e Artís-
tico dos Moradores da Praça do D.I. – QNA 
- Taguatinga – DF a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Ta-
guatinga, Distrito Federal.

Relator: Senador Paulo Octávio
Relator (ad hoc): Senador Efraim Morais

I –  Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 803, de 
2003 (nº 1.428, de 2001, na Câmara dos Deputados), 
destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº 577, 
de 22 de setembro de 2000, que autoriza a Associa-
ção Comunitária Ave Branca para o Desenvolvimento 
Social, Cultural e Artístico dos Moradores da Praça do 
D.I. — QNA — Taguatinga — DF a executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Taguatinga, 
Distrito Federal. O ato foi submetido à apreciação do 
Congresso Nacional por meio de mensagem presiden-
cial, nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 
223, § 3º, ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que ver-
sem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, tele-
visão, outorga e renovação de concessão, permissão 

e autorização para serviços de radiodifusão sonora e 
de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se tam-
bém sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa dessas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, aten-
de aos requisitos constitucionais formais relativos à 
competência legislativa da União e às atribuições do 
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 
223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto 
não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada 
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucio-
nalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa, 
observa-se que o projeto está em perfeita consonância 
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de 
fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 803, de 2003, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998, 
tendo ocorrido, na Câmara dos Deputados, o ajuste 
do período de validade da outorga, que passa de três 
para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de 
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do 
art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que 
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para 
aumentar o prazo de outorga”.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 803, de 2003, não eviden-
ciou violação da legislação pertinente, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela apro-
vação do ato que autoriza a Associação Comunitária 
Ave Branca para o Desenvolvimento Social, Cultural 
e Artístico dos Moradores da Praça do D.I. – QNA 
– Taguatinga – DF a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Taguatinga, Distrito Federal, 
na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário 
da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2004 
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA  
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÂO DA REPÚBLICA FEDERATIVA  
DO BRASIL 1988

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

Seção II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPITULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º – O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º – A não renovação da concessão ou permis-
são dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quin-
tos do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º – O ato de outorga ou renovação somente 
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º – O cancelamento da concessão ou per-
missão, antes de vencido o prazo, depende de deci-
são judicial.

§ 5º – O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária e dá outras providências.

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

Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar 
à entidade interessada autorização para exploração 
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, observa-
dos os procedimentos estabelecidos nesta Lei e 
normas reguladoras das condições de exploração 
do Serviço.

Parágrafo único. A outorga terá validade de dez 
anos, permitida a renovação por igual período, se cum-
pridas as exigências desta Lei e demais disposições 
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597, de 
11-12-2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Aprova o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,  
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das leis, 
conforme determina o parágrafo único do 
Art. 59 da Constituição Federal, e estabe-
lece normas para a consolidação dos atos 
normativos que menciona.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

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

....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do Art. 6º da Lei nº 

9.612, de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 6º. ..................................................
Parágrafo único. A outorga terá valida-

de de dez anos, permitida a renovação por 
igual período, se cumpridas as exigências 
desta Lei e demais disposições legais vi-
gentes.” (NR)

....................................................................................
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PARECER Nº 1.113, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto legislativo nº 1, de 2004 
(nº 26/2003, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão 
da Rádio Cultura de Valença Ltda. para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na cidade de Valença, Estado 
do Rio de Janeiro.

Relator: Senador Sérgio Cabral
Relator (ad hoc): Senador Eduardo Azeredo

I – Relatório 

Chega a esta Comissão, para decisão terminati-
va, o Projeto de Decreto Legislativo nº 1, de 2004 (nº 
26, de 2003, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão da Rádio Cultura de 
Valença Ltda. para explorar o serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na cidade de Valença, Estado 
do Rio de Janeiro.

Por meio de mensagem presidencial, o Presi-
dente da República submete ao Congresso Nacional 
o ato constante do Decreto de 1º de outubro de 2001, 
que renova a concessão para a exploração de canal 
de radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, § 3º, 
da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação 
foi instruída de conformidade com a legislação aplicá-
vel, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

Nota-se, pela leitura da exposição de motivos do 
Ministro de Estado das Comunicações, inclusa nos 
autos, que o pleito foi originalmente formulado pela 
entidade Rádio Clube de Valença Ltda., razão por 
que se propõe o registro da mudança de seu nome, 
por meio de emenda de redação ao art. 1º do PDS 
em análise.

II – Análise 

O processo de exame e apreciação, pelo Congres-

so Nacional, dos atos do Poder Executivo que outorgam 

ou renovam concessão, permissão ou autorização para 

que se executem serviços de radiodifusão sonora e de 

sons e imagens, nos termos do art. 223 da Constitui-

ção Federal, deve obedecer, nesta Casa do Legislati-

vo, às formalidades e aos critérios estabelecidos pela 

Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal. Essa 

norma interna relaciona uma série de informações a 

serem prestadas e exigências a serem cumpridas pela 

entidade pretendente, bem como pelo Ministério das 

Comunicações, que devem instruir o processo subme-

tido à análise desta Comissão de Educação.

III – Voto 

Tendo em vista que o exame da documentação 

que acompanha o PDS nº 1, de 2004, não contraria 

as formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 

1992, do Senado Federal, ficando caracterizado que 

a entidade Rádio Cultura de Valença Lida. atendeu os 

demais requisitos técnicos e legais para habilitar-se 

à renovação da concessão, opinamos pela aprova-

ção do ato, na forma do projeto de decreto legislativo 

originário da Câmara dos Deputados, com a seguinte 

emenda de redação:

EMENDA Nº 1-CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 1, de 2004, a seguin-

te redação:

Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o De-

creto de 1º de outubro de 2001, que renova por dez 

anos, a partir de 1º de maio de 1994, a concessão da 

Rádio  Cultura de Valença Ltda., outorgada original-

mente à Rádio Clube de Valença Ltda., para explorar 

serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci-

dade de Valença, Estado do Rio de Janeiro.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2004. 
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 1, DE 2004

Aprova o ato que renova a concessão 
da Rádio Cultura de Valença Ltda. para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na cidade de Valença, Estado 
do Rio de Janeiro.

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

creto de 1º de outubro de 2001, que renova por dez 
anos, a partir de 1º de maio de 1994, a concessão da 
Rádio Cultura de Valença Ltda., outorgada original-
mente à Rádio Clube de Valença Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci-
dade de Valença, Estado do Rio de Janeiro.

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

Sala da Comissão, 29 de junho de 2004. – Senador 
Osmar Dias, Presidente – Eduardo Azeredo, Relator.

LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.
....................................................................................

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
....................................................................................

PARECER Nº 1.114, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o Pro-
jeto de Decreto Legislativo nº 16, de 2004 (nº 
2.602/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Rádio 
Viradouro AM Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade 
de Viradouro, Estado de São Paulo.

Relator: Senador João Capiberibe
Relator ad hoc: Senador Mão Santa

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para apreciação em 
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo 

nº 16, de 2004 (nº 2.602, de 2002, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão 
à Rádio Viradouro AM Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Vi-
radouro, Estado de São Paulo.

Por meio de mensagem presidencial, o Presidente 
da República submete ao Congresso Nacional o ato 
constante da Portaria nº 302, de 19 de março de 2002, 
que outorga permissão para a exploração de canal de 
radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, § 3º, da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
íntegra os autos, dá conta de que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câ-
mara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de 
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, 
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão de 
Educação opinar acerca de proposições que versem sobre 
comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e 
renovação de concessão, permissão e autorização para 
serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, de-
vendo pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa dessas proposições.

O processo de exame e apreciação dos atos do 
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, 
permissão ou autorização para que se executem serviços 
de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos termos 
do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, nesta 
Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos critérios 
estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992, do Senado 
Federal. Essa norma interna relaciona os elementos a 
serem informados pela entidade pretendente e pelo Mi-
nistério das Comunicações que devem instruir o processo 
submetido à análise da Comissão de Educação.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 16, de 2004, não evidenciou violação das for-
malidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 1992, 
do Senado Federal.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a apro-
var o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos re-
quisitos constitucionais formais relativos à competência 
legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacio-
nal, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da Constituição. 
Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos 
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ou princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar 
no tocante à sua constitucionalidade material.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 16, de 2004, não evidenciou 
violação das formalidades estabelecidas na Resolução 
nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não havendo 

reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela 
aprovação do ato que outorga permissão à Rádio Vi-
radouro AM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na cidade de Viradouro, Estado 
de São Paulo, na forma do projeto de decreto legisla-
tivo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2004.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não-renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 1.115, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 32, de 2004 
(nº 2.707/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão 
da Empresa Fluminense de Comunicação 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na cidade de Niterói, 
Estado do Rio de Janeiro.

Relator: Senador Sérgio Cabral
Relator ad hoc: Senador Eduardo Azevedo 

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 32, de 
2004 (nº 2.707, de 2002, na Câmara dos Deputados), 
destinado a aprovar o ato constante do Decreto de 25 
de junho de 2001, que renova concessão da Empresa 
Fluminense de Comunicação Ltda. para explorar servi-
ço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de 
Niterói, Estado do Rio de Janeiro. O ato foi submetido à 
apreciação do Congresso Nacional por meio de mensa-
gem presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado 
com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação 
foi instruída de conformidade com a legislação aplicá-
vel, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câ-
mara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de 
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, 
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão de 
Educação opinar acerca de proposições que versem sobre 
comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e 
renovação de concessão, permissão e autorização para 
serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, de-
vendo pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa dessas proposições.

O exame da documentação que acompanha 
o PDS nº 32, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Resolução do Senado 
Federal nº 39, de 1992, norma interna disciplinadora 
do processo de exame e apreciação dos atos do Poder 
Executivo que outorgam ou renovam concessão, per-
missão ou autorização para que se executem serviços 
de radiodifusão sonora e de sons e imagens.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, 
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o re-
ferido projeto não confraria preceitos ou princípios da 
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Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante â 
sua constitucionalidade material.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação que 
acompanha o PDS nº 32, de 2004, não evidenciou vio-
lação das formalidades estabelecidas na Resolução do 
Senado Federal nº 39, de 1992, e não havendo reparos 

quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade 
e de técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato 
que renova concessão da Empresa Fluminense de Co-
municação Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na cidade de Niterói, Estado do 
Rio de Janeiro, na forma do projeto de decreto legisla-
tivo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2004.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não-renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 1.116, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 81, de 2004 
(nº 2.243/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão 
da Rádio Cabo Frio Ltda. para explorar ser-
viço de radiodifusão sonora em onda mé-
dia na cidade de Cabo Frio, Estado do Rio 
de Janeiro.

Relator: Senador Sérgio Cabral
Relator ad hoc: Senador Eduardo Azeredo

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para decisão termina-
tiva, o Projeto de Decreto Legislativo nº 81, de 2004 
(nº 2.243, de 2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão da Rádio Cabo 
Frio Ltda. para explorar o serviço de radiodifusão so-
nora em onda média na cidade de Cabo Frio, Estado 
do Rio de Janeiro.

Por meio de mensagem presidencial, o Presidente da 
República submete ao Congresso Nacional o ato constante 
do Decreto de 13 de junho de 2001, que renova concessão 
para a exploração de canal de radiodifusão sonora, nos 
termos do art. 223, § 3º, da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação 
foi instruída de conformidade com a legislação aplicá-
vel, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câ-
mara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de 
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, 
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre á Comissão de 
Educação opinar acerca de proposições que versem sobre 
comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e 
renovação de concessão, permissão e autorização para 
serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, de-
vendo pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa dessas proposições.

O processo de exame e apreciação dos atos do 
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, 
permissão ou autorização para que se executem serviços 
de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos termos 
do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, nesta 
Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos critérios 
estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992, do Senado 
Federal. Essa norma interna relaciona os elementos a 
serem informados pela entidade pretendente e pelo Mi-
nistério das Comunicações que devem instruir o processo 
submetido à análise da Comissão de Educação.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 81, de 2004, não evidenciou violação das for-
malidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 1992, 
do Senado Federal.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
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A proposição oriunda da Câmara, destinada a apro-
var o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos re-
quisitos constitucionais formais relativos á competência 
legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacio-
nal, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da Constituição. 
Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos 
ou princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar 
no tocante à sua constitucionalidade material.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 81, de 2004, não evidenciou 

violação das formalidades estabelecidas na Resolução 

nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não havendo 

reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 

juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela 

aprovação do ato que renova a concessão da Rádio 

Cabo Frio Ltda., para executar serviço de radiodifusão 

sonora em onda média na cidade de Cabo Frio, Esta-

do do Rio de Janeiro, na forma do Projeto de Decreto 

Legislativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2004. – 
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA  
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA  
DO BRASIL 

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

Seção II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, §§ 2º e 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 1.117, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 83, de 2004 
(nº 2.319/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão da 
Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de 
Tarso para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na cidade do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

Relator: Senador Sérgio Cabral
Relator ad hoc: Senador Eduardo Azevedo

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para decisão terminati-
va, o Projeto de Decreto Legislativo nº 83, de 2004 (nº 

2.319, de 2002, na Câmara dos Deputados), que apro-
va o ato que renova a concessão da Fundação Cristã 
Espírita Cultural Paulo de Tarso para explorar o serviço 
de radiodifusão sonora em onda média na cidade do 
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

Por meio de Mensagem Presidencial, o Presi-
dente da República submete ao Congresso Nacional 
o ato constante do Decreto de 11 de outubro de 2000, 
que renova concessão para a exploração de canal de 
radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, § 3º, da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e au-
torização para serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre 
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
dessas proposições.

O processo de exame e apreciação dos atos do 
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, 
permissão ou autorização para que se executem servi-
ços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos 
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, 
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos 
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992, 
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os 
elementos a serem informados pela entidade preten-
dente e pelo Ministério das Comunicações que devem 
instruir o processo submetido á análise da Comissão 
de Educação.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 83, de 2004, não evidenciou violação das for-
malidades estabelecidas na legislação pertinente.
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A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, aten-
de aos requisitos constitucionais formais relativos à 
competência legislativa da União e às atribuições do 
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 
223 da Constituição. Constata-se que o referido pro-
jeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 83, de 2004, não evidenciou 
violação das formalidades estabelecidas na legislação 
pertinente, e não havendo reparos quanto aos aspectos 
de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legis-
lativa, opinamos pela aprovação do ato que renova a 
concessão da Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo 
de Tarso, para executar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média na cidade do Rio de Janeiro, Estado 
do Rio de Janeiro, na forma do Projeto de Decreto Le-
gislativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2004. –
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA  
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA  
DO BRASIL 

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

Seção II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, §§ 2º e 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 1.118, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 158, de 2004 
(nº 2.920/2003, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissão ou-
torgada à Rádio Nova Registro Radiodifusão 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade 
de Registro, Estado de São Paulo.

Relator: Senador João Capiberibe
Relator ad hoc:Senador Mão Santa

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para apreciação em 
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 158, de 2004 (nº 2.920, de 2003, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Rádio Nova Registro Radiodifusão Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada na cidade de Registro, Estado de 
São Paulo.

Por meio de Mensagem Presidencial, o Presi-
dente da República submete ao Congresso Nacional 
o ato constante da Portada nº 702, de 22 de novembro 
de 2001, que renova permissão para a exploração de 
canal de radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, 
§ 3º, da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, informa que a presente solicitação foi 
instruída em conformidade com a legislação aplicável, 
o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e au-
torização para serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre 
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
dessas proposições.

O processo de exame e apreciação dos atos do 
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, 
permissão ou autorização para que se executem servi-
ços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos 
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, 
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos 
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992, 
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os 
elementos a serem informados pela entidade preten-
dente e pelo Ministério das Comunicações que devem 
instruir o processo submetido á análise da Comissão 
de Educação.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 158, de 2004, não evidenciou violação das 
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formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 
1992, do Senado Federal.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, aten-
de aos requisitos constitucionais formais relativos à 
competência legislativa da União e às atribuições do 
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 
223 da Constituição. Constata-se que o referido pro-
jeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

III– Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 158, de 2004, não evidenciou 
violação das formalidades estabelecidas na Resolução 
nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela 
aprovação do ato que renova a permissão outorgada à 
Rádio Nova Registro Radiodifusão Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu-
lada na cidade de Registro, Estado de São Paulo, na 
forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da 
Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2004.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Seção II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, §§ 2º e 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, 
antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 1.119, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 201, de 
2004 (nº 3.092/2003, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que outorga per-
missão à Exitus Sistema de Comunica-
ção Ltda. para explorar serviço de radio-
difusão sonora em freqüência modulada 
na cidade de Mineiros do Tietê, Estado de 
São Paulo.

Relator: Senador Papaléo Paes
Relator ad hoc: Senador Efraim Morais

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 201, de 
2004 (nº 3.092, de 2003, na Câmara dos Deputados), 
destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº 

1.059, de 26 de junho de 2002, que outorga permis-
são à Exitus Sistema de Comunicação Ltda. para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Mineiros do Tietê, Estado de 
São Paulo. O ato foi submetido à apreciação do Con-
gresso Nacional por meio de mensagem presidencial, 
nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, 
§ 3º, ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solici-
tação foi instruída de conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão,    
outorga e renovação de concessão, permissão e au-
torização para serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre 
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
dessas proposições.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 201, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Resolução do Senado 
Federal nº 39, de 1992, norma interna disciplinadora 
do processo de exame e apreciação dos atos do Poder 
Executivo que outorgam ou renovam concessão, per-
missão ou autorização para que se executem serviços 
de radiodifusão sonora e de sons e imagens.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme    preceitua o art. 
213, II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, 
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob exa-
me, atende aos requisitos       constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
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49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o re-
ferido projeto não confraria preceitos ou princípios da 
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à 
sua constitucionalidade material.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 201, de 2004, não eviden-
ciou violação das formalidades estabelecidas na Re-
solução do Senado Federal nº 39, de 1992, e não ha-

vendo reparos quanto aos aspectos de constituciona-
lidade, juridicidade e de técnica legislativa, opinamos 
pela aprovação do ato que outorga permissão à Exitus 
Sistema de Comunicação Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na 
cidade de Mineiros do Tietê, Estado de São Paulo, na 
forma do projeto de decreto legislativo originário da 
Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2004.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o principio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não-renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 1.120, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 206, de 
2004 (nº 3.104/2003, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que outorga per-
missão à L.M. Rádio e Televisão Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Borbo-
rema, Estado de São Paulo.

Relator: Senador Papaléo Paes
Relator ad hoc: Senador Efraim Morais

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para apreciação em 
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 206, de 2004 (nº 3.104, de 2003, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão 
à L.M. Rádio e Televisão Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na 
cidade de Borborema, Estado de São Paulo.

Por meio de mensagem presidencial, o Presi-
dente da República submete ao Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 1.097, de 26 de junho 
de 2002, que outorga permissão para a exploração de 
canal de radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, 
§ 3º, da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da 
Câmara dos Deputados, que seguiu o

parecer favorável de seu relator. Na Comissão de 
Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o 
projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado 
em boa técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão de 
Educação opinar acerca de proposições que versem sobre 
comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e 
renovação de concessão, permissão e autorização para 
serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, de-
vendo pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa dessas proposições.

O processo de exame e apreciação dos atos do 
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, 
permissão ou autorização para que se executem serviços 
de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos termos 
do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, nesta 
Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos critérios 
estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992, do Senado 
Federal. Essa norma interna relaciona os elementos a 
serem informados pela entidade pretendente e pelo Mi-
nistério das Comunicações que devem instruir o processo 
submetido à análise da Comissão de Educação.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 206, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 
1992, do Senado Federal.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
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A proposição oriunda da Câmara, destinada a apro-
var o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos re-
quisitos constitucionais formais relativos à competência 
legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacio-
nal, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da Constituição. 
Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos 
ou princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar 
no tocante à sua constitucionalidade material.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 206, de 2004, não eviden-

ciou violação das formalidades estabelecidas na Re-
solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não 
havendo reparos quanto aos aspectos de constitucio-
nalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opina-
mos pela aprovação do ato que outorga permissão à 
L.M. Rádio e Televisão Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na ci-
dade de Borborema, Estado de São Paulo, na forma 
do projeto de decreto legislativo originário da Câmara 
dos Deputados.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2004.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não-renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 1.121, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 220, de 
2004 (nº 2.629/2002, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que Associação 
Comunitária e Assistencial de Ibicoara – BA, 
a executar serviço de radiodifusão comu-
nitária na cidade de Ibicoara, Estado da 
Bahia.

Relatora: Senadora Maria do Carmo Alves
Relator ad hoc: Senador Efraim Morais

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 220, de 
2004 (nº 2.629, de 2002, na Câmara dos Deputados), 
destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº 659, 
de 30 de abril de 2002, que autoriza a Associação Co-
munitária e Assistencial de Ibicoara – BA, a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ibico-
ara, Estado da Bahia. O ato foi submetido à apreciação 
do Congresso Nacional por meio de mensagem presi-
dencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com o 
art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

Na Câmara dos Deputados, realizou-se o ajuste 
do período de validade da outorga, que passa de três 
para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de 
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do 
art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que 
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para 
aumentar o prazo de outorga”.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que ver-
sem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, tele-
visão, outorga e renovação de concessão, permissão 
e autorização para serviços de radiodifusão sonora e 
de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se tam-
bém sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa dessas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, 
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, 
atende aos requisitos constitucionais formais relativos à 
competência legislativa da União e às atribuições do Con-
gresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da 
Constituição. Constata-se que o referido projeto não con-
traria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada havendo, 
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pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade mate-
rial. Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se que 
o projeto está em perfeita consonância com o disposto na 
Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 220, de 2004, não evidenciou violação das for-
malidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 220, de 2004, não eviden-

ciou violação da legislação pertinente, e não havendo 

reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 

juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela apro-

vação do ato que autoriza a Associação Comunitária 

e Assistencial de Ibicoara – BA, a executar serviço de 

radiodifusão comunitária na cidade de Ibicoara, Estado 

da Bahia, na forma do projeto de decreto legislativo 

originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2004.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA  
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA  
DO BRASIL 1988

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

Seção II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

.................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Con-

gresso Nacional:
.................................................................................

XII - apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
.................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

.................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para 
o serviço de radiodifusão sonora e de sons e ima-
gens, observado o princípio da complementaridade 
dos sistemas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não-renovação da concessão ou permis-
são dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quin-
tos do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
.................................................................................

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão 
Comunitária e dá outras providências.

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

Art. 6º Compete ao Poder Concedente outor-
gar à entidade interessada autorização para ex-
ploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária, 
observados os procedimentos estabelecidos nesta 
lei e normas reguladoras das condições de explo-
ração do serviço.

Parágrafo único. A outorga terá validade de 
dez anos, permitida a renovação por igual período, 
se cumpridas as exigências desta lei e demais dis-
posições legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 

10.591, de 11-12-2002)
.................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Aprova o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,  
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das leis, 
conforme determina o parágrafo único do 
art. 59 da Constituição Federal, e estabe-
lece normas para a consolidação dos atos 
normativos que menciona.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

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

Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 6º .................................................
Parágrafo único. A outorga terá vali-

dade de dez anos, permitida a renovação 
por igual período, se cumpridas as exigên-
cias desta lei e demais disposições legais 
vigentes.” (NR)

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

AGOSTO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL426     



Agosto de 2004 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 4 23963 

PARECER Nº 1.122, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 243, de 
2004 (nº 2.867/2003, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que renova a con-
cessão da Rádio Blau Nunes Ltda. para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na cidade de Santa Bárbara do 
Sul, Estado do Rio Grande do Sul.

Relator: Senador Marco Maciel
Relator ad hoc: Senador Efraim Morais

I – Relatório 

Chega a esta Comissão, para exame em ca-
ráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 243, de 2004 (nº 2.867, de 2003, na Câmara dos 
Deputados), destinado a aprovar o ato constante 
do Decreto de 11 de outubro de 2000, que renova 
a concessão outorgada à Rádio Blau Nunes Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na cidade de Santa Bárbara do Sul, 
Estado do Rio Grande do Sul. O ato foi submetido 
à apreciação do Congresso Nacional por meio de 
mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII, 
combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Consti-
tuição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solici-
tação foi instruída de conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise 

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comis-
são de Educação opinar acerca de proposições que 
versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, 
televisão, outorga e renovação de concessão, per-

missão e autorização para serviços de radiodifusão 

sonora e de sons e imagens, devendo pronunciar-se 

também sobre a constitucionalidade, juridicidade e 

técnica legislativa dessas proposições.

O exame da documentação que acompanha o 

PDS nº 243, de 2004, não evidenciou violação das 

formalidades estabelecidas na Resolução do Senado 

Federal nº 39, de 1992, norma interna disciplinadora 

do processo de exame e apreciação dos atos do Poder 

Executivo que outorgam ou renovam concessão, per-

missão ou autorização para que se executem serviços 

de radiodifusão sonora e de sons e imagens.

A matéria é de competência exclusiva do Con-

gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 

o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 

213, II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara dos Depu-

tados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo 

sob exame, atende aos requisitos constitucionais 

formais relativos à competência legislativa da União 

e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos 

dos arts. 49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se 

que o referido projeto não contraria preceitos ou prin-

cípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no 

tocante à sua constitucionalidade material.

III – Voto 

Tendo em vista que o exame da documenta-

ção que acompanha o PDS nº 243, de 2004, não 

evidenciou violação das formalidades estabelecidas 

na Resolução do Senado Federal nº 39, de 1992, 

e não havendo reparos quanto aos aspectos de 

constitucionalidade, juridicidade e de técnica legis-

lativa, opinamos pela aprovação do ato que renova 

a concessão outorgada à Rádio Blau Nunes Ltda. 

para explorar serviço de radiodifusão sonora em 

onda média na cidade de Santa Bárbara do Sul, 

Estado do Rio Grande do Sul, na forma do Projeto 

de Decreto Legislativo originário da Câmara dos 

Deputados.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2004.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 
 PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 
e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3° O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 1.123, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 249, de 
2004 (nº 2.874/2003, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que renova a con-
cessão da Empresa de Radiodifusão Cultura 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 

sonora em onda média na cidade de Ituve-
rava, Estado de São Paulo.

Relator: Senador Mão Santa

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para decisão termina-
tiva, o Projeto de Decreto Legislativo nº 249, de 2004 
(nº 2.874, de 2003, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão da Empresa de 
Radiodifusão Cultural Ltda. para explorar o serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Itu-
verava, Estado de São Paulo.

Por meio de Mensagem Presidencial, o Presi-
dente da República submete ao Congresso Nacional 
o ato constante do Decreto de 13 de junho de 2001, 
que renova concessão para a exploração de canal de 
radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, § 3º, da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação 
foi instruída de conformidade com a legislação aplicá-
vel, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

Nota-se, pela leitura da exposição de motivos do 
Ministro de Estado das Comunicações, inclusa nos 
autos, que o pleito foi originalmente formulado pela 
entidade Rádio Cultura de Ituverava Ltda., razão por-
que se propõe o registro da mudança de seu nome, 
por meio de emenda de redação ao art. 1º do PDS 
em análise.

II – Análise

O processo de exame e apreciação, pelo Congres-
so Nacional, dos atos do Poder Executivo que outorgam 
ou renovam concessão, permissão ou autorização para 
que se executem serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens, nos termos do art. 223 da Constitui-
ção Federal, deve obedecer, nesta Casa do Legislati-
vo, às formalidades e aos critérios estabelecidos pela 
Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal. Essa 
norma interna relaciona uma série de informações a 
serem prestadas e exigências a serem cumpridas pela 
entidade pretendente, bem como pelo Ministério das 
Comunicações, que devem instruir o processo subme-
tido à análise desta Comissão de Educação.
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III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação que 
acompanha o PDS nº 249, de 2004, não contraria as for-
malidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 1992, 
do Senado Federal, ficando caracterizado que a entidade 
Empresa de Radiodifusão Cultura Ltda. atendeu os demais 
requisitos técnicos e legais para habilitar-se à renovação 
da concessão, opinamos pela aprovação do ato, na forma 
do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos 
Deputados, com a seguinte emenda de redação:

EMENDA Nº 1 - CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 249, de 2004, a se-
guinte redação:

Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o 
Decreto de 13 de junho de 2001, que renova por dez 
anos, a partir de 1º de maio de 1994, a concessão da 
Empresa de Radiodifusão Cultural Ltda., outorgada ori-
ginariamente à Rádio Cultura de Ituverava Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média 
na cidade de Ituverava, Estado de São Paulo.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
DO SENADO, Nº 249, DE 2004

Aprova o ato que renova a concessão 
da Empresa de Radiodifusão Cultura Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sono-
ra em onda média na cidade de Ituverava, 
Estado de São Paulo.

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

Decreto de 13 de junho de 2001, que renova por dez 
anos, a partir de 1º de maio de 1994, a concessão da 
Empresa de Radiodifusão Cultural Ltda., outorgada ori-
ginariamente à Rádio Cultura de Ituverava Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média 
na cidade de Ituverava, Estado de São Paulo.

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

Sala da Comissão, 29 de junho de 2004. – Sena-
dor Osmar Dias, Presidente – Mão Santa, Relator

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA SECRETA-
RIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA  
DO BRASIL

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

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................  
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.
....................................................................................  

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
....................................................................................

PARECER Nº 1.124, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 253, de 
2004 (nº 2.879/2003, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que renova a per-
missão outorgada à Rádio Grande Picos 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade 
de Picos, Estado do Piauí.

Relator: Senador Mão Santa

I - Relatório

Chega a esta Comissão, para decisão termina-
tiva, o Projeto de Decreto Legislativo nº 253, de 2004 
(nº 2.879, de 2003, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rá-
dio Grande Picos Ltda. para explorar o serviço de ra-
diodifusão sonora em freqüência modulada na cidade 
de Picos, Estado do Piauí.

Por meio de mensagem presidencial, o Presidente 
da República submete ao Congresso Nacional o ato 
constante da Portaria nº 15, de 8 de fevereiro de 2001, 
que renova permissão para a exploração de canal de 
radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, § 3º, da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação 
foi instruída de conformidade com a legislação aplicá-
vel, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e au-
torização para serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre 
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
dessas proposições.

O processo de exame e apreciação dos atos do 
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, 
permissão ou autorização para que se executem servi-
ços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos 
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, 
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos 
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992, 
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os 
elementos a serem informados pela entidade preten-
dente e pelo Ministério das Comunicações que devem 
instruir o processo submetido à análise da Comissão 
de Educação.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 253, de 2004, não evidenciou violação das for-
malidades estabelecidas na legislação pertinente.
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A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, aten-
de aos requisitos constitucionais formais relativos à 
competência legislativa da União e às atribuições do 
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 
223 da Constituição. Constata-se que o referido pro-
jeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 253, de 2004, não eviden-
ciou violação das formalidades estabelecidas na legis-
lação pertinente, e não havendo reparos quanto aos 
aspectos de constitucionalidade, juridicidade e de téc-
nica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que 
renova a permissão outorgada à Rádio Grande Picos 
Ltda., para executar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada na cidade de Picos, Estado 
do Piauí, na forma do projeto de decreto legislativo 
originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2004.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA  
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA  
DO BRASIL 

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

Seção II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-
so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do Art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 1.125, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 257, 
de 2004 (nº 2.883/2003, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova 
a concessão Rádio Cultura de Promissão 
Sociedade Limitada para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda média 
na cidade de Promissão, Estado de São 
Paulo.

Relatora: Senadora Maria do Carmo Alves
Relator ad hoc: Senador Efraim Morais

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 257, de 
2004 (nº 2.883, de 2003, na Câmara dos Deputados), 
destinado a aprovar o ato constante do Decreto de 25 
de junho de 2001, que renova concessão outorgada à 
Rádio Cultura de Promissão Sociedade Limitada para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda mé-
dia na cidade de Promissão, Estado de São Paulo. O 
ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional 
por meio de mensagem presidencial, nos termos do 
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação 
foi instruída de conformidade com a legislação aplicá-
vel, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e au-
torização para serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre 
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
dessas proposições.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 257, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Resolução do Senado 
Federal nº 39, de 1992, norma interna disciplinadora 
do processo de exame e apreciação, dos atos do Poder 
Executivo que outorgam ou renovam concessão, per-
missão ou autorização para que se executem serviços 
de radiodifusão sonora e de sons e imagens.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, 
destinada a aprovar o ato do Poda Executivo sob exame, 
atende aos requisitos constitucionais formais relativos 
à competência legislativa da União e às atribuições do 
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 
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223 da Constituição. Constata-se que o referido proje-
to não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 257, de 2004, não evidenciou 
violação das formalidades estabelecidas na Resolução 
do Senado Federal a2 39, de 1992, e não havendo 

reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela 
aprovação do ato que renova concessão outorgada à 
Rádio Cultura de Promissão Sociedade Limitada para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda mé-
dia na cidade de Promissão, Estado de São Paulo, na 
forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da 
Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2004 
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA  
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA  
DO BRASIL

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

Seção II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 1.126, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 259, de 
2004 (nº 2.886/2003, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que renova a per-
missão outorgada à Rádio Tangará de Marí-
lia FM Ltda, para explorar serviço de radio-
difusão sonora em freqüência modulada na 
cidade de Marília, Estado de São Paulo.

Relatora: Senadora Fátima Cleide

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para decisão termina-
tiva, o Projeto de Decreto Legislativo nº 259, de 2004 
(nº 2.886, de 2003, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a permissão outorgada à 
Rádio Tangará de Marília FM Ltda para explorar o 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu-
lada na cidade de Marília, Estado de São Paulo.

Por meio de Mensagem Presidencial, o Presi-
dente da República submete ao Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 730, de 7 de dezembro 
de 2000, que renova permissão para a exploração de 
canal de radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, 
§ 3º, da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação 
foi instruída de conformidade com a legislação aplicá-
vel, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

Nota-se, pela leitura da exposição de motivos do 
Ministro de Estado das Comunicações, inclusa nos 
autos, que o pleito foi originalmente formulado pela 
entidade Rádio Clube de Vera Cruz Ltda., razão por-
que se propõe o registro da mudança de seu nome, 
por meio de emenda de redação ao art. 1º do PDS 
em análise.

II – Análise

O processo de exame e apreciação, pelo Con-
gresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que 
outorgam ou renovam concessão, permissão ou au-
torização para que se executem serviços de radiodi-
fusão sonora e de sons e imagens, nos termos do art. 
223 da Constituição Federal, deve obedecer, nesta 
Casa do Legislativo, às formalidades e aos critérios 
estabelecidos pela Resolução nº 39, de 1992, do 
Senado Federal. Essa norma interna relaciona uma 
série de informações a serem prestadas e exigências 
a serem cumpridas pela entidade pretendente, bem 
como pelo Ministério das Comunicações, que devem 
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instruir o processo submetido à análise desta Comis-

são de Educação.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 

que acompanha o PDS nº 259, de 2004, não contra-

ria as formalidades estabelecidas na legislação per-

tinente, ficando caracterizado que a entidade Rádio 

Tangará de Marília FM Ltda. atendeu os demais re-

quisitos técnicos e legais para habilitar-se à renova-

ção da permissão, opinamos pela aprovação do ato, 

na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário 

da Câmara dos Deputados, com a seguinte emenda 
de redação:

EMENDA Nº 1 – CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 259, de 2004, a se-
guinte redação:

Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere à Por-
taria nº 730, de 7 de dezembro de 2000, que renova por 
dez anos, a partir de 1º de maio de 1994, a permissão 
outorgada à Rádio Tangará de Marília FM Ltda., origina-
riamente deferida à Rádio Clube de Vera Cruz Ltda, para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Marília, Estado de São Paulo.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2004.
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 TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
DO SENADO Nº 259, DE 2004

Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Rádio Tangará de Marília FM 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade 
de Marília, Estado de São Paulo.

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

Portaria nº 730, de 7 de dezembro de 2000, que re-
nova por dez anos, a partir de 1º de maio de 1994, a 
permissão outorgada â Rádio Tangará de Marília FM 
Ltda., originariamente deferida à Rádio Clube de Vera 
Cruz Ltda., para explorar serviço de radiodifusão so-
nora em freqüência modulada na cidade de Marília, 
Estado de São Paulo.

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

Sala da Comissão, 26 de junho de 2004. – Senador 
Osmar Dias, Presidente – Fátima Cleide, Relatora.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA  
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA  
DO BRASIL 1988

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

Seção II

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.
....................................................................................

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
....................................................................................

PARECER Nº 1.127, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 269, de 
2004 (nº 2.895/2003, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que renova a per-
missão outorgada à Rádio Atlântida FM de 
Santa Cruz do Sul Ltda. para explorar ser-

viço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Santa Cruz do Sul 
Estado do Rio Grande do Sul.

Relator: Senador Marco Maciel
Relator (ad hoc): Senador Efraim Morais

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 269, de 
2004 (nº 2.895, de 2003, na Câmara dos Deputados), 
destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº 355, 
de 24 de julho 2000, que renova a permissão outorgada 
à Rádio Atlântida FM de Santa Cruz do Sul Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Santa Cruz do Sul, Estado do 
Rio Grande do Sul, O ato foi submetido à apreciação 
do Congresso Nacional por meio de mensagem presi-
dencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com o 
art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação 
foi instruída de conformidade com a legislação aplicá-
vel, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e au-
torização para serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre 
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
dessas proposições.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 269, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Resolução do Senado 
Federal nº 39, de 1992, norma interna disciplinadora 
do processo de exame e apreciação dos atos do Poder 
Executivo que outorgam ou renovam concessão, per-
missão ou autorização para que se executem serviços 
de radiodifusão sonora e de sons e imagens.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
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o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, 
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, 
atende aos requisitos constitucionais formais relativos à com-
petência legislativa da União e às atribuições do Congresso 
Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da Constituição. 
Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos 
ou princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no 
tocante à sua constitucionalidade material.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documenta-
ção que acompanha o PDS nº 269, de 2004, não 

evidenciou violação das formalidades estabelecidas 
na Resolução do Senado Federal nº 39, de 1992, e 
não havendo reparos quanto aos aspectos de cons-
titucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa, 
opinamos pela aprovação do ato que renova a per-
missão outorgada à Rádio Atlântida FM de Santa 
Cruz do Sul Ltda. para explorar serviço de radiodi-
fusão sonora em freqüência modulada na cidade de 
Santa Cruz do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, 
na forma do projeto de decreto legislativo originário 
da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2004. 
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA  
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA  
DO BRASIL 

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

Seção II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, §§ 2º e 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 1.128, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 313, de 
2004 (nº 2.571/2002, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que renova a per-
missão outorgada à Rádio Paulista de Avaré 
para explorar serviço de radiodifusão so-
nora em freqüência modulada na cidade de 
Avaré, Estado de São Paulo.

Relator: Senador Papaléo Paes

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para apreciação em 
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 313, de 2004 (nº 2.571, de 2002, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Rádio Paulista de Avaré para explorar ser-
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na cidade de Avaré, Estado de São Paulo.

Por meio de Mensagem Presidencial, o Presi-
dente da República submete ao Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 182, de 17 de abril de 
2001, que renova permissão para exploração de canal 
de radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, § 3º, 
da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II –  Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão de 
Educação opinar acerca de proposições que versem sobre 
comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e 
renovação de concessão, permissão e autorização para 
serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, de-
vendo pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa dessas proposições.

O processo de exame e apreciação dos atos do 
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, 
permissão ou autorização para que se executem serviços 
de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos termos 
do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, nesta 
Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos critérios 
estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992, do Senado 
Federal. Essa norma interna relaciona os elementos a 
serem informados pela entidade pretendente e pelo Mi-
nistério das Comunicações que devem instruir o processo 
submetido à análise da Comissão de Educação.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 313, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 
1992, do Senado Federal.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
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A proposição oriunda da Câmara, destinada a apro-
var o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos re-
quisitos constitucionais formais relativos à competência 
legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacio-
nal, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da Constituição. 
Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos 
ou princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar 
no tocante à sua constitucionalidade material.

III - Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 313, de 2004, não evidenciou 

violação das formalidades estabelecidas na Resolução 
nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela 
aprovação do ato que renova a permissão outorga-
da à Rádio Paulista de Avaré para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na 
cidade de Avaré, Estado de São Paulo, na forma do 
projeto de decreto legislativo originário da Câmara 
dos Deputados.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2004.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA  
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA  
FEDERATIVA DO BRASIL 

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, §§ 2º e 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 1.129, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 340, de 
2004 (nº 3.049/2003, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que outorga per-
missão à Rádio Ativa FM Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqü-
ência modulada na cidade de Eunápolis, 
Estado da Bahia.

Relatora: Senadora Maria do Carmo Alves
Relator ad hoc: Senador Efraim Morais

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em ca-
ráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 340, de 2004 (nº 3.049, de 2003, na Câmara dos 
Deputados), destinado a aprovar o ato constante da 
Podaria nº 281, de 19 de março de 2002, que outor-
ga permissão à Rádio Ativa FM Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu-
lada na cidade de Eunápolis, Estado da Bahia. O ato 
foi submetido à apreciação do Congresso Nacional 
por meio de mensagem presidencial, nos termos do 
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos 
da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação 
foi instruída de conformidade com a legislação aplicá-
vel, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e au-
torização para serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre 
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
dessas proposições.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 340, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Resolução do Senado 
Federal nº 39, de 1992, norma interna disciplinadora 
do processo de exame e apreciação dos atos do Poder 
Executivo que outorgam ou renovam concessão, per-
missão ou autorização para que se executem serviços 
de radiodifusão sonora e de sons e imagens.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, 
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e as atri-
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buições do Congresso Nacional nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o re-
ferido projeto não contraria preceitos ou princípios da 
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à 
sua constitucionalidade material.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 340, de 2004, não evidenciou 
violação das formalidades estabelecidas na Resolução 

do Senado Federal nº 39, de 1992, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela 
aprovação do ato que outorga a permissão à Rádio 
Ativa FM Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de Euná-
polis, Estado da Bahia, na forma do projeto de decreto 
legislativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2004.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA  
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA  
FEDERATIVA DO BRASIL

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, 
antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 1.130, DE 2004

Da Comissão de Educação sobre o Pro-
jeto de Decreto Legislativo nº 342, de 2004 (nº 
3.096 2003, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Nova 
Rádio Zenith Ltda., para explorar serviço de ra-
diodifusão sonora em freqüência modulada na 
cidade de Conchas, Estado de São Paulo.

Relator: Senador Papaléo Paes
Relator ad hoc: Senador Efraim Morais

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para apreciação em 
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 342, de 2004 (nº 3.096, de 2003, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão 

à Nova Rádio Zenith Ltda., para explorar serviço de ra-
diodifusão sonora em freqüência modulada na cidade 
de Conchas, Estado de São Paulo.

Por meio de Mensagem Presidencial, o Presi-
dente da República submete ao Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 1.074, de 26 de junho 
de 2002, que outorga permissão para a exploração de 
canal de radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, 
§ 3º, da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e au-
torização para serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre 
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
dessas proposições.

O processo de exame e apreciação dos atos do 
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, 
permissão ou autorização para que se executem serviços 
de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos termos 
do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, nesta 
Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos critérios 
estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992, do Senado 
Federal. Essa norma interna relaciona os elementos a 
serem informados pela entidade pretendente e pelo Mi-
nistério das Comunicações que devem instruir o processo 
submetido à análise da Comissão de Educação.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 342, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 
1992, do Senado Federal.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
11, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, aten-
de aos requisitos constitucionais formais relativos à 
competência legislativa da União e às atribuições do 
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 
223 da Constituição. Constata-se que o referido pro-
jeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, 
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nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 342, de 2004, não evidenciou 
violação das formalidades estabelecidas na Resolução 
nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não havendo 

reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela 
aprovação do ato que outorga permissão à Nova Rádio 
Zenith Ltda., para explorar serviço de radiodifusão so-
nora em freqüência modulada na cidade de Conchas, 
Estado de São Paulo, na forma do projeto de decreto 
legislativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2004.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 
 PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA REPÚBLICA  
FEDERATIVA DO BRASIL

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, 
antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 1.131, DE 2004

Da Comissão de Educação sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 343, 
de 2004 (nº 3.098 2003, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga 
permissão à Sistema 90 de Comunicação 
Ltda., para explorar serviço de radiodifu-
são sonora em freqüência modulada na 
cidade de Álvares Machado, Estado de 
São Paulo.

Relator: Senador Papaléo Paes
Relator ad hoc: Senador Efraim Morais

I – Relatório

Chega a esta comissão, para apreciação em cará-
ter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 343, 
de 2004 (nº 3.098, de 2003, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Sistema 90 
de Comunicação Ltda., para explorar serviço de radio-
difusão sonora em freqüência modulada na cidade de 
Álvares Machado, Estado de São Paulo.

Por meio de mensagem presidencial, o Presi-
dente da República submete ao Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 1.078, de 26 de junho 
de 2002, que outorga permissão para a exploração de 
canal de radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, 
§ 3º, da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e au-
torização para serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre 
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
dessas proposições.

O processo de exame e apreciação dos atos do 
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, 
permissão ou autorização para que se executem servi-
ços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos 
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, 
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos 
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992, 
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os 
elementos a serem informados pela entidade preten-
dente e pelo Ministério das Comunicações que devem 
instruir o processo submetido à análise da Comissão 
de Educação.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS n° 343, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 
1992, do Senado Federal.
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A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, aten-
de aos requisitos constitucionais formais relativos à 
competência legislativa da União e às atribuições do 
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 
223 da Constituição. Constata-se que o referido pro-
jeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 343, de 2004, não evidenciou 
violação das formalidades estabelecidas na Resolução n° 
39, de 1992, do Senado Federal, e não havendo reparos 
quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade 
e de técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato 
que outorga permissão Sistema 90 de Comunicação 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Álvares Machado, 
Estado de São Paulo, na forma do projeto de decreto 
legislativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2004. 
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA  
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA  
FEDERATIVA DO BRASIL

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

...................... ..............................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
...................... ..............................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
............... .....................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

................ ....................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
............. .......................................................................

PARECER Nº 1.132, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 346, de 
2004 (nº 3.167/03, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária Joaquim Mariano 
da Costa a executar serviço de radiofusão 
comunitária na cidade de Toritama, Estado 
de Pernambuco.

Relator: Senador Marco Maciel

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 346, 
de 2004 (nº 3.167, de 2003, na Câmara dos Depu-
tados), destinado a aprovar o ato constante da Por-
taria nº 1.173, de 3 de julho de 2002, que autoriza a 
Associação Comunitária Joaquim Mariano da Costa 
a executar serviço de radiodifusão comunitária na ci-
dade de Toritama, Estado de Pernambuco. O ato foi 
submetido à apreciação do Congresso Nacional por 
meio de mensagem presidencial, nos termos do art. 
49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

Na Câmara dos Deputados, realizou-se o ajuste 
do período de validade da outorga, que passa de três 
para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de 
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do 
art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que 
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para 
aumentar o prazo de outorga”.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que ver-
sem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, tele-
visão, outorga e renovação de concessão, permissão 
e autorização para serviços de radiodifusão sonora 
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se 
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa dessas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, 
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
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49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o refe-
rido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei 
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua 
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica 
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita 
consonância com o disposto na Lei Complementar nº 
95, de 26 de fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha 
o PDS nº 346, de 2004, não evidenciou violação 
das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, 
de 1998.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 346, de 2004, não eviden-
ciou violação da legislação pertinente, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela apro-
vação do ato que autoriza a Associação Comunitária 
Joaquim Mariano da Costa a executar serviço de ra-
diodifusão comunitária na cidade de Toritama, Estado 
de Pernambuco, na forma do Projeto de Decreto Le-
gislativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2004.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA  
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA  
FEDERATIVA DO BRASIL

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

.............. ......................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso 

Nacional;
.................. ..................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
............. .......................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

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

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 
e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
................. ...................................................................

LEI Nº 9.012, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária e dá outras providências.

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

Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar 
à entidade interessada autorização para exploração 
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, obser-
vados os procedimentos estabelecidos nesta lei e 
normas reguladoras das condições de exploração 
do Serviço.

Parágrafo único. A outorga terá validade de dez 
anos, permitida a renovação por igual período, se cum-
pridas as exigências desta lei e demais disposições 
legais vigentes.(Redação dada pela Lei nº 10.597, de 
11-12-02)
..................... ...............................................................

DECRETO Nº 2.618, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Aprova o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, 
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das leis, 
conforme determina o parágrafo único do 
art. 59 da Constituição Federal, e estabe-
lece normas para a consolidação dos atos 
normativos que menciona.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Altera o parágrafo único do art. 8º da 
Lei nº 9.812, de 19 de fevereiro de 1998, 
que institui o Serviço de Radiodifusão 
Comunitária, para aumentar o prazo de 
outorga.

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

Art. 1º parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de 
fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação

“Art.6º.............. ......................................
Parágrafo único. A outorga terá vali-

dade de dez anos, permitida a renovação 
por igual período, se cumpridas as exigên-
cias desta lei e demais disposições legais 
vigentes.” (NR)

................... .................................................................
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PARECER Nº 1.133, DE 2004 

Da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 366, 
de 2004 (nº 2.877/2003, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova 
a concessão, Rádio Difusora Jundiaiense 
Ltda., para explorar serviço de radiodifu-
são sonora em onda média na cidade de 
Jundiaí, Estado de São Paulo.

Relator: Senador João Capiberibe
Relator ad hoc: Senador Mão Santa

I – Relatório 

Chega a esta comissão, para exame em cará-
ter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 
366, de 2004 (nº 2.877, de 2003, na Câmara dos 
Deputados), destinado a aprovar o ato constante 
do Decreto de 13 de junho de 2001, que renova 
concessão outorgada à Rádio Difusora Jundiaien-
se Ltda., para explorar serviço de radiodifusão so-
nora em onda média na cidade de Jundiaí, Estado 
de São Paulo. O ato foi submetido à apreciação do 
Congresso Nacional por meio de mensagem presi-
dencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com 
o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, informa que a presente solicitação foi 
instruída de conformidade com a legislação aplicável, 
o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise 

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 

outorga e renovação de concessão, permissão e au-

torização para serviços de radiodifusão sonora e de 

sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre 

a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 

dessas proposições.

O exame da documentação que acompanha o 

PDS nº 366, de 2004, não evidenciou violação das 

formalidades estabelecidas na Resolução do Se-

nado Federal nº 39, de 1992, norma interna disci-

plinadora do processo de exame e apreciação dos 

atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam 

concessão, permissão ou autorização para que se 

executem serviços de radiodifusão sonora e de sons 

e imagens.

A matéria é de competência exclusiva do Con-

gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 

o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 

II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, 

destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 

exame, atende aos requisitos constitucionais formais 

relativos à competência legislativa da União e às atri-

buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 

49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o re-

ferido projeto não contraria preceitos ou princípios da 

Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à 

sua constitucionalidade material.

III – Voto 

Tendo em vista que o exame da documenta-

ção que acompanha o PDS nº 366, de 2004, não 

evidenciou violação das formalidades estabelecidas 

na Resolução do Senado Federal nº 39, de 1992, e 

não havendo reparos quanto aos aspectos de cons-

titucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa, 

opinamos pela aprovação do ato que renova conces-

são outorgada à Rádio Difusora Jundiaiense Ltda., 

para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda 

média na cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, 

na forma do projeto de decreto legislativo originário 

da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2004.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA  
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 4°. É da competência exclusiva do Congresso Na-
cional: .........................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1° O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2° e § 4°, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2° A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3° O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4° O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5° O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 1.134 DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 367, de 
2004 (nº 2.887, de 2003, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o aio que renova 
a permissão outorgada à Rádio Cacique de 
Taubaté Ltda. para explorar serviço de ra-
diodifusão sonora em onda média na cidade 
de Taubaté, Estado de São Paulo.

Relator: Senador João Capiberibe
Relator Ad Hoc: Senador Mão Santa

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 367, de 
2004 (nº 2.887, de 2003, na Câmara dos Deputados), 
destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº 
250, de 16 de maio de 2001, que renova permissão 
outorgada à Rádio Cacique de Taubaté Ltda. para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em onda média 
na cidade de Taubaté, Estado de São Paulo. O ato foi 
submetido à apreciação do Congresso Nacional por 
meio de mensagem presidencial, nos termos do art. 
49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação 
foi instruída de conformidade com a legislação aplicá-
vel, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e au-
torização para serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre 
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
dessas proposições.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 367, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Resolução do Senado 
Federal nº 39, de 1992, norma interna disciplinadora 
do processo de exame e apreciação dos atos do Poder 
Executivo que outorgam ou renovam concessão, per-
missão ou autorização para que se executem serviços 
de radiodifusão sonora e de sons e imagens.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, 
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
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49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o re-
ferido projeto não contraria preceitos ou princípios da 
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à 
sua constitucionalidade material.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 367, de 2004, não evidenciou 
violação das formalidades estabelecidas na Resolução 
do Senado Federal nº 39, de 1992, e não havendo 

reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela 
aprovação do ato que renova permissão outorgada à 
Rádio Cacique de Taubaté Ltda. para explorar servi-
ço de radiodifusão sonora em onda média na cidade 
de Taubaté, Estado de São Paulo, na forma do Pro-
jeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos 
Deputados.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2004.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA  
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

.................. ..................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
................ ....................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
................. ...................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

............................................................ ........................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
..................... ...............................................................

PARECER Nº 1.135, DE 2004

Da Comissão de Educação sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 377, de 
2004 (nº 28 2003, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que outorga per-
missão à Magui – Comunicação e Marketing 
Ltda. para explorar serviço de serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modu-
lada na cidade de Belo Oriente, Estado de 
Minas Gerais.

Relator: Senador Hélio Costa

I – Relatório

Chega a esta comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 
377, de 2004 (nº 28, de 2003, na Câmara dos Depu-
tados), destinado a aprovar o ato constante da Portada 
nº 322, de 19 de março de 2002, que outorga permis-
são à Magui – Comunicação e Marketing Ltda. para 
explorar serviço de serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Belo Oriente, Estado 
de Minas Gerais. O ato foi submetido à apreciação do 
Congresso Nacional por meio de mensagem presiden-
cial, nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 
223, § 32, ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

Na Câmara dos Deputados, realizou-se o ajus-
te do período de validade da outorga, que passa de 
três para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 
de dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único 
do art. 62 da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, 
que institui o serviço de radiodifusão comunitária, para 
aumentar o prazo de outorga”.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que ver-
sem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, tele-
visão, outorga e renovação de concessão, permissão 
e autorização para serviços de radiodifusão sonora 
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se 
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa dessas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, 
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
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buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o refe-
rido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei 
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua 
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica 
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita 
consonância com o disposto na Lei Complementar nº 
95, de 26 de fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 377, de 2004, não evidenciou violação das for-
malidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 377, de 2004, não eviden-
ciou violação da legislação pertinente, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela apro-
vação do ato que autoriza a Magui – Comunicação e 
Marketing Ltda., a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Belo Oriente, Estado de Mi-
nas Gerais, na forma do projeto de decreto legislativo 
originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2004.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA  
FEDERATIVA DO BRASIL 

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

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

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 
e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, §§ 2º e 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária, e dá outras providências.

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

Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à 
entidade interessada autorização para exploração do 
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os 
procedimentos estabelecidos nesta Lei e normas re-
guladoras das condições de exploração do Serviço.

Parágrafo único. A outorga terá valida-
de de dez anos, permitida a renovação por 
igual período, se cumpridas as exigências 
desta Lei e demais disposições legais vi-
gentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597. 
de 11-12-02)

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

DECRETO Nº 2.615,  
DE 3 DE JUNHO DE 1998

Aprova o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, 
 DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das leis, 
conforme determina o parágrafo único do 
Art. 59 da Constituição Federal, e estabe-
lece normas para a consolidação dos atos 
normativos que menciona.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

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

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

Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612, 
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

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

Parágrafo único. A outorga terá vali-
dade de dez anos, permitida a renovação 
por igual período, se cumpridas as exigên-
cias desta Lei e demais disposições legais 
vigentes.” (NR)

....................................................................................
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PARECER Nº 1.136, DE 2004

Da Comissão de Educação sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 649, de 
2003 (nº 3.117/2003, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que outorga per-
missão à Rede Elo de Comunicações Ltda, 
para explorar serviço de radiodifusão so-
nora em freqüência modulada na cidade de 
Milagres, Estado do Ceará.

Relatora: Senadora Patrícia Saboya Gomes
Relator ad hoc: Senador Papaléo Pães

I – Relatório 

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 649, de 
2003 (nº 3.117, de 2003, na Câmara dos Deputados), 
destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº 
1.070, de 26 de junho de 2002, que outorga permis-
são à Rede Elo de Comunicações Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu-
lada na cidade de Milagres, Estado do Ceará. O ato 
foi submetido à apreciação do Congresso Nacional 
por meio de mensagem presidencial, nos termos do 
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação 
foi instruída de conformidade com a legislação aplicá-
vel, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise 

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que versem 

sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e au-
torização para serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre 
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
dessas proposições.

O exame da documentação que acompanha o 
PDL nº 649, de 2003, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Resolução do Senado 
Federal nº 39, de 1992, norma interna disciplinadora 
do processo de exame e apreciação dos atos do Poder 
Executivo que outorgam ou renovam concessão, per-
missão ou autorização para que se executem serviços 
de radiodifusão sonora e de sons e imagens.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legis-
lativo o instrumento adequado, conforme precei-
tua o art. 213, II, do Regimento Interno do Senado 
Federal.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, 
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o re-
ferido projeto não contraria preceitos ou princípios da 
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à 
sua constitucionalidade material.

III – Voto 

Tendo em vista que o exame da documenta-
ção que acompanha o PDL nº 649, de 2003, não evi-
denciou violação das formalidades estabelecidas na 
Resolução do Senado Federal nº 39, de 1992, e não 
havendo reparos quanto aos aspectos de constitucio-
nalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opina-
mos pela aprovação do ato que outorga permissão à 
Rede Elo de Comunicações Ltda. para explorar ser-
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na cidade de Milagres, Estado do Ceará, na forma do 
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara 
dos Deputados.

Sala da Comissão, 30 de junho de 2004.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA  
ELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA  
FEDERATIVA DO BRASIL 

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, §§ 2º e 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 1.137 DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 56, de 2004 
(nº 1.741/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que autoriza a Fundação 
Assistencial Lar da Paz – FALP a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na ci-
dade de Dores do Indaiá, Estado de Minas 
Gerais.

Relator: Senador Hélio Costa

I – Relatório 

Chega a esta Comissão, para decisão termina-
tiva, o Projeto de Decreto Legislativo nº 56, de 2004 
(nº 1.741, de 2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Fundação Assistencial 
Lar da Paz – FALP a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Dores do Indaiá, Estado de 
Minas Gerais.

Por meio de mensagem presidencial, o Presidente 
da República submete ao Congresso Nacional o ato 
constante da Portaria nº 315, de 25 de maio de 2001 
que autoriza a exploração de canal de radiodifusão, 
nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, 
§ 3º, ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição e 
Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto recebeu 
substitutivo que corrige o prazo da autorização de três 
para dez anos, em conformidade com o disposto na 
Lei nº 10.597, de 11 de dezembro de 2002.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que ver-
sem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, tele-
visão, outorga e renovação de concessão, permissão 
e autorização para serviços de radiodifusão sonora 
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se 
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa dessas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende 
os requisitos constitucionais formais relativos à com-
petência legislativa da União e às atribuições do Con-
gresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da 
Constituição. Constata-se que o referido projeto não 
contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada 
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucio-
nalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa, 
observa-se que o projeto está em perfeita consonância 
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com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de 
fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o 
PDL nº 56, de 2004, não evidenciou violação das for-
malidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998. O 
período de validade da outorga, corrigido de três para 
dez anos, encontra-se em conformidade com a Lei nº 
10.597, de 2002, que “altera o parágrafo único do art. 
6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que 
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para 
aumentar o prazo de outorga”.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDL nº 56, de 2004, não eviden-
ciou violação da legislação pertinente, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela apro-
vação do ato que autoriza a Fundação Assistencial 
Lar da Paz – FALP a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Dores do Indaiá, Estado de 
Minas Gerais, na forma do Projeto de Decreto Legis-
lativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 30 de junho de 2004
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA  
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA  
FEDERATIVA DO BRASIL 

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, §§ 2º e 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária, e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outor-

gar à entidade interessada autorização para ex-
ploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária, 

observados os procedimentos estabelecidos nesta 
Lei e normas reguladoras das condições de explo-
ração do Serviço.

Parágrafo único. A outorga terá valida-
de de dez anos, permitida a renovação por 
igual período, se cumpridas as exigências 
desta Lei e demais disposições legais vi-
gentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597. 
de 11-12-02)

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

DECRETO Nº 2.615,  
DE 3 DE JUNHO DE 1998

Aprova o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, 
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das leis, 
conforme determina o parágrafo único do 
art. 59 da Constituição Federal, e estabe-
lece normas para a consolidação dos atos 
normativos que menciona.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

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

....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612, 

de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

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

Parágrafo único. A outorga terá vali-
dade de dez anos, permitida a renovação 
por igual período, se cumpridas as exigên-
cias desta Lei e demais disposições legais 
vigentes.” (NR)

....................................................................................
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PARECER Nº 1.138 , DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 71, de 2004 
(nº 375/2003, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga concessão 
à TV Serra Azul Ltda., para explorar servi-
ço de radiodifusão de sons e imagens na 
cidade de Mateus Leme, Estado de Minas 
Gerais.

Relator: Senador Hélio Costa

I – Relatório 

Chega a esta Comissão, para apreciação em ca-
ráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 
71, de 2004 (nº 375, de 2003, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que outorga concessão à TV 
Serra Azul Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
de sons e imagens na cidade de Mateus Leme, Esta-
do de Minas Gerais.

Por meio de Mensagem Presidencial, o Presi-
dente da República submete ao Congresso Nacional 
o ato constante do Decreto de 20 de dezembro de 
2002, que outorga concessão para a exploração de 
canal de radiodifusão de sons e imagens, nos termos 
do art. 223, § 3º, da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise 

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e au-
torização para serviços de radiodifusão sonora e de 

sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre 
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
dessas proposições.

O processo de exame e apreciação dos atos do 
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, 
permissão ou autorização para que se executem servi-
ços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos 
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, 
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos 
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992, 
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os 
elementos a serem informados pela entidade preten-
dente e pelo Ministério das Comunicações que devem 
instruir o processo submetido à análise da Comissão 
de Educação.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 71, de 2004, não evidenciou violação das for-
malidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 1992, 
do Senado Federal.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, aten-
de aos requisitos constitucionais formais relativos à 
competência legislativa da União e às atribuições do 
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 
223 da Constituição. Constata-se que o referido pro-
jeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

III – Voto 

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 71, de 2004, não evidenciou 
violação das formalidades estabelecidas na Resolução 
nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela 
aprovação do ato que outorga concessão à TV Serra 
Azul Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de 
sons e imagens na cidade de Mateus Leme, Estado 
de Minas Gerais, na forma do Projeto de Decreto Le-
gislativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 30 de junho de 2004.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA  
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA  
FEDERATIVA DO BRASIL 

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, §§ 2º e 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 1.139, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 82, de 2004 
(nº 2.318/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que autoriza a Fundação 
Zuli Morais a executar serviço de radiodi-
fusão comunitária na cidade de Caririaçu, 
Estado do Ceara.

Relatora: Senadora Patrícia Saboya Gomes.
Relator ad hoc: Senador Papaléo Paes

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 82, de 
2004 (nº 2.318, de 2002, na Câmara dos Deputados), 
destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº 404, 
de 19 de março de 2002, que autoriza a Fundação Zuli 
Morais a executar serviço de radiodifusão comunitá-
ria na cidade de Caririaçu, Estado do Ceará. O ato foi 
submetido à apreciação do Congresso Nacional por 
meio de mensagem presidencial, nos termos do art. 
49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que ver-
sem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, tele-
visão, outorga e renovação de concessão, permissão 
e autorização para serviços de radiodifusão sonora 
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se 
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa dessas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, aten-
de aos requisitos constitucionais formais relativos à 
competência legislativa da União e às atribuições do 
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 
223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto 
não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada 
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucio-
nalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa, 
observa-se que o projeto está em perfeita consonância 
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com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de 
fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o PDS 
nº 82, de 2004, não evidenciou violação das formalidades 
estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998, tendo ocorrido, na 
Câmara dos Deputados, o ajuste do período de validade 
da outorga, que passa de três para dez anos, por força 
da Lei nº 10.597, de 11 de dezembro de 2002, que “alte-
ra o parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de 
fevereiro de 1998, que institui o Serviço de Radiodifusão 
Comunitária, para aumentar o prazo de outorga”.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 82, de 2004, não evidenciou 
violação da legislação pertinente, e não havendo reparos 
quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade 
ou técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato 
que autoriza a Fundação Zuli Morais a executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Caririaçu, Esta-
do do Ceará, na forma do Projeto de Decreto Legislativo 
originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 30 de junho de 2004. 
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA  
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA  
FEDERATIVA DO BRASIL 

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não-renovação da concessão ou per-
missão dependerá de aprovação de, no mínimo, 
dois quintos do Congresso Nacional, em votação 
nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente 
produzirá efeitos legais após deliberação do Con-
gresso Nacional, na forma dos parágrafos os an-
teriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária e dá outras providências.

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

Art. 6º Compete ao Poder Concedente outor-
gar à entidade interessada autorização para ex-
ploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária, 
observados os procedimentos estabelecidos nesta 
lei e normas reguladoras das condições de explo-
ração do serviço.

Parágrafo único. A outorga terá vali-
dade de dez anos, permitida a renovação 
por igual período, se cumpridas as exigên-
cias desta lei e demais disposições legais 
vigentes.(Redação dada pela Lei nº 10.597, 
de 11-12-2002)

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

DECRETO Nº 2.615,  
DE 3 DE JUNHO DE 1998

Aprova o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,  
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das leis, 
conforme determina o parágrafo único do 
art. 59 da Constituição Federal, e estabe-
lece normas para a consolidação dos atos 
normativos que menciona.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

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

....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612, 

de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

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

Parágrafo único. A outorga terá vali-
dade de dez anos, permitida a renovação 
por igual período, se cumpridas as exigên-
cias desta lei e demais disposições legais 
vigentes.” (NR)

....................................................................................
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PARECER Nº 1.140 , DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 101, 
de 2004 (nº 2.470/2002, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que auto-
riza a Associação Comunitária de Apoio 
ao Esporte e à Cultura de Cedro-Ceará 
– ACAECC a executar serviço de radiodi-
fusão comunitária na cidade Cedro, Es-
tado do Ceará.

Relatora: Senadora Patrícia Saboya Gomes
Relator ad hoc: Senador Papaléo Paes

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 101, de 
2004 (nº 2.470, de 2002, na Câmara dos Deputados), 
destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº 383, 
de 19 de março de 2002, que autoriza a Associação 
Comunitária de Apoio ao Esporte e à Cultura de Cedro-
Ceará (ACAECC) a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade Cedro, Estado do Ceará. O ato 
foi submetido à apreciação do Congresso Nacional 
por meio de mensagem presidencial, nos termos do 
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que ver-
sem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, tele-
visão, outorga e renovação de concessão, permissão 
e autorização para serviços de radiodifusão sonora 

e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se 

também sobre a constitucionalidade, juridicidade e 

técnica legislativa dessas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 

disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-

ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 

3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 

aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, aten-

de aos requisitos constitucionais formais relativos à 

competência legislativa da União e às atribuições do 

Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 

223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto 

não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada 

havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucio-

nalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa, 

observa-se que o projeto está em perfeita consonância 

com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de 

fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o 

PDS nº 101, de 2004, não evidenciou violação das 

formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998, 

tendo ocorrido, na Câmara dos Deputados, o ajuste 

do período de validade da outorga, que passa de três 

para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de 

dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do 

art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que 

institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para 

aumentar o prazo de outorga”.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 

que acompanha o PDS nº 101, de 2004, não eviden-

ciou violação da legislação pertinente, e não haven-

do reparos quanto aos aspectos de constitucionali-

dade, juridicidade ou técnica legislativa, opinamos 

pela aprovação do ato que autoriza a Associação 

Comunitária de Apoio ao Esporte e à Cultura de 

Cedro-Ceará (ACAECC) a executar serviço de ra-

diodifusão comunitária na cidade Cedro, Estado do 

Ceará, na forma do Projeto de Decreto Legislativo 

originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 30 de junho de 2004. 
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA  
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA  
FEDERATIVA DO BRASIL

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

LEI Nº 9.812, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão 
Comunitária e dá outras providências.

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

Art. 6º Compete ao Poder Concedente outor-
gar à entidade interessada autorização para ex-
ploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária, 
observados os procedimentos estabelecidos nesta 
Lei e normas reguladoras das condições de explo-
ração do Serviço.

Parágrafo único. A outorga terá vali-
dade de dez anos, permitida a renovação 
por igual período, se cumpridas as exigên-
cias desta Lei e demais disposições legais 
vigentes.(Redação dada pela Lei nº 10.597, 
de 11-12-2002)

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

DECRETO Nº 2.615,  
DE 3 DE JUNHO DE 1998

Aprova o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,  
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das leis, 
conforme determina o parágrafo único do 
art. 59 da Constituição Federal, e estabe-
lece normas para a consolidação dos atos 
normativos que menciona.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

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

....................................................................................
Art. 1º  O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 

9.612, de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar 
com a seguinte redação:

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

Parágrafo único. A outorga terá valida-
de de dez anos, permitida a renovação por 
igual período, se cumpridas as exigências 
desta Lei e demais disposições legais vi-
gentes.” (NR)

....................................................................................
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PARECER Nº 1.141, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 138, de 
2004 (nº 2.722/2002, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que renova a con-
cessão da Rádio Cultura de Lavras Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão so-
nora em onda média na cidade de Lavras, 
Estado de Minas Gerais.

Relator: Senador Hélio Costa

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para decisão termina-

tiva, o Projeto de Decreto Legislativo nº 138, de 2004 

(nº 2.722, de 2002, na Câmara dos Deputados), que 

aprova o ato que renova a concessão da Rádio Cultura 

de Lavras Ltda. para explorar o serviço de radiodifusão 

sonora em onda média na cidade de Lavras, Estado 

de Minas Gerais.

Por meio de Mensagem Presidencial, o Presi-

dente da República submete ao Congresso Nacional 

o ato constante do Decreto de 1º de outubro de 2001, 

que renova a concessão para a exploração de canal 

de radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, § 3º, 

da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-

nicações ao Presidente da República, documento que 

integra os autos, dá conta de que a presente solicitação 

foi instruída de conformidade com a legislação aplicá-

vel, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 

de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 

da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-

vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 

e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 

considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 

técnica legislativa.

Nota-se, pela leitura da exposição de motivos do 

Ministro de Estado das Comunicações, inclusa nos 

autos, que o pleito foi originalmente formulado pela 

entidade Rádio Cultura D’Oeste S.A., razão porque 

se propõe o registro da mudança de seu nome, por 

meio de emenda de redação ao art. 1º do PDS em 
análise.

II – Análise

O processo de exame e apreciação, pelo 
Congresso Nacional, dos atos do Poder Executivo 
que outorgam ou renovam concessão, permissão 
ou autorização para que se executem serviços 
de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos 
termos do art. 223 da Constituição Federal, deve 
obedecer, nesta Casa do Legislativo, às formalida-
des e aos critérios estabelecidos pela Resolução 
nº 39, de 1992, do Senado Federal. Essa norma 
interna relaciona uma série de informações a se-
rem prestadas e exigências a serem cumpridas 
pela entidade pretendente, bem como pelo Mi-
nistério das Comunicações, que devem instruir 
o processo submetido à análise desta Comissão 
de Educação.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documenta-
ção que acompanha o PDS nº 138, de 2004, não 
contraria as formalidades estabelecidas na legisla-
ção vigente, ficando caracterizado que a entidade 
Rádio Cultura de Lavras Ltda. atendeu os demais 
requisitos técnicos e legais para habilitar-se à re-
novação da concessão, opinamos pela aprovação 
do ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo 
originário da Câmara dos Deputados, com a se-
guinte emenda de redação:

EMENDA Nº 1 – CE 

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 138, de 2004, a se-
guinte redação:

Art 1º Fica aprovado o ato a que se 
refere o Decreto de 1º de outubro de 2001, 
que renova por dez anos, a partir de 1º de 
maio de 1994, a concessão da Rádio Cul-
tura de Lavras Ltda., outorgada original-
mente à Rádio Cultura D’Oeste S.A., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na cidade de Lavras, Estado de 
Minas Gerais.

Sala da Comissão, 30 de junho de 2004.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
DO SENADO Nº 138, DE 2004

Aprova o ato que renova a concessão 
da Rádio Cultura de Lavras Ltda., para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na cidade de Lavras, Estado 
de Minas Gerais.

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

creto de 10 de outubro de 2001, que renova por dez 
anos, a partir de 1º de maio de 1994, a concessão da 
Rádio Cultura de Lavras Ltda., outorgada originalmen-
te à Rádio Cultura D’Oeste S.A., para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de 
Lavras, Estado de Minas Gerais.

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

Sala da Comissão, 30 de junho 2004. – Senador 
Osmar Dias, Presidente, Relator.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 
 PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLIÇA  
FEDERATIVA DO BRASIL 

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

CAPITULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º o cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 1.142, DE 2004

Da Comissão de Educação sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 144, de 
2004 (nº 2.801/2002, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que outorga per-
missão à Rádio e Televisão Libertas Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão so-
nora em freqüência modulada na cidade de 
Fama, Estado de Minas Gerais.

Relator: Senador Hélio Costa

I – Relatório

Chega a esta comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 144, de 
2004 (nº 2.801, de 2002, na Câmara dos Deputados), 
destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº 
912, de 5 de junho de 2002, que outorga permissão 
à Rádio e Televisão Libertas Ltda., para explorar ser-
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na cidade de Fama, Estado de Minas Gerais. O ato 
foi submetido à apreciação do Congresso Nacional 
por meio de mensagem presidencial, nos termos do 
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação 
foi instruída de conformidade com a legislação aplicá-
vel, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e au-
torização para serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre 
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
dessas proposições.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 144, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Resolução do Senado 
Federal nº 39, de 1992, norma interna disciplinadora 
do processo de exame e apreciação dos atos do Poder 
Executivo que outorgam ou renovam concessão, per-
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missão ou autorização para que se executem serviços 
de radiodifusão sonora e de sons e imagens.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, 
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o re-
ferido projeto não contraria preceitos ou princípios da 
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à 
sua constitucionalidade material.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 144, de 2004, não evi-
denciou violação das formalidades estabelecidas na 
Resolução do Senado Federal nº 39, de 1992, e não 
havendo reparos quanto aos aspectos de constitucio-
nalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opina-
mos pela aprovação do ato que outorga permissão à 
Rádio e Televisão Libertas Ltda., para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na 
cidade de Fama, Estado de Minas Gerais, na forma 
do projeto de decreto legislativo originário da Câmara 
dos Deputados.

Sala da Comissão, 30 de junho de 2004. 
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA  
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA  
FEDERATIVA DO BRASIL

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................... .............................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
XII – apreciar os atos de concessão e renovação 

de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................... .............................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................... .............................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................... .............................................

PARECER Nº 1143, DE 2004

Da Comissão de Educação sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo no 166, de 
2004 (no 2.933, 2003, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que renova a con-
cessão da Fundação João Paulo II para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda curta na cidade de Cachoeira Paulista, 
Estado de São Paulo.

Relator: Senador João Capiberibe
Relator ad hoc: Senador Luiz Otávio

I – Relatório

Chega a esta comissão, para decisão termina-
tiva, o Projeto de Decreto Legislativo no 166, de 2004 
(no 2.933, de 2003, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão da Fundação 
João Paulo II para explorar o serviço de radiodifusão 
sonora em onda curta na cidade de Cachoeira Paulis-
ta, Estado de São Paulo.

Por meio de mensagem presidencial, o Presi-
dente da República submete ao Congresso Nacional 
o ato constante do Decreto de 1o de abril de 2002, 
que renova concessão para a exploração de canal de 
radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, § 3o, da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação 
foi instruída de conformidade com a legislação aplicá-
vel, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e au-
torização para serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre 
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
dessas proposições.

O processo de exame e apreciação dos atos do 
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, 
permissão ou autorização para que se executem servi-
ços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos 
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, 
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos 
critérios estabelecidos na Resolução no 39, de 1992, 
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os 
elementos a serem informados pela entidade preten-
dente e pelo Ministério das Comunicações que devem 
instruir o processo submetido à análise da Comissão 
de Educação.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS no 166, de 2004, não evidenciou violação das for-
malidades estabelecidas na legislação pertinente.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
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o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, aten-
de aos requisitos constitucionais formais relativos à 
competência legislativa da União e às atribuições do 
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 
223 da Constituição. Constata-se que o referido pro-
jeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS no 166, de 2004, não evidenciou 
violação das formalidades estabelecidas na legislação 
pertinente, e não havendo reparos quanto aos aspectos 
de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legis-
lativa, opinamos pela aprovação do ato que renova a 
concessão da Fundação João Paulo II, para executar 
serviço de radiodifusão sonora em onda curta na ci-
dade de Cachoeira Paulista, Estado de São Paulo, na 
forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da 
Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 30 de junho de 2004. 
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA  
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

................ ....................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
XII – apreciar os atos de concessão e renovação 

de concessão de emissoras de rádio e televisão;
................ ....................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

................. ...................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
................. ...................................................................

PARECER Nº 1.144, DE 2004

Da Comissão de Educação sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 177, de 
2004 (nº 2.982/03, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que autoriza a As-
sociação e Rádio FM Comunitária Tropical 
a executar serviço de radiodifusão comu-
nitária na cidade de Votorantim, Estado de 
São Paulo.

Relator: Senador Papaléo Paes

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 177, de 
2004 (nº 2.982, de 2003, na Câmara dos Deputados), 
destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº 452, 
de 22 de março de 2002, que autoriza a Associação e 
Rádio FM Comunitária Tropical a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Votorantim, Es-
tado de São Paulo. O ato foi submetido à apreciação 
do Congresso Nacional por meio de mensagem presi-
dencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com o 
art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

Na Câmara dos Deputados, realizou-se o ajuste 
do período de validade da outorga, que passa de três 
para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de 
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do 
art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que 
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para 
aumentar o prazo de outorga”.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que ver-
sem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, tele-
visão, outorga e renovação de concessão, permissão 
e autorização para serviços de radiodifusão sonora 
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se 
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa dessas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, 
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
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49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o refe-
rido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei 
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua 
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica 
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita 
consonância com o disposto na Lei Complementar nº 
95, de 26 de fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 177, de 2004, não evidenciou violação das for-
malidades estabelecidas na Lei nº9.612, de 1998.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 177, de 2004, não eviden-
ciou violação da legislação pertinente, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela apro-
vação do ato que autoriza a Associação e Rádio FM 
Comunitária Tropical a executar serviço de radiodifu-
são comunitária na cidade de Votorantim, Estado de 
São Paulo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo 
originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 30 de junho de 2004.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA  
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA  
FEDERATIVA DO BRASIL 

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, §§ 2º e 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,  
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das leis, 
conforme determina o parágrafo único do 
art. 59 da Constituição Federal, e estabe-

lece normas para a consolidação dos atos 
normativos que menciona.

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outor-

gar à entidade interessada autorização para ex-
ploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária, 
observados os procedimentos estabelecidos nesta 
Lei e normas reguladoras das condições de explo-
ração do Serviço.

Parágrafo único. A outorga terá valida-
de de dez anos, permitida a renovação por 
igual período, se cumpridas as exigências 
desta Lei e demais disposições legais vi-
gentes. (Redação dada Dela Lei nº 10.597, 
de 11-12-02)

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

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

....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612, 

de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

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

Parágrafo único. A outorga terá vali-
dade de dez anos, permitida a renovação 
por igual período, se cumpridas as exigên-
cias desta Lei e demais disposições legais 
vigentes.” (NA)

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

DECRETO Nº 2.615, 
 DE 3 DE JUNHO DE 1998

Aprova o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária.

....................................................................................
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PARECER Nº 1.145, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 200, de 
2004 (nº 3.089/2003, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que outorga con-
cessão à Leste Sul Telecomunicações Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão so-
nora em onda média na cidade de Capão 
Bonito, Estado de São Paulo.

Relator: Senador Valdir Raupp

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para decisão terminati-
va, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 200, de 
2004 (nº 3.089, de 2003, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga concessão à Leste Sul 
Telecomunicações Ltda. para explorar o serviço de ra-
diodifusão sonora em onda média na cidade de Capão 
Bonito, Estado de São Paulo.

Por meio de mensagem presidencial, o Presi-
dente da República submete ao Congresso Nacional 
o ato constante do Decreto de 15 de julho de 2002, 
que outorga concessão para a exploração de canal de 
radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, § 3º, da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação 
foi instruída de conformidade com a legislação aplicá-
vel, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator.

Na Comissão de Constituição e Justiça e de Re-
dação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, 
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.

II – Análise 

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal (RISF), no seu art. 102, IV, cumpre 
à Comissão de Educação opinar acerca de propo-
sições que versem sobre comunicação, imprensa, 
radiodifusão, televisão, outorga e renovação de 

concessão, permissão e autorização para serviços 
de radiodifusão sonora e de sons e imagens, de-
vendo pronunciar-se também sobre a constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas 
proposições.

O processo de exame e apreciação dos atos 
do Poder Executivo que outorgam ou renovam con-
cessão, permissão ou autorização para que se exe-
cutem serviços de radiodifusão sonora e de sons 
e imagens, nos termos do art. 223 da Constituição 
Federal, orienta-se, nesta Casa do Legislativo, pe-
las formalidades e pelos critérios estabelecidos na 
Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal. Essa 
norma interna relaciona os elementos a serem infor-
mados pela entidade pretendente e pelo Ministério 
das Comunicações que devem instruir o processo 
submetido à análise da Comissão de Educação.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislati-
vo o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 
213, II, do Risf.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, aten-
de aos requisitos constitucionais formais relativos à 
competência legislativa da União e às atribuições do 
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 
223 da Constituição. Constata-se que o referido pro-
jeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

III – Voto 

Tendo em vista que o exame da documenta-
ção que acompanha o PDS nº 200, de 2004 não 
evidenciou violação das formalidades estabeleci-
das na legislação vigente, e não havendo reparos 
quanto aos aspectos de constitucionalidade, juri-
dicidade e de técnica legislativa, opinamos pela 
aprovação do ato que outorga concessão à Leste 
Sul Telecomunicações Ltda., para executar serviço 
de radiodifusão sonora em onda média na cidade 
de Capão Bonito, Estado de São Paulo, na forma 
do projeto de decreto legislativo originário da Câ-
mara dos Deputados.

Sala da Comissão, 30 de junho de 2004.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA  
FEDERATIVA DO BRASIL 

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49.É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não-renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 1.146, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 218, de 
2004 (nº 3.190/2003, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que autoriza a As-
sociação Comunitária Amigos do Rádio de 
Juiz de Fora a executar serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Juiz de 
Fora, Estado de Minas Gerais.

Relator: Senador Hélio Costa

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 218, 
de 2004 (nº 3.190, de 2003, na Câmara dos Depu-
tados), destinado a aprovar o ato constante da Porta-
ria nº 1.123, de 26 de junho de 2002, que autoriza a 
Associação Comunitária Amigos do Rádio de Juiz de 
Fora a executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais. O 
ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional 
por meio de mensagem presidencial, nos termos do 
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

Na Câmara dos Deputados, realizou-se o ajuste 
do período de validade da outorga, que passa de três 
para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de 
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do 
art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que 
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para 
aumentar o prazo de outorga”.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que ver-
sem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, tele-
visão, outorga e renovação de concessão, permissão 
e autorização para serviços de radiodifusão sonora 
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se 
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa dessas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, 
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
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relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o refe-
rido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei 
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua 
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica 
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita 
consonância com o disposto na Lei Complementar nº 
95, de 26 de fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 218, de 2004, não evidenciou violação das for-
malidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 218, de 2004, não eviden-
ciou violação da legislação pertinente, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela apro-
vação do ato que autoriza a Associação Comunitária 
Amigos do Rádio de Juiz de Fora a executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Juiz de Fora, 
Estado de Minas Gerais, na forma do projeto de decreto 
legislativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 30 de junho de 2004.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA  
FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II 
Das atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou per-
missão dependerá de aprovação de, no mínimo, 
dois quintos do Congresso Nacional, em votação 
nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente 
produzirá efeitos legais após deliberação do Con-
gresso Nacional, na forma dos parágrafos ante-
riores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária e dá outras providências.

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

Art. 6º Compete ao Poder Concedente outor-
gar à entidade interessada autorização para ex-
ploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária, 
observados os procedimentos estabelecidos nesta 
Lei e normas reguladoras das condições de explo-
ração do Serviço.

Parágrafo único. A outorga terá valida-
de de dez anos, permitida a renovação por 
igual período, se cumpridas as exigências 
desta lei e demais disposições legais vi-
gentes (Redação dada pela Lei nº 10.597, 
de 11-12-2002)

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

DECRETO Nº 2.615, 
DE 3 DE JUNHO DE 1998

Aprova o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, 
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das leis, 
conforme determina o parágrafo único do 
art. 59 da Constituição Federal, e estabe-
lece normas para a consolidação dos atos 
normativos que menciona.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

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

....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612, 

de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

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

Parágrafo único. A outorga terá valida-
de de dez anos, permitida a renovação por 
igual período, se cumpridas as exigências 
desta Lei e demais disposições legais vi-
gentes.” (NR)

....................................................................................
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PARECER Nº 1.147, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 224, de 
2004 (nº 2.833/2002, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que autoriza a As-
sociação Comunitária Joaimense Cultural 
de Rádio a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Joaíma, Estado 
de Minas Gerais.

Relator: Senador Hélio Costa

I – Relatório 

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 224, 
de 2004 (nº 2.833, de 2002, na Câmara dos Depu-
tados), destinado a aprovar o ato constante da Porta-
ria nº 1886, de 18 de setembro de 2002, que autori-
za a Associação Comunitária Joaimense Cultural de 
Rádio a executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Joaíma, Estado de Minas Gerais. O ato 
foi submetido à apreciação do Congresso Nacional 
por meio de mensagem presidencial, nos termos do 
art. 49, XII, combinado com o ad. 223, § 3º, ambos da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

Na Câmara dos Deputados, realizou-se o ajuste 
do período de validade da outorga, que passa de três 
para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de 
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do 
art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que 
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para 
aumentar o prazo de outorga

II – Análise 

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Co-
missão de Educação opinar acerca de proposições 
que versem sobre comunicação, imprensa, radio-
difusão, televisão, outorga e renovação de con-
cessão, permissão e autorização para serviços de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens, incum-
bindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa des-
sas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara dos Depu-
tados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo 
sob exame, atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União 
e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos 
dos arts. 49, XII, e 223 da Constituição. Constata-
se que o referido projeto não contraria preceitos 
ou princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a 
objetar no tocante à sua constitucionalidade ma-
terial. Sob o aspecto de técnica legislativa, obser-
va-se que o projeto está em perfeita consonância 
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 
de fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha 
o PDS nº 224, de 2004, não evidenciou violação 
das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, 
de 1998.

III – Voto 

Tendo em vista que o exame da documenta-
ção que acompanha o PDS nº 224, de 2004, não 
evidenciou violação da legislação pertinente, e não 
havendo reparos quanto aos aspectos de consti-
tucionalidade, juridicidade ou técnica legislativa, 
opinamos pela aprovação do ato que autoriza a 
Associação Comunitária Joaimense Cultural de Rá-
dio a executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Joaíma, Estado de Minas Gerais, na 
forma do Projeto de Decreto Legislativo originário 
da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 30 de junho de 2004 
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA  
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA REPÚBLICA  
FEDERATIVA DO BRASIL 

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou per-
missão dependerá de aprovação de, no mínimo, 
dois quintos do Congresso Nacional, em votação 
nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária e dá outras providências.

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

Art. 6º Compete ao Poder Concedente outor-
gar à entidade interessada autorização para ex-
ploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária, 
observados os procedimentos estabelecidos nesta 
lei e normas reguladoras das condições de explo-
ração do serviço.

Parágrafo único. A outorga terá vali-
dade de dez anos, permitida a renovação 
por igual período, se cumpridas as exigên-
cias desta lei e demais disposições legais 
vigentes.(Redação dada pela Lei nº 10.597. 
de 11-12-2002)

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

DECRETO Nº 2.615, 
DE 3 DE JUNHO DE 1998

Aprova o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,  
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das leis, 
conforme determina o parágrafo único do 
art. 59 da Constituição Federal, e estabe-
lece normas para a consolidação dos atos 
normativos que menciona.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

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

....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612, 

de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

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

Parágrafo único. A outorga terá valida-
de de dez anos, permitida a renovação por 
igual período, se cumpridas as exigências 
desta lei e demais disposições legais vi-
gentes”. (NR)

....................................................................................
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PARECER Nº 1.148,  DE 2004 

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 242, de 
2004 (nº 2.861/2003, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que renova a con-
cessão da Rádio Tupi AM Ltda. para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na cidade de Osasco, Estado 
de São Paulo.

Relator: Senador João Capiberibe
Relator ad hoc: Senador Luiz Otávio 

I – Relatório 

Chega a esta Comissão, para decisão termina-
tiva, o Projeto de Decreto Legislativo nº 242, de 2004 
(nº 2.861, de 2003, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão da Rádio Tupi 
AM Ltda. para explorar o serviço de radiodifusão so-
nora em onda média na cidade de Osasco, Estado de 
São Paulo.

Por meio de Mensagem Presidencial, o Presi-
dente da República submete ao Congresso Nacional 
o ato constante do Decreto de 22 de agosto de 2000, 
que renova concessão para a exploração de canal de 
radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, § 3º, da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação 
foi instruída de conformidade com a legislação aplicá-
vel, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

Nota-se, pela leitura da exposição de motivos do 
Ministro de Estado das Comunicações, inclusa nos 
autos, que o pleito foi originalmente formulado pela 
entidade Rede Autonomista de Radiodifusão Ltda., 
razão porque se propõe o registro da mudança de seu 

nome, por meio de emenda de redação ao art. 1º do 
PDS em análise.

II – Análise 

O processo de exame e apreciação, pelo Con-
gresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que 
outorgam ou renovam concessão, permissão ou au-
torização para que se executem serviços de radiodi-
fusão sonora e de sons e imagens, nos termos do art. 
223 da Constituição Federal, deve obedecer, nesta 
Casa do Legislativo, às formalidades e aos critérios 
estabelecidos pela Resolução nº 39, de 1992, do 
Senado Federal. Essa norma interna relaciona uma 
série de informações a serem prestadas e exigências 
a serem cumpridas pela entidade pretendente, bem 
como pelo Ministério das Comunicações, que devem 
instruir o processo submetido à análise desta Comis-
são de Educação.

III – Voto 

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 242, de 2004, não contraria 
as formalidades estabelecidas na Resolução nº 39 de 
1992, do Senado Federal, ficando caracterizado que 
a entidade Rádio Tupi AM Ltda. atendeu aos demais 
requisitos técnicos e legais para habilitar-se à renova-
ção da concessão, opinamos pela aprovação do ato, 
na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário 
da Câmara dos Deputados, com a seguinte emenda 
de redação:

EMENDA Nº 1 – CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 242, de 2004, a se-
guinte redação:

Art. 1º Fica aprovado o ato a que se re-
fere o Decreto de 22 de agosto de 2000, que 
renova por dez anos, a partir de 20 de julho 
de 1992, a concessão da Rádio Tupi AM Ltda., 
outorgada originariamente á Rede Autonomista 
de Radiodifusão Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade 
de Osasco, Estado de São Paulo.

Sala da Comissão, 30 de junho de 2004.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
DO SENADO Nº 242, DE 2004

Aprova o ato que renova a concessão 
da Rádio Tupi AM Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda média na 
cidade de Osasco, Estado de São Paulo.

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

creto de 22 de agosto de 2000, que renova por dez 
anos, a partir de 20 de julho de 1992, a concessão 
da Rádio Tupi AM Ltda., outorgada originariamente à 
Rede Autonomista de Radiodifusão Ltda., para explo-
rar serviço de radiodifusão sonora em onda média na 
cidade de Osasco, Estado de São Paulo.

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

Sala da Comissão, 30 de junho de 2004 – Sena-
dor Osmar Dias, Presidente,Relator.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA  
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA  
FEDERATIVA DO BRASIL 

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o principio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 1.149 DE 2004

Da Comissão De Educação, sobre o Pro-
jeto de Decreto Legislativo nº 250, de 2004 (nº 
2.875/2003, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão da Rá-
dio Bebedouro Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade 
de Bebedouro, Estado de São Paulo.

Relator: Senador João Capiberibe
Relator ad hoc: Senador Luiz Otávio

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para decisão termina-
tiva, o Projeto de Decreto Legislativo nº 250, de 2004 
(nº 2.875, de 2003, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão da Rádio Be-
bedouro Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na cidade de Bebedouro, Es-
tado de São Paulo.

Por meio de Mensagem Presidencial, o Presi-
dente da República submete ao Congresso Nacional 
o ato constante do Decreto de 13 de junho de 2001, 
que renova concessão para exploração de canal de 
radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, § 3º, da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação 
foi instruída de conformidade com a legislação aplicá-
vel, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câ-
mara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de 
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, 
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e au-
torização para serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre 
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
dessas proposições.
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O processo de exame e apreciação dos atos do 
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, 
permissão ou autorização para que se executem serviços 
de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos termos 
do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, nesta 
Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos critérios 
estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992, do Senado 
Federal. Essa norma interna relaciona os elementos a 
serem informados pela entidade pretendente e pelo Mi-
nistério das Comunicações que devem instruir o processo 
submetido à análise da Comissão de Educação.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 250, de 2004, não evidenciou violação das for-
malidades estabelecidas na legislação pertinente.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, aten-
de aos requisitos constitucionais formais relativos à 

competência legislativa da União e às atribuições do 
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 
223 da Constituição. Constata-se que o referido pro-
jeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 250, de 2004, não eviden-
ciou violação das formalidades estabelecidas na le-
gislação pertinente, e não havendo reparos quanto 
aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e de 
técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato 
que renova a concessão da Rádio Bebedouro Ltda., 
para executar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média na cidade de Bebedouro, Estado de São Paulo, 
na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário 
da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 30 de junho de 2004.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
 FEDERATIVA DO BRASIL

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 1.150 DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 283, de 
2004 (nº 2.986/2003, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que autoriza a As-
sociação Comunitária de Difusão e Cons-
cientização Ecológica de Araguaína – ACO-
DICE a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Araguaína, Estado 
do Tocantins.

Relator: Senador Demóstenes Torres
Relator ad hoc: Senadora Lúcia Vânia 

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para decisão termina-
tiva, o Projeto de Decreto Legislativo nº 283, de 2004 
(nº 2.986, de 2003, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária 
de Difusão e Conscientização Ecológica de Aragua-
ína – ACODICE a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Araguaína, Estado do To-
cantins.

Por meio de Mensagem Presidencial, o Presi-
dente da República submete ao Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 406, de 19 de março de 
2002, que autoriza a exploração de canal de radiodifu-
são, nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 
223, § 3º, ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação 
foi instruída de conformidade com a legislação aplicá-
vel, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição e 
Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto recebeu 
substitutivo que corrige o prazo da autorização de três 
para dez anos, em conformidade com o disposto na 
Lei nº 10.597, de 11 de dezembro de 2002.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que ver-
sem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, tele-
visão, outorga e renovação de concessão, permissão 
e autorização para serviços de radiodifusão sonora 
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se 
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa dessas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina especifica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende 
os requisitos constitucionais formais relativos à com-
petência legislativa da União e às atribuições do Con-
gresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da 
Constituição. Constata-se que o referido projeto não 
confraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada 
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucio-
nalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa, 
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observa-se que o projeto está em perfeita consonância 
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de 
fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 283, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998. 
O período de validade da outorga, corrigido de três 
para dez anos, encontra-se em conformidade com a 
Lei nº 10.597, de 2002, que “altera o parágrafo único 
do art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, 
que institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, 
para aumentar o prazo de outorga”.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 283, de 2004, não eviden-
ciou violação da legislação pertinente, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela apro-
vação do ato que autoriza a Associação Comunitária 
de Difusão e Conscientização Ecológica de Araguaína 
– ACODICE a executar serviço de radiodifusão comu-
nitária na cidade de Araguaína, Estado do Tocantins, 
na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário 
da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 30 de junho de 2004 
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA  
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA  
FEDERATIVA DO BRASIL 

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, §§ 2º e 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária, e dá outras providências.

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

Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à 
entidade interessada autorização para exploração do 
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os 
procedimentos estabelecidos nesta Lei e normas regu-
ladoras das condições de exploração do Serviço.

Parágrafo único. A outorga terá validade 
de dez anos, permitida a renovação por igual 
período, se cumpridas as exigências desta Lei 
e demais disposições legais vigentes. (Redação 
dada pela Lei nº 10.597. de 11-12-02)

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

DECRETO Nº 2.615,  
DE 3 DE JUNHO DE 1998

Aprova o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,  
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das leis, 
conforme determina o parágrafo único do 
art. 59 da Constituição Federal, e estabe-
lece normas para a consolidação dos atos 
normativos que menciona.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

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

....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612, 

de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

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

Parágrafo único. A outorga terá valida-
de de dez anos, permitida a renovação por 
igual período, se cumpridas as exigências 
desta Lei e demais disposições legais vi-
gentes.” (NR)

....................................................................................
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PARECER Nº 1.151, DE 2004

Da Comissão de Educação sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 289, 
de 2004 (nº 2.959/2003, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova 
a concessão da Rádio Campo Maior de 
Quixeramobim Ltda. para explorar servi-
ço de radiodifusão sonora em onda mé-
dia na cidade de Quixeramobim, Estado 
do Ceará.

Relatora: Senadora Patrícia Saboya Gomes
Relator ad hoc: Senador Papaléo Paes

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para apreciação em 
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 289, de 2004 (nº 2.959, de 2003, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a con-
cessão da Rádio Campo Maior de Quixeramobim 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média na cidade de Quixeramobim, Esta-
do do Ceará.

Por meio de Mensagem Presidencial, o Presi-
dente da República submete ao Congresso Nacional 
o ato constante do Decreto de 24 de abril de 2002, 
que renova concessão para a exploração de canal de 
radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, § 3º, da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e au-

torização para serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre 
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
dessas proposições.

O processo de exame e apreciação dos atos do 
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, 
permissão ou autorização para que se executem servi-
ços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos 
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, 
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos 
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992, 
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os 
elementos a serem informados pela entidade preten-
dente e pelo Ministério das Comunicações que devem 
instruir o processo submetido à análise da Comissão 
de Educação.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 289, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 
1992, do Senado Federal. 

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, aten-
de aos requisitos constitucionais formais relativos à 
competência legislativa da União e às atribuições do 
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 
223 da Constituição. Constata-se que o referido pro-
jeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 289, de 2004, não eviden-
ciou violação das formalidades estabelecidas na Re-
solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não 
havendo reparos quanto aos aspectos de constitucio-
nalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opina-
mos pela aprovação do ato que renova a concessão 
da Rádio Campo Maior de Quixeramobim Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda mé-
dia na cidade de Quixeramobim, Estado do Ceará, na 
forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da 
Câmara dos Deputadas.

Sala da Comissão, 30 de junho de 2004.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA  
FEDERATIVA DO BRASIL 

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, §§ 2º e 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 1.152, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 293, de 
2004 (nº 3.013/2003, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que autoriza a As-
sociação Beneficente dos Moradores de 
Correguinho – ABEMOC a executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de 
Bela Cruz, Estado do Ceará.

Relatora: Senadora Patrícia Saboya Gomes
Relator ad hoc: Senador Papaléo Paes

I – Relatório

Chega a esta comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 293, de 
2004 (nº 3.013, de 2003, na Câmara dos Deputados), 
destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº 
517, de 2 de abril de 2002, que autoriza a Associação 
Beneficente dos Moradores de Correguinho – ABE-
MOC a executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Bela Cruz, Estado do Ceará. O ato foi 
submetido à apreciação do Congresso Nacional por 
meio de mensagem presidencial, nos termos do art. 
49, XII, combinado com o art. 223, § 3º ambos da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que ver-
sem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, tele-
visão, outorga e renovação de concessão, permissão 
e autorização para serviços de radiodifusão sonora 
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se 
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa dessas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, aten-
de aos requisitos constitucionais formais relativos à 
competência legislativa da União e às atribuições do 
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 
223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto 
não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada 
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucio-
nalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa, 
observa-se que o projeto está em perfeita consonância 
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com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de 
fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 293, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998, 
tendo ocorrido, na Câmara dos Deputados, o ajuste 
do período de validade da outorga, que passa de três 
para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de 
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do 
art. 6° da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que 
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para 
aumentar o prazo de outorga”.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 293, de 2004, não eviden-
ciou violação da legislação pertinente, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela apro-
vação do ato que autoriza a Associação Beneficente 
dos Moradores de Correguinho – ABEMOC a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Bela 
Cruz, Estado do Ceará, na forma do Projeto de Decreto 
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 30 de junho de 2004.

    531ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2004 



24068 Quarta-feira 4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2004AGOSTO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL532     



Agosto de 2004 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 4 24069 

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA  
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA  
FEDERATIVA DO BRASIL

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária e dá outras providências.

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

Art. 6º Compete ao Poder Concedente outor-
gar à entidade interessada autorização para ex-
ploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária, 
observados os procedimentos estabelecidos nesta 
lei e normas reguladoras das condições de explo-
ração do serviço.

Parágrafo único. A outorga terá validade 
de dez anos, permitida a renovação por igual 
período, se cumpridas as exigências desta lei e 
demais disposições legais vigentes.(Redação 
dada pela Lei nº 10.597. de 11-12-2002)

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

DECRETO Nº 2.615,  
DE 3 DE JUNHO DE 1998

Aprova o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,  
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das leis, 
conforme determina o parágrafo único do 
art. 59 da Constituição Federal, e estabe-
lece normas para a consolidação dos atos 
normativos que menciona.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

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

....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612, 

de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 6°....................................................

Parágrafo único. A outorga terá valida-
de de dez anos, permitida a renovação por 
igual período, se cumpridas as exigências 
desta lei e demais disposições legais vi-
gentes”. (NR)

....................................................................................
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PARECER No 1.153, DE 2004 

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo no 298) de 
2004 (no 3.017, 2003, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária Pocranense de 
Radiodifusão a executar serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Pocrane, 
Estado de Minas Gerais.

Relator: Senador Aelton Freitas

I –  Relatório 

Chega a esta comissão, para decisão termina-
tiva, o Projeto de Decreto Legislativo no 298, de 2004 
(no 3.017, de 2003, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária 
Pocranense de Radiodifusão a executar serviço de ra-
diodifusão comunitária na cidade de Pocrane, Estado 
de Minas Gerais.

Por meio de mensagem presidencial, o Presidente 
da República submete ao Congresso Nacional o ato 
constante da Portaria no 572, de 16 de abril de 2002, 
que autoriza a execução de serviço de radiodifusão, 
nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, 
§ 3o, ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação 
foi instruída de conformidade com a legislação aplicá-
vel, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comis-
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e In-
formática da Câmara dos Deputados, que seguiu o 
parecer favorável de seu relator. Na Comissão de 
Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, 
o projeto recebeu substitutivo que corrige o prazo 
da autorização de três para dez anos, em confor-
midade com o disposto na Lei no 10.597, de 11 de 
dezembro de 2002.

II – Análise 

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comis-

são de Educação opinar acerca de proposições que 
versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, 
televisão, outorga e renovação de concessão, per-
missão e autorização para serviços de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronun-
ciar-se também sobre a constitucionalidade, juridici-
dade e técnica legislativa dessas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei no 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto no 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende 
os requisitos constitucionais formais relativos à com-
petência legislativa da União e às atribuições do Con-
gresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da 
Constituição. Constata-se que o referido projeto não 
contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada 
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucio-
nalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa, 
observa-se que o projeto está em perfeita consonância 
com o disposto na Lei Complementar no 95, de 26 de 
fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS no 298, de 2004, não evidenciou violação das for-
malidades estabelecidas na Lei no 9.612, de 1998. O 
período de validade da outorga, corrigido de três para 
dez anos, encontra-se em conformidade com a Lei no 
10.597, de 2002, que “altera o parágrafo único do art. 
62 da Lei no 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que 
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para 
aumentar o prazo de outorga”.

III – Voto 

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS no 298, de 2004, não eviden-
ciou violação da legislação pertinente, e não haven-
do reparos quanto aos aspectos de constitucionali-
dade, juridicidade ou técnica legislativa, opinamos 
pela aprovação do ato que autoriza a Associação 
Comunitária Pocranense de Radiodifusão a execu-
tar serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Pocrane, Estado de Minas Gerais, na forma do 
projeto de decreto legislativo originário da Câmara 
dos Deputados.

Sala da Comissão, 30 de junho de 2004.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA  
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA  
FEDERATIVA DO BRASIL

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-
so Nacional:

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
................................ ....................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

................................... .................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princÍpio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º o prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
................................ ....................................................

LEI Nº 9.612. DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o serviço de radiodifusão co-
munitária e dá outras providências.

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

Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar 
à entidade interessada autorização para explora-

ção do serviço de radiodifusão comunitária, obser-
vados os procedimentos estabelecidos nesta lei e 
normas reguladoras das condições de exploração 
do serviço.

Parágrafo único. A outorga terá validade de dez 
anos, permitida a renovação por igual período, se cum-
pridas as exigências desta lei e demais disposições 
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597, 
de 11-12-2002)
.................................. ..................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Aprova o regulamento do serviço de 
radiodifusão comunitária.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,  
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das leis, 
conforme determina o parágrafo único do 
art. 59 da Constituição Federal, e estabe-
lece normas para a consolidação dos atos 
normativos que menciona.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

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

.................................. ..................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612, 

de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 6º........................... ........................
Parágrafo único. A outorga terá vali-

dade de dez anos, permitida a renovação 
por igual período, se cumpridas as exigên-
cias desta lei e demais disposições legais 
vigentes.” (NR)

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

PARECER Nº 1.154, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 308, de 
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2004 (nº 1.669 2002, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que autoriza a As-
sociação Rádio Comunitária Matando FM, 
Um Bem a Serviço de Campestre a execu-
tar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de São José do Campestre, Estado 
do Rio Grande do Norte.

Relator: Senador Garibaldi Alves Filho
Relator (ad hoc): Senador Reginaldo Duarte

 I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 308, 
de 2004 (nº 1.669, de 2002, na Câmara dos Depu-
tados), destinado a aprovar o ato constante da Por-
taria nº 509, de 23 de agosto de 2000, que autoriza 
a Associação Rádio Comunitária Matutão FM, Um 
Bem a Serviço de Campestre a executar serviço de 
radiodiffisão comunitária na cidade de São José do 
Campestre, Estado do Rio Grande do Norte, o ato foi 
submetido à apreciação do Congresso Nacional por 
meio de mensagem presidencial, nos termos do art. 
49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que ver-
sem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, tele-
visão, outorga e renovação de concessão, permissão 
e autorização para serviços de radiodifusão sonora 
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se 
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa dessas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, aten-
de aos requisitos constitucionais formais relativos à 
competência legislativa da União e às atribuições do 
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 
223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto 
não confraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada 
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucio-
nalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa, 
observa-se que o projeto está em perfeita consonância 
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de 
fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha 
o PDS nº 308, de 2004, não evidenciou violação 
das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 
1998, embora se requeira o ajuste do período de 
validade da outorga, que passa de três para dez 
anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de dezem-
bro de 2002, que “altera o parágrafo único do art. 
62 da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que 
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para 
aumentar o prazo de outorga”. Tal ajuste poderá 
ser efetuado por meio de emenda de redação que 
propomos ao final.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 308, de 2004, não eviden-
ciou violação da legislação pertinente, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela apro-
vação do ato que autoriza a Associação Rádio Comu-
nitária Matutão FM, Um Bem a Serviço de Campestre 
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cida-
de de São José do Campestre, Estado do Rio Grande 
do Norte, na forma do Projeto de Decreto Legislativo 
originário da Câmara dos Deputados, com a seguinte 
emenda de redação:

EMENDA Nº 1-CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 308, de 2004, a se-
guinte redação:

Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refe-
re a Portaria nº 509, de 23 de agosto de 2000, 
que autoriza a Associação Rádio Comunitária 
Matutão FM, Um Bem a Serviço de Campestre 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária na cidade de São José do Campestre, 
Estado do Rio Grande do Norte.

Sala da Comissão, 30 de junho de 2004.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
DO SENADO Nº 308, DE 2004

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Rádio Comunitária Matutão FM, Um bem 
a serviço de Campestre a executar servi-
ço de radiodifusão comunitária na cidade 
de São José do Campestre, Estado do Rio 
Grande do Norte.

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

taria no 509, de 23 de agosto de 2000, que autoriza a 
Associação Rádio Comunitária Matutão FM, um bem 
a serviço de Campestre a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de São José do Cam-
pestre, Estado do Rio Grande do Norte.

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

Sala da Comissão, 30 de junho de 2004. – Se-
nador Osmar Dias, Presidente – Relator.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA  
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA  
FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-
so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1o O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2o e § 4o, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2o A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3o O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4o O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5o O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

LEI No 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 6o Compete ao Poder Concedente outorgar à 

entidade interessada autorização para exploração do 
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os 
procedimentos estabelecidos nesta lei e normas regu-
ladoras das condições de exploração do serviço.

Parágrafo único. A outorga terá validade de dez 
anos, permitida a renovação por igual período, se cum-
pridas as exigências desta lei e demais disposições 
legais vigentes. (Redação dada pela Lei no 10.597, 
de 11-12-2002)
....................................................................................

DECRETO No 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998.

Aprova o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária.

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

LEI COMPLEMENTAR No 95, DE 26  
DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das leis, 
conforme determina o parágrafo único do 
art. 59 da Constituição Federal, e estabe-
lece normas para a consolidação dos atos 
normativos que menciona.

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

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

....................................................................................
Art. 1o O parágrafo único do art. 6º da Lei no 9.612, 

de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 6o...... ............................... ..............
Parágrafo único. A outorga terá validade 

de dez anos, permitida a renovação por igual 
período, se cumpridas as exigências desta lei 
e demais disposições legais vigentes”. (NR)

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

PARECER Nº 1.155, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 314, de 
2004 (nº 2.637/2002, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que autoriza o 
Instituto de Radiodifusão de Desenvolvi-
mento Comunitário de Mucambo – IRCM 
a executar serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de Mucambo, Estado 
do Ceará.

Relatora: Senadora Patrícia Saboya Gomes
Relator ad hoc: Senador Papaléo Paes

I – Relatório

Chega a esta comissão, para decisão termina-
tiva, o Projeto de Decreto Legislativo nº 314, de 2004 
(nº 2.637, de 2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza o Instituto de Radiodifusão 
de Desenvolvimento Comunitário de Mucambo –IRCM 
a executar serviço de radiodifusão comunitária na ci-
dade de Mucambo, Estado do Ceará.

Por meio de mensagem presidencial, o Presidente 
da República submete ao Congresso Nacional o ato 
constante da Portaria nº 796, de 20 de maio de 2002, 
que autoriza a exploração de canal de radiodifusão, 
nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, 
§ 3º, ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação 
foi instruída de conformidade com a legislação aplicá-
vel, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-

vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição e 
Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto recebeu 
substitutivo que corrige o prazo da autorização de três 
para dez anos, em conformidade com o disposto na 
Lei nº 10.597, de 11 de dezembro de 2002.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que ver-
sem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, tele-
visão, outorga e renovação de concessão, permissão 
e autorização para serviços de radiodifusão sonora 
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se 
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa dessas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende os 
requisitos constitucionais formais relativos à competên-
cia legislativa da União e às atribuições do Congresso 
Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da Consti-
tuição. Constata-se que o referido projeto não contraria 
preceitos ou princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, 
a objetar no tocante à sua constitucionalidade material. 
Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se que o 
projeto está em perfeita consonância com o disposto na 
Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 314, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998. 
O período de validade da outorga, corrigido de três 
para dez anos, encontra-se em conformidade com a 
Lei nº 10.597, de 2002, que “altera o parágrafo único 
do art. 6° da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, 
que institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, 
para aumentar o prazo de outorga”.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 314, de 2004, não evidenciou 
violação da legislação pertinente, e não havendo reparos 
quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade 
ou técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato 
que autoriza a Instituto de Radiodifusão de Desenvol-
vimento Comunitário de Mucambo – IRCM a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Mu-
cambo, Estado do Ceará, na forma do projeto de decreto 
legislativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 30 de junho de 2004.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA  
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA  
FEDERATIVA DO BRASIL 1888

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

SEÇÃO II 
Das atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. E da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

LEI Nº 9.612. DE 19 DE FEVEREIRO DE 1999

Institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária, e dá outras providências.

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

Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar 
à entidade interessada autorização para exploração 
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, observa-
dos os procedimentos estabelecidos nesta Lei e 
normas reguladoras das condições de exploração 
do Serviço.

Parágrafo único. A outorga terá validade de dez 
anos, permitida a renovação por igual período, se cum-
pridas as exigências desta Lei e demais disposições 
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597, 
de l1-12-2002)

DECRETO Nº 2.615. DE 3 DE JUNHO DE 1998

Aprova o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, DE 26  
DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das leis, 
conforme determina o parágrafo único do 
art. 59 da Constituição Federal, e estabe-
lece normas para a consolidação dos atos 
normativos que menciona.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002.

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

....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612, 

de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 6º ...................................................
Parágrafo único. A outorga terá valida-

de de dez anos, permitida a renovação por 
igual período, se cumpridas as exigências 
desta Lei e demais disposições legais vi-
gentes.” (NA)

....................................................................................
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PARECER Nº 1.156, DE 2004 

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 316, de 
2004 (nº 2.652 2002, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que autoriza a 
União dos Moradores das Ruas Nova e Dom 
Pedro II, a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Graça Aranha, 
Estado do Maranhão.

Relator: Senadora Roseana Sarney
Relator Ad hoc: Senador Marco Maciel

I – Relatório 

Chega a esta Comissão, para decisão termina-
tiva, o Projeto de Decreto Legislativo nº 316, de 2004 
(nº 2.652, de 2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a União dos Moradores das 
Ruas Nova e Dom Pedro II a executar serviço de ra-
diodifusão comunitária na cidade de Graça Aranha, 
Estado do Maranhão.

Por meio de Mensagem Presidencial, o Presidente 
da República submete ao Congresso Nacional o ato 
constante da Portaria nº 985, de 12 de junho de 2002, 
que autoriza a exploração de canal de radiodifusão, 
nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, 
§ 3º, ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação 
foi instruída de conformidade com a legislação aplicá-
vel, o que levou ao seu deferimento.

O projeto oriundo da Câmara dos Deputados já 
contempla correção do prazo da autorização de três 
para dez anos, em conformidade com, o disposto na 
Lei nº 10.597, de 11 de dezembro de 2002.

II – Análise 

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Co-
missão de Educação opinar acerca de proposições 
que versem sobre comunicação, imprensa, radio-

difusão, televisão, outorga e renovação de con-
cessão, permissão e autorização para serviços de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens, incum-
bindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa des-
sas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende 
os requisitos constitucionais formais relativos à com-
petência legislativa da União e às atribuições do Con-
gresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XIII, e 223 
da Constituição. Constata-se que o referido projeto não 
contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada 
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucio-
nalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa, 
observa-se que o projeto está em perfeita consonância 
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de 
fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 316, de 2004, não evidenciou violação das for-
malidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998. O 
período de validade da outorga, corrigido de três para 
dez anos, encontra-se em conformidade com a Lei nº 
10.597, de 2002, que “altera o parágrafo único do art. 
62 da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que 
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para 
aumentar o prazo de outorga”

III – Voto 

Tendo em vista que o exame da documenta-
ção que acompanha o PDS nº 316, de 2004, não 
evidenciou violação da legislação pertinente, e não 
havendo reparos quanto aos aspectos de constitu-
cionalidade, juridicidade ou técnica legislativa, opi-
namos pela aprovaçâo do ato que autoriza a União 
dos Moradores das Ruas Nova e Dom Pedro II exe-
cutar serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Graça Aranha, Estado do Maranhão, na forma do 
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara 
dos Deputados.

Sala da Comissão, 30 de junho de 2004
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA  
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA REPÚBLICA  
FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II 
Das atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, púbiico e estatal.

§ 1º  O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º  A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º  O ato de outorga ou renovação somente 
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º  O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º  O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

LEI Nº 9.612. DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária, e dá outras providências.

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

Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar 
à entidade interessada autorização para exploração 
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, observa-
dos os procedimentos estabelecidos nesta Lei e 
normas reguladoras das condições de exploração 
do Serviço.

Parágrafo único. A outorga terá validade de dez 
anos, permitida a renovação por igual período, se cum-
pridas as exigências desta Lei e demais disposições 
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597, de 
11-12-2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Aprova o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95. DE 26 DE 
 FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das leis, 
conforme determina o parágrafo único do 
art. 59 da Constituição Federal, e estabe-
lece normas para a consolidação dos atos 
normativos que menciona.

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

LEI Nº 10.597. DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

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

Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612, 
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

 “Art. 6º. ................................................ .
Parágrafo único. A outorga terá valida-

de de dez anos, permitida a renovação por 
igual período, se cumpridas as exigências 
desta Lei e demais disposições legais vi-
gentes. (NA)

....................................................................................
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PARECER Nº 1.157 , DE 2004 

Da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 336, 
de 2004 (nº 3.045 2003, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que auto-
riza a Associação de Assistência Comu-
nitária de Coração de Jesus a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Coração de Jesus, Estado de 
Minas Gerais.

Relator: Senador Aelton Freitas

I – Relatório 

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 336, de 
2004 (nº 3.045, de 2003, na Câmara dos Deputados), 
destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº 792, 
de 15 de maio de 2002, que autoriza a Associação de 
Assistência Comunitária de Coração de Jesus a exe-
cutar serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Coração de Jesus, Estado de Minas Gerais. O ato 
foi submetido à apreciação do Congresso Nacional 
por meio de mensagem presidencial, nos termos do 
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

Na Câmara dos Deputados, realizou-se o ajuste 
do período de validade da outorga, que passa de três 
para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de 
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do 
art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que 
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para 
aumentar o prazo de outorga”.

II – Análise 

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que ver-
sem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, tele-
visão, outorga e renovação de concessão, permissão 
e autorização para serviços de radiodifusão sonora e 
de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se tam-
bém sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa dessas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara dos Depu-
tados, destinada a aprovar o ato do Poder Executi-
vo sob exame, atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União 
e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos 
dos arts. 49, XII, e 223 da Constituição. Constata-
se que o referido projeto não contraria preceitos ou 
princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a ob-
jetar no tocante à sua constitucionalidade material. 
Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se 
que o projeto está em perfeita consonância com o 
disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de fe-
vereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 336, de 2004, não evidenciou violação das for-
malidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.

III – Voto 

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 336, de 2004, não eviden-
ciou violação da legislação pertinente, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela apro-
vação do ato que autoriza a Associação de Assistência 
Comunitária de Coração de Jesus a executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Coração 
de Jesus, Estado de Minas Gerais, na forma do Pro-
jeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos 
Deputados.

Sala da Comissão, 30 de junho de 2004
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA  
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA REPÚBLICA  
FEDERATIVA DO BRASIL 

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do   art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária e dá outras providências.

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

Art. 6º Compete ao Poder Concedente outor-
gar à entidade interessada autorização para ex-
ploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária, 
observados os procedimentos estabelecidos nesta 
lei e normas reguladoras das condições de explo-
ração do serviço.

Parágrafo único. A outorga terá validade de dez 
anos, permitida a renovação por igual período, se cum-
pridas as exigências desta lei e demais disposições 
legais vigentes.(Redação dada pela Lei nº 10.597. de 
11-12-2002).
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Aprova o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, DE 26  
DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das leis, 
conforme determina o parágrafo único do 
art. 59 da Constituição Federal, e estabe-
lece normas para a consolidação dos atos 
normativos que menciona.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

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

....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612, 

de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

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

Parágrafo único. A outorga terá validade 
de dez anos, permitida a renovação por igual 
período, se cumpridas as exigências desta lei 
e demais disposições legais vigentes”. (NR)

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

AGOSTO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL554     



Agosto de 2004 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 4 24091 

PARECER Nº 1.158, DE 2004

Da Comissão de Educação sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 355, de 
2004 (nº 2.715 2002, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária de Radiodifusão 
da Cidade de São Vicente de Minas a exe-
cutar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de São Vicente de Minas, Estado 
de Minas Gerais.

Relator: Senador Hélio Costa

I – Relatório 

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 355, de 
2004 (nº 2.715, de 2002, na Câmara dos Deputados), 
destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº 292, 
de 16 de maio de 2001, que autoriza a Associação Co-
munitária de Radiodifusão da Cidade de São Vicente de 
Minas a executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de São Vicente de Minas, Estado de Minas 
Gerais. O ato foi submetido à apreciação do Congres-
so Nacional por meio de mensagem presidencial, nos 
termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, 
ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, informa que a presente solicitação foi 
instruída em conformidade com a legislação aplicável, 
o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

Na Câmara dos Deputados, realizou-se o ajuste 
do período de validade da outorga, que passa de três 
para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de 
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do 
art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que 
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para 
aumentar o prazo de outorga”.

II – Análise 

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que ver-
sem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, tele-
visão, outorga e renovação de concessão, permissão 
e autorização para serviços de radiodifusão sonora 
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se 
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa dessas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, 
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o refe-
rido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei 
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua 
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica 
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita 
consonância com o disposto na Lei Complementar nº 
95, de 26 de fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 355, de 2004, não evidenciou violação das for-
malidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.

III – Voto 

 Tendo em vista que o exame da documenta-
ção que acompanha o PDS nº 355, de 2004, não 
evidenciou violação da legislação pertinente, e não 
havendo reparos quanto aos aspectos de consti-
tucionalidade, juridicidade ou técnica legislativa, 
opinamos pela aprovação do ato que autoriza a 
Associação Comunitária de Radiodifusão da Cida-
de de São Vicente de Minas a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de São Vicen-
te de Minas, Estado de Minas Gerais, na forma do 
projeto de decreto legislativo originário da Câmara 
dos Deputados.

Sala da Comissão, 30 de junho de 2004.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA  
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA  
FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1o O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2o e § 4o , a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2o A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3o O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4o O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5o o prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

LEI No 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária e dá outras providências.

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

Art. 6o Compete ao Poder Concedente outorgar 
à entidade interessada autorização para explora-
ção do serviço de radiodifusão comunitária, obser-
vados os procedimentos estabelecidos nesta lei e 
normas reguladoras das condições de exploração 
do serviço.

Parágrafo único. A outorga terá validade de dez 
anos, permitida a renovação por igual período, se cum-
pridas as exigências desta lei e demais disposições 
legais vigentes.(Redação dada pela Lei no 10.597. de 
11-12-2002)
....................................................................................

DECRETO No 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998.

Aprova o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária.

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

LEI COMPLEMENTAR No 95, DE 26  
DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das leis, 
conforme determina o parágrafo único do 
art. 59 da Constituição Federal, e estabe-
lece normas para a consolidação dos atos 
normativos que menciona.

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

LEI No 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Altera o parágrafo único do art. 60 da 
Lei no 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, 
que institui o Serviço de Radiodifusão 
Comunitária, para aumentar o prazo de 
outorga.

....................................................................................
Art. 1o O parágrafo único do art. 6o da Lei no 9.612, 

de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 6o ...................................................
Parágrafo único. A outorga terá valida-

de de dez anos, permitida a renovação por 
igual período, se cumpridas as exigências 
desta lei e demais disposições legais vi-
gentes”. (NR)

....................................................................................
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PARECER Nº 1.159, DE 2004 

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 357, de 
2004 (nº 2.748/2002, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que autoriza a As-
sociação Cultural e Educativa de Araporã 
– ACEAR a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Araporã, Estado 
de Minas Gerais.

Relator: Senador Aelton Freitas

I – Relatório 

Chega a esta comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 357, 
de 2004 (nº 2.748, de 2002, na Câmara dos Depu-
tados), destinado a aprovar o ato constante da Portaria 
nº 819, de 21 de dezembro de 2001, que autoriza a 
Associação Cultural e Educativa de Araporã – ACE-
AR a executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Araporã, Estado de Minas Gerais. O ato foi 
submetido à apreciação do Congresso Nacional por 
meio de mensagem presidencial, nos termos do art. 
49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

Na Câmara dos Deputados, realizou-se o ajuste 
do período de validade da outorga, que passa de três 
para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de 
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do 
art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que 
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para 
aumentar o prazo de outorga”.

II – Análise 

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que ver-
sem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, tele-
visão, outorga e renovação de concessão, permissão 
e autorização para serviços de radiodifusão sonora 
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se 
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa dessas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara dos Depu-
tados, destinada a aprovar o ato do Poder Executi-
vo sob exame, atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União 
e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos 
dos arts. 49, XII, e 223 da Constituição. Constata-
se que o referido projeto não contraria preceitos ou 
princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a ob-
jetar no tocante à sua constitucionalidade material. 
Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se 
que o projeto está em perfeita consonância com o 
disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de fe-
vereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 357, de 2004, não evidenciou violação das for-
malidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.

III – Voto 

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 357, de 2004, não eviden-
ciou violação da legislação pertinente, e não haven-
do reparos quanto aos aspectos de constitucionali-
dade, juridicidade ou técnica legislativa, opinamos 
pela aprovação do ato que autoriza a Associação 
Cultural e Educativa de Araporã – ACEAR a execu-
tar serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Araporã, Estado de Minas Gerais, na forma do 
projeto de decreto legislativo originário da Câmara 
dos Deputados.

Sala da Comissão, 30 de junho de 2004.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA  
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA  
FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1o O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2o A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária e dá outras providências.

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

Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar 
à entidade interessada autorização para explora-
ção do serviço de radiodifusão comunitária, obser-
vados os procedimentos estabelecidos nesta lei e 
normas reguladoras das condições de exploração 
do Serviço.

Parágrafo único. A outorga terá validade de dez 
anos, permitida a renovação por igual período, se cum-
pridas as exigências desta lei e demais disposições 
legais vigentes.(Redação dada pela Lei nº 10.597, de 
11-12-2002)
....................................................................................

DECRETO No 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Aprova o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, DE 26  
DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das leis, 
conforme determina o parágrafo único do 
Art. 59 da Constituição Federal, e estabe-
lece normas para a consolidação dos atos 
normativos que menciona.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Altera o parágrafo único do art. 6º da 
Lei no 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, 
que institui o serviço de radiodifusão co-
munitária, para aumentar o prazo de ou-
torga.

....................................................................................
Art. 1o O parágrafo único do art. 6o da Lei no 9.612, 

de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 6o ...................................................
Parágrafo único. A outorga terá vali-

dade de dez anos, permitida a renovação 
por igual período, se cumpridas as exigên-
cias desta lei e demais disposições legais 
vigentes.” (NR)

....................................................................................
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PARECER Nº 1.160, DE 2004 

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 362, de 
2004 (nº 429/2003, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária de Radiodifusão 
de Vespasiano – MG a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Ves-
pasiano, Estado de Minas Gerais.

Relator: Senador Hélio Costa

I – Relatório 

Chega a esta comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 362, 
de 2004 (nº 429, de 2003, na Câmara dos Deputados), 
destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº 
2.243, de 23 de outubro de 2002, que autoriza a As-
sociação Comunitária de Radiodifusão de Vespasiano 
– MG a executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Vespasiano, Estado de Minas Gerais. O 
ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional 
por meio de mensagem presidencial, nos termos do 
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

Na Câmara dos Deputados, realizou-se o ajuste 
do período de validade da outorga, que passa de três 
para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de 
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do 
art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que 
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para 
aumentar o prazo de outorga”.

II – Análise 

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que ver-
sem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, tele-
visão, outorga e renovação de concessão, permissão 
e autorização para serviços de radiodifusão sonora e 
de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se tam-
bém sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa dessas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara dos Depu-
tados, destinada a aprovar o ato do Poder Executi-
vo sob exame, atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União 
e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos 
dos arts. 49, XII, e 223 da Constituição. Constata-
se que o referido projeto não contraria preceitos ou 
princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a ob-
jetar no tocante à sua constitucionalidade material. 
Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se 
que o projeto está em perfeita consonância com o 
disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de fe-
vereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 362, de 2004, não evidenciou violação das for-
malidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.

III – Voto 

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 362, de 2004, não eviden-
ciou violação da legislação pertinente, e não haven-
do reparos quanto aos aspectos de constitucionali-
dade, juridicidade ou técnica legislativa, opinamos 
pela aprovação do ato que autoriza a Associação 
Comunitária de Radiodifusão de Vespasiano – MG 
a executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Vespasiano, Estado de Minas Gerais, na 
forma do projeto de decreto legislativo originário da 
Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 30 de junho de 2004.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA  
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA  
FEDERATIVA DO BRASIL 

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do   art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária e dá outras providências.

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

Art. 6º Compete ao Poder Concedente outor-
gar à entidade interessada autorização para ex-
ploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária, 
observados os procedimentos estabelecidos nesta 
lei e normas reguladoras das condições de explo-
ração do serviço.

Parágrafo único. A outorga terá validade de dez 
anos, permitida a renovação por igual período, se cum-
pridas as exigências desta lei e demais disposições 
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597, 
de 11-12-2002).
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Aprova o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, DE 26 DE FEVEREI-
RO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das leis, 
conforme determina o parágrafo único do 
art. 59 da Constituição Federal, e estabe-
lece normas para a consolidação dos atos 
normativos que menciona.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

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

....................................................................................  
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612, 

de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art.6º ....................................................
Parágrafo único. A outorga terá valida-

de de dez anos, permitida a renovação por 
igual período, se cumpridas as exigências 
desta lei e demais disposições legais vi-
gentes”. (NR)

....................................................................................
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PARECER Nº1.161, DE 2004 

Da Comissão de Educação,  sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 369, de 
2004 (nº3.239/2003, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária Amigos de Unaí 
– ACAU, a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Unaí, Estado de 
Minas Gerais.

Relator: Senador Hélio Costa

I – Relatório 

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 369, 
de 2004 (nº 3.239, de 2003, na Câmara dos Depu-
tados), destinado a aprovar o ato constante da Porta-
ria nº 1.624, de 16 de agosto de 2002, que autoriza a 
Associação Comunitária Amigos de Unaí – ACAU, a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Unaí, Estado de Minas Gerais. O ato foi submeti-
do à apreciação do Congresso Nacional por meio de 
mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII, 
combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Constitui-
ção Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

Na Câmara dos Deputados, realizou-se o ajuste 
do período de validade da outorga, que passa de três 
para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de 
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do 
art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que 
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para 
aumentar o prazo de outorga”.

II – Análise 

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que ver-
sem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, tele-
visão, outorga e renovação de concessão, permissão 
e autorização para serviços de radiodifusão sonora e 
de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se tam-
bém sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa dessas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615,de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara dos Depu-
tados, destinada a aprovar o ato do Poder Executi-
vo sob exame, atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União 
e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos 
dos arts. 49, XII, e 223 da Constituição. Constata-
se que o referido projeto não contraria preceitos ou 
princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a ob-
jetar no tocante à sua constitucionalidade material. 
Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se 
que o projeto está em perfeita consonância com o 
disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de fe-
vereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 369, de 2004, não evidenciou violação das for-
malidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.

III – Voto 

Tendo em vista que o exame da documenta-
ção que acompanha o PDS nº 369, de 2004, não 
evidenciou violação da legislação pertinente, e não 
havendo reparos quanto aos aspectos de consti-
tucionalidade, juridicidade ou técnica legislativa, 
opinamos pela aprovação do ato que autoriza a 
Associação Comunitária Amigos de Unaí – ACAU, 
a executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Unaí, Estado de Minas Gerais, na forma 
do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câ-
mara dos Deputados.

Sala da Comissão, 30 de junho de 2004
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA  
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA  
FEDERATIVA DO BRASIL

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º o cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o serviço de radiodifusão co-
munitária e dá outras providências.

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

Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar 
à entidade interessada autorização para explora-
ção do serviço de radiodifusão comunitária, obser-
vados os procedimentos estabelecidos nesta lei e 
normas reguladoras das condições de exploração 
do serviço.

Parágrafo único. A outorga terá validade de dez 
anos, permitida a renovação por igual período, se cum-
pridas as exigências desta lei e demais disposições 
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597, 
de 11-12-2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Aprova o Regulamento do serviço de 
radiodifusão comunitária.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,  
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das leis, 
conforme determina o parágrafo único do 
art. 59 da Constituição Federal, e estabe-
lece normas para a consolidação dos atos 
normativos que menciona.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Altera o parágrafo único do art. 6º da 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, 
que institui o serviço de radiodifusão co-
munitária, para aumentar o prazo de ou-
torga.

....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. da Lei nº 9.612, 

de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 6º ...................................................
Parágrafo único. A outorga terá vali-

dade de dez anos, permitida a renovação 
por igual período, se cumpridas as exigên-
cias desta lei e demais disposições legais 
vigentes.” (NR)

....................................................................................
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PARECER N° 1.162, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 370, de 
2004 (nº 3.254/2003, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que autoriza a As-
sociação Comunitária de Radiodifusão para 
Desenvolvimento Artístico, Educacional e 
Cultural de Resende Costa, Minas Gerais 
– ACRADATEC – RC a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Re-
sende Costa, Estado de Minas Gerais.

Relator: Senador Aelton Freitas

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 370, 
de 2004 (nº 3.254, de 2003, na Câmara dos Depu-
tados) destinado a aprovar o ato constante da Por-
taria nº 1.736, de 2 de setembro de 2002, que auto-
riza a Associação Comunitária de Radiodifusão para 
Desenvolvimento Artístico, Educacional e Cultural de 
Resende Costa, Minas Gerais – AGRADATEC – RC 
a executar serviço de radiodifusão comunitária na ci-
dade de Resende Costa, Estado de Minas Gerais. O 
ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional 
por meio de mensagem presidencial, nos termos do 
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

Na Câmara dos Deputados, realizou-se o ajuste 
do período de validade da outorga, que passa de três 
para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de 
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do 
art. 6° da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que 

institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para 
aumentar o prazo de outorga”.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que ver-
sem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, tele-
visão, outorga e renovação de concessão, permissão 
e autorização para serviços de radiodifusão sonora 
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se 
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa dessas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, 
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legisLativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o refe-
rido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei 
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua 
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica 
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita 
consonância com o disposto na Lei Complementar nº 
95, de 26 de fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 370, de 2004, não evidenciou violação das for-
malidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 370, de 2004, não eviden-
ciou violação da legislação pertinente, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela apro-
vação do ato que autoriza a Associação Comunitária 
de Radiodifusão para Desenvolvimento Artístico, Edu-
cacional e Cultural de Resende Costa, Minas Gerais 
– ACRADATEC – RC a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Resende Costa, Estado de 
Minas Gerais, na forma do projeto de decreto legisla-
tivo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 30 de junho de 2004
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA  

SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA  

FEDERATIVA DO BRASIL 

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

SEÇÃO II 

Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 

de concessão de emissoras de rádio e televisão;

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

CAPÍTULO V 

Da Comunicação Social

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

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 

serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 

observado o princípio da complementaridade dos sis-

temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 

prazo do art. 64, § 2ºe § 4º, a contar do recebimento 

da mensagem.

§ 2º  A não renovação da concessão ou permissão 

dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 

do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-

duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 

Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-

são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 

judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 

de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 

para as de televisão.
....................................................................................

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária e dá outras providências.

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

Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à 
entidade interessada autorização para exploração do 
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os 
procedimentos estabelecidos nesta lei e normas regu-
ladoras das condições de exploração do serviço.

Parágrafo único. A outorga terá validade de dez 
anos, permitida a renovação por igual período, se cum-
pridas as exigências desta lei e demais disposições 
legais vigentes.(Redação dada pela Lei nº 10.597, de 
11-12-2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Aprova o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,  
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das leis, 
conforme determina o parágrafo único do 
art. 59 da Constituição Federal, e estabe-
lece normas para a consolidação dos atos 
normativos que menciona.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

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

....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612, 

de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 6º ...................................................
Parágrafo único. A outorga terá vali-

dade de dez anos, permitida a renovação 
por igual período, se cumpridas as exigên-
cias desta lei e demais disposições legais 
vigentes.” (NR)

....................................................................................
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PARECER Nº 1.163, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo Nº 376, de 
2004 (Nº 27 2003, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que outorga per-
missão à WEB Comunicação Ltda. para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Arinos, 
Estado de Minas Gerais.

Relator: Senador Hélio Costa

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para apreciação em 
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislati-
vo Nº 376, de 2004 (Nº 27, de 2003, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão 
à WEB Comunicação Ltda, para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cida-
de de Arinos, Estado de Minas Gerais.

Por meio de Mensagem Presidencial, o Presi-
dente da República submete ao Congresso Nacional 
o, ato constante da Portaria Nº 643, de 24 de outubro 
de 2001, que outorga permissão para a exploração de 
canal de serviço de radiodifusão sonora, nos termos 
do ad. 223, § 3º, da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e au-
torização para serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre 

a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
dessas proposições.

O processo de exame e apreciação dos atos do 
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, 
permissão ou autorização para que se executem servi-
ços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos 
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, 
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos 
critérios estabelecidos na Resolução Nº 39, de 1992, 
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os 
elementos a serem informados pela entidade preten-
dente e pelo Ministério das Comunicações que devem 
instruir o processo submetido à análise da Comissão 
de Educação.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS Nº 376, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Resolução Nº 39, de 
1992, do Senado Federal.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, aten-
de aos requisitos constitucionais formais relativos à 
competência legislativa da União e às atribuições do 
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 
223 da Constituição. Constata-se que o referido pro-
jeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documenta-
ção que acompanha o POS Nº 376, de 2004, não 
evidenciou violação das formalidades estabelecidas 
na Resolução Nº 39, de 1992, do Senado Federal, e 
não havendo reparos quanto aos aspectos de cons-
titucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa, 
opinamos pela aprovação do ato que outorga permis-
são à WEB Comunicação Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na 
cidade de Arinos, Estado de Minas Gerais, na forma 
do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câ-
mara dos Deputados.

Sala da Comissão, 30 de junho de 2004.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA  
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA  
FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-
so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPITULO V 
Da Comunicação Social

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 
e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, púbico e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 1.164, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 380, de 
2004 (nº 81/2003, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que renova a con-
cessão outorgada à Rádio Acaiaca Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão so-
nora em onda média na cidade de Pirapora, 
Estado de Minas Gerais.

Relator: Senador Hélio Costa

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para apreciação em ca-
ráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 
580 de 2004 (nº 81, de 2003, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que renova a concessão ou-
torgada à Rádio Acaiaca Ltda., para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de 
Pirapora Estado de Minas Gerais.

Por meio de Mensagem Presidencial, o Presi-
dente da República submete ao Congresso Nacional 
o ato constante do decreto de 14 de outubro de 1997, 
que renova a concessão para a exploração de canal 
de radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, § 3º, 
da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, informa que a presente solicitação foi 
instruída em conformidade com a legislação aplicável, 
o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e au-
torização para serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre 
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
dessas proposições.

O processo de exame e apreciação dos atos do 
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, 
permissão ou autorização para que se executem servi-
ços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos 
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, 
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos 
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992, 
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os 
elementos a serem informados pela entidade preten-
dente e pelo Ministério das Comunicações que devem 
instruir o processo submetido à análise da Comissão 
de Educação.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 380, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 
1992, do Senado Federal.
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A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, aten-
de aos requisitos constitucionais formais relativos à 
competência legislativa da União e às atribuições do 
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 
223 da Constituição. Constata-se que o referido pro-
jeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 380, de 2004, não evidenciou 
violação das formalidades estabelecidas na Resolução 
nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela 
aprovação do ato que renova a concessão outorgada 
à Rádio Acaiaca Ltda., para explorar serviço de radio-
difusão sonora em onda média na cidade de Pirapora, 
Estado de Minas Gerais, na forma do projeto de decreto 
legislativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 30 de junho de 2004
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA  
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA REPÚBLICA  
FEDERATIVA DO BRASIL 

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art.64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 1.165, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 384, de 
2004 (nº 97/2003, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que outorga per-
missão à Sistema Santamariense de Comu-
nicações Ltda., – ME para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência mo-
dulada na cidade de Engenheiro Caldas, 
Estado de Minas Gerais.

Relator: Senador Hélio Costa

I – Relatório

Chega a esta comissão, para decisão terminati-
va, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 384, de 
2004 (nº 97, de 2003, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão ao Sistema 
Santamariense de Comunicações Ltda., – ME para ex-
plorar o serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Engenheiro Caldas, Estado 
de Minas Gerais.

Por meio de mensagem presidencial, o Presidente 
da República submete ao Congresso Nacional o ato 
constante da Portaria nº 329, de 19 de março de 2002, 
que outorga permissão para a exploração de canal de 
radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, § 3º, da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação 
foi instruída de conformidade com a legislação aplicá-
vel, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator.

Na Comissão de Constituição e Justiça e de Re-
dação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, 
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal (RISF), no seu art. 102, IV, cumpre à 
Comissão de Educação opinar acerca de proposições 
que versem sobre comunicação, imprensa, radiodi-
fusão, televisão, outorga e renovação de concessão, 
permissão e autorização para serviços de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens, devendo pronunciar-se 
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa dessas proposições.

O processo de exame e apreciação dos atos do 
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, 
permissão ou autorização para que se executem servi-
ços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos 
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, 
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos 
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992, 
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os 
elementos a serem informados pela entidade preten-
dente e pelo Ministério das Comunicações que devem 
instruir o processo submetido à análise da Comissão 
de Educação.
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A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislati-
vo o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 
213, II, do RISF.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, aten-
de aos requisitos constitucionais formais relativos à 
competência legislativa da União e às atribuições do 
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 
223 da Constituição. Constata-se que o referido pro-
jeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 384, de 2004 não evidenciou 
violação das formalidades estabelecidas na legislação 
vigente, e não havendo reparos quanto aos aspectos de 
constitucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa, 
opinamos pela aprovação do ato que outorga permissão 
ao Sistema Santamariense de Comunicações Ltda., 
– ME, para executar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Engenheiro Caldas, 
Estado de Minas Gerais, na forma do projeto de decreto 
legislativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 30 de junho de 2004.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA  
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA  
FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
XII – apreciar os atos de concessão e renovação 

de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 1.166,DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 395, 
de 2004 (nº 80 2003, na Câmara dos De-
putados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação de Fomento Agrícola de São 
João de Pirabas a executar serviço de ra-
diodifusão comunitária na cidade de São 
João de Pirabas, Estado do Pará.

Relator: Senador Duciomar Costa
Relator (ad hoc) Senador Luiz Otávio

I – Relatório

Chega a esta comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 395, 
de 2004 (nº 80, de 2003, na Câmara dos Deputados), 
destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº 
2.785, de 6 dezembro de 2002, que autoriza a Asso-
ciação de Fomento Agrícola de São João de Pirabas 
a executar serviço de radiodifusão comunitária na ci-
dade de São João de Pirabas, Estado do Pará, O ato 
foi submetido à apreciação do Congresso Nacional 
por meio de mensagem presidencial, nos termos do 
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que ver-
sem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, tele-
visão, outorga e renovação de concessão, permissão 
e autorização para serviços de radiodifusão sonora e 
de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se tam-
bém sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa dessas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, aten-
de aos requisitos constitucionais formais relativos à 
competência legislativa da União e às atribuições do 
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 
223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto 
não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada 
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucio-
nalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa, 
observa-se que o projeto está em perfeita consonância 
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com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de 
fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 395, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998, 
tendo ocorrido, na Câmara dos Deputados, o ajuste 
do período de validade da outorga, que passa de três 
para dez anos, por força da

Lei nº 10.597, de 11 de dezembro de 2002, que 
“altera o parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612, 
de 19 de fevereiro de 1998, que institui o serviço de 
radiodifusão comunitária, para aumentar o prazo de 
outorga”.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 395, de 2004, não eviden-
ciou violação da legislação pertinente, e não haven-
do reparos quanto aos aspectos de constitucionali-
dade, juridicidade ou técnica legislativa, opinamos 
pela aprovação do ato que autoriza a Associação de 
Fomento Agrícola de São João de Pirabas, a execu-
tar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
São João de Pirabas, Estado do Pará, na forma do 
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara 
dos Deputados.

Sala da Comissão, 30 de junho de 2004
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA  
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃ0 DA REPÚBLICA  
FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

 SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
 Art. 49. E da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

 XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

 CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
 Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o serviço de radiodifusão co-
munitária e dá outras providências.

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

Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar 
à entidade interessada autorização para exploração 
do serviço de radiodifusão comunitária, observados 
os procedimentos estabelecidos nesta lei e normas 
reguladoras das condições de exploração do serviço.

Parágrafo único. A outorga terá validade de dez 
anos, permitida a renovação por igual período, se cum-
pridas as exigências desta lei e demais disposições 
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597, 
de 11-12-2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.815, DE 3 DE JUNHO DE 1998.

Aprova o regulamento do serviço de 
radiodifusão comunitária.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95.  
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe s    obre 
a elaboração, a redação, a alteração e a 
consolidação das leis, conforme determi-
na o parágrafo único do Art. 59 da Consti-
tuição Federal, e estabelece normas para 
a consolidação dos atos normativos que 
menciona.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002.

Altera o parágrafo único do art. 6º da 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que 
institui o serviço de radiodifusão comunitá-
ria, para aumentar o prazo de outorga.

....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612, 

de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

Art. 6º  ...................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade 

de dez anos, permitida a renovação por igual 
período, se cumpridas as exigências desta lei 
e demais disposições legais vigentes.” (NR)

....................................................................................
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 

– Os pareceres lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 

– A Presidência recebeu o Ofício nº 48, de 2004, da 

    587ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2004 



24124 Quarta-feira 4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2004

Comissão de Educação, comunicando a aprovação, em 
caráter terminativo, dos Projetos de Decreto Legislativo 
nºs 375 e 605, de 2002; 948, de 2003; e 163, 165, 167 
a 170, 175, 176, 178, 184 a 186, 188, 189, 192, 197, 
210, 228, 262, 291, 381, 407, 565 e 571, de 2004.

Nos termos do art. 91, § 3º, do Regimento Inter-
no, combinado com o Parecer nº 34, de 2003, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, aprovado 
pelo Plenário em 25 de março de 2003, fica aberto o 
prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, 
por um décimo da composição da Casa, para que as 
matérias, cujos pareceres foram lidos anteriormente, 
sejam apreciadas pelo Plenário.

É o seguinte o ofício recebido:

Of. nº CE/48/2004

Brasília, 29 de junho de 2004

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta comissão 

aprovou, em caráter terminativo, na reunião do dia de 
hoje, os Projetos de Decretos Legislativos de nos 375, 
605, de 2002, 948, de 2003 e 163, 165, 167, 168, 169, 
170, 175, 176, 178, 184, 185, 186, 188, 189, 192, 197, 
210, 228, 262, 291, 381, 407, 565 e 571 de 2004.

Atenciosamente, – Senador Osmar Dias, Presi-
dente da Comissão de Educação.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– A Presidência ainda recebeu o Ofício nº 49, de 2004, 
da Comissão de Educação, comunicando a aprova-
ção, em caráter terminativo, dos Projetos de Decreto 
Legislativo nºs 158, de 2002; 513, 685, 686 e 803, de 
2003; 1, 16, 32, 81, 83, 158, 201, 206, 220, 243, 249, 
253, 257, 259, 269, 313, 340, 342, 343, 346, 366, 367 
e 377, de 2004.

Nos termos do art. 91, § 3º, do Regimento Inter-
no, combinado com o Parecer nº 34, de 2003, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, aprovado 
pelo Plenário em 25 de março de 2003, fica aberto o 
prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, 
por um décimo da composição da Casa, para que as 
matérias, cujos pareceres foram lidos anteriormente, 
sejam apreciadas pelo Plenário.

É o seguinte o ofício recebido:

Of. nº CE/049/2004

Brasília, 29 de junho de 2004

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão 
aprovou, em caráter terminativo, na reunião do dia de 
hoje, os Projetos de Decretos Legislativos de nºs 158 
de 2002, 513, 685, 686 e 803 de 2003 e 1, 16, 32, 81, 
83, 158, 201, 206, 220, 243, 249, 253, 257, 259, 269, 
313, 340, 342, 343, 346, 366, 367 e 377 de 2004.

Atenciosamente, Senador Osmar Dias, Presi-
dente da Comissão de Educação. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– A Presidência também recebeu o Ofício nº 51, de 
2004, da Comissão de Educação, comunicando a 
aprovação, em caráter terminativo, dos Projetos de 
Decreto Legislativo nºs 649, de 2003, 56, 71, 82, 101, 
138, 144, 166, 177, 200, 218, 224, 242, 250, 283, 289, 
293, 298, 308, 314, 316, 336, 355, 357, 362, 369, 370, 
376, 380, 384 e 395, de 2004.

Nos termos do art. 91, § 3º, do Regimento Inter-
no, combinado com o Parecer nº 34, de 2003, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, aprovado 
pelo Plenário em 25 de março de 2003, fica aberto o 
prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, 
por um décimo da composição da Casa, para que as 
matérias, cujos pareceres foram lidos anteriormente, 
sejam apreciadas pelo Plenário.

É o seguinte o ofício recebido:

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

Of. nº CE/051/2004

Brasília, 30 de junho de 2004

A Sua Excelência o Senhor 
Senador José Sarney 
Presidente do Senado Federal
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comis-

são aprovou, em caráter terminativo, na reunião do 
dia de hoje, os Projetos de Decretos Legislativos de 
nºs 649 de 2003 e 56, 71, 82, 101, 138, 144, 166, 177, 
200, 218, 224, 242, 250,283, 289, 293, 298, 308, 314, 
316, 336, 355, 357, 362, 369, 370, 376, 380, 384 e 
395 de 2004.

Atenciosamente, Senador Osmar Dias, Presidente 
da Comissão de Educação.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, § 3º, 
do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto 
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recurso no sentido da apreciação, pelo Plenário, do 
Projeto de Lei do Senado nº 481, de 2003, de autoria 
do Senador Alberto Silva, que institui o Dia Nacional 
do Engenheiro Eletricista.

Tendo sido aprovada em apreciação terminativa 
pela Comissão de Educação, a matéria vai à Câmara 
dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– A Presidência comunica ao Plenário o recebimento 
da Mensagem nº 133, de 2004 – CN (nº 440/2004, na 
origem), do Presidente da República, que encaminha 
ao Congresso Nacional, nos termos do art. 9º da Lei 
Complementar nº 101, de 5 de maio de 2000, e no § 
6º do art. 70 da Lei nº 10.707, de 30 de julho de 2003, 
o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas, re-
ferente ao terceiro bimestre de 2004.

A mensagem vai à Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– A Presidência recebeu a Mensagem nº 100, de 2004 
(nº 437/2004, na origem), de 23 julho passado, do Pre-
sidente da República, encaminhando, nos termos do 
art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 2000, e do § 4º 
do art. 70 da Lei nº 10.707, de 2003, o relatório conten-
do os novos limites que caberão ao Senado Federal, 
os respectivos parâmetros e memória de cálculo das 
receitas e despesas.

O expediente, anexado à Mensagem nº 34, de 
2004, vai à Primeira-Secretaria do Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– A Presidência comunica ao Plenário que, em vir-
tude da publicação de retificação no Diário Oficial 
da União desta data, fica assim estabelecido o ca-
lendário de tramitação da Medida Provisória nº 201, 
de 2004.

Publicação no DO: 26-7-2004
Retificada em: 3-8-2004
Designação da Comissão: 2-8-2004 
Instalação da Comissão: 3-8-2004
Emendas: até 9-8-2004 (7º dia da publicação)
Prazo final na Comissão: 3-8-2004 a 16-8-2004 (14º dia)
Remessa do processo à CD: 16-8-2004 
Prazo na CD: de 17-8-2004 a 30-8-2004 (15º ao 28º dia)
Recebimento previsto no SF: 30-8-2004
Prazo no SF: de 31-8-2004 a 13-9-2004 (42º dia)

Se modificado, devolução à CD: 13-9-2004 
Prazo para apreciação das modificações do SF, pela 
CD: de 14-9-2004 a 16-9-2004 (43º ao 45º dia)
Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir de: 
17-9-2004 (46º dia)
Prazo final no Congresso: 1º-10-2004 (60 dias)

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Sobre a mesa, ofício da Liderança do PL no Senado 
Federal que passo a ler.

É lido o seguinte:

OF.005-04/ SF.LID-PL 

Brasília, 2 de agosto de 2004.

Senhor Presidente,
Dirijo-me a Vossa Excelência para fazer a indica-

ção do Senador Aelton Freitas, como membro titular 
e do Senador Magno Malta, como membro suplente, 
para integrarem a Comissão Temporária Interna “Ano 
da Mulher – 2004”.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência protestos de estima e consideração. – Se-
nador Magno Malta, Líder do PL

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– A Presidência designa o Senador Aelton Freitas, 
como titular, e o Senador Magno Malta, como suplen-
te, para integrarem a Comissão Especial Temporária 
criada pelo Requerimento nº 501, de 2004, nos termos 
do ofício que acaba de ser lido.

Sobre a mesa, ofício da Liderança do PMDB na 
Câmara dos Deputados que passo a ler.

É lido o seguinte:

OF/GAB/I/Nº953

Brasília, 3 de agosto de 2004

Senhor Presidente, comunico a Vossa Excelên-
cia que o Deputado Pedro Chaves passa a integrar, 
na qualidade de titular, a Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização, em substituição 
ao Deputado Luiz Bittencourt, que passa à qualidade 
de suplente.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro-
testos de estima e consideração. – Deputado José 
Borba, Líder do PMDB

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Será feita a substituição solicitada.

Sobre a mesa, projeto de lei que passo a ler.
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MENSAGEM Nº 454

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 61 da Constituição, submeto 

à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto 
do projeto de lei que “Abre aos Orçamentos Fiscal e 
da Seguridade Social da União, em favor de diversos 

órgãos dos Poderes Legislativo e Executivo, crédito 

suplementar no valor global de R$2.180.400.447,00 

para reforço de dotações constantes da Lei Orçamen-

tária vigente”.

Brasília, 30 de julho de 2004. – Luís Inácio Lula 

da Silva. 
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Aviso nº 887 – C. Civil

Em 30 de julho de 2004

A Sua Excelência o Senhor
Senador Romeu Tuma
Primeiro Secretário do Senado Federal
Assunto: Projeto de lei.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Ex-

celentíssimo Senhor Presidente da República relativa 
ao projeto de lei que “Abre aos Orçamentos Fiscal e da 
Seguridade Social da União, em favor de diversos órgãos 
dos Poderes Legislativo e Executivo, crédito suplementar 
no valor global de R$ 2.180.400.447,00 para reforço de 
dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”.

Atenciosamente, – Swedenberger Barbosa, Mi-
nistro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência 
da República, Interino.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 10.837, DE 16 DE JANEIRO DE 2004

Estima a receita e fixa a despesa da 
União para o exercício financeiro de 2004.

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

LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

Estatui Normas Gerais de Direito Fi-
nanceiro para elaboração e controle dos or-
çamentos e balanços da União, dos Estados, 
dos Municípios e do Distrito Federal

....................................................................................
Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e 

especiais depende da existência de recursos disponí-
veis para ocorrer à despesa e será precedida de expo-
sição justificativa. (Veto rejeitado no DOU, 3-6-1964)

§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste 
artigo, desde que não comprometidos: (Veto rejeitado 
no DOU 3-6-1964)

I – o superávit financeiro apurado em balanço 
patrimonial do exercício anterior; (Veto rejeitado no 
DOU 3-6-1964)

II – os provenientes de excesso de arrecadação; 
(Veto rejeitado no DOU 3-6-1964)

III – os resultantes de anulação parcial ou total de 
dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, au-
torizados em Lei; (Veto rejeitado no DOU, 3-6-1964)

IV – o produto de operações de credito autorizadas, 
em forma que juridicamente possibilite ao poder execu-
tivo realiza-Ias. (Veto rejeitado no DOU 3-6-1964)

§ 2º Entende-se por superávit financeiro a dife-
rença positiva entre o ativo financeiro e o passivo fi-

nanceiro, conjugando-se ainda, os saldos dos créditos 
adicionais transferidos e as operações de credito a eles 
vinculadas. (Veto Rejeitado no DOU 3-6-1964)

§ 3º Entende-se por excesso de arrecadação, 
para os fins deste artigo, o saldo positivo das diferenças 
acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista 
e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do 
exercício. (Veto rejeitado no DOU 3-6-1964)

§ 4º Para o fim de apurar os recursos utilizáveis, 
provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-á 
a importância dos créditos extraordinários abertos no 
exercício.(Veto rejeitado no DOU 3-6-1964)

LEI Nº 10.707, DE 30 DE JULHO DE 2003

Dispõe sobre as diretrizes para a ela-
boração da lei orçamentária de 2004 e dá 
outras providências.

....................................................................................
Art. 63. Os projetos de lei relativos a créditos 

adicionais serão apresentados na forma e com o de-
talhamento estabelecido na lei orçamentária anual e 
encaminhados pelo Poder Executivo ao Congresso 
Nacional, preferencialmente, na segunda quinzena de 
maio e na primeira de outubro.

§ 1º Observado o disposto no caput, o prazo fi-
nal para o encaminhamento dos referidos projetos é 
15 de outubro de 2004.

§ 2º Os créditos a que se refere o caput serão enca-
minhados, de forma consolidada, de acordo com as áreas 
temáticas definidas no Parecer Preliminar sobre a proposta 
orçamentária de 2004, ajustadas a reformas administrativas 
supervenientes, exceto quando se destinarem:

I – às despesas com pessoal e encargos sociais, 
os quais serão encaminhados ao Congresso Nacional 
por intermédio de projetos de lei específicos e exclu-
sivamente para essa finalidade;

II – ao serviço da dívida; ou
III – ao atendimento de despesas de precatórios 

e sentenças judiciais transitadas em julgado, conside-
radas de pequeno valor,

§ 3º A exigência de projeto de lei específico, a que se 
refere o inciso I do § 2º deste artigo, não se aplica quando 
do atendimento de despesas de precatórios e sentenças 
judiciais transitadas em julgado, consideradas de pequeno 
valor, de que trata o inciso III do mesmo parágrafo.

§ 4º O disposto no caput não se aplica quando a 
abertura do crédito for necessária para atender a novas 
despesas obrigatórias de caráter constitucional ou legal.

§ 5º Acompanharão os projetos de lei relativos a 
créditos adicionais exposições de motivos circunstan-
ciadas que os justifiquem e que indiquem as conse-
qüências dos cancelamentos de dotações propostos 
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sobre a execução das atividades, projetos, operações 
especiais e respectivos subtítulos e metas.

§ 6º Cada projeto de lei deverá restringir-se a um 
único tipo de crédito adicional, conforme definido no 
art. 41, incisos I e II, da Lei nº 4.320, de 1964.

§ 7º Para fins do disposto no art. 165. § 8º da 
Constituição, e no § 6º deste artigo, considera-se cré-
dito suplementar a criação de grupo de natureza de 
despesa em subtítulo existente.

§ 8º Os créditos adicionais aprovados pelo Con-
gresso Nacional serão considerados automaticamente 
abertos com a sanção e publicação da respectiva lei.

§ 9º Nos casos de créditos à conta de recursos 
de excesso de arrecadação, as exposições de motivos 
conterão a atualização das estimativas de receitas para 
o exercício, apresentadas de acordo com a classifica-
ção de que trata o art. 8º, inciso III, alínea a, desta Lei.

§ 10. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais 
solicitados pelos órgãos dos Poderes Legislativo e Judici-
ário e do Ministério Público da União, com indicação dos 
recursos compensatórios, exceto se destinados a pessoal 
e dívida, serão encaminhados ao Congresso Nacional no 
prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data do pedido, 
observados os prazos previstos neste artigo.

§ 11. Os projetos de lei de créditos adicionais des-
tinados a despesas primárias deverão conter demons-
trativo de que não afetam o resultado primário anual 
previsto no Anexo de Metas Fiscais desta Lei, ou indicar 
as compensações necessárias, em nível de subtítulo.
....................................................................................

Art. 70. Se for necessário efetuar a limitação de 
empenho e movimentação financeira de que trata o 
art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 2000, o Poder 
Executivo apurará o montante da limitação e informa-
rá a cada um dos órgãos referidos no art. 20 daquela 
Lei Complementar o montante que lhe caberá limitar, 
segundo o disposto neste artigo.

§ 1º O montante da limitação a ser procedida 
por cada órgão referido no caput será estabelecido 
de forma proporcional à participação de cada um na 
base contingenciável total.

§ 2º A base contingenciável corresponde ao total 
das dotações classificadas como despesas primárias 
aprovadas na Lei Orçamentária para 2004, excluídas:

I – as despesas que constituem obrigação constitucio-
nal ou legal da União integrantes do Anexo IV desta Lei;

II – as demais despesas ressalvadas da limitação de 
empenho, conforme o art. 9º, § 2º, da Lei Complementar 
nº 101, de 2000, integrantes do Anexo IV desta Lei;

III – as dotações referentes às atividades dos Po-
deres Legislativo e Judiciário e do Ministério Público 
constantes da proposta orçamentária.

§ 3º As exclusões de que tratam os incisos II e 
III do § 2º deste artigo aplicam-se apenas no caso em 
que a estimativa atualizada da receita, demonstrada no 
relatório de que trata o § 6º deste artigo, seja igual ou 
superior àquela estimada na proposta orçamentária.

§ 4º Na hipótese da ocorrência do disposto no 
caput, o Poder Executivo informará aos demais Po-
deres e ao Ministério Público da União, até o vigésimo 
terceiro dia do mês subseqüente ao final do bimestre, 
especificando os parâmetros adotados e as estimati-
vas de receitas e despesas, o montante que caberá a 
cada um na limitação do empenho e da movimentação 
financeira.

§ 5º Os Poderes Legislativo e Judiciário e o Minis-
tério Público, com base na informação de que trata o § 1º 
deste artigo, publicarão ato no prazo de 7 (sete) dias do 
recebimento das informações, estabelecendo os montantes 
disponíveis para empenho e movimentação financeira.

§ 6º O Poder Executivo encaminhará ao Congresso 
Nacional, no mesmo prazo previsto no § 4º deste artigo, 
relatório que será apreciado pela Comissão Mista de que 
trata o art. 166, § 1º, da Constituição, contendo:

I – a memória de cálculo das novas estimativas de 
receitas e despesas, e demonstrando a necessidade 
da limitação de empenho e movimentação financeira 
nos percentuais e montantes estabelecidos;

II – a revisão das projeções das variáveis de que 
trata o Anexo de Metas Fiscais desta Lei;

III – a justificação das alterações de despesas obri-
gatórias, explicitando as providências que serão adotadas 
quanto à alteração da respectiva dotação orçamentária;

IV – os cálculos da frustração das receitas não-
financeiras, que terão por base demonstrativos atuali-
zados de que trata o item VII, alíneas h e i, do Anexo II 
desta Lei, e demonstrativos equivalentes, no caso das 
demais receitas, justificando os desvios em relação à 
sazonalidade originalmente prevista; e

V – a estimativa atualizada do superávit primário das 
empresas estatais, acompanhada da memória dos cálculos 
para as empresas que responderem pela variação.

§ 7º Sendo estimado aumento das despesas pri-
márias obrigatórias, o Poder Executivo abrirá crédito 
suplementar, na forma prevista no texto da lei orçamen-
tária, ou encaminhará projeto de crédito adicional:

I – até 31 de julho, no caso das reestimativas de 
aumento realizadas no primeiro semestre;

II – até 15 de outubro ou 15 de dezembro, confor-
me se trate de abertura de créditos mediante projeto 
de lei ou por decreto, respectivamente, no caso das 
reestimativas realizadas no segundo semestre.

§ 8º Aplica-se o disposto no § 6º deste artigo a quais-
quer limitações de empenho no âmbito do Poder Executivo, 
inclusive por ocasião da elaboração da programação anual 
de que trata o art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 2000, 
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com exceção do prazo que será de até 20 (vinte) dias da 
publicação do ato que efetivar a referida limitação.

§ 9º (VETADO)
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 

– O projeto lido vai à Comissão Mista de Planos, Or-
çamentos Públicos e Fiscalização.

Nos termos da Resolução nº 1, de 2001 – CN, 
a Presidência estabelece o seguinte calendário para 
tramitação do projeto:

Até 8-8 Publicação e distribuição de avul-
sos;

Até 16-8 Prazo final para apresentação 
de emendas;

Até 21-8 Publicação e distribuição de 
avulsos das emendas;

Até 31-8 Encaminhamento do parecer 
final à Mesa do Congresso Nacional.

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Por cinco minutos, para comunicação urgente de 
interesse partidário, concedo a palavra ao Líder José 
Agripino, cuja presença neste plenário saúdo.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, há seguramente quinze dias que as revistas de 
circulação nacional e os jornais, principalmente do Rio e 
de São Paulo, vêm tratando, nas suas manchetes, de um 
assunto de que não aprecio falar aqui da tribuna, mas é 
meu dever falar dele, é meu dever cobrar, porque é meu 
dever interpretar o sentimento da sociedade. Falam em 
corrupção, em desvio de padrão ético, em coisas pouco 
recomendáveis que teriam sido praticadas por dirigen-
tes do Banco do Brasil e do Banco Central, pessoas que 
precisam dar exemplo. A vida pública é feita por pessoas 
que exercem a liderança, e quem é líder tem a obriga-
ção de dar exemplo. O que um Presidente da República 
faz é acompanhado por toda a sociedade, e isso pauta 
comportamentos, para o bem ou para o mal.

No setor da economia e das finanças, o compor-
tamento de dirigentes do Banco do Brasil, da Caixa 
Econômica, do Banco Central, o guardião da moeda, 
sinaliza para toda a economia do Brasil, do cidadão 
mais pobre ao empresário mais rico. Pois bem, há 
quinze dias, as revistas, a grande Imprensa martela, 
cobra e denuncia distorções de conduta que teriam 
sido praticadas pelo Presidente do Banco do Brasil, 
pelo Presidente do Banco Central e pelo Diretor de 
Política Monetária do Banco Central.

Ouvi hoje, no noticiário matutino da televisão, 
entre algumas manifestações da Oposição e do Go-
verno, uma que me causou espécie: a declaração de 
um homem que reputo equilibrado, decente, honrado, o 

Ministro de Estado Márcio Thomaz Bastos. S. Exª dizia 
estar estupefato com o que estava vendo e ouvindo, 
lendo nos jornais e nas revistas, e que pensava se tra-
tar de uma campanha contra o Presidente do Banco 
Central e o Presidente do Banco do Brasil.

Sr. Presidente Romeu Tuma, V. Exª, como eu, sabe 
que, há quinze dias, esse assunto não sai da primeira 
página dos jornais e da capa de revistas. Mas V. Exª 
sabe, como eu sei, que nem o dólar disparou por conta 
das denúncias, nem o risco Brasil subiu, nem a bolsa 
de valores despencou. O mercado não se perturbou, 
apenas está acompanhando os fatos. Ele está em stand 
by. Quem está estupefato é o cidadão brasileiro.

Quero relatar a V. Exª e a meus Pares o que ouvi 
de brasileirinhos do meu Estado. Senador Garibaldi 
Alves Filho, como comentei com V. Exª no avião que 
nos trouxe de Natal para cá, estive em Mossoró na 
sexta-feira, em uma movimentação de rua ao lado da 
minha candidata à prefeita, e em Ielmo Marinho, Mu-
nicípio bem menor, próximo de Natal, em um comício 
em favor do meu candidato. Em Mossoró, fiz uma ca-
minhada ao lado de populares – homens, mulheres, 
jovens, crianças – e, em Ielmo Marinho, fui obrigado 
a andar um quilômetro a pé para chegar ao local do 
comício, pelo meio do povo.

Sr. Presidente Romeu Tuma, quanta gente eu vi! 
Quanta manifestação! No contato direto com as pesso-
as, ficamos entregues ao contato e à conversa.

Em Ielmo Marinho, um município agrícola, uma 
mulher, até de muito boa conversa, perguntou-me: “Se-
nador, que história é essa de agora autoridade poder 
comprar de si próprio um patrimônio? Ele é dono de 
uma chácara, compra de si próprio, recebe o dinheiro 
e não declara nada para não pagar imposto! Então, 
agora autoridade tem direito de fazer isso”? Essa foi a 
observação de um popular de Ielmo Marinho.

Em Mossoró, a pergunta que ouvi veio de um jovem, 
que não tinha mais de 20 anos. Na caminhada que fazia 
ao lado da minha candidata à prefeita, ele me perguntou: 
“Senador, quer dizer que agora o Banco do Brasil pode 
ajudar a comprar sede própria de partido político? Quer 
dizer que agora o Banco do Brasil, que está acionando 
os agricultores, pode, pela sua diretoria, dar dinheiro para 
a compra de sede própria de partido político”?

Senador Luiz Otávio, o que está passando para 
o cidadão brasileiro hoje, que está ouvindo pela tele-
visão e pelas rádios e vendo nos jornais a repetição 
dos nomes Henrique Meirelles, Casseb e Candiota, são 
esses dois recados, entre outros fundamentalmente, 
Senador Marco Maciel.

Perguntou-me o jovem conterrâneo de Mossoró: 
“Quer dizer que agora o Banco do Brasil pode dar dinhei-
ro para compra de sede de partido político? Mudou tudo 
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neste País”? E a mulher de Ielmo Marinho: “Quer dizer 
que agora alguém pode comprar de si próprio uma pro-
priedade, uma chácara, para não pagar imposto e ainda 
pegar o homem que comprou com a mala de dinheiro no 
aeroporto para não declarar a operação”? É isso.

Presidente Romeu Tuma, o que me traz a esta 
tribuna hoje não é uma atitude raivosa, mas o desejo 
de interpretar o sentimento desses brasileirinhos que 
estão indignados e que merecem respostas, como 
também V. Exª, eu, o Senado e o Congresso.

Não adianta nota oficial. Depois do Waldomiro, não 
adianta. Este Governo não atende mais ao padrão ético 
e moral, não atende mais às exigências da sociedade 
com a divulgação de notas de porta-vozes ou de notas 
oficiais da assessoria de imprensa. Não. Acabou. Isso 
é coisa do passado. A vestal que era o Governo do PT 
não é mais; não adianta, tem que prestar conta.

Não quero fazer prejulgamento. Tenho o Sr. Henrique 
Meirelles em boa conta, mas entre eu achar e ele ser há 
uma distância, e quem tem que provar é ele. Se ele está 
tranqüilo como declarou, ele precisa se oferecer para vir 
ao Congresso, para vir ao Senado e dar as respostas às 
perguntas básicas sobre o seu domicílio real, eleitoral e 
fiscal no Brasil, pois ele morava nos Estados Unidos. O 
ano correto é 2001, 2002 ou 2003? O esclarecimento 
é necessário porque há divergências na declaração do 
patrimônio, e a divergência na declaração do patrimônio 
está atribuída à data de moradia, de fixação de residência. 
A distorção entre a residência e a obrigação fiscal que 
ele teria no Brasil – pasmem! – ocasionou um haver na 
sua declaração de Imposto de Renda no valor de R$54 
mil. Ou seja, pela declaração feita, ele teria que receber 
uma devolução de R$54 mil. Quatro horas e meia depois 
de a revista IstoÉ tê-lo instado com um questionário, foi 
feita uma ratificação. Em vez de ter de receber R$54 mil, 
deveria pagar R$110 mil.

Pode até ser que haja justificativa, mas eu e o Bra-
sil todo queremos saber. Não quero fazer juízo de valor 
antecipado, mas o Brasil quer saber – os brasileirinhos 
de Viçosa; de Campinas do seu Estado, Sr. Presidente; 
de Gravatá, do Estado de Pernambuco; de Blumenau, do 
Estado de Santa Catarina; de Maués, no Amazonas; de 
Teresina, do Senador Heráclito Fortes. E a nossa obriga-
ção, Sr. Presidente, é interpretar o sentimento do cidadão 
e cobrar, sem fazer juízo de valores. Não há condenação 
prévia. Mas temos o direito de conhecer a verdade, que 
não vai ser reposta por meio de notas oficiais.

Quanto à pergunta do meu conterrâneo de Mos-
soró sobre se o Banco do Brasil pode fazer doação para 
compra de sede própria de partido político, ele ouviu a 
história do Porcão, a história dos R$70 mil comprados 
em mesas para o show da dupla sertaneja que faz show 
em São Paulo e no Rio de Janeiro para angariar fundos 

para compra de sede própria, orçada em R$15 milhões. 
Que partido megalômano: R$15 milhões para compra de 
uma sede própria! Bonito! E pretende fazê-lo às custas 
do Banco do Brasil, às custas do acionista individual do 
Banco do Brasil! Ele concorda com isso? Tenho que fa-
lar pelo acionista do Banco do Brasil. É minha obrigação, 
como Senador de Oposição, cobrar lisura de procedimen-
tos. Tanto não foi lisa e correta a atitude que o Porcão, 
depois da denúncia, devolveu o dinheiro.

O diretor do Banco do Brasil fez sua mea culpa e 
desmanchou tudo. Mas, se não tivesse sido verificada 
a prática da compra dos ingressos, estaria tudo feito, 
como estava feita a declaração do Imposto de Renda 
do Sr. Henrique Meirelles, com o direito declarado de 
receber R$54 mil e não de pagar R$110 mil.

Há mais, Sr. Presidente. Sobre o Sr. Carlos 
Casseb, que continua Presidente do Banco do Bra-
sil, que preside a instituição que comprou R$70 mil 
em mesas para o show que ajudaria na compra da 
sede do PT – o que indignou meu conterrâneo de 
Mossoró –, há denúncias de que fez transferências 
para bancos no exterior no valor de US$593 mil. O Sr. 
Condiota fez transferências no valor de US$1,290 mi-
lhão. Denunciado, pediu demissão, que foi aceita. Não 
sei se foi negociada, mas o fato é que quem pediu re-
conheceu que havia praticado algo irregular e quem a 
aceitou entendeu que a falta cometida era grave e jus-
tificava a demissão.

Então, o Sr. Candiota saiu da Diretoria de Po-
lítica Monetária do Banco Central. Qual é a diferen-
ça entre transferir sem declarar e sem pagar imposto 
US$1.290.000 ou US$600 mil? Ambas são quantias vul-
tosas. Por que se penaliza o Sr. Candiota e se mantém o 
Sr. Casseb? Será que o Sr. Casseb tem justificativas que 
o Sr. Candiota não tinha? Para isso, é preciso que ele 
venha aqui e se justifique. Estamos à espera disso.

Eu não faço prejulgamento ou condenação prévia, 
mas tenho a obrigação de cobrar, em nome dos meus co-
cidadãos que estão indignados, de norte a sul e de leste 
a oeste deste País. O que estamos querendo é isso.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, se os acusa-
dos não forem descartados, daqui para frente o acusado 
será o próprio Governo. Esse contencioso é do Governo. 
Ou o Governo recomenda que seus acusados venham 
ao Congresso prestar esclarecimentos, ou o acusado 
será o próprio Governo.

Não venho pedir demissão de ninguém. Nomear ou 
demitir é prerrogativa do Presidente da República. Sua Ex-
celência pode pagar um preço muito alto perante a consci-
ência dos brasileiros. Está com o Governo a palavra.

Sr. Presidente, se porventura entre hoje e amanhã, 
os Presidentes do Banco Central e do Banco do Brasil não 
se dispuserem a vir ao Senado, de preferência à Comis-
são de Assuntos Econômicos, meu Partido, por meio de 
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minha Liderança, tomará a iniciativa de fazer o convite por 
escrito para que aqui venham esclarecer as dúvidas dos 
brasileiros e para que, se o Governo quiser, mantenha seu 
padrão ético, o que é exigência do povo do Brasil.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Per-
mita-me V. Exª um aparte?

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Concedo 
o aparte, com o maior prazer, ao Senador Eduardo 
Suplicy.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP. 
Fazendo soar a campainha.) – O aparte não pode ser 
concedido porque o orador fala pela Liderança e por-
que o tempo de S. Exª já está esgotado.

Depois, V. Exª, Senador Eduardo Suplicy, pode 
falar pela Liderança, se for o caso. Já neguei aparte ao 
Senador Heráclito Fortes. Peço desculpas a V. Exª, mas 
assim procedo para dar continuidade aos trabalhos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Sr. 
Presidente, permita-me apenas dizer que, como estou 
inscrito na tarde de hoje, falarei do tema. Desde já, con-
vido o Senador José Agripino para dialogarmos, porque 
eu concederei o aparte a S. Exª na oportunidade.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) – 
Senador Eduardo Suplicy, V. Exª está inscrito. O tempo do 
Senador José Agripino está esgotado. Se o tempo de V. 
Exª esgotar sem que tenha concedido o aparte, também 
não permitirei que o faça. Desculpe-me, Senador.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Sr. 
Presidente, darei o aparte no meu tempo.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Presi-
dente, infelizmente não posso conceder o aparte ao 
Senador Eduardo Suplicy, mas assistirei ao pronun-
ciamento de S. Exª com o maior prazer.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Tem V.Exa a palavra.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras e Srs. 
Senadores, quero fazer uma indagação. Como todos 
sabem, iniciamos a votação da reforma do Judiciário, 
uma das mais importantes que tramitam nesta Casa.

No último dia antes do recesso, aprovamos pra-
ticamente por unanimidade o texto básico da refor-
ma– foram 63 votos favoráveis e 1 contrário -, e ficou 
acertado que, depois do recesso, na primeira semana 
de votação, votaríamos os destaques da reforma do 
Judiciário, que já tramita há doze anos.

Portanto, é necessário que essa matéria seja 
votada o mais rapidamente possível. Sr. Presidente, 
fiquei surpreso ao ver a Ordem do Dia prevista para 
terça-feira, dia 10 de agosto, às 14 horas e 30 minutos, 
publicada no avulso de hoje. Nela há treze itens lista-

dos, mas não consta a reforma do Judiciário. Como já 
iniciamos a votação dessa reforma, imagino que deveria 
ser o primeiro item da Ordem do Dia. Sei que algumas 
medidas provisórias trancam a pauta e quero saber se 
impedem a continuação da votação de matérias. Peço 
uma explicação da Mesa sobre essa questão.

Também quero apelar a V.Exª e ao Presidente 
José Sarney no sentido de marcar uma reunião de Lí-
deres para a próxima terça-feira, para que possamos 
programar os destaques que serão votados. São cento 
e setenta e poucos destaques, muitos repetidos, mas 
temos que escolher quais serão votados.

Apresento essas duas indagações, Sr. Presiden-
te, com as minhas escusas.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Senador José Jorge, as medidas provisórias impossi-
bilitam a votação de outras matérias. Mas já foi agenda-
da uma reunião dos Líderes, na próxima terça-feira, que 
contará com a presença de V. Exª e do Presidente, para 
que essa matéria seja o primeiro item da Ordem do Dia, 
assim que sejam apreciadas as medidas provisórias.

Medidas provisórias não param de chegar; já há cinco 
medidas e um projeto de lei de urgência. Mas o Presidente 
já marcou essa reunião com as lideranças, para qual V. Exª 
certamente será convidado. Não sei se o convite já chegou 
a V. Exª, mas, segundo informa o Sr. Secretário-Geral da 
Mesa, Sr. Carreiro, o nome de V. Exª está na lista.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Sr. Presidente, 
agradeço a V. Exª o esclarecimento. Ainda não recebi o 
convite, mas há tempo, Daqui para terça-feira, certamen-
te o convite chegará, e eu estarei presente à reunião.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 

– V. Exª é a figura mais importante na discussão da 
matéria.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Não a mais 
importante.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) – 
Concedo a palavra ao nobre Senador Marco Maciel.

S. Exª dispõe de 20 minutos para o seu pronun-
ciamento.

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE. Pronuncia o 
seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, um dos nossos grandes 
problemas atuais é a expansão e a melhoria da infra-
estrutura nacional para fazer face às necessidades do 
desenvolvimento do País, especialmente nas regiões 
de menor desenvolvimento relativo, como é o caso do 
Nordeste e do Norte do Brasil.

Nesse quadro, a malha rodoviária assume, como 
sabemos, aspectos relevantes inadiáveis. É nesse caso 
que se encontra um exemplo que desejo aqui salientar, 
graças a uma corajosa decisão do Governador Jarbas 

AGOSTO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL628     



Agosto de 2004 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 4 24165 

Vasconcelos: a continuidade das obras de ampliação 
da BR–232, no Estado de Pernambuco.

Percorrendo Pernambuco, de leste a oeste, do Reci-
fe até a cidade de Parnamirim, próxima à Chapada do Ara-
ripe, a BR–232, hoje denominada justa e merecidamente 
Rodovia Luiz Gonzaga, tem mais de 550 quilômetros de 
extensão e é considerada a espinha dorsal do Estado, 
percorrendo 24 Municípios da região metropolitana, Zona 
da Mata, Agreste e Sertão de Pernambuco. 

Nesse contexto, a Rodovia Luiz Gonzaga é es-
sencial não só para o Estado social e economicamente, 
mas também para o Brasil. Autorizado pelo Governo 
Federal, mas sem ter ainda recebido todo o esperado 
e necessário aporte de recursos financeiros da União, 
o Governador Jarbas Vasconcelos já duplicou o tre-
cho da rodovia entre o Recife e Caruaru e agora está 
iniciando a fase seguinte do projeto, a duplicação do 
trecho Caruaru–São Caetano, numa extensão de 20 
quilômetros de recuperação da pista existente e da 
construção de outro tanto para a duplicação da via, 
com investimentos superiores a R$82 milhões e pre-
visão de conclusão em 24 meses. 

Em solenidade ocorrida quinta-feira da semana 
passada, o Governador Jarbas Vasconcelos, na presença 
do Vice-Governador Mendonça Filho, seu companheiro 
de trabalho, e de Parlamentares Federais e Estaduais, 
autorizou o início das obras, que serão executadas pela 
Secretaria de Infra-Estrutura do Estado de Pernambuco, 
dirigida pelo competente Secretário Fernando Dueire. 

Durante a realização da obra, está prevista a cria-
ção de 500 empregos diretos e 1.500 indiretos, além 
da geração de impostos da ordem de R$ 9 milhões. 
Com a conclusão dos trabalhos, prevê-se a redução 
de acidentes, crescimento da economia do Agreste e 
Sertão, estímulo ao desenvolvimento dos Municípios 
da região, melhoria do escoamento da produção e po-
tencialização do turismo nacional e internacional.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores – espera-
mos, penso ser este o sentimento de toda a bancada 
federal de Pernambuco – que o Governo Federal, o 
Governo do Presidente Lula, reconheça os esforços 
do Governo Jarbas Vasconcelos e libere com rapidez 
as verbas, para que o povo pernambucano não pague 
sozinho o custo da duplicação do trecho de uma rodovia 
que é, como a sigla indica, uma rodovia federal.

Desejo, por oportuno, Sr. Presidente, pedir para 
que conste do meu pronunciamento os dados básicos 
sobre a BR-232, bem assim a área que está sendo 
agora ampliada entre Caruaru e São Caetano.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, aproveito 
esta ocasião para fazer o registro, para todos nós mui-
to triste, do falecimento, durante o período do recesso 
parlamentar, do Senador Murilo Paraíso. 

Murilo Paraíso, nascido em 1924, professor da 
Escola de Engenharia, foi Secretário de Viação e Obras 
Públicas, Deputado Estadual em duas Legislaturas, com 
excelente desempenho e, ao tempo em que governei o 
Estado de Pernambuco, foi Diretor Presidente da Celpe 
– Companhia Energética de Pernambuco.

Murilo Paraíso desempenhou mandato no Senado 
com invulgar talento, porque era um homem público na 
plena acepção do termo. Casado com D. Marina, deixou 
um legado que honra sua família sobretudo no campo 
moral que todo pernambucano reconhece e que o Sena-
do pôde testemunhar ao tempo em que exerceu o cargo 
de Senador da República, durante mais de dois anos. 

A sua posse no Senado se deu em decorrência do 
falecimento do Senador e ex-Governador Paulo Guer-
ra, do qual era suplente. No Senado, realizou notável 
trabalho, não só por conhecer bem os problemas do 
nosso Estado, Pernambuco, mas também por ser uma 
pessoa que dominava, como poucos, os problemas da 
nossa região e do País.

Sr. Presidente, ao tempo em que registro o fale-
cimento do Senador Murilo Paraíso, desejo também, 
por oportuno, lembrar que também faleceu em Per-
nambuco, no mês de julho, igualmente, o ex-Deputado 
Estadual Felipe Coelho.

O Deputado Felipe Coelho foi, num recorde, onze 
vezes consecutivas Deputado Estadual na Assembléia 
Legislativa de Pernambuco, além de ter sido Secretário 
de Administração do Governo Eraldo Gueiros. Era um 
político conhecido pela determinação e pela aplicação 
ao trabalho parlamentar. Natural do Ouricuri, cidade 
do sertão de Pernambuco, iniciou a vida política pela 
UDN em 1950. Através de sucessivos mandatos, per-
maneceu na vida pública, só interrompida por breves 
exercícios de funções no Executivo. Devo também dizer 
que Felipe Coelho deixou uma família exemplar. Um 
de seus filhos é hoje vereador à Câmara Municipal de 
Olinda, o Vereador Anísio Coelho. 

Lembrar Felipe Coelho é lembrar a garra do ser-
tanejo. Ele era alguém que se aplicava com tal denodo 
aos problemas da sua região, o Araripe, que, na As-
sembléia, era sempre carinhosamente chamado de o 
tigre do Araripe, pela veemência com que defendia os 
temas do interesse da sua região.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – V. Exª me 
permite um aparte?

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – Ouço com 
prazer o Senador Heráclito Fortes.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Senador Mar-
co Maciel, é com profunda tristeza que me associo a 
V. Exª, quando registra, da tribuna do Senado Federal, 
o falecimento desses dois ilustres pernambucanos, 
com os quais tive a felicidade de conviver na minha 
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rica passagem, quando jovem, pelo Estado de V. Exª. 
Não só com o Dr. Murilo Paraíso, como o secretário de 
obras, em vários mandatos, de vários Governadores 
como Cid Sampaio, Paulo Guerra, e também a atua-
ção parlamentar dele aqui no Senado da República. 
Era um homem público exemplar e, acima de tudo, 
um excelente companheiro e amigo. Felipe Coelho, 
V. Exª definiu bem, ou seja, exatamente como os per-
nambucanos o definem: o Tigre do Araripe, pela sua 
determinação, pela sua garra e, acima de tudo, pela 
sua combatividade. Portanto, eu me associo a V. Exª 
nesta homenagem. Pernambuco, com certeza, perde 
dois homens públicos de grande valia para a historia 
do Estado. Agradeço o aparte a V. Exª.

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – Eu é que 
agradeço a V. Exª, nobre Senador Heráclito Fortes, 
pelo testemunho que dá tanto sobre o Senador Muri-
lo Paraíso quanto sobre o Deputado Felipe Coelho. V. 
Exª, que fez vida pública em Pernambuco e a iniciou, 
podemos dizer no nosso Estado, bem conhece os seus 
conterrâneos por adoção. Por isso o seu depoimento 
é muito bem acolhido.

O Sr. José Jorge (PFL – PE) – Permite-me V. 
Exª um aparte?

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – Ouço ago-
ra, com satisfação, o Senador José Jorge.

O Sr. José Jorge (PFL – PE) – Senador Marco 
Maciel, eu gostaria também de me solidarizar com V. 
Exª nesta homenagem que faz a esses dois ilustres 
pernambucanos. Felipe Coelho foi o Deputado que 
mais mandatos teve na Assembléia Legislativa. Tive 
oportunidade de trabalhar com ele quando eu era Se-
cretário de Estado, por três vezes, inclusive no gover-
no de V. Exª. Trabalhamos juntos e pude comprovar o 
trabalho e a atividade dele em favor da região do Ara-
ripe. O ex-Senador Murilo Paraíso também foi nosso 
companheiro no governo de V. Exª, quando eu era 
Secretário de Educação e ele, Presidente da Celpe. 
Esse pernambucano deu também grande contribuição 
tanto na vida pública quanto no setor privado. Assim, 
são duas grandes perdas para Pernambuco. Gostaria 
também de me solidarizar com a família desses dois 
grandes pernambucanos. Muito obrigado.

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – Senador 
José Jorge, eu agradeço a manifestação de V. Exª que 
conheceu a ambos muito bem. V. Exª participou de go-
vernos em nosso Estado, que contaram, em sua equi-
pe, com a presença, tanto de Murilo Paraíso quanto 
de Felipe Coelho. O depoimento de V. Exª confirma o 
que já disse o Senador Heráclito Fortes e enriquece o 
meu pronunciamento, posto que exalta as figuras dos 
ilustres desaparecidos.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, aproveito 
para ainda registrar dois outros falecimentos ocorridos em 
Pernambuco. Refiro-me primeiramente ao passamento 
do grande advogado Marcos Augusto Sá Pereira Freire, 
modelo não somente de advogado mas também de chefe 
de família e de cidadão. Era casado com D. Laís, deixou 
muitos filhos – o primogênito inclusive chefia um grande 
escritório de advocacia no Recife. O advogado Marcos 
Freire, como era conhecido, foi Procurador da Caixa Eco-
nômica Federal durante mais de trinta anos. 

Formou-se em Direito na turma de 1945, uma 
turma emblemática, posto que foi a primeira após a 
redemocratização do País, coetânea à queda de Ge-
túlio Vargas. Ao lado de funções públicas, militava na 
advocacia. Deixou um rico testemunho de vida, inclusi-
ve de vida religiosa, pois era católico praticante. Devo 
também mencionar que seu pai, o Desembargador 
Genaro Freire, ilustre figura, marcou época na magis-
tratura pernambucana.

Sr. Presidente, Senador Romeu Tuma, por fim, que-
ro referir-me ao falecimento de outro advogado que mar-
cou a vida jurídica do Estado de Pernambuco. Menciono, 
com pesar, o passamento ocorrido semana passada do 
advogado Urbano Vitalino de Melo Filho, aos 63 anos 
de idade, deixando viúva D. Ruth e órfãos muitos filhos, 
todos formados e seguidores dos ideais do pai. 

Além de advogado, foi Presidente da OAB, sec-
ção de Pernambuco, membro do Conselho Federal da 
OAB durante 12 anos, Presidente do Instituto Brasileiro 
de Direito Administrativo, Vice-Presidente da União Ibe-
ro-Americana de Advogados e Secretário de Assuntos 
Jurídicos da Prefeitura do Recife. Assim como aconteceu 
com Marcos Augusto de Sá Pereira Freire, Ubano Vitalino 
de Melo Filho formou-se pela Faculdade de Direito do Re-
cife, a tradicional Casa de Tobias Barreto. Tinha também 
uma grande liderança no campo religioso, sobretudo na 
Igreja Presbiteriana, confissão a que pertencia.

Sr. Presidente, ao encerrar as minhas palavras, 
devo dizer que os falecimentos desses dois ilustres 
políticos – o Senador Murilo Paraíso e o Deputado 
Felipe Coelho –, bem como desses ilustres advoga-
dos – Marcos Augusto de Sá Pereira Freire e Urbano 
Vitalino Filho –, muito entristeceram Pernambuco e 
tornaram o nosso Estado menor.

É sempre bom ter presente que, com sua morte, 
eles nos deixam exemplos. Isso nos faz robustecer a 
convicção de que os vivos são muito mais governados 
pelos mortos do que pensamos. Se a morte nos en-
tristece, de um lado, nos enriquece, por outro, porque 
eles deixaram belos testemunhos que nos ajudam a 
prosseguir a caminhada que estamos desenvolvendo 
para construir uma Nação que não seja apenas forte 
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sob o ponto de vista econômico, mas que seja, igual-
mente, uma Nação desenvolvida e justa.

Por isso, Sr. Presidente, peço ao Senado Federal, 
por intermédio de sua Mesa Diretora, que manifeste 
às famílias dos estimados falecidos, cujas memórias 
recordamos, o nosso sentimento de pesar que, creio, 
é o sentimento de todo o Estado de Pernambuco.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR MARCO MACIEL EM SEU 
PRONUNCIAMENTO

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP.) 
– Concedo a palavra ao nobre Senador Jorge Bor-
nhausen.

S. Exª dispõe de vinte minutos.
O SR. JORGE BORNHAUSEN (PFL – SC. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, todo homem 
público, principalmente os dirigentes partidários, acom-
panha com muito interesse as pesquisas realizadas 
pelos institutos especializados. Isso se faz com mais 
acuidade exatamente no período eleitoral. Essas pes-
quisas revelam sempre o retrato da situação vivida no 
Município, no Estado e no País.

É evidente que faço esse acompanhamento como 
Presidente Nacional do PFL, em âmbito nacional, e 
como Senador por Santa Catarina, em âmbito estadual. 
É evidente também que todas as pesquisas até agora 
publicadas mostram a queda vertiginosa da aprovação 
do Presidente da República. 

No caso de Santa Catarina, o ruim/péssimo cres-
ceu demais, porque os catarinenses não se conformam 
com a maneira como o Presidente do Brasil está tra-
tando nosso Estado. Sua Excelência está nos discrimi-
nando, postergando uma obra que, em praça pública, 
assumiu o compromisso de realizar juntamente com 
o Governo do Estado. Refiro-me à duplicação da BR-
101 no trecho sul. O Presidente vai a Santa Catarina 
de avião, não visita a estrada – nem mesmo a conhe-
ce -, não lhe dá prioridade política. Fica pensando no 
avião que vai custar 160 milhões aos cofres públicos 
e vai continuar não conhecendo a estrada.

É interessante examinarmos nessas pesquisas 
aquilo que os brasileiros estão considerando de mais 
preocupante em todos os lugares, especialmente nos 
grandes centros. O item número um das preocupa-
ções do brasileiro hoje é o emprego. Daí por que em 
qualquer pesquisa a preocupação maior é com o de-
semprego. E o desemprego é fruto de quê? É fruto 
da incompetência administrativa de um Governo que 
prometeu e não cumpriu.

Em 2003, a que assistimos? Em primeiro lugar, 
ao uso daquilo que os integrantes do Governo, quando 
na Oposição, condenavam, ou seja, a política econômi-
ca do Governo anterior. Aumentaram os juros, quando 
deviam baixá-los; aumentaram o compulsório, quando 
deviam baixá-lo. Custaram a baixar os juros, perderam 
a oportunidade, mas aumentaram tributos com freqü-
ência e seqüência, atrapalhando a atividade do setor 
produtivo, causando recessão e colocando mais de 1 
milhão de desempregados em busca da conquista da 
cidadania. Agora, depois de elevarem a taxa de de-
semprego a 13% – em São Paulo ela chegou a 20% -, 
fazem forte campanha dizendo que estão recuperan-

do os empregos. Falam em 800 mil empregos formais 
neste ano. Ora, se considerarmos o ingresso da força 
jovem de trabalho – de 1.600.000 – veremos que não 
houve progresso. Nós continuamos com o déficit de 1 
milhão do ano passado e aqueles 10 milhões prome-
tidos pelo candidato à Presidência da República, hoje 
Presidente, isto é, 11 milhões de empregos devem 
ser criados e já não há mais quatro anos de Governo, 
mas menos de dois anos e meio, graças a Deus. E o 
Primeiro Emprego, que resultados teve? Palpáveis: 
míseros empregos foram aumentados e o Programa 
tem de ser novamente alterado porque não produziu 
resultados. O desemprego está em primeiro lugar nas 
preocupações do brasileiro porque é difícil não encon-
trar numa família alguém desempregado, muitos com 
título universitário.

O segundo ponto que chama a atenção na análise 
dessas pesquisas é a preocupação com a segurança, 
com a violência.

Quero lembrar que o Presidente da República, 
como candidato, dizia que iria criar uma secretaria na-
cional que ficaria dentro do Palácio, sob a sua coorde-
nação, que iria atingir todos os Estados e melhorar a 
segurança dos brasileiros.

Realmente foi criada a Secretaria de Segurança 
Nacional, mas não ocorreu nenhum resultado de or-
dem prática. As verbas não são liberadas, os presídios 
não são construídos. Além disso, com o aumento do 
desemprego, a insegurança cresce juntamente com a 
violência. E o campo? No campo, o MST, com auxilio de 
organismos governamentais, aumenta a insegurança, 
aumenta as invasões, a violência e as mortes.

Essa é a contabilidade levada em conta pela so-
ciedade brasileira quando aponta a segurança como 
uma grande preocupação.

Mas não fica aí, é interessante constatar que 
quando numa pesquisa de opinião pública se pergunta 
se há inflação – e a inflação é grande -, a resposta de 
80% dos entrevistados é positiva. Na verdade, o que 
o cidadão simples está dizendo na resposta a essa 
pesquisa é que houve perda no poder aquisitivo do 
trabalhador brasileiro. Essa perda foi de 13%. O que 
valia 100 em 2003 passou a valer 87 em termos de 
salário. As pessoas mais simples assimilam essa per-
da salarial e a condenam respondendo que há grande 
inflação. Há, portanto, um aviso muito sério no que diz 
respeito a essa perda salarial, que também não está 
sendo recomposta. 

Outro item que aparece com muito peso nas 
pesquisas de opinião pública são as promessas não 
cumpridas. Qual é a reação do cidadão brasileiro, da 
mulher brasileira, da trabalhadora, do trabalhador, 
diante de um Governo cujo candidato e cujo Partido 
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prometeram dobrar o salário mínimo e conseguiram 
retirar dele 15 reais sem responsabilidade com a pro-
messa feita, promessa que deveria, na realidade, ser 
cumprida? Lembro que quando um candidato se diri-
ge aos eleitores ele faz um contrato com a sociedade. 
Ao afirmar que vai criar 10 milhões de empregos, ao 
afirmar que vai dobrar o salário mínimo, ele estabelece 
um contrato com o eleitor, que a ele adere de forma 
tácita e expressa mas oculta nas urnas e tem o direito 
de reclamar, de protestar e de indicar as promessas 
não cumpridas, como aquelas que se tornam grandes 
reclamações da sociedade brasileira. Mas o índice é 
progressivo nas respostas negativas e nas preocupa-
ções com a ação governamental.

Surge aí também o item corrupção, que passou 
a fazer parte integrante dessas pesquisas a partir do 
dia 13 de fevereiro deste ano, quando foi flagrado o Sr. 
Waldomiro Diniz combinando propinas com alguém que 
não merecia respeito da sociedade. A partir daquele 
momento, os olhos voltaram-se para os atos de quebra 
de ética e corrupção. A sociedade brasileira mostra a 
sua preocupação porque a CPI foi abafada – se bem 
que ainda acreditamos que o Supremo Tribunal Fede-
ral vá permitir que ela venha a existir no Congresso 
Nacional. Ao ser abafada, todavia, o sintoma de cor-
rupção ficou mais claro, mais evidente e mais presente 
perante a sociedade. E isso aparece, como aparecem 
as ONGs que tomam o dinheiro do FAT e não realizam 
os seus trabalhos; como aparece agora a Ágora; como 
aparece também, sem dúvida alguma, o caso de Santo 
André, não esclarecido e que se foge da sua solução 
definitiva, que a sociedade quer e exige. Não podemos 
deixar de citar esse item porque está nas pesquisas 
feitas nesse período eleitoral. E, agora, acrescem-se 
os R$70 mil doados pelo Banco do Brasil aos cofres 
do PT, um ato de improbidade administrativa.

Concedo o aparte ao eminente Líder Sérgio Guer-
ra.

O Sr. Sérgio Guerra (PSDB – PE) – Senador 
Jorge Bornhausen, o seu discurso tem a segurança da 
sua habitual e tradicional forma de abordagem política 
e parlamentar. Amplo, constata situações que estão 
evidentemente confirmadas pelos fatos. Do ponto de 
vista social e econômico, o Governo do Presidente Lula 
contradiz as suas promessas. Estive em Pernambuco, 
nesses dias iniciais de campanha, e encontrei no meu 
Estado, como de resto deve ser no Nordeste inteiro, 
uma situação de total e completa desassistência aos 
Municípios. Um exemplo da forma precária como as 
coisas estão sendo tratadas é o Bolsa-Escola, progra-
ma que tem consenso no Brasil. Os seus pagamentos 
estão atrasados às Prefeituras do Nordeste – segu-
ramente, deverão também estar atrasados a outras 

Prefeituras. O Governo Federal não está cumprindo 
com essa mínima prioridade. Então, essa promessa, 
esse discurso, esse marketing são absolutamente 
descolados da prática e dos fatos. Os fatos são dife-
rentes do que afirmam as autoridades e a sua enorme 
propaganda. Agora, essa sucessão de denúncias, de 
constatações, que não são simplesmente resolvidas, 
como essa última a que o Senador Jorge Bornhausen 
acaba de se referir. Como imaginar que uma instituição 
da relevância, da tradição, do peso do Banco do Bra-
sil se preste a esse tipo de utilização? Lembro-me de 
que, quando se deu no Brasil uma certa festa de uso 
heterodoxo e irregular de instituições bancárias estadu-
ais, muitos se levantaram para pedir o fechamento dos 
bancos estaduais. Muitas vezes, os Bancos eram acu-
sados de fazer uma certa atividade político-partidária, 
mas agora é o Banco do Brasil que, com o seu peso, 
a sua importância na história econômica brasileira, a 
sua relevância do ponto de vista da opinião pública, 
presta-se a entrar em processo de financiamento ele-
mentar para um Partido que instrumentaliza tudo. Só 
um cego não vê o festival que o PT está armando no 
Brasil. Nós da Oposição já estamos avisando isso há 
bastante tempo. Os subaliados do Governo – porque 
só há Governo do PT, os outros são subaliados – não 
vão demorar a perceber o peso desse projeto de par-
tido único que instrumentaliza tudo, que não respeita 
regras, normas, nem a lei. As denúncias se sucedem 
aqui e não aparece ninguém para esclarecê-las. O Mi-
nistro da Saúde, que é do meu Estado, está convoca-
do para comparecer ao Senado faz dois meses, não 
deu a cara, não apareceu. O Sr. Henrique Meirelles e 
o Presidente do Banco do Brasil estão evidentemente 
desafiados, confrontados. Ora, se realmente têm o que 
dizer, se estão prontos para esclarecer ao País sobre 
o que é necessário, por que não comparecer logo? 
Por que não se apresentar? Por que essa idéia de 
fazer as coisas, e deixar o tempo passar, nessa “pro-
teção”? Na verdade, o que protege é o privilégio e a 
impunidade. A palavra do Senador Jorge Bornhausen, 
com a sua relevância de Senador e de Presidente do 
PFL, é fundamental neste momento da vida brasileira 
em que estamos precisando reagir com indignação 
ao desmantelo, à desordem. Há sinais evidentes de 
corrupção que precisam ser enfrentados.

O SR. JORGE BORNHAUSEN (PFL – SC) – Agra-
deço a V. Exª, eminente Líder, Senador Sérgio Guerra, 
cujas palavras trazem acréscimo àquilo que estamos 
mostrando da tribuna do Senado à Nação. Quero dizer 
que a resposta virá do eleitor brasileiro. Ele vai res-
ponder nas urnas e teremos realmente um Governo 
reprovado não só na pesquisa, mas sobretudo no voto, 
num aviso prévio de 2004 para 2006.
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Concedo a palavra ao eminente Senador Herá-
clito Fortes.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Senador Jor-
ge Bornhausen, é oportuno e preciso o pronunciamen-
to que V. Exª faz. Associo-me ao aparte do Senador 
Sérgio Guerra. Felizmente, está no plenário o Senador 
Arthur Virgílio. Éramos Deputados Federais quando 
– por trote praticado por funcionários – foi publicado 
no Diário Oficial da União que o então Presidente da 
República Fernando Henrique Cardoso teria contrata-
do uma cantora nacional para comemoração do seu 
aniversário. Ficamos estarrecidos porque não era pra-
xe – e nunca o foi – o Presidente Fernando Henrique 
fazer esse tipo de comemoração. Logo se descobriu 
que se tratava de um trote de mau gosto. Mas antes 
que viesse o desmentido, o PT correu para o plenário 
da Câmara dos Deputados para pedir o impeachment 
do Presidente da República e de todos os envolvidos 
no caso. Vejam bem V. Exªs! Naquela época, acusava-
se de ser uma verba de representação do gabinete do 
Presidente da República e não de um banco. E para-
benizo V. Exª, Senador Jorge Bornhausen, pelo aler-
ta que faz em relação às pesquisas que começam a 
ser divulgadas no País. Quero apenas apresentar um 
dado do meu Estado: o prenúncio da campanha mais 
rica em Teresina é exatamente a do PT. Pode até ser 
que a situação agora mude de curso, mas, dias atrás, 
havia a expectativa de essa mesma dupla fazer uma 
apresentação em benefício da candidata do PT, cuja 
intenção de votos, com tudo isso, está em torno de 
6%, disputando o quarto ou o quinto lugar. Esse é o 
retrato, Senador Jorge Bornhausen. No entanto, no 
Piauí, acontecerá um fenômeno: o PT crescerá 300% 
– acredito até que 500%. Em 224 Municípios, o PT tem 
um prefeito. Com as eleições, o PT passará a ter três 
ou quatro prefeitos; estourando, cinco. Esse é exata-
mente o resultado do que se plantou ao longo desses 
dois anos. Parabenizo V. Exª pela oportunidade do 
pronunciamento.

O SR. JORGE BORNHAUSEN (PFL – SC) – Se-
nador Heráclito Fortes, agradeço a V. Exª, cuja memó-
ria privilegiada lembra um fato que foi objeto de críti-
cas por parte da Oposição à época, sem que tenha 
havido a necessária averiguação de sua veracidade. 
E agora, se a imprensa não tivesse denunciado que 
a mesma dupla que fez o show em benefício da sede 
do PT teria o patrocínio de R$5 bilhões do Banco do 
Brasil, certamente isso poderia ter-se concretizado, o 
que seria altamente lamentável.

Sr. Presidente, peço licença a V. Exª para comple-
tar meu discurso, já que concedi apartes. Quero ainda 
mostrar que criaram um item nas pesquisas que não 
aparecia anteriormente e que mostra o amadurecimen-

to da sociedade: o índice de rejeição ao aumento dos 
tributos. O item da carga tributária já é apontado pelo 
eleitor brasileiro como inibidor do processo de cresci-
mento do País. Fico feliz com isso, porque muitas vezes 
me senti a voz solitária quando defendia nesta Casa o 
Código de Defesa do Contribuinte, quando mostrava 
a diferença existente entre o cidadão contribuinte e o 
Fisco. O Fisco estava sempre acima, sempre maior, 
sempre autoritário e arbitrário.

Houve várias etapas de aumento de carga tribu-
tária. Começou no Governo de transição, quando seus 
integrantes, autorizados pelo Presidente eleito, propu-
seram aumento no PIS de 0,65% para 1,65%; aumento 
na Cide para até 0,80%, partindo de 0,30%; aumento de 
143% na CSLL para as prestadoras de serviço; no final 
do ano passado, como presente de natal do Governo 
em prol do seu caixa e contra o contribuinte brasileiro, 
aumentaram a Cofins de 3% para 7,6%.

Concedo um aparte ao Senador Ramez Tebet.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 

– Senador Ramez Tebet, peço que seja breve, porque 
o tempo de S. Exª, o Senador Jorge Bornhausen, já 
se esgotou.

O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Sr. Presidente, 
serei breve. Senador Jorge Bornhausen, é uma honra 
aparteá-lo, pela capacidade e inteligência que demons-
tra na análise dos principais problemas que atingem 
a sociedade brasileira. V. Exª toca em um ponto fun-
damental, que tenho observado independentemente 
de ler pesquisas. Creio que a sociedade vai vencer a 
classe política e o Governo. Vai haver diminuição da 
carga tributária por exigência da sociedade brasileira. 
A cidadania está melhorando, a sociedade brasileira 
está exigindo. E lembro um exemplo recente, Senador 
Jorge Bornhausen, uma vez que V. Exª tocou na ferida: 
para fazer face ao pagamento dos aposentados, a pri-
meira reação do Governo foi a de aumentar em 0,6% 
a contribuição social – que passou de 2% para 2,06%. 
A sociedade – os produtores, a classe empresarial, os 
comerciantes – reagiu de tal forma que o Governo teve 
que voltar atrás. E o Governo, que pensava em fazer 
face a essa despesa com o aumento de tributo, recuou 
e disse que havia excesso na arrecadação, ficando, 
portanto, o índice do tributo no mesmo patamar. Isso 
demonstra a força da sociedade, e o fato foi captado 
por V. Exª, cujo senso, aliás, é admirado por todos nesta 
Casa. Essa é uma observação importante do pronun-
ciamento que V. Exª, infelizmente, finaliza. 

O SR. JORGE BORNHAUSEN (PFL – SC) – Eu 
agradeço a V. Exª e tenho a honra de ser seu Colega 
no Senado, de ter participado desta Casa quando V. 
Exª muito bem a presidiu. Suas argumentações são 
absolutamente corretas. E eu diria mais quanto àquela 
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proposta do Governo, do Ministério da Previdência, de 
aumentar 0,6% na folha de pagamento dos empresá-
rios, que já pagam 20% sobre ela: se houve o recuo, 
como diz muito bem V. Exª, esse recuo não foi comple-
to. Eles recuaram também no compromisso de baixar 
o IPI sobre bens de capital. Eles não deram um recuo 
simples, mas um recuo duplo, pois continuam permi-
tindo que a carga tributária ultrapasse 40%.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero 
encerrar o discurso, congratulando-me com as asso-
ciações comerciais e industriais deste País, que es-
tão ajudando a sacudir o cidadão contribuinte. Vejam 
bem: o empresário recebe o imposto do contribuinte; 
ele é o arrecadador, mas é o cidadão brasileiro que 
paga o imposto, é ele que compra o produto acrescido 
do imposto. Pois bem, nasceu em Joinville, cidade de 
Santa Catarina, por obra da inteligência dos dirigentes 
da Associação Comercial e Industrial, o Feirão dos Im-
postos. Agora, a Associação Comercial e Industrial de 
São Paulo, dirigida pelo eminente brasileiro Guilherme 
Afif Domingos, fez um movimento, muito bem-sucedido, 
mostrando, em cada produto, a incidência dos impostos. 
E aí vamos verificar as grandes aberrações! 

Agora, esse movimento cresceu, e, no próximo dia 
sete, no sábado, será realizada a Feira dos Impostos 
em todas as capitais do Brasil e em mais 96 cidades. 
E então aumentará o índice dos que se preocupam 
com o aumento da carga tributária, dos que se preo-
cupam com a asfixia sofrida pelo setor produtivo, que 
leva ao item primeiro, o desemprego, e ao segundo, a 
insegurança. É uma lição para o Governo.

Espero que o Governo leia as pesquisas, e, nas 
urnas, ele terá a grande resposta: o desabafo do ci-
dadão, absolutamente desanimado com as ações até 
agora desenvolvidas pelo Governo do PT e com a sua 
falta de cumprimento da palavra exercida em plena 
campanha eleitoral.

Muito obrigado.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Sr. Pre-

sidente, peço a palavra para uma comunicação inadi-
ável.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Senador Arthur Virgílio, pergunto se V. Exª poderia 
ceder a palavra ao Senador Ramez Tebet, que, há 
muito tempo, pediu a palavra para uma comunicação 
urgente. Ficaria agradecido a V. Exª, a quem conce-
derei a palavra em seguida. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Senador Ramez Tebet.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Para uma 

comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, agradeço a V. Exª e ao Senador Arthur 
Virgílio.

Aproveito estes poucos instantes para registrar a 
dor e o sofrimento do povo paraguaio diante da terrível 
tragédia que se abalou sobre aquele país, ocorrida num 
supermercado da periferia de Assumpção. O Paraguai, 
neste momento, está chorando a morte de trezentas 
e quarenta pessoas, provocadas por um incêndio em 
um supermercado.

Sr. Presidente, essas coisas afetam o sentimento 
das pessoas. O Brasil e o Paraguai, que, no passado, 
de 1864 a 1870, travaram uma guerra sangrenta, hoje 
são países irmãos. O meu Estado, Mato Grosso do 
Sul, é o representante do Brasil dessa afinidade com 
o povo paraguaio. E por quê? Porque são cinco cida-
des gêmeas, são cinco cidades limítrofes com o país 
vizinho. As cidades de Ponta Porã, de Coronel Sapu-
caia, Mundo Novo, Paranhos, Porto Murtinho e Bela 
Vista são limítrofes. É grande a faixa de fronteira entre 
o Brasil e o Paraguai. A nossa cultura se confunde na 
música, na culinária. Os nossos povos estão unidos. 
E essa dor que atinge hoje o povo paraguaio atinge o 
povo sul-mato-grossense e o brasileiro.

Sr. Presidente, não que eu seja o porta-voz do 
Senado da República, longe de mim, mas sou aqui o 
representante de Mato Grosso do Sul, aquele que mais 
de perto convive com os nossos irmãos do Paraguai. 
De tal sorte que tenho absoluta certeza de que, infe-
lizmente, entre as vítimas dessa tragédia, há parentes 
de paraguaios ou de pessoas que residem em território 
sul-mato-grossense, em território brasileiro.

Aproveito a oportunidade para dizer que fez bem 
o governo brasileiro em prestar esse socorro humani-
tário ao povo paraguaio. A nossa Santa Casa de Cam-
po Grande, uma das maiores do Brasil, passando, no 
momento, por extrema dificuldade, abriu suas portas 
para o atendimento das vítimas, dos feridos dessa tra-
gédia no Paraguai.

Esse é o registro do Senado da República. Nós 
todos aqui lamentamos e choramos profundamente o 
ocorrido no país vizinho. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, não adianta ana-
lisar as causas, não adianta analisar o gesto treslou-
cado do dono do supermercado, que, segundo dizem, 
teria fechado as portas do supermercado com receio 
de as pessoas saírem carregando as mercadorias sem 
pagar. Mas não é esse o exemplo do povo paraguaio. 
Tenho certeza disso. Conheço bem o povo paraguaio, 
conheço os paraguaios que residem em Mato Grosso 
do Sul, tenho muitos e muitos amigos no Paraguai, em 
Assumpção, em Porto Juan Cabalero, em Bela Vista, no 
Paraguai e tantos outros municípios daquele país. Sei, 
portanto, que é um povo amigo, um povo bom, um povo 
que, neste momento, com toda a certeza, está choran-
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do a morte de seus entes queridos. Nós, do Brasil, não 
podemos ficar alheios a isso, Sr. Presidente.

O Presidente da República tem viajado pelo 
mundo, perdoando dívidas de países devedores do 
Brasil. Se ele procedeu acertadamente ou não, isso 
não sei, mas sei que procedeu acertadamente ao 
determinar o auxílio humanitário do Governo brasi-
leiro aos nossos irmãos do Paraguai, fez muito bem 
o Senhor Presidente da República e por isso merece 
os nossos aplausos.

Era esse, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
o registro que modestamente, no prazo da comuni-
cação inadiável, que é um prazo rápido, eu desejaria 
fazer para ficar consignado nos Anais do Senado da 
República.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) – Senador 

Ramez Tebet, a Mesa se solidariza com V. Exª pelas 
suas palavras com relação a este momento de amar-
gura que vive o povo paraguaio. O Senado faz de V. 
Exª seu porta-voz.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) – Sobre a 
mesa, ofício do Senador Luiz Pontes, comunicando 
que está reassumindo a cadeira de Senador da Re-
pública pelo Estado do Ceará a partir desta data, que 
passo a ler.

É lido o seguinte:

OF. nº 1/04 – GSLP

Brasília, 3 de agosto de 2004

Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos, informo a 

Vossa Excelência que estou reassumindo a cadeira 
de Senador da República, pelo Estado do Ceará, a 
partir desta data.

Cordialmente, – Senador Luiz Pontes.
O Governador do Estado do Ceará, no uso de 

suas atribuições legais, resolve exonerar, a pedido, a 
partir de 29 de julho de 2004, nos termos do art. 63, 
Inciso I, da Lei nº 9.826, de 14 de maio de 1974, Luiz 
Alberto Vidal Pontes, do Cargo de Direção e Asses-
soramento de provimento em Comissão de Secretário 
de Estado, integrante da estrutura organizacional da 
Secretaria do Governo.

Palácio Iracema do Estado do Ceará, 29 de julho 
de 2004. – Lúcio Gonçalo de Alcântara, Governador 
do Estado.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) – O expe-
diente lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) – Concedo 
a palavra ao Senador Arthur Vírgilio, como Líder, por 

cinco minutos, para uma comunicação urgente de in-
teresse partidário.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como 
Líder. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, fatos graves vieram à tona no País 
um pouco antes do e durante o recesso parlamentar 
e envolveram duas figuras de importância no cenário 
financeiro do Brasil: o Presidente do Banco do Bra-
sil, Cássio Casseb, e o Presidente do Banco Central, 
Henrique Meirelles. Um e outro ficaram sob suspei-
ção. Natural seria que o Presidente Lula adotasse o 
que, em situações desse gênero, seria o natural, o 
normal, até para restabelecer a própria credibilidade 
da condução da política brasileira pelo governo do 
Presidente Lula.

O que se vê, no entanto, não é nada disso. O Pre-
sidente Lula está à espera não se sabe do que para 
colocar ordem na casa. Mas não. O que o Presidente 
faz é bancar o avestruz, fingindo que, em seu redor, 
reina a calma e a tranqüilidade, que tudo estaria em 
paz. Não está. Por isso, já é hora de o Presidente já 
não se fazer de avestruz e já chegou também o mo-
mento de desenfiar o bico do buraco, que pode ser 
muito profundo.

Não, Presidente Lula, os fatos de que a Nação vai 
tomando ciência são repletos de contradições. Tudo, 
aliás, muito parecido com o governo petista. Na CPI 
do Banestado, muita coisa veio a público em torno do 
Banco do Brasil e do Banco Central.

Ademais, é preciso lembrar a esse Governo que 
o Presidente do Banco Central é o guardião da moeda 
nacional. Só isso justificaria uma ação pronta, imedia-
ta, do Presidente Lula. Em nome da respeitabilidade, 
em nome dos brasileiros.

Tenho pelo Presidente do Banco Central uma 
relação de respeito pessoal. Contudo, as evidências 
falam mais alto. Os fatos são graves e exigem expli-
cações. Duas das nossas maiores revistas estam-
pam esta semana reportagens completas, repletas 
de pormenores, o que sugere a demissão dos dois 
Presidentes.

Como de costume, o Governo prefere a cômo-
da conduta de se manter alheio ao que vê acontecer 
em sua volta.

No começo deste Governo, o País assistiu a uma 
série de trapalhadas, mas, a esta altura, seria de se 
supor que as coisas se endireitassem. Estão, ao con-
trário, cada vez mais confusas, para não dizer tortas 
ou, no mínimo, singrando por caminhos tortuosos.

Permanecer nessa postura de avestruz ou de 
avestruzeiro é o menos recomendável. Não se pode 
fingir que nada acontece de anormal. É preciso enca-
rar a realidade estampada no noticiário.
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Que o Presidente Lula aceite as ponderações 
de uma nação que, ao contrário do Governo, não está 
nem um pouco anestesiada e a tudo assiste, ainda com 
alguma esperança de um gesto de grandeza. 

Não é possível protelações, sob pena de o pró-
prio Governo se contaminar com as ações a que os 
brasileiros assistem aturdidos e que estão nas páginas 
dos jornais e das revistas.

Não parece – e com certeza não é nada normal 
que o nosso principal banco, o Banco do Brasil, se 
coloque a serviço de um partido político, como acon-
teceu no já famoso show do porcão, com a compra 
de ingressos de um espetáculo armado para ajudar 
na construção da nova sede do PT. A Nação não quer 
que isso vire rotina ou, como diz um velho adágio, que 
se passe de porco a porqueiro.

Por pouco, por muito pouco, isso não veio a ocor-
rer. O mesmo Banco do Brasil, como toda a imprensa 
denunciou, preparava-se para financiar uma dupla ser-
taneja, que sairia país afora, em shows pró-PT.

Os fatos que trazem o Presidente do Banco Cen-
tral ao noticiário são do conhecimento da sociedade. 
Não há quem não estranhe o que está sucedendo. O 
afastamento de Luiz Augusto Candiota, que era o Di-
retor de Política Monetária do Banco Central está lon-
ge de explicar ou de desviar a crise eclodida ao lado 
do cofre da União. Ninguém estranha. Só o Presiden-
te Lula não parece impressionar-se com o que é por 
demais evidente.

Leio na Folha de S.Paulo de hoje que Lula acha 
que os dois – Meirelles e Casseb – devem continuar 
em seus cargos. Mais ainda, o Presidente avalia que 
não havia razões suficientes para que Candiota, o 
Diretor de Política Monetária do Banco Central, dei-
xasse o cargo.

Recebo agora também a informação de que, de-
pois de uma conversa, esta manhã, com o Presidente 
Lula, Meirelles resolveu vir ao Senado para prestar 
esclarecimentos.

Diz a Folha:

O Presidente do Banco Central, Henrique 
Meirelles, irá ao Congresso Nacional prestar es-
clarecimentos sobre as denúncias publicadas 
nas últimas semanas em relação a suas de-
clarações de renda e patrimônio. No entanto, a 
realização de audiência dependerá de convite 
do próprio Congresso.

Mais do que o convite do Senado há um outro 
convite. Mesmo que Meirelles aqui venha ou deixe 
de vir, já é tarde e ao Presidente Lula não resta outra 
alternativa a não ser a demissão imediata dos dois 
dirigentes.

A demissão de Meirelles é vista como imperativo 
e passa a ser um pré-requisito para o reinício dos deba-
tes em torno da autonomia do Banco Central. Ou seja, 
manter Meirelles significa o Presidente Lula, na prática, 
abrir mão do debate relevante para a economia brasi-
leira a respeito da autonomia do Banco Central. Não 
há quem de bom senso neste País aceite ou acredite 
como veraz, como possível, como verossímil, que se 
possa tocar o projeto de autonomia do Banco Central 
com o Presidente desse órgão cercado de suspeições, 
que até poderiam passar como desimportantes se se 
tratasse de um comerciante, mas que são importantís-
simas, porque simbólicas, em se tratando do guardião 
da moeda brasileira.

O Senado e o Congresso estão prontos para o 
debate sobre a autonomia e para o exame de novos 
nomes para substituir os diretores. É fundamental que 
a escolha recaia em figuras respeitáveis e de reputa-
ção ilibada.

Estou anexando a este pronunciamento as ma-
térias publicadas esta semana por duas de nossas 
maiores revistas – IstoÉ e Veja –, para que passem a 
constar dos anais do Senado da República, tornando 
mais fácil a análise futura do Governo Lula.

A Nação ainda tem presente na lembrança, 
sem aceitar, o aparelhamento da máquina estatal 
com a colocação em postos técnicos de pessoas 
nem sempre à altura. Era suficiente ter a carteira 
do Partido dos Trabalhadores. O aparelhamento é 
o que mais convém ao PT, sobretudo para as finan-
ças do Partido.

Este Governo deveria alterar sua conduta. Este 
é um Governo que não demite, mas espera que seus 
auxiliares se demitam. Foi assim no caso Waldomiro, 
dos Bingos, e da mesma forma, agora, com o Diretor 
de Política Monetária do Banco Central, Sr. Luís Au-
gusto Candiota. O Governo Lula não demite ninguém 
e vai mais longe: passa a mão na cabeça de quem 
não se comporta, como se afagos resolvessem os 
problemas.

Sr. Presidente, peço a V. Exª que anexe as ma-
térias de ISTOÉ e Veja aos Anais da Casa e concluo 
esta comunicação de Liderança com duas afirmações 
básicas.

Em primeiro lugar, não basta dizerem – e não 
me comove este tipo de crítica – que o Senador Arthur 
Virgílio, ou o Senador Fulano de Tal, porta-se como o 
Governo PT no passado. Isso não é verdade. Não vou 
parar de denunciar a corrupção, ou as irregularidades, 
para não me compararem com o PT do passado. A vin-
gar essa tese, silencia-se a Oposição para poderem 
falcatruar à vontade neste País. Por medo de compa-
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ração com o PT do passado a Oposição iria omitir-se 
de fazer o papel fiscalizador que lhe cumpre.

Em segundo lugar, não é verdade que a Opo-
sição estaria agitando as condições de mercado. O 
Sr. Rodrigo Azevedo, que reputo um homem pre-
parado, à altura de ser um bom diretor do Banco 
Central, acalmou o mercado, que começava a se 
agitar com o fato de Candiota não ser demitido. En-
tão, não é verdade que o fato de se substituir Mei-
relles por alguém da mesma linha, sob orientação 
do Ministro Palocci, vá provocar alguma turbulência 
de mercado. Não é verdade.

Acrescento um terceiro ponto a esses dois. Es-
tamos presenciando uma cena insólita no Brasil: o 
Governo, por razão meramente tática, deixa de fazer 
o que é moral. Não quer passar a impressão de que 
há alguma contaminação em sua política econômica, 
sobretudo em sua equipe econômica, por isso insiste 
em manter Cássio Casseb, que não vai subsistir, não 
vai sobreviver nesse episódio. Insiste em manter Henri-
que Meirelles, mesmo sabendo que daqui a meses terá 
de substituí-lo, sim, Senhor Presidente Lula! Ou seja, 
não faz tudo de uma vez porque tem o fato eleitoral 
à porta. Não faz tudo de uma vez, mesmo sabendo 
que as condições de credibilidade começam a falecer 
para os importantes dirigentes do Banco Central e do 
Banco do Brasil.

Portanto, como Líder do PSDB, quero dizer que, 
se o Presidente não demite, até porque não demitiu 
Waldomiro Diniz, se o Presidente não demite, até por-
que não demitiu Luís Augusto Candiota, e se resolve 
manter Henrique Meirelles e Cássio Casseb, eu esta-
rei no debate, na CPI do Banestado, como pretende o 
Presidente Antero Paes de Barros, estarei no debate 
na Comissão de Assuntos Econômicos, como pretende 
o Senador Eduardo Suplicy, mas entendo que o que 
afirmaria o Presidente Lula seria, sem dúvida alguma, 
ele assinar o decreto de demissão do Presidente Henri-
que Meirelles e do Presidente Cássio Casseb, para que 
pudesse tirar qualquer mácula da perspectiva de Go-
verno que vai realizando, ele que tem compromisso 
fundamental com a ética, sim.

Não tenho medo algum de comparações. Se 
quiserem, comparem, pois é bem diferente a forma 
como vejo a economia do que via o PT do passado. 
Não vou deixar de fiscalizar por patrulhamentos, par-
tam de onde partirem.

Volto a dizer que não há a menor possibilidade 
de mercados se agitarem porque atitudes foram to-
madas, a não ser que tenham sido na direção equi-
vocada. E não foi tomada de maneira equivocada a 
atitude de nomear Rodrigo Azevedo para o lugar de 

Candiota, que estava impedido de continuar à frente 
do Banco Central.

Para mim, o Presidente do Banco Central tem que 
ter as suas contas claras, tem que ter a sua vida limpa 
e tem que ter a sua vida parecendo clara e limpa. Um 
diretor ou presidente do Banco do Brasil ou do Banco 
Central não deve lidar com doleiro. E que fique aqui 
um desafio posto para o Governo Lula. Se passar a 
mão na cabeça desses que hoje estão sob suspeição, 
acontecerá algo muito simples: outras pessoas, sem 
garantia de responder pela sua própria integridade, 
vão continuar aceitando cargos no Governo. Ao passo 
que, se o Presidente é exemplar e pune agora quem 
está sob suspeição, ao convidar alguém para um cargo 
dessa importância, fará a pessoa convidada refletir. O 
convidado não aceitará se imaginar que existe alguma 
pendência que possa tornar o seu conceito não ilibado 
perante a opinião pública brasileira.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Per-
mite V. Exª um aparte?

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Ou 
seja, esta é uma grande ocasião para darmos um 
basta na idéia da impunidade e mostrarmos que o 
Brasil está maduro, sim, para ter um Banco Central 
autônomo, independente e à altura dos sofisticados 
desafios da economia brasileira neste primeiro quar-
tel do século XXI.

Sr. Presidente, eu gostaria de comunicar ao Se-
nador Eduardo Suplicy que concederei o aparte a S. 
Exª com o maior prazer – não sei se a Presidência 
permitirá.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– O tempo de V. Exª já se esgotou e o Senador Edu-
ardo Suplicy está inscrito.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – O Se-
nador Eduardo Suplicy pode falar agora por ter sido 
citado e eu terei muito prazer em ouvi-lo.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– O Senador está inscrito e V. Exª já esgotou todo o 
seu tempo.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pois 
não, Sr. Presidente, lamento, mas citei o Senador Su-
plicy. Até foi bom, pois dou ao Senador a oportunida-
de para que fale por cinco minutos. Se quiser retribuir 
a gentileza, S. Exª pode citar-me, que falarei também 
por mais cinco minutos.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
Era o que eu tinha a dizer.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy 
pela ordem.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 
Pela ordem.) – Sr. Presidente, apenas quero informar 
ao Senador Arthur Virgilio que, como estou inscrito, 
aproveitarei a oportunidade, da mesma maneira que 
fiz com o Senador José Agripino, para comentar a fala 
do Líder do PFL e agora a do Líder do PSDB, logo que 
chegar a minha inscrição regular.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 

– Agradeço a compreensão de V. Exª.
Senador Arthur Virgílio, V. Exª será atendido na 

forma regimental para o pedido de publicação das 
duas matérias.

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE.) – Sr. 
Presidente, pela Minoria.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– V. Exª dispõe de cinco minutos para falar pela Mino-
ria. Em seguida, o Senador Eduardo Azeredo.

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, de volta aos trabalhos parlamentares, 
encontramos uma nova situação que não é substan-
tivamente diferente de situações que já vivemos no 
primeiro semestre deste ano.

A imprensa publica relevantes denúncias sobre 
duas personalidades proeminentes da vida econômica 
do País e das principais lideranças do comando eco-
nômico do Governo.

A primeira e automática manifestação das autori-
dades citadas ou daqueles que os defendem é a idéia 
de subestimar as denúncias feitas. Em um segundo 
momento, como era previsível, a Oposição, pelas suas 
lideranças mais respeitáveis, convoca essas autorida-
des, pede esclarecimentos, solicita informações que o 
País inteiro deseja conhecer para interpretar com maior 
tranqüilidade e segurança fatos muito importantes.

Quais são os prenúncios? O Senador Arthur Virgílio 
nos faz aqui uma advertência muito sugestiva, com o talento 
e a capacidade de interpretação que não lhe faltam. S. Exª 
adverte que é provável que o Diretor-Presidente do Ban-
co do Brasil seja demitido. Entendo que nenhuma pessoa 
sensata poderá, a essa altura, imaginar que permaneça 
Presidente do Banco do Brasil alguém que mereceu as de-
núncias, as acusações que lhe foram feitas nesses últimos 
dias. É inimaginável um Presidente do Banco do Brasil que, 
sem um esclarecimento imediato, concreto e substantivo 
das denúncias feitas, permaneça no cargo.

Ora, não há banco mais importante para os bra-
sileiros! Trata-se de uma instituição padrão para o 
País, que tem a maior significação na vida econômica 
brasileira, e não pode ser presidida por alguém acu-
sado em matérias para as quais não chegou até agora 
um esclarecimento convincente. Então, não há como 
imaginar que o atual Presidente do Banco do Brasil 
continue no cargo.

O caso do Presidente Henrique Meirelles tem 
outra natureza, embora, em síntese, o Senador Arthur 
Virgílio tenha feito sobre ele a devida apreciação. O Pre-
sidente do Banco Central de um País respeitado como 
o Brasil não pode estar envolvido em assuntos como 
os que atualmente envolvem o Presidente Meirelles. 
S. Exª terá explicações a dar, e não vou prejulgar qual 
será seguramente a conclusão a que chegaremos. No 
entanto, é evidente que o Presidente do Banco Central 
não pode estar envolvido em matérias como essas que 
estão sendo objeto de comentário nos diversos setores 
da opinião pública brasileira.

A advertência do Senador Arthur é de que nada 
deverá acontecer agora, porque estamos a 50 ou 60 
dias de uma eleição. A demissão de duas personali-
dades como o Presidente do Banco do Brasil e o Pre-
sidente do Banco Central representaria um tumulto na 
atual abordagem psicológica de comunicação do Go-
verno do Presidente Lula às vésperas da eleição para 
milhares de Prefeituras no País. Tenho a impressão 
de que, neste momento, devemos pensar um pouco 
sobre esse assunto.

Não entendo que a Oposição atual deseje – ou 
tenha qualquer previsão nesse sentido – uma possibi-
lidade de desestabilizar um Governo como o do atual 
Presidente da República. Tampouco é do interesse da 
Oposição criar focos de instabilidade a uma política 
econômica que, no geral, tem a nossa concordância. 
O que desejamos deixar claro é que existe, neste mo-
mento, no Brasil inteiro, um determinado movimento, 
uma campanha do PT que, em qualquer lugar, é re-
conhecida não mais pela estrela vermelha ou pelos 
seus militantes, mas pela capacidade de explicitação 
publicitária, que nada mais é do que a constatação de 
que as campanhas do PT são, em qualquer lugar do 
Brasil hoje, as mais caras de que se tem notícia. Te-
nho chegado a cidades pequenas, médias e grandes 
do Nordeste brasileiro, encontrando campanhas do PT 
que nunca imaginei que um partido político brasileiro 
pudesse fazer.

Existe uma ação deliberada, com financiamento 
muitas vezes inexplicado, como nesse caso que afe-
ta o Banco do Brasil, referente a recursos para pagar 
fundos para o Partido dos Trabalhadores. Existe um 
enorme movimento, neste instante, que é comprome-
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tedor para a democracia. Um partido de trabalhado-
res não pode se apresentar assim, com campanhas 
milionárias. Tampouco faz sentido que o Brasil não es-
clareça de maneira automática, explícita e imediata a 
situação de duas das suas mais relevantes personali-
dades econômicas: os Presidentes do Banco Central 
e do Banco do Brasil.

Penso que essas matérias transcendem os in-
teresses eleitorais, conjunturais. Trata-se de matérias 
estruturais. Se o desejo é estabelecer no Brasil padrões 
seguros para o desenvolvimento econômico, para dar 
sustentação a qualquer crescimento que comece a 
aparecer, impossível fazê-lo com essa instabilidade 
do ponto de vista ético. Não pode haver Presidente do 
Banco Central acusado de irregularidade fiscal. Não 
pode haver Presidente do Banco do Brasil acusado de 
transferência ilegal de recursos para o exterior.

Chegamos a um limite. Não é preciso ter mais do 
que a compreensão mínima dos fatos para entender 
que esse limite já está atingido. Basta de campanha! 
Basta de populismo! Há que haver responsabilida-
de! E a responsabilidade aponta na direção sugerida 
pelo Senador Arthur Virgílio, com a demissão dessas 
autoridades, para que as instituições se fortaleçam, 
para que o Governo demonstre a todos que comanda 
o País com a austeridade que todos desejamos que 
prevaleça.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Concedo a palavra ao Senador Eduardo Azeredo 
por até vinte minutos, visto que o Senador Aloizio Mer-
cadante pediu a palavra como Líder, mas concordou 
que S. Exª falasse antes. Em seguida, falará o Senador 
Aloizio Mercadante como Líder do Governo.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, os oito Gover-
nadores do meu Partido, o PSDB, que têm a responsa-
bilidade de administrar enorme parcela da sociedade 
brasileira, fizeram ontem, em Palmas, no Estado de 
Tocantins, um alerta que se torna necessário reper-
cutir nesta Casa.

Como, aliás, também nós oposicionistas aqui te-
mos enfatizado, os Governadores advertiram essen-
cialmente para dois males que vêm caracterizando o 
Governo Federal: primeiro, o da febre de arrecadação; 
segundo, o da centralização de poder e dos recursos 
nas mãos da União.

Paradoxalmente, quanto mais o Governo arreca-
da, sacrificando o contribuinte e especialmente a ativi-
dade produtiva, menos os Estados e Municípios vêem a 
cor do dinheiro! Há menos recurso para o Fundef, para 
o salário-educação, para a recuperação e conservação 

das rodovias, para a Segurança e o Fundo Penitenci-
ário, para os assentamentos rurais e por aí vai.

Fosse irresponsável e panfletária a oposição que 
o PSDB faz ao Governo, o alerta dos Governadores 
poderia ser tomado apenas por mais uma crítica co-
mum. No entanto, sendo o nosso partido conseqüente 
e sempre preocupado em preservar a estabilidade do 
País, o sinal amarelo ligado pelos Governadores de 
Minas Gerais, São Paulo, Ceará, Pará, Paraíba, Goiás, 
Rondônia e Tocantins tem de ser levado em conta.

Todos os nossos Governadores, sem exceção, 
sempre mantiveram cordialidade e até elegância polí-
tica e pessoal no relacionamento com o Governo e es-
pecialmente com o Presidente da República. Portanto, 
não emitiriam uma nota candente como a de ontem se 
não tivesse sido ultrapassado o limite da paciência.

Com sua fome de arrecadação, o Governo está 
fazendo da União a figura folclórica da madrasta in-
sensível que não alimenta direito seus enteados e que 
elege como filhos apenas aqueles poucos que são 
governados pelo Partido do Governo e seus aliados. 
Para esses, tudo! Para os demais Estados ou Prefei-
turas administradas por partidos da Oposição, pouco 
ou nada! Mesmo que estes – como é o caso dos Es-
tados governados pelo PSDB – gerem a maior parte 
do PIB brasileiro.

Ou seja, o Governo centraliza os recursos para 
dividir a União entre os mais iguais e os menos iguais. 
Desrespeita assim o princípio constitucional basilar da 
igualdade dos membros da Federação!

Faltar dinheiro para atender os compromissos 
firmados entre a União e os Estados e Municípios, 
na verdade, não falta! Mas, como adverte a Nota dos 
Governadores, os recursos do Fundo Penitenciário e 
do Fundo de Segurança, por exemplo, continuam “sen-
do utilizados para a obtenção do superávit primário”. 
Isso apesar da grave situação em que se encontram 
essas áreas, conforme se estampa todos os dias no 
noticiário.

Como pude frisar ontem, em pronunciamento 
desta tribuna, o Governo está mais realista do que o 
rei na aplicação da cartilha dos fundamentos macro-
econômicos. E para segui-la não vale nem mesmo o 
compromisso firmado pelo Governo Federal quanto ao 
Fundo de Exportação e ao Fundo do Desenvolvimento 
Regional, para se compensar os Estados pelas isen-
ções tributárias das exportações.

O atraso no repasse dos recursos desses fun-
dos é uma flagrante contradição no momento em que 
são crescentes os números da balança comercial. O 
agronegócio e outros setores dinâmicos da iniciativa 
privada têm a iniciativa de exportar e gerar cada vez 
mais divisas. Contudo, os Estados e Municípios onde 
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realmente ocorrem as atividades econômicas não re-
cebem o que lhes cabe como contrapartida aos estí-
mulos fiscais que dão à exportação.

À incoerência entre a geração de divisas e a 
mesquinhez do Governo Federal no repasse dos dois 
fundos que mencionei soma-se outra contradição: a 
do hiperfortalecimento do poder central da União com 
o enfraquecimento dos Estados e Municípios. Essa 
hipertrofia do poder tem cheiro do gás asfixiante da 
centralização a sufocar o ar puro de uma federação 
realmente democrática.

Por isso, tem plena razão o Governador Aécio 
Neves, do meu Estado e do meu Partido, quando disse 
estar ocorrendo no Brasil a mais perversa concentração 
de renda nas mãos da União de toda nossa história 
republicana. Igual razão tem também o Governador de 
São Paulo, Geraldo Alckmin, quando apontou o mo-
mento centralizador, ruim, vivido pelo País e o fato de 
o espetáculo da arrecadação federal não estar sendo 
partilhado com Estados e Municípios.

Fora o descompromisso do Governo com o Fun-
do de Exportação e com o Fundo do Desenvolvimen-
to Regional, o que se comentar então da redução de 
recursos para a Educação? A lei do Fundef não está 
sendo cumprida e o Governo Federal repassa apenas 
pouco mais da metade do cálculo atual de R$900,00 
por aluno. Os 10% da quota do salário-educação que 
deveriam ficar com os Estados permanecem retidos. 
Essa é uma modificação em relação ao Governo an-
terior. Enquanto isso, continua sempre sendo procras-
tinada a liberação de recursos do Fust para a informa-
tização das escolas.

A revisão do conceito de receita líquida para cál-
culo do pagamento da dívida dos Estados refinanciada 
pela União é outro ponto que precisa ser enfrentado. 
O projeto do Senador Antero Paes de Barros por mim 
relatado retira os percentuais constitucionais da Saúde 
e da Educação do cálculo, precedente já existente no 
caso do Fundef. Quando foi criado o Fundef, retirou-
se o Fundo para depois haver o cálculo do pagamento 
da dívida. Ou seja, a receita líquida já retirou o Fun-
def. Portanto, não há obstáculo na retirada também do 
percentual obrigatório da Saúde, que foi criado após a 
assinatura dos contratos pelos Estados.

Há ainda a completa miséria de dinheiro para 
a restauração de nossas rodovias. Embora também 
tenha sido reclamado pelos Governadores do PSDB, 
esse é um ponto à parte. Trata-se até de uma questão 
de responsabilidade. O mau estado das nossas estra-
das está matando pessoas e comprometendo o futuro 
da própria economia brasileira. Por maior euforia que 
se propague hoje, não se realizará o potencial cresci-

mento da produção e da exportação com as rodovias 
no estado em que se encontram.

Sr. Presidente, o brasileiro é, por tradição, um 
povo com vocação democrática e espírito livre, que 
nunca cruzou os braços nem usou de covardia para 
enfrentar momentos difíceis por que o País atravessou. 
A isenção deve ser uma meta perseguida pela socie-
dade para evitar erros do passado, que culminaram 
em anos de ditadura e governo autocrático.

Lamentavelmente, a reforma política prometida 
no discurso de posse do Presidente da República vai 
ficando no esquecimento. Com isso, os partidos de 
aluguel, sem representatividade, continuam deturpan-
do e confundindo o processo eleitoral e político. Para 
uma democracia forte é fundamental termos partidos 
sólidos, com representatividade e programas definidos, 
com cursos de formação e regras para seus filiados. 
Os partidos devem ser independentes, respeitando as 
regras democráticas, aceitando como benigna a reno-
vação no poder. Devem saber distinguir com clareza o 
que é público e o que é privado.

Depois de experiências nefastas, acompanha-
se com preocupação o aparelhamento partidário pra-
ticado pelo PT nos órgãos públicos. A questão, por 
várias vezes ventilada e discutida aqui no plenário, do 
patrocínio de um show em benefício de um partido é 
simbólica. A desculpa de não se saber o objetivo da 
realização do show é simplória e faz pouco caso da 
inteligência das pessoas.

A Administração Federal foi tomada por militantes 
que, em muitos casos, não possuem a qualificação que 
o cargo exige, prevalecendo a questão partidária. Ser 
filiado ao Partido dos Trabalhadores passou a ser um 
fator preponderante para a escolha de um candidato 
a cargo público. De acordo com essa filosofia, o que 
importa é estar em todos os lugares, ocupando cada 
espaço possível e impossível.

O discurso ético do PT tomou rumo perigoso. 
O deslumbramento pelo poder e pelas maravilhas do 
capitalismo virou motivo de preocupação. A falta de 
compreensão entre as práticas governamentais e par-
tidárias é exemplar no caso dos canteiros plantados 
em forma de estrela, símbolo do Partido, no Palácio 
da Alvorada.

A tentativa de expulsão do jornalista Larry Rohter, 
do The New York Times, foi medida errada do ponto 
de vista democrático. Tratou-se, sem dúvida, de um 
gesto autoritário, ainda que o jornalista não tivesse 
agido corretamente.

Politicamente, o Governo Lula adota a prática do 
“toma-lá-dá-cá”, sem titubear. Usa a liberação de re-
cursos orçamentários destinados à base eleitoral dos 
Parlamentares aliados ao Planalto...
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Fazendo soar 
a campainha) – Há orador na tribuna.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – ..., 
prática que seu Partido, na Oposição, acusava, mas 
que, agora, na Situação, passa a utilizar com grande 
desenvoltura.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o aparelha-
mento de órgãos federais está se tornando uma rotina. 
Há uma nítida falta de percepção de que o Partido não 
é o Estado e que o Estado não é o Partido. Não há 
dúvidas de que, com o programa de arrecadação pra-
ticado pelo Partido do Governo, o PT se transformou 
no Partido mais rico do Brasil. Com a chegada das 
eleições municipais, o Partido demonstra muito fôlego 
para fazer uma campanha milionária. Os partidos de 
Oposição estão alertas, estão atentos à sua função 
democrática de fiscalização. As primeiras pesquisas, 
felizmente, mostram que partido único não é uma al-
ternativa que a sociedade brasileira mais amadurecida 
possa aceitar.

Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a 
reforma política não pode ser esquecida. Ela é urgente 
e é fundamental que se faça a sua discussão.

Iniciado o processo eleitoral municipal, o que se 
vê é a continuidade das distorções, é a venda do tem-
po de televisão e rádio por partidos sem expressão, 
partidos sem representatividade real, que só existem 
em épocas de eleição. Partidos são alugados para fa-
lar mal de adversários, candidatos mudam de partido 
como se muda de roupa.

Graças ao sistema do voto proporcional ou de 
esperteza eleitoral, vereadores e deputados são elei-
tos com um número muito menor de votos do que ou-
tros de partidos maiores, partidos esses verdadeiros, 
e depois esses candidatos mudam duas, três, quatro 
vezes de partido.

O que se vê é a corrupção eleitoral ainda pre-
sente, é o uso do poder econômico. Até quando – é 
a pergunta que podemos fazer –, até quando vamos 
continuar vivenciando uma situação que distorce a 
vontade popular?

O financiamento público da campanha deve ou 
não ser implantado? Defendo que sim. A fidelidade 
partidária deve ou não ser implantada? Defendo que 
sim.

Falta vontade política ao Governo, talvez já acos-
tumado com o caminho fácil do fisiologismo. A pre-
dominância do marketing milionário ilude, prejudica 
a decisão popular. O que não podemos assistir é ao 
adiamento da discussão desse tema, de uma reforma 
tão importante para o aprimoramento democrático. 
Não deixemos passar mais uma eleição para, depois, 

lamentarmos a fraqueza dos nossos partidos e, em 
conseqüência, da democracia brasileira.

Preocupa-nos sobremaneira que a campanha re-
cém-iniciada mostre essa disparidade do uso do poder 
econômico pelo PT. O PT está presente nas cidades 
brasileiras com sua campanha na rua, sim. O motivo 
é muito óbvio: tem muito dinheiro. Os demais partidos 
ainda estão buscando articular uma candidatura, uma 
amostra à população daquilo que seus candidatos es-
tão propondo.

É, portanto, preocupante o que trago aqui, o que 
trago, em nome dos Governadores do PSDB, que on-
tem registraram na Carta de Palmas a sua preocupa-
ção com o centralismo das ações de governo, com a 
centralização de recursos, com a falta de cumprimento 
de acordos por parte do Governo Federal. Ao mesmo 
tempo, é preocupante que a reforma política não seja 
discutida com seriedade e que, com isso, tenhamos 
mais uma eleição com essas práticas que deveriam ter 
saído da nossa vida democrática há muito tempo.

Não posso deixar de registrar, mais uma vez: 
partidos que ninguém aqui sabe quais são, siglas de 
que ninguém nunca ouviu falar aparecem em momen-
tos como este, de eleição. Já existem denúncias de 
candidatos que estão comprando o tempo de partidos 
menores, e o objetivo nós sabemos qual é. Eu mes-
mo fui vítima, no passado, de um pequeno Partido de 
aluguel, que ficava falando mal da minha campanha. 
Mas a vida é muito interessante, Sr. Presidente, Se-
nador Heráclito Fortes: não é que o candidato laranja 
que me agredia me ajudou a ir ao segundo turno e 
vencer as eleições!?

Vejam V. Exªs como é realmente perigoso o uso 
de partidos de aluguel!

Mas, Sr. Presidente, depois de falar desses temas 
mais áridos, quero falar de um outro, ainda aprovei-
tando o meu tempo.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Permi-
te-me V. Exª um aparte, antes de mudar de assunto?

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
Concedo um aparte ao Senador Eduardo Suplicy, com 
muita honra.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Como 
V. Exª, Senador Eduardo Azeredo, tocou no assun-
to levantado hoje pelo Senador José Agripino Maia, 
pelo Líder do seu Partido, Senador Arthur Virgílio, e 
pelo Senador Sérgio Guerra, relativamente ao Banco 
Central e ao Banco do Brasil, gostaria de transmitir 
ao Ministro Antonio Palocci, ao Presidente Henrique 
Meirelles e ao Presidente Cássio Casseb que será in-
teiramente normal que compareçam à Comissão de 
Assuntos Econômicos para prestar os esclarecimentos 
completos. Existe a hipótese de eles próprios toma-
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rem a iniciativa de falar com o Senador Ramez Tebet. 
Como o Senador José Agripino já mencionou, pode-se 
apresentar um requerimento convidando-os para com-
parecerem à Comissão de Assuntos Econômicos. Se 
vierem, certamente esclarecerão esses episódios de 
maneira natural, como fez hoje o Presidente Henrique 
Meirelles ao Presidente da República, estando presen-
tes os Ministros Antonio Palocci, José Dirceu e Márcio 
Thomaz Bastos. S. Exª fez sua exposição, e tudo foi 
considerado perfeitamente de acordo com a legalida-
de. As outras autoridades, se aqui vierem, certamente 
conseguirão o respeito dos Senadores. Apenas pon-
dero que, depois de o Senador Arthur Virgílio e de ou-
tros terem mencionado que já querem a destituição de 
um e de outro, seria próprio também ouvi-los primeiro. 
Como espero que as explicações sejam adequadas e 
satisfatórias, as coisas mudarão de figura. Em espe-
cial, ambos poderão aqui relatar a respeito dos dados 
positivos que a economia brasileira está alcançando 
nestes últimos meses, inclusive nas últimas semanas, 
com a evolução positiva da atividade econômica, com o 
crescimento das oportunidades de emprego, com uma 
situação muito especial, favorável nas contas externas 
e com o controle da estabilidade de preços. Inclusive 
o Presidente do Banco do Brasil poderá aproveitar a 
oportunidade para transmitir dos resultados positivos 
que aquela instituição vem obtendo, por exemplo, com 
uma expansão notável do microcrédito, como poucas 
vezes se registrou na história do Banco do Brasil. Avalio, 
inclusive, que a postura de V. Exª, que transmiti ontem 
ao Ministro Antonio Palocci, está sendo muito positiva 
para assegurar o clima de diálogo entre essas autori-
dades e os Senadores, o que provavelmente ocorrerá 
nos próximos dias. Muito obrigado.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Se-
nador Eduardo Suplicy, em relação ao Presidente do 
Banco Central, Henrique Meirelles, reitero o que disse 
ontem: mantenho o ponto de vista pessoal, o respeito 
e a confiança na pessoa de S. Exª. Queremos o que 
foi explicitado pelo Líder Arthur Virgílio, ou seja, que 
haja uma explicação convincente acerca das questões 
levantadas não pela Oposição, mas pela imprensa na-
cional, para que o rumo das questões ligadas à área 
monetária possa prosseguir com tranqüilidade.

Além dos assuntos que pude abordar, a carta 
dos Governadores e a questão da reforma política, 
trago também um requerimento de pesar, que já en-
treguei à Mesa, pelo falecimento de um homem bom, 
ocorrido durante o período do recesso. Falo de Celso 
Mello de Azevedo, nascido em Belo Horizonte no dia 
2 de julho de 1915. Foi o primeiro Prefeito nascido 
na capital. Administrou a capital mineira entre 1955 e 

1959. Sua administração foi um exemplo de dedicação 
à causa pública.

Foi também Presidente da Cemig, da Açominas e 
da CDI – Companhia de Distritos Industriais. Dr. Celso 
foi ainda Secretário de Estado de Desenvolvimento e 
Secretário de Obras Públicas. Todas essas atuações 
tiveram notáveis resultados. Ele foi também fundador 
e Presidente da Associação Mineira de Municípios.

A característica marcante de Celso Mello de 
Azevedo foi a solidariedade à frente da Santa Casa 
de Belo Horizonte. Com 75 anos de idade, assumiu 
essa obrigação difícil de ser cumprida, de ser provedor 
de uma Santa Casa, principalmente numa capital. Foi 
responsável pela modernização da entidade, apelando 
sempre para o caráter social.

Dr. Celso faleceu aos 89 anos de idade, sendo 
um exemplo de homem público, de homem sempre 
presente em todas as questões ligadas à área social 
em Minas, especialmente em Belo Horizonte.

Era ainda um esportista, apaixonado pelo Amé-
rica mineiro, time do qual era patrono e conselheiro 
benemérito – também sou filiado e conselheiro desse 
clube.

Com a morte do Dr. Celso, Belo Horizonte e Mi-
nas Gerais perderam um exemplo de homem público, 
um verdadeiro benemérito.

Esse era o registro que queria fazer sobre a per-
da desse homem importante para Minas Gerais, que 
foi o Dr. Celso Mello de Azevedo.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Eduardo Aze-
redo, o Sr. Romeu Tuma, 1º Secretário, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. José Sarney, Presidente e Heráclito Fortes, 
3º Secretário, sucessivamente.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. PFL – PI) 
– Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.110, DE 2004

Requeiro, nos termos do inciso II art. 218 do 
Regimento Interno, inserção em ata de voto de pesar 
pelo falecimento do ex-Prefeito de Belo Horizonte – Dr. 
Celso Mello Azevedo, falecido em 16 de julho do cor-
rente, na Capital Mineira.

Justificação

Celso Mello Azevedo nasceu em Belo Horizon-
te, no dia 2 de julho de 1915 e foi o primeiro prefeito 
nascido na capital. Ele administrou a capital mineira 
entre 1955 e 1959. Sua administração foi um exemplo 
de dedicação à causa pública.
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Foi também presidente da Cemig, da Açominas 
e da CDI–Companhia de Distritos Industriais.

Doutor Celso foi ainda Secretário de Estado de 
Desenvolvimento e Secretário de Obras Públicas, 
atuações com notáveis resultados. Ele também foi o 
fundador e presidente da AMM–Associação Mineira 
de Municípios.

A característica marcante de Celso Mello Azeve-
do foi a solidariedade, à frente da Santa Casa de Belo 
Horizonte, ele foi responsável pela modernização da 
entidade, apelando sempre para o caráter social.

Um apaixonado pelo América, era patrono e con-
selheiro benemérito do clube.

Com a perda do Dr. Celso, Belo Horizonte e Mi-
nas Gerais perderam exemplo de homem público, um 
verdadeiro benemérito.

Sala das Sessões, 3 de agosto de 2004. – Sena-
dor Eduardo Azeredo.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. PFL – PI) 
– A Presidência encaminhará o voto de pesar solici-
tado.

Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 1.111, DE 2004

Requer Voto de Aplauso ao Hospital 
Santa Júlia, de Manaus, pela obtenção do 
prêmio Top Hospitalar, como centro médico 
regional de excelência.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimen-
to Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, 
nos Anais do Senado, Voto de Aplauso ao Hospital 
Santa Júlia, de Manaus, pela obtenção do prêmio Top 
Hospitalar, na categoria de Hospitais Regionais, clas-
sificando-se como centro de excelência em Medicina, 
juntamente com 27 hospitais do País.

Justificação

A homenagem que ora formulo justifica-se diante 
da vitória alcançada pelo Hospital Santa Júlia, classifi-
cando-se, com 27 outros hospitais do País, como centro 
de excelência médica, categoria regional.

Sala das Sessões , 3 de agosto de 2004. – Se-
nador Arthur Virgílio, Líder do PSDB

REQUERIMENTO Nº 1.112, DE 2004

Requer voto de aplauso à Seleção Bra-
sileira de Vôlei Feminino  pela conquista 
do tetracampeonato da Liga Mundial , na 
cidade italiana de Reggio Calábria.

Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimento 
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos 

anais do Senado, VOTO DE APLAUSO à Seleção Bra-
sileira de Vôlei Feminino, pela conquista do tetracam-
peonato da Liga Mundial, na cidade italiana de Réggio 
Calábria, tornando-se uma das seleções favoritas para 
a conquista de medalha nas Olimpíadas de Atenas.

Requeiro mais que o Voto de Aplauso seja enca-
minhado às atletas, por intermédio da Confederação 
Brasileira de Vôlei.

Justificação

O Voto de Aplauso que ora requeiro justifica-se 
pelo notável desempenho das atletas, que acabam de 
conquistar pano Brasil, pela quarta vez, o campeonato 
mundial da Liga Feminina de Vôlei.

Sala das Sessões, 3 de agosto de 2004. – Sena-
dor Arthur Virgílio, Líder do PSDB

REQUERIMENTO Nº 1.113, DE 2004

Requer Voto de aplauso ao médico e 
pesquisador brasileiro Dr. Paulo Fontes, 
pela sua ascensão ao cargo de co-diretor 
do setor de transplantes de fígado do Cen-
tro Médico da Universidade de Pittsburg 
Estados Unidos.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimen-
to Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, 
nos anais do Senado, Voto de Aplauso, ao médico e 
pesquisador brasileiro, Dr. Paulo Fontes, pelo seu êxito 
como integrante da equipe do Centro Médico da Uni-
versidade de Pittsburg, PA, Estados Unidos, escolhido 
para o cargo de co-diretor da área.

Requeiro, ainda, que o Voto de Aplauso seja le-
vado ao conhecimento do homenageado e à direção 
da Universidade de Pittsburg.

Justificação

A homenagem que ora formulo justifica-se pelo 
significado da ascensão de um pesquisador e médico 
brasileiro, que acaba de ser conduzido ao cargo de co- 
diretor do Centro Médico da Universidade de Pittsburg, 
na Pennsylvannia, EUA.

O Dr. Paulo Fontes é médico da instituição há seis 
anos, sendo um dos maiores especialistas naquela 
área da ciência médica.

Sala das Sessões, 3 de agosto de 2004. – Sena-
dor Arthur Virgílio, Líder do PSDB

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. PFL – PI) 
– A Presidência encaminhará os votos de aplauso so-
licitados.

Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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REQUERIMENTO No 1.114, DE 2004
Nos termos do art. 50, § 2o, da Constituição Fe-

deral, combinado com o disposto no art. 216 do Re-
gimento Interno do Senado Federal, requeiro sejam 
solicitadas ao Senhor Ministro de Estado da Fazenda 
as seguintes informações sobre os patrocínios feitos 
pelo Banco do Brasil e sua entidades controladas:

1) Quais os patrocínios feitos pelo Banco 
e suas entidades controladas em 2004;

2) Qual a fonte pagadora utilizada, e 
quanto foi gasto em cada um desses patro-
cínios;

Justificação

Os órgãos de imprensa divulgaram recentemente, 
a utilização de recursos do Banco do Brasil na compra 
de ingressos de show que teria como objetivo favorecer 
partido político. Por outro lado é sabido que o banco 
vem patrocinando por meio de sua área de comuni-
cação e marketing e também por suas entidades vin-
culadas, vários tipos de eventos. O Banco do Brasil é 
uma empresa pública de grande relevância, portanto 
faz-se necessário o acompanhamento dos repasses 
desses recursos e sua destinação final, para que se 
tenha obedecido a princípios constitucionais como os 
da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicida-
de e eficiência, exigidos da administração pública, seja 
ela direta ou indireta.

Sala das Sessões, 3 de agosto de 2004. – Eduardo 
Azeredo – Sérgio Gerra.

REQUERIMENTO No 1.115, DE 2004

Requer informações, ao Ministro da 
Fazenda, acerca de denúncias de favore-
cimento financeiro, pelo Banco do Brasil, 
com fins político-partidários em favor do 
Partido dos Trabalhadores.

Requeiro, de acordo com o art. 216, do Regimento 
Interno, combinado com o que dispõe o art. 50, § 2o, da 
Constituição Federal, e considerando a competência 
fiscalizadora do Congresso Nacional, que sejam solici-
tadas ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda, 
informações sobre os critérios em prática, no Banco 
do Brasil, para patrocínios de shows artísticos, tendo 
em vista denúncias da imprensa segundo as quais a 
dupla de cantores Zezé di Camargo e Luciano estaria 
realizando shows com renda em favor da construção 
da nova sede do Partido dos Trabalhadores em São 
Paulo – SP. As denúncias veiculadas pelos jornais 
acrescentam que, para o custeio dos shows dos dois 
artistas, o Banco do Brasil teria concedido verba de 
R$5 milhões, a título de patrocínio.

Justificação

Os jornais publicam denúncias de que o Banco 
do Brasil estaria sendo instado a patrocinar shows da 
dupla Zezé di Camargo e Luciano, em vários pontos 
do País, com a renda revertida em favor do Partido dos 
Trabalhadores, para a construção de sua nova sede 
em São Paulo. Ao Senado, dentro da sua prerrogativa 
de órgão fiscalizador, cabe requerer informações sobre 
a veracidade da denúncia, que, a se confirmar, seria 
mais um ponto dos muitos já conhecidos, no que toca 
ao uso indevido de verbas públicas ou de órgãos de 
economia mista, para fins político-partidários.

Sala das Sessões, 3 de agosto de 2004. – Se-
nador Arthur Virgílio Neto, Líder do PSDB no Sena-
do Federal.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. PFL – PI) 
– Os requerimentos lidos serão despachados à Mesa 
para decisão, nos termos do art. 216, III, do Regimen-
to Interno.

Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 1.116, DE 2004

Senhor Presidente,
Transcorrendo no mês de setembro deste ano o 

centenário de fundação e instalação das cidades de 
Cruzeiro do Sul e de Sena Madureira, no Estado do 
Acre, requeremos a Vossa Excelência, nos termos do 
art. 154, § 5º do Regimento Interno, seja submetido 
ao Plenário o presente requerimento para a realiza-
ção, em data a ser fixada oportunamente por Vossa 
Excelência, entre os dias lº e 10 de setembro, de uma 
sessão especial desta Casa em homenagem a ambos 
os municípios.

Sala das Sessões, 3 de agosto de 2004. – Geral-
do Mesquita Júnior, Senador (PSC/AC) – Sibá Ma-
chado – Tião Viana – Papaléo Paes – Serys Slhes-
sarenko – Valdir Raupp – Fátima Cleide.

REQUERIMENTO Nº 1.117, DE 2004

Sr. Presidente,
Em aditamento ao Requerimento s/nº, datado de 

20 de fevereiro do ano em curso, de minha autoria e 
de outros Srs. Senadores, requeiro, nos termos do art. 
160 do Regimento Interno do Senado Federal, que a 
Hora do Expediente da sessão do dia 1º de setembro 
de 2004 seja destinada a homenagear as cidades de 
Cruzeiro do Sul e de Sena Madureira, do Estado do 
Acre, por ocasião das comemorações do centenário 
de fundação e instalação desses municípios.

Sala das Sessões, 3 de agosto de 2004. – Sena-
dor Geraldo Mesquita Júnior.
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O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. PFL – PI) 
– Os requerimentos lidos serão incluídos em Ordem 
do Dia oportunamente.

Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO No 1..118, DE 2004

Requeremos, nos termos dos arts. 218 e 221 do 
Regimento Interno e de acordo com as tradições da 
Casa, as seguintes homenagens pelo falecimento do 
ex-Senador Murilo Paraíso:

a) inserção em ata de voto de profundo 
pesar; e 

b) apresentação de condolências à fa-
mília.

Sala das Sessões, 3 de agosto de 2004. – Se-
nador Marco Maciel.

REQUERIMENTO No 1.119, DE 2004

Requeremos, nos termos dos arts. 218 e 221 do 
Regimento Interno e de acordo com as tradições da 
Casa, as seguintes homenagens pelo falecimento do 
ex-Deputado Estadual Felipe Coelho:

a)inserção em ata de voto de profundo 
pesar; e 

b)apresentação de condolências à fa-
mília.

Sala das Sessões, 3 de agosto de 2004. – Se-
nador Marco Maciel.

REQUERIMENTO No 1.120, DE 2004 

Requeremos, nos termos dos arts. 218 e 221 do 
Regimento Interno e de acordo com as tradições da 
Casa, as seguintes homenagens pelo falecimento do 
Advogado Marcos Augusto Sá Pereira Freire :

a) inserção em ata de voto de profundo 
pesar; e

b) apresentação de condolências à fa-
mília.

Sala das Sessões, 3 de agosto de 2004. – Se-
nador Marco Maciel 

REQUERIMENTO No 1.121 , DE 2004

Requeremos, nos termos dos arts. 218 e 221 do 
Regimento Interno e de acordo com as tradições da 
Casa, as seguintes homenagens pelo falecimento do 
Advogado Orlano Vitalino de Melo Filho :

a) inserção em ata de voto de profundo 
pesar; e

b) apresentação de condolências à fa-
mília.

Sala das Sessões, 3 de agosto de 2004. – Se-
nador Marco Maciel.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. PFL – PI) 
– A Presidência encaminhará os votos de pesar so-
licitados.

Sobre a mesa, projeto de lei que passo a ler.

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 223, DE 2004

Altera a Lei nº 9.317/96, que Dispõe 
sobre o regime tributário das microem-
presas e das empresas de pequeno porte, 
institui o Sistema Integrado de Pagamento 
de Impostos e Contribuições das Microem-
presas e das Empresas de Pequeno Porte 
– SIMPLES, e dá outras providências, con-
cedendo à média empresa regime tributário 
diferenciado.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A expressão empresas de pequeno por-

te da Lei nº 9.317/96 passa a vigorar com a redação 
empresas de pequeno e de médio porte na ementa e 
nos: arts. 1º e 3º caput; art. 4º, caput e § 1º; art. 5º, 
caput, § 3º, § 4º, caput, e § 5º e 6º; art. 6º, caput; 
art. 7º caput, § 1º, caput, e § 2º; art. 8º caput, inciso 
II, e § 5º; art. 9º, inciso XIV e § 2º; arts. 18, 19, 25 e 
26, caput.

Art. 2º O art. 2º passa a vigorar com a seguinte 
redação:

Art. 2º Para fins do disposto nesta Lei, 
considera-se:

I – microempresa, a pessoa jurídica que 
tenha auferido, no ano-calendário, receita bruta 
igual ou inferior a R$ 263.529,47;

II – empresa de pequeno porte, a pessoa 
jurídica que tenha auferido, no ano-calendário, 
receita bruta superior a R$ 263.529,47 e igual 
ou inferior a 2.635.294,68;

III – empresa de médio porte, a pessoa 
jurídica que tenha auferido, no ano-calendá-
rio, receita bruta superior a R$2.635.294,68 
e igual ou inferior a RS19.867.178,29 (deze-
nove milhões, oitocentos e sessenta e sete 
mil, cento e setenta e oito reais e vinte e nove 
centavos,).

§ 1º No caso de início de atividade no 
próprio ano-calendário, os limites de que tra-

    653ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2004 



24190 Quarta-feira 4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2004

tam os incisos I, II e III serão proporcionais ao 
número de meses em que a pessoa jurídica 
houver exercido atividade, desconsideradas 
as frações de meses.

§ 2º Para os fins do disposto neste ar-
tigo, considera-se receita bruta o produto da 
venda de bens e serviços nas operações de 
conta própria, o preço dos serviços prestados 
e o resultado nas operações em conta alheia, 
não incluídas as vendas canceladas e os des-
contos incondicionais concedidos.

Art. 3º Dê-se nova redação aos incisos I e II e 
acrescente-se o seguinte inciso III ao caput do art. 5º:

Art.  5º ...................................................

I – para microempresa, em relação à 
receita bruta acumulada dentro do ano-ca-
lendário:

a) até R$131.764,73 (cento e trinta e um 
mil, setecentos e sessenta e quatro reais e se-
tenta e três centavos): 3% (três por cento);

b) de R$131.764,74 (cento e trinta e um 
mil, setecentos e sessenta e quatro reais e 
setenta e quatro centavos) a R$197.647,10 
(cento e noventa e sete mil, seiscentos e qua-
renta e sete reais e dez centavos,): 4% (quatro 
por cento);

c) de R$197.647,11 cento e noventa e 
sete mil, seiscentos e quarenta e sete reais e 
onze centavos,) a R$263.529,47 (duzentos e 
sessenta e três mil, quinhentos e vinte e nove 
reais e quarenta e sete centavos): 5% (cinco 
por cento);

II – para empresa de pequeno porte, em 
relação á receita bruta acumulada dentro do 
ano-calendário:

a) até R$527.058,94 (quinhentos e vinte 
e sete mil, cinqüenta e oito reais e noventa e 
quatro centavos): 5,4% (cinco inteiros e quatro 
décimos por cento);

b) de R$527.058,95 (quinhentos e vinte 
e sete mil, cinqüenta e oito reais e noventa e 
cinco centavos,) a R$790.588,40 (setecentos 
e noventa mil, quinhentos e oitenta e oito reais 
e quarenta centavos): 5,8% ( cinco inteiros e 
oito décimos por cento,);

c) de R$790.588,41 (setecentos e no-
venta mil, quinhentos e oitenta e oito reais e 
quarenta e um centavos,) a R$1.054.117,87 
(um milhão, cinqüenta e quatro mil, cento e de-
zessete reais e oitenta e sete centavos): 6,2% 
(seis inteiros e vinte dois por cento,);

d) de R$1.054.117,88 (um milhão, cin-
qüenta e quatro mil, cento e dezessete reais 
e oitenta e oito centavos) a R$1.317.647,34 
(um milhão, trezentos e dezessete mil, seis-
centos e quarenta e sete reais e trinta e quatro 
centavos,): 6,6% (seis inteiros e seis décimos 
por cento);

e) de R$1.317.647,35 um milhão, tre-
zentos e dezessete mil, seiscentos e qua-
renta e sete reais e trinta e cinco centavos) 
a R$1.581.176,81 (um milhão, quinhentos e 
oitenta e um mil, cento e setenta e seis reais 
e oitenta e um centavos,): 7% (sete inteiros 
por cento);

f) de R$1.581.176,82 (um milhão, qui-
nhentos e oitenta e um mil, cento e seten-
ta e seis reais e oitenta e dois centavos) a 
R$1.844.706,28 (um milhão, oitocentos e qua-
renta e quatro mil, setecentos e seis reais e 
vinte e oito centavos): 7,4% (sete inteiros e 
quatro décimos por cento);

g) de R$1.844.706,29 (um milhão, oi-
tocentos e quarenta e quatro mil, setecen-
tos e seis reais e vinte e nove centavos) a 
R$2.108.235,74 (dois milhões, cento e oito 
mil, duzentos e trinta e cinco reais e setenta 
e quatro centavos): 7,8% (sete inteiros e oito 
décimos por cento);

h) de R$2.108.235,75 (dois milhões, cen-
to e oito mil, duzentos e trinta e cinco reais e 
setenta e cinco centavos) a R$2.371.765,21 
(dois milhões, trezentos e setenta e um mil, 
setecentos e sessenta e cinco reais e vinte e 
um centavos): 8,2% (oito inteiros e dois déci-
mos por cento);

i) de R$2.371.765,22 (dois milhões, tre-
zentos e setenta e um mil, setecentos e ses-
senta e cinco reais e vinte e dois centavos) a 
R$2.635.294,68 (dois milhões, seiscentos e 
trinta e cinco mil, duzentos e noventa e quatro 
reais e sessenta e oito centavos): 8,6% (oito 
inteiros e seis décimos por cento)

III – para a empresa de médio pode, em 
relação à receita bruta acumulada dentro do 
ano-calendário:

a) de R$2.635.294,69 (dois milhões, seis-
centos e trinta e cinco mil, duzentos e noventa 
e quatro reais e sessenta e nove centavos) 
a R$3.333.159,38 (três milhões, trezentos e 
trinta e três mil , cento e cinqüenta e nove re-
ais e trinta e oito centavos): 9% (nove inteiros 
por cento);
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b) de R$3.333.159,39 (três milhões, tre-
zentos e trinta e três mil, cento e cinqüen-
ta e nove reais e trinta e nove centavos) a 
R$4.166.449,24 (quatro milhões, cento e ses-
senta e seis mil, quatrocentos e quarenta e 
nove reais e vinte e quatro centavos,): 9,1% 
(nove inteiros e um décimo por cento,);

c) de R$4.166.449,25 (quatro milhões, 
cento e sessenta e seis mil, quatrocentos e 
quarenta e nove reais e vinte e cinco centavos) 
a R$5.208.061,57 (cinco milhões, duzentos 
e oito mil, sessenta e um reais e cinqüenta 
e sete centavos,): 9,2% (nove inteiros e dois 
décimos por cento);

d) de R$5.208.061,58 (cinco milhões, 
duzentos e oito mil, sessenta e um reais e 
cinqüenta e oito centavos) a R$6.510.076,96 
(seis milhões, quinhentos e dez mil, setenta 
e seis reais e noventa e seis centavos,): 9,3% 
(nove inteiros e três décimos por cento);

e) de R$6.510.076,97 (seis milhões, qui-
nhentos e dez mil, setenta e seis reais e no-
venta e sete centavos) a R$8.137.596,21 (oito 
milhões, cento e trinta e sete mil, quinhentos 
e noventa e seis reais e vinte e um centa-
vos): 9,4% (nove inteiros e quatro décimos 
por cento);

f) de R$8.137.596,22 (oito milhões, 
cento e trinta e sete mil, quinhentos e no-
venta e seis reais e vinte e dois centavos) a 
R$10.171.995,27 (dez milhões, cento e setenta 
e um mil, novecentos e noventa e cinco reais 
e vinte e sete centavos): 9,5% (nove inteiros 
e cinco décimos por cento);

g) de R$10.171.995,28 (dez milhões, 
cento e setenta e um mil, novecentos e no-
venta e cinco reais e vinte e oito centavos,) a 
R$12.714.994,09 (doze milhões, setecentos e 
quatorze mil, novecentos e noventa e quatro 
reais e nove centavos): 9,6% (nove inteiros e 
seis décimos por cento);

h) de R$12.714.994,10 (doze milhões, se-
tecentos e quatorze mil, novecentos e noventa e 
quatro reais e dez centavos) a R$15.893.742,62 
(quinze milhões, oitocentos e noventa e três 
mil, setecentos e quarenta e dois reais e ses-
senta e dois centavos,): 9,7% (nove inteiros e 
sete décimos por cento);

i) de R$15.893.742,63 (quinze milhões, 
oitocentos e noventa e três mil, setecentos e 
quarenta e dois reais e sessenta e três cen-
tavos) a R$19.867.178,29 (dezenove milhões, 
oitocentos e sessenta e sete mil, cento e seten-

ta e oito reais e vinte e nove centavos): 9,8% 
(nove inteiros e oito décimos por cento);

Art. 4o Acrescentem-se os seguintes incisos V e 
VI ao § 3o do art 5o:

Art. 5o ....................................................
 ..............................................................
§3o .........................................................
 ..............................................................
V – em relação à empresa de médio porte 

contribuinte exclusivamente do ICMS: de até 
4 (quatro) pontos percentuais;

VI – em relação à empresa de médio 
porte contribuinte do ICMS e do ISS: de até 
3,5(três e meio) pontos percentuais.

Art. 5o Acrescenta-se os seguintes incisos V e VI 
ao § 4o do art. 5o:

Art. 5º ....................................................
 ..............................................................
§ 4o  .......................................................
 ..............................................................
V – em relação a empresa de médio porte 

contribuinte exclusivamente do ISS: de até 4 
(quatro,) pontos percentuais;

VI – em relação a empresa de médio 
porte contribuinte do ISS e do ICMS: de até 
0,5 (meio,) ponto percentual.

Art. 6º Dê-se nova redação aos incisos I e II e 
acrescentem-se os seguinte incisos II-A e IX-A ao ca-
put do art. 9º:

Art. 9º  ...................................................
 ..............................................................
I – na condição de microempresa, que 

tenha auferido no ano-calendário imediata-
mente anterior, receita bruta superior a R$ 
263.529,47 (duzentos e sessenta e três mil, 
quinhentos e vinte e nove reais e quarenta e 
sete centavos,);

II – na condição de empresa de pequeno 
porte, que tenha auferido no ano-calendário 
imediatamente anterior, receita bruta superior 
a R$2.635.294,68 (dois milhões, seiscentos e 
trinta e cinco mil, duzentos e noventa e quatro 
reais e sessenta e oito centavos,);

II-A – na condição de empresa de médio 
pode, que tenha auferido, no ano-calendário 
imediatamente anterior, receita bruta superior 
a R$19.867.178,29 (dezenove milhões, oito-
centos e sessenta e sete mil, cento e setenta 
e oito reais e vinte e nove centavos,);

........................................................................
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IX-A – cujo titular ou sócio participe com 
mais de 10% (dez por cento,) do capital de ou-
tra empresa, desde que a receita bruta global 
ultrapasse os limites de que trata o inciso III 
do art. 2º.

Art. 7º O § 1º do art. 9º passa a vigorar com a 
seguinte redação:

Art. 9º ....................................................
 ..............................................................  
§ 1º Na hipótese de início de atividade 

no ano-calendário imediatamente anterior ao 
da opção, os valores a que se referem os in-
cisos I, II e 11-A serão, respectivamente, de 
R$21.960,79 (vinte e um mil, novecentos e 
sessenta reais e setenta e nove centavos,), 
R$219.607,89 (duzentos e dezenove mil, seis-
centos e sete reais e oitenta e nove centavos, 
e R$1.655.598,19 (um milhão e seiscentos e 
cinqüenta e cinco mil, quinhentos e noventa 
e oito reais e dezenove centavos, multiplica-
dos pelo número de meses de funcionamento 
naquele período, desconsideradas as frações 
de meses.

Art. 8º O art. 13 passa a vigorar com a seguinte 
redação:

Art. 13. A exclusão mediante comunicação da 
pessoa jurídica dar-se-á:

I – por opção;
II – obrigatoriamente, quando:
a) incorrer em qualquer das situações 

excludentes constantes do art. 9º;
b) ultrapassado, no ano-calendário de 

início de atividades, o limite de receita bruta 
correspondente a RS1.655.598,19 (um milhão, 
seiscentos e cinqüenta e cinco mil, quinhen-
tos e noventa oito reais e dezenove centavos, 
multiplicados pelo número de meses de fun-
cionamento nesse período;

§ 1º A exclusão na forma deste artigo será 
formalizada mediante alteração cadastral.

§ 2º A microempresa que ultrapassar 
no ano-calendário imediatamente anterior, 
o limite de receita bruta correspondente a 
R$263.529,47 (duzentos e sessenta e três mil, 
quinhentos e vinte e nove reais e quarenta e 
sete centavos,), estará excluída do Simples 
nessa condição, podendo, mediante alteração 
cadastral, inscrever-se na condição de empre-
sa de pequeno porte.

§ 2º-A. A empresa de pequeno porte que 
ultrapassar, no ano-calendário imediatamente 
anterior, o limite de receita bruta corresponden-

te a R$2.635.294,68 (dois milhões, seiscentos 
e trinta e cinco mil, duzentos e noventa e qua-
tro reais e sessenta e oito centavos,), estará 
excluída do Simples nessa condição, podendo, 
mediante alteração cadastral, inscrever-se na 
condição de empresa de médio porte.

§ 3º No caso do inciso II e dos §§ 2º e 
2ºA, a comunicação deverá ser efetuada:

a) até o último dia útil do mês de janeiro 
do ano-calendário subseqüente àquele em que 
se deu o excesso de receita bruta, nas hipóte-
ses dos incisos I II e II-A do art. 9º;

b) até o último dia útil do mês subse-
qüente àquele em que houver ocorrido opto 
que deu ensejo à exclusão, nas hipóteses dos 
demais incisos do art. 9º e da alínea b do in-
ciso II deste artigo.

Art. 9º O inciso I do art. 14 passa a vigorar com 
a seguinte redação:

Art. 14.  ..................................................  
I – exclusão obrigatória, nas formas do 

inciso II e dos §§ 2º e 2º-A do artigo anterior, 
quando não realizada por comunicação da 
pessoa jurídica;

Ar. 10. O inciso IV do art. 15 passa a vigorar com 
a seguinte redação:

Art. 15. ...................................................
 ..............................................................  
IV – a partir do ano-calendário subse-

qüente àquele em que for ultrapassado o limite 
estabelecido, nas hipóteses dos incisos I, II e 
II-A do art. 9º.

Art. 11. Acrescentem-se as alíneas f, g, h e i ao 
inciso II e o inciso III, seguintes, ao caput do art. 23:

Art. 23.  ..................................................
 ..............................................................  
II –  ........................................................
 ..............................................................

f) em relação à faixa de receita bruta de 
que trata a alínea f do inciso II do art. 5º:

1 – 0,65% (sessenta e cinco centésimos 
por cento), relativo ao IRPJ;

2 – 0,65% (sessenta e cinco centésimos 
por cento), relativo ao PIS/Pasep;

3 – 1% (um por cento), relativo à CSLL;
4 – 2% (dois por cento), relativo à Co-

fins;
5 – 3,10 (três inteiros e dez centésimos 

por cento), relativos às contribuições de que 
trata a alínea f do § 1º do art. 3º;
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g) em relação à faixa de receita bruta de 
que trata a alínea g do inciso II do art. 5º:

1– 0,65 (sessenta e cinco centésimos 
por cento), relativo ao IRPJ;

2 – 0,65 (sessenta e cinco centésimos 
por cento), relativo ao PIS/Pasep;

3 – 1% (um por cento), relativo à CSLL;
4 – 2% (dois por cento,), relativo à Co-

fins;
5 – 3,50 (três inteiros e cinqüenta centé-

simos por cento), relativos às contribuições de 
que trata a alínea f do § 1º do art. 3º;

h) em relação à faixa de receita bruta de 
que trata a alínea f do inciso II do art. 5º:

1 – 0,65 (sessenta e cinco centésimos 
por cento), relativo ao IRPJ;

2 – 0,65 (sessenta e cinco centésimos 
por cento), relativo ao PIS/Pasep;

3 – 1% (um por cento), relativo à CSLL;
4 – 2% (dois por cento,), relativo à Co-

fins;
5 – 3,90 (três inteiros e noventa centési-

mos por cento), relativos às contribuições de 
que trata a alínea f do § lº do art. 3º;

i) em relação à faixa de receita bruta de 
que trata a alínea i do inciso II do art. 5º:

1 – 0,65 (sessenta e cinco centésimos 
por cento), relativo ao IRPJ;

2 – 0,65 (sessenta e cinco centésimos 
por cento), relativo ao PIS/Pasep;

3 – 1% (um por cento), relativo à CSLL;
4 – 2% (dois por cento), relativo à Co-

fins;
5 – 4,30 (quatro inteiros e trinta centési-

mos por cento), relativos às contribuições de 
que trata a alínea f do § 1º do art. 3º;

III – no caso de empresa de médio por-
te:

a) em relação à faixa de receita bruta de 
que trata a alínea a do inciso III do art 5º:

1 – 0,65 (sessenta e cinco centésimos 
por cento), relativo ao IRPJ;

2 – 0,65 (sessenta e cinco centésimos 
por cento,), relativo ao

PIS/Pasep;
3 – 1% (um por cento), relativo à CSLL;
4 – 2% (dois por cento), relativo à Co-

fins;
5 – 4,70% (quatro inteiros e setenta cen-

tésimos por cento), relativos às contribuições 
de que trata a línea f do § lº do art 3º;

b) em relação à faixa de receita bruta de 
que trata a línea b do inciso III do art. 5º:

1 – 0,65 (sessenta e cinco centésimos 
por cento), relativo ao IRPJ;

2 – 0,65 (sessenta e cinco centésimos 
por cento), relativo ao PIS/Pasep;

3 – 1% (um por cento), relativo à CSLL;
4 – 2% (dois por cento), relativo à Co-

fins;
5 – 4,80% (quatro inteiros e oitenta cen-

tésimos por cento), relativos às contribuições 
de que trata a alínea f do § 1º do art. 3º;

c) em relação à faixa de receita bruta de 
que trata a línea c do inciso III do art. 5º:

1 – 0,65 (sessenta e cinco centésimos 
por cento), relativo ao IRPJ;

2 – 0,65 (sessenta e cinco centésimos 
por cento), relativo ao PIS/Pasep;

3 – 1% (um por cento), relativo à CSLL;
4 – 2% (dois por cento), relativo à Co-

fins;
5 – 4,90% (quatro inteiros e noventa cen-

tésimos por cento), relativos as contribuições 
de que trata a alínea f do § 1º do art. 3º;

d) em relação à faixa de receita bruta de 
que trata alínea d do inciso III do art. 5º;

1 – 0,65 (sessenta e cinco centésimos 
por cento), relativo ao IRPJ;

2 – 0,65 (sessenta e cinco centésimos 
por cento), relativo ao PIS/Pasep;

3 – 1% (um por cento), relativo à CSLL;
4 – 2% (dois por cento), relativo à (Co-

fins);
5 – 5% (cinco por cento), relativos às 

contribuições de que trata a alínea f do § 1º 
do art. 3º;

e) em relação à faixa de receita bruta de 
que trata alínea e do inciso III do art. 5º;

1 – 0,65 (sessenta e cinco centésimos 
por cento), relativo ao IRPJ;

2 – 0,65 (sessenta e cinco centésimos 
por cento), relativo ao PIS/Pasep;

3 – 1% (um por cento), relativo à CSLL;
4 – 2% (dois por cento), relativo à Co-

fins;
5 – 5,10% (cinco inteiros e dez centési-

mos por cento), relativos às contribuições de 
que trata a alínea f do § 1º do art. 3º;

f) em relação à faixa de receita bruta de 
que trata alínea f do inciso III do art. 5º:

1 – 0,65 (sessenta e cinco centésimos 
por cento), relativo ao IRPJ;

2 – 0,65 (sessenta e cinco centésimos 
por cento), relativo ao PIS/Pasep;

3 – 1% (um por cento) relativo à CSLL;
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4 – 2% (dois por cento), relativo à Co-
fins;

5 – 5,20% (cinco inteiros e vinte centési-
mos por cento), relativos às contribuições de 
que trata a alínea f do § 1º do art. 3º.

g) em relação à faixa de receita bruta de 
que trata alínea g do inciso III do art. 5º:

1 – 0,65 (sessenta e cinco centésimos 
por cento), relativo ao IRPJ;

2 – 0,65 (sessenta e cinco centésimos 
por cento), relativo ao PIS/Pasep;

3 – 1% (um por cento), relativo à CSLL;
4 – 2% (dois por cento), relativo à Co-

fins;
5 – 5,30% (cinco inteiros e trinta centési-

mos por cento), relativos às contribuições de 
que trata a alínea f do § 1º do art. 3º,

h) em relação à faixa de receita bruta de 
que trata alínea h do inciso III do art. 5º:

1 – 0,65 (sessenta e cinco centésimos 
por cento), relativo ao IRPJ;

2 – 0,65 (sessenta e cinco centésimos 
por cento), relativo ao PIS/Pasep;

3 – 1% (um por cento), relativo à 
(CSLL);

4 – 2% (dois por cento), relativo à Co-
fins;

5 – 5,40% (cinco inteiros e quarenta cen-
tésimos por cento), relativos às contribuições 
de que trata a alínea f do § 1º do art. 3º;

i) em relação à faixa de receita bruta de 
que trata alínea i do inciso III do art. 5º:

1 – 0,65 (sessenta e cinco centésimos 
por cento), relativo ao IRPJ;

2 – 0,65 (sessenta e cinco centésimos 
por cento), relativo ao PIS/Pasep;

3 – 1% (um por cento), relativo à CSLL;
4 – 2% (dois por cento), relativo à Co-

fins;
5 – 5,50% (cinco inteiros e cinqüenta cen-

tésimos por cento), relativos às contribuições 
de que trata a alínea f do § 1º do art. 3º;

Art. 12. Acrescente-se o seguinte § 2º-A ao art. 
23 e dá nova redação ao § 3º:

Art. 23.  ..................................................
 ..............................................................  
§ 2º-A A pessoa jurídica, inscrita no SIM-

PLES na condição de empresa de pequeno 
porte, que ultrapassar, no decurso do ano-ca-
lendário, o limite a que se refere o inciso II do 
art. 2º, sujeitar-se-á, em relação aos valores 
excedentes, dentro daquele ano, aos percen-
tuais e normas aplicáveis às empresas de 

médio porte, observado o disposto no pará-
grato seguinte.

§ 3º A pessoa jurídica cuja receita bru-
ta, no decurso do ano-calendário, exceder ao 
limite a que se refere o inciso III do art. 2º, 
adotará, em relação aos valores excedentes, 
dentro daquele ano, os percentuais previstos 
na alínea i do inciso III e nos §§ 2º, 3º, inciso 
V ou VI, e § 4º, inciso V ou VI, todos do art. 5º, 
acrescidos de 20% (vinte por cento), observa-
do o disposto em seu § 1º.

Art. 13. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O empreendedorismo moderno compreende ba-
sicamente quatro níveis; grandes, médias, pequenas 
e microempresas.

Desde 1996 os pequenos e microempreendi-
mentos passaram a receber tratamento diferenciado, 
segundo a Lei nº 9.317/96, que “dispõe sobre o regime 
tributário das microempresas e das empresas de pe-
queno porte, institui o Sistema Integrado de Pagamen-
to de Impostos e Contribuições das Microempresas e 
das Empresas de Pequeno Porte – Simples...”. Embora 
hajam transcorridos sete anos, sem que as faixas que 
estabelecem os limites de cada uma fossem reajus-
tadas, essa foi uma providência inicial de estímulo ao 
funcionamento normatizado dessas categorias.

No decorrer desses sete anos, muitos dos mé-
dios, pequenos e micro negócios sobreviveram à custa 
da sonegação de impostos e da corrupção de agen-
tes da fiscalização; diversos encerraram suas ativida-
des definitivamente; outros, ainda – e não poucos –, 
passaram à informalidade. Essas três categorias, em 
conjunto, são responsáveis por mais de 90% dos em-
pregos neste País e estão impedidas de crescer, para 
não ultrapassarem os limites das respectivas faixas 
de classificação.

As grandes empresas, a maioria delas voltada 
para as atividades exportadoras, usufruem dos benefí-
cios e facilidades da tecnologia, bem como de incentivos 
especiais. Com grande parte das tarefas mecanizadas, 
é, dentre as quatros categorias, a que menos emprega, 
pois é a que menos necessita de mão de obra.

As empresas de médio porte, quase todas sobre-
viventes de antigos empreendimentos familiares, são 
as que atualmente enfrentam as maiores dificuldades, 
pois não dispõem de nenhum incentivo ao seu funcio-
namento, pagam integralmente os impostos e costu-
mam ter um quadro de funcionários de baixa rotativi-
dade, aos quais procuram proporcionar treinamento e 
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atualização. Encontram-se asfixiadas entre os grandes 
empreendimentos e os de menor porte.

Por essas razões, a presente proposição tem por 
objetivo principal permitir que a média empresa possa 
também participar do Simples, estabelecendo as fai-
xas-limites e os respectivos percentuais de tributação, 
condizentes com a realidade de cada segmento.

Foram também propostas outras a1terações, cujo 
objetivo é proporcionar maior adequação entre a reali-
dade empresarial, nos diferentes níveis, e as condições 
de crescimento econômico que o País vivencia.

A presente proposição terá como conseqüência 
diminuir a carga tributária, sem reduzir a arrecadação 
fiscal, pois impedirá que muitas empresas soneguem 
seus débitos, passem à informalidade ou encerrem 
seus empreendimentos.

Assim sendo, solicito e agradeço a aprovação 
dos meus nobres Pares.

Sala de Sessões, 3 de agosto de 2004. – Sena-
dor Marcos Guerra.

LEGISLAÇÃO CITADA

Texto Atualizado

LEI Nº 9.317, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1996

Dispõe sobre o regime tributário das 
microempresas e das empresas de peque-
no porte, institui o Sistema Integrado de 
Pagamento de Impostos e Contribuições 
das Microempresas e das Empresas de 
Pequeno Porte – SIMPLES e dá outras pro-
vidências.

O Presidente da República, faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

CAPÍTULO I 
Das Disposições Preliminares

Art. 1º Esta lei regula, em conformidade com o 
disposto no art. 179 da Constituição, o tratamento di-
ferenciado, simplificado e favorecido, aplicável às mi-
croempresas e às empresas de pequeno porte, relativo 
aos impostos e às contribuições que menciona.

CAPÍTULO II 
Da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte

SEÇÃO ÚNICA 
Da Definição

Art. 2º Para os fins do disposto nesta lei, consi-
dera-se:

I – microempresa, a pessoa jurídica que tenha 
auferido, no ano-calendário, receita bruta igual ou in-
ferior a R$120.000,00 (cento e vinte mil reais);

II – empresa de pequeno porte, a pessoa jurí-
dica que tenha auferido, no ano-calendário, receita 
bruta superior a R$120.000,00 (cento e vinte mil re-
ais) e igual ou inferior a R$720.000,00 (setecentos e 
vinte mil reais).

§ 1º No caso de início de atividade no próprio 
ano-calendário, os limites de que tratam os incisos I e 
II serão proporcionais ao número de meses em que a 
pessoa jurídica houver exercido atividade, desconsi-
deradas as frações de meses.

§ 2º Para os fins do disposto neste artigo, con-
sidera-se receita bruta o produto da venda de bens e 
serviços nas operações de conta própria, o preço dos 
serviços prestados e o resultado nas operações em 
conta alheia, não incluídas as vendas canceladas e os 
descontos incondicionais concedidos.

CAPÍTULO III 
Do Sistema Integrado de Pagamento  

de Impostos e Contribuições – SIMPLES

SEÇÃO I 
Da Definição e da Abrangência

Art. 3º A pessoa jurídica enquadrada na condição 
de microempresa e de empresa de pequeno porte, na 
forma do art. 2º, poderá optar pela inscrição no Sis-
tema Integrado de Pagamento de Impostos e Contri-
buições das Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte – SIMPLES.

§ 1º A inscrição no Simples implica pagamento 
mensal unificado dos seguintes impostos e contribui-
ções:

a) Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas – 
IRPJ;

b) Contribuição para os Programas de Integra-
ção Social e de Formação do Patrimônio do Servidor 
Público – PIS/PASEP;

c) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 
– CSLL;

d) Contribuição para Financiamento da Seguri-
dade Social – COFINS;

e) Imposto sobre Produtos Industrializados – 
IPI;

f) Contribuições para a Seguridade Social, a car-
go da pessoa jurídica, de que tratam o art. 22 da Lei nº 
8.212, de 24 de julho de 1991, e a Lei Complementar 
nº 84, de 18 de janeiro de 1996.

§ 2º O pagamento na forma do parágrafo ante-
rior não exclui a incidência dos seguintes impostos ou 
contribuições, devidos na qualidade de contribuinte ou 
responsável, em relação aos quais será observada a 
legislação aplicável às demais pessoas jurídicas:
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a) Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio 
e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliá-
rios – IOF;

b) Imposto sobre Importação de Produtos Es-
trangeiros – II;

c) Imposto sobre Exportação, para o Exterior, de 
Produtos Nacionais ou Nacionalizados – IE;

d) Imposto de Renda, relativo aos pagamentos 
ou créditos efetuados pela pessoa jurídica aos rendi-
mentos ou ganhos líquidos auferidos em aplicações de 
renda fixa assim relativo aos ganhos de capital obtidos 
na alienação de ativos;

e) Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural 
– ITR;

f) Contribuição Provisória sobre a Movimentação 
Financeira – CPMF;

g) Contribuição para o Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço – FGTS;

h) Contribuição para a Seguridade Social, rela-
tiva ao empregado.

§ 3º A incidência do imposto de renda na fonte 
relativa aos rendimentos e auferidos em aplicações de 
renda fixa ou variável e aos ganhos de capital, alínea 
d do parágrafo anterior, será definida.

§ 4º A inscrição no Simples dispensa a pessoa 
jurídica do pagamento das demais contribuições ins-
tituídas pela União.

Art. 4º O Simples poderá incluir o Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 
sobre Serviços de Transporte Interestadual e Intermuni-
cipal – ICMS ou o Imposto sobre Serviços de Qualquer 
Natureza – ISS devido por microempresas e empresa 
de pequeno porte, desde que a Unidade Federada ou 
o município em que esteja estabelecida venha a ele 
aderir mediante convênio.

§ 1º Os convênios serão bilaterais e terão como 
partes a União, representada pela Secretaria da Re-
ceita Federal, e a Unidade Federada ou o município, 
podendo limitar-se à hipótese de microempresa ou de 
empresa de pequeno porte.

§ 2º O convênio entrará em vigor a partir do ter-
ceiro mês subseqüente ao da publicação, no Diário 
Oficial da União, de seu extrato.

§ 3º Denunciado o convênio, por qualquer das 
partes, a exclusão do ICMS ou do ISS do Simples so-
mente produzirá efeito a partir de 1º de janeiro do ano-
calendário subseqüente ao da sua denúncia.

SEÇÃO II 
Do Recolhimento e dos Percentuais

Art. 5º O valor devido mensalmente pela mi-
croempresa e empresa de pequeno porte, inscritas 
no Simples, será determinado mediante a aplicação, 

sobre a receita bruta mensal auferida, dos seguintes 
percentuais:

I – para a microempresa, em relação à receita 
bruta acumulada dentro do ano-calendário:

a) até R$60.000,00 (sessenta mil reais): 3% (três 
por cento);

b) de R$60.000,01 (sessenta mil reais e um cen-
tavo) a R$90.000,00 (noventa mil reais): 4% (quatro 
por cento);

c) de R$90.000,01 (noventa mil reais e um cen-
tavo) a R$120.000,00 (cento e vinte mil reais): 5% 
(cinco por cento);

II – para a empresa de pequeno porte, em relação 
à receita bruta acumulada dentro do ano-calendário:

a) até R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil 
reais): 5,4% (cinco inteiros e quatro décimos por cen-
to);

b) de R$240.000,01 (duzentos e quarenta mil 
reais e um centavo) a R$360.000,00 (trezentos e ses-
senta mil reais): 5,8% (cinco inteiros e oito décimos 
por cento);

c) de R$360.000,01 (trezentos e sessenta mil 
reais e um centavo) a R$480.000,00 (quatrocentos e 
oitenta mil reais): 6,2% (seis inteiros e dois décimos 
por cento);

d) de R$480.000,01 (quatrocentos e oitenta mil 
reais e um centavo) a R$600.000,OO (seiscentos mil 
reais): 6,6% (seis inteiros e seis décimos por cento);

e) de R$600.000,01 (seiscentos mil reais e um 
centavo) a R$720.000,00 (setecentos e vinte mil reais): 
7% (sete por cento).

§ 1º O percentual a ser aplicado em cada mês, 
na forma deste artigo, será o correspondente à receita 
bruta acumulada até o próprio mês.

§ 2º No caso de pessoa jurídica contribuinte do 
IPI, os percentuais referidos neste artigo serão acres-
cidos de 0.5 (meio) ponto percentual.

§ 3º Caso a Unidade Federada em que esteja 
estabelecida a microempresa ou a empresa de peque-
no porte tenha celebrado convênio com a União, nos 
termos do art. 4º, os percentuais referidos neste artigo 
serão acrescidos, a título de pagamento do ICMS, ob-
servado o disposto no respectivo convênio:

I – em relação à microempresa contribuinte exclu-
sivamente do ICMS: de até 1 (um) ponto percentual;

II – em relação à microempresa contribuinte do 
ICMS e do 155: de até 0,5 (meio) ponto percentual;

III – em relação à empresa de pequeno porte 
contribuinte exclusivamente do ICMS: de até 2,5 (dois 
e meio) pontos percentuais;

IV – em relação à empresa de pequeno porte 
contribuinte do ICMS e do ISS: de até 2 (dois) pontos 
percentuais.
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§ 4º Caso o município em que esteja estabeleci-
da a microempresa ou a empresa de pequeno porte 
tenha celebrado convênio com a União, nos termos 
do art. 4º, os percentuais referidos neste artigo serão 
acrescidos, a título de pagamento do ISS, observado 
o disposto no respectivo convênio:

I – em relação à microempresa contribuinte exclu-
sivamente do ISS: de até 1 (um) ponto percentual;

II – em relação à microempresa contribuinte do 
ISS e do ICMS: de até 0,5 (meio) ponto percentual;

III – em relação à empresa de pequeno porte 
contribuinte exclusivamente do ISS: de até 2,5 (dois e 
meio) pontos percentuais;

IV – em relação à empresa de pequeno porte 
contribuinte do ISS e do ICMS: de até 0,5 (meio) pon-
to percentual.

§ 5º A inscrição no Simples veda, para a micro-
empresa ou empresa de pequeno porte, a utilização 
ou destinação de qualquer valor a título de incentivo 
fiscal, bem assim a apropriação ou a transferência de 
créditos relativos ao IPI e ao ICMS.

§ 6º O disposto no parágrafo anterior não se aplica 
relativamente ao ICMS, caso a Unidade Federada em 
que esteja localizada a microempresa ou a empresa 
de pequeno porte não tenha aderido ao Simples, nos 
termos do art. 4º.

SEÇÃO III 
Da Data e Forma de Pagamento

Art. 6º O pagamento unificado de impostos e 
contribuições, devidos pela microempresa e pela em-
presa de pequeno porte, inscritas no Simples, será 
feito de forma centralizada, até o décimo dia do mês 
subseqüente àquele em que houver sido auferida a 
receita bruta.

§ 1º Para fins do disposto neste artigo, a Secre-
taria da Receita Federal instituirá documento de arre-
cadação único e específico (DARF – Simples).

§ 2º Os impostos e contribuições devidos pelas 
pessoas jurídicas inscritas no Simples não poderão 
ser objeto de parcelamento.

SEÇÃO IV 
Da Declaração Anual Simplificada,  
da Escrituração e dos Documentos

Art. 7º A microempresa e a empresa de pequeno 
porte, inscritas no Simples apresentarão, anualmente, 
declaração simplificada que será entregue até o último 
dia útil do mês de maio do ano-calendário subseqüente 
ao da ocorrência dos fatos geradores dos impostos e 
contribuições de que tratam os arts. 3º e 4º.

§ 1º A microempresa e a empresa de pequeno 
porte ficam dispensadas de escrituração comercial des-

de que mantenham, em boa ordem e guarda e enquan-
to não decorrido o prazo decadencial e não prescritas 
eventuais ações que lhes sejam pertinentes:

a) Livro Caixa, no qual deverá estar escriturada 
toda a sua movimentação financeira, inclusive ban-
cária;

b) Livro de Registro de Inventário, no qual deverão 
constar registrados os estoques existentes no término 
de cada ano-calendário;

c) todos os documentos e demais papéis que 
serviram de base para a escrituração dos livros refe-
ridos nas alíneas anteriores.

§ 2º O disposto neste artigo não dispensa o cum-
primento, por parte da microempresa e empresa de 
pequeno porte, das obrigações acessórias previstas 
na legislação previdenciária e trabalhista.

CAPÍTULO IV 
Da opção pelo Simples

Art. 8º A opção pelo Simples dar-se-á mediante a 
inscrição da pessoa jurídica enquadrada na condição 
de microempresa ou empresa de pequeno porte no 
Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fa-
zenda – CGC/MF, quando o contribuinte prestará todas 
as informações necessárias, inclusive quanto:

I – especificação dos impostos, dos quais é con-
tribuinte (IPI, ICMS ou ISS);

II – ao porte da pessoa jurídica (microempresa 
ou empresa de pequeno porte).

§ 1º As pessoas jurídicas já devidamente cadas-
tradas no CGC/MF exercerão sua opção pelo Simples 
mediante alteração cadastral.

§ 2º A opção exercida de conformidade com 
este artigo submeterá a pessoa jurídica à sistemática 
do Simples a partir do primeiro dia do ano-calendário 
subseqüente, sendo definitiva para todo o período.

§ 3º Excepcionalmente, no ano-calendário de 
1997, a opção poderá ser efetuada até 31 de março, 
com efeitos a partir de 1º de janeiro daquele ano.

§ 4º O prazo para a opção a que se refere o pa-
rágrafo anterior poderá ser prorrogado por ato da Se-
cretaria da Receita Federal.

§ 5º As pessoas jurídicas inscritas no Simples 
deverão manter em seus estabelecimentos, em local 
visível ao público, placa indicativa que esclareça tra-
tar-se de microempresa ou empresa de pequeno porte 
inscrita no Simples.

CAPÍTULO V 
Das Vedações à Opção

Art. 9º Não poderá optar pelo Simples, a pessoa 
jurídica:
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I – na condição de microempresa, que tenha 
auferido, no ano-calendário imediatamente anterior, 
receita bruta superior a R$120.000,00 (cento e vinte 
mil reais);

II – na condição de empresa de pequeno porte, 
que tenha auferido, no ano-calendário imediatamente 
anterior, receita bruta superior a R$720.000,00 (sete-
centos e vinte mil reais);

III – constituída sob a forma de sociedade por 
ações;

IV – cuja atividade seja banco comercial, banco 
de investimentos, banco de desenvolvimento, caixa 
econômica, sociedade de crédito, financiamento e in-
vestimento, sociedade de crédito imobiliário, socieda-
de corretora de títulos, valores mobiliários e câmbio, 
distribuidora de títulos e valores imobiliários, empresa 
de arrendamento mercantil, cooperativa de crédito, 
empresas de seguros privados e de capitalização e 
entidade de previdência privada aberta;

V – que se dedique à compra e à venda, ao lote-
amento, à incorporação ou à construção de imóveis;

VI – que tenha sócio estrangeiro, residente no 
exterior;

VII – constituída sob qualquer forma, de cujo ca-
pital participe entidade da administração pública, direta 
ou indireta, federal, estadual ou municipal;

VIII – que seja filial, sucursal, agência ou repre-
sentação, no País, de pessoa jurídica com sede no 
exterior;

IX – cujo titular ou sócio participe com mais de 
10% (dez por cento) do capital de outra empresa, des-
de que a receita bruta global ultrapasse o limite de que 
trata o inciso II do art. 2º;

X – de cujo capital participe, como sócio, outra 
pessoa jurídica;

XI – cuja receita decorrente da venda de bens 
importados seja superior a 50% (cinqüenta por cento) 
de sua receita bruta total;

XII – que realize operações relativas a:
a) importação de produtos estrangeiros;
b) locação ou administração de imóveis;
c) armazenamento e depósito de produtos de 

terceiros;
d) propaganda e publicidade, excluídos os veí-

culos de comunicação;
e) factoring;
f) prestação de serviço vigilância, limpeza, con-

servação e locação de mão-de-obra;
XIII – que preste serviços profissionais de cor-

retor, representante comercial, despachante, ator, 
empresário, diretor ou produtor de espetáculos, can-
tor, músico, dançarino, médico, dentista, enfermeiro, 
veterinário, engenheiro, arquiteto, físico, químico, eco-

nomista, contador, auditor, consultor, estatístico, admi-
nistrador, programador, analista de sistema, advogado, 
psicólogo, professor, jornalista, publicitário, fisicultor, 
ou assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo 
exercício dependa de habilitação profissional legal-
mente exigida;

XIV – que participe do capital de outra pessoa 
jurídica, ressalvados os investimentos provenientes de 
incentivos fiscais efetuados antes da vigência da Lei nº 
7.256, de 27 de novembro de 1984, quando se tratar de 
microempresa, ou antes da vigência desta lei, quando 
se tratar de empresa de pequeno porte;

XV – que tenha débito inscrito em Dívida Ativa 
da União ou do Instituto Nacional do Seguro Social 
– INSS, cuja exigibilidade não esteja suspensa;

XVI – cujo titular, ou sócio que participe de seu 
capital com mais de 10% (dez por cento), esteja ins-
crito em Dívida Ativa da União ou do Instituto Nacio-
nal do Seguro Social – INSS, cuja exigibilidade não 
esteja suspensa;

XVII – que seja resultante de cisão ou qualquer 
outra forma de desmembramento da pessoa jurídica, 
salvo em relação aos eventos ocorridos antes da vi-
gência desta lei;

XVIII – cujo titular, ou sócio com participação em 
seu capital superior a 10% (dez por cento), adquira 
bens ou realize gastos em valor incompatível com os 
rendimentos por ele declarados.

§ 1º Na hipótese de início de atividade no ano-ca-
lendário imediatamente anterior ao da opção, os valores 
a que se referem os incisos I e II serão, respectivamen-
te, de R$10.000,00 (dez mil reais) e R$60.000,00 (ses-
senta mil reais) multiplicados pelo número de meses 
de funcionamento naquele período, desconsideradas 
as frações de meses.

§ 2º O disposto nos incisos IX e XIV não se aplica 
à participação em centrais de compras, bolsas de sub-
contratação, consórcio de exportação e associações 
assemelhadas, sociedades de interesse econômico, 
sociedades de garantia solidária e outros tipos de so-
ciedades, que tenham como objetivo social a defesa 
exclusiva dos interesses econômicos das microempre-
sas e empresas de pequeno porte, desde que estas 
não exerçam as atividades referidas no inciso XII.

§ 3º O disposto no inciso XI e na alínea a do in-
ciso XII não se aplica à pessoa jurídica situada exclu-
sivamente em área da Zona Franca de Manaus e da 
Amazônia Ocidental, a que se referem os Decretos-
Leis nos 288, de 28 de fevereiro de 1967, e 356, de 15 
de agosto de 1968.

Art. 10. Não poderá pagar o ICMS, na forma do 
Simples, ainda que a Unidade Federada onde esteja 
estabelecida seja conveniada, a pessoa jurídica:
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I – que possua estabelecimento em mais de uma 
Unidade Federada;

II – que exerça, ainda que parcialmente, atividade 
de transporte interestadual ou intermunicipal.

Art. 11. Não poderá pagar o ISS, na forma do 
Simples, ainda que o município onde esteja estabe-
lecida seja conveniado, a pessoa jurídica que possua 
estabelecimento em mais de um município.

CAPÍTULO VI 
Da Exclusão do Simples

Art. 12. A exclusão do Simples será feita mediante 
comunicação pela pessoa jurídica ou de ofício.

Art. 13. A exclusão mediante comunicação da 
pessoa jurídica dar-se-á:

I – por opção;
II – obrigatoriamente, quando:
a) incorrer em qualquer das situações excluden-

tes constantes do art. 9º;
b) ultrapassado, no ano-calendário de início de 

atividades, o limite de receita bruta correspondente a 
R$60.000,00 (sessenta mil reais) multiplicados pelo 
número de meses de funcionamento nesse período.

§ 1º A exclusão na forma deste artigo será for-
malizada mediante alteração cadastral.

§ 2º A microempresa que ultrapassar, no ano-
calendário imediatamente anterior, o limite de receita 
bruta correspondente a R$120.000,00 (cento e vinte 
mil reais), estará excluída do Simples nessa condição, 
podendo mediante alteração cadastral, inscrever-se na 
condição de empresa de pequeno porte.

§ 3º No caso do inciso II e do parágrafo anterior, 
a comunicação deverá ser efetuada:

a) até o último dia útil do mês de janeiro do ano-
calendário subseqüente àquele em que se deu o ex-
cesso de receita bruta, nas hipóteses dos incisos I e 
II do art. 9º;

b) até o último dia útil do mês subseqüente àquele 
em que houver ocorrido o fato que deu ensejo à exclu-
são, nas hipóteses dos demais incisos do art. 9º e da 
alínea b do inciso II deste artigo.

Art. 14. A exclusão dar-se-á de ofício quando a 
pessoa jurídica incorrer em quaisquer das seguintes 
hipóteses:

I – exclusão obrigatória, nas formas do inciso 
II e § 2º do artigo anterior, quando não realizada por 
comunicação da pessoa jurídica;

II – embaraço à fiscalização, caracterizado pela 
negativa não justificada de exibição de livros e docu-
mentos a que estiver obrigada, bem assim pelo não 
fornecimento de informações sobre bens, movimen-
tação financeira, negócio ou atividade, próprios ou de 
terceiros, quando intimado, e demais hipóteses que 

autorizam a requisição de auxílio da força pública, nos 
termos do art. 200 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro 
de 1966 (Sistema Tributário Nacional);

III – resistência à fiscalização, caracterizada pela 
negativa de acesso ao estabelecimento, ao domicílio 
fiscal ou a qualquer outro local onde se desenvolvam 
as atividades da pessoa jurídica ou se encontrem bens 
de sua posse ou propriedade;

IV – constituição da pessoa jurídica por interpos-
tas pessoas que não sejam os verdadeiros sócios ou 
acionista, ou o titular, no caso de firma individual;

V – prática reiterada de infração à legislação 
tributária;

VI – comercialização de mercadorias objeto de 
contrabando ou descaminho;

VII – incidência em crimes contra a ordem tribu-
tária, com decisão definitiva.

Art. 15. A exclusão do Simples nas condições de 
que tratam os arts. 13 e 14 surtirá efeito:

I – a partir do ano-calendário subseqüente, na 
hipótese de que trata o inciso I do art. 13;

II – a partir do mês subseqüente ao em que in-
corrida a situação excludente, nas hipóteses de que 
tratam os incisos III a XVIII do art. 9º;

III – a partir do inicio de atividade da pessoa ju-
rídica, sujeitando-a ao pagamento da totalidade ou 
diferença dos respectivos impostos e contribuições, 
devidos de conformidade com as normas gerais de in-
cidência, acrescidos, apenas, de juros de mora quando 
efetuado antes do início de procedimento de ofício, na 
hipótese do inciso II, b, do art. 13;

IV – a partir do ano-calendário subseqüente àque-
le em que for ultrapassado o limite estabelecido, nas 
hipóteses dos incisos I e II do art. 9º;

V – a partir, inclusive, do mês de ocorrência de 
qualquer dos fatos mencionados nos incisos II a VII 
do artigo anterior.

§ 1º A pessoa jurídica que, por qualquer razão, 
for excluída do Simples deverá apurar o estoque de 
produtos, matérias-primas, produtos intermediários e 
materiais de embalagem existente no último dia do úl-
timo mês em que houver apurado o IPI ou o ICMS de 
conformidade com aquele sistema e determinar, a partir 
da respectiva documentação de aquisição, o montante 
dos créditos que serão passíveis de aproveitamento 
nos períodos de apuração subseqüentes.

§ 2º O convênio poderá estabelecer outra forma 
de determinação dos créditos relativos ao ICMS, pas-
síveis de aproveitamento, na hipótese de que trata o 
parágrafo anterior.

Art. 16. A pessoa jurídica excluída do Simples 
sujeitar-se-á, a partir do período em que se processa-
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rem os efeitos da exclusão, às normas de tributação 
aplicáveis às demais pessoas jurídicas.

CAPÍTULO VII 
Das Atividades de Arrecadação,  

Cobrança, Fiscalização e Tributação

Art. 17. Competem à Secretaria da Receita Fede-
ral as atividades de arrecadação, cobrança, fiscaliza-
ção e tributação dos impostos e contribuições pagos 
de conformidade com o Simples.

§ 1º Aos processos de determinação e exigência 
dos créditos tributários e de consulta, relativos aos im-
postos e contribuições devidos de conformidade com 
o Simples, aplicam-se as normas relativas ao imposto 
de renda.

§ 2º A celebração de convênio, na forma do art. 
4º, implica delegar competência à Secretaria da Receita 
Federal, para o exercício das atividades de que trata 
este artigo, nos termos do art. 7º da Lei nº 5.172, de 25 
de outubro de 1966 (Sistema Tributário Nacional).

§ 3º O convênio a que se refere o parágrafo an-
terior poderá, também, disciplinar a forma de parti-
cipação das Unidades Federadas nas atividades de 
fiscalização.

SEÇÃO I 
Da Omissão de Receita

Art. 18. Aplicam-se à microempresa e à empresa 
de pequeno porte todas as presunções de omissão 
de receita existentes nas legislações de regência dos 
impostos e contribuições de que trata esta lei, desde 
que apuráveis com base nos livros e documentos a que 
estiverem obrigadas aquelas pessoas jurídicas.

SEÇÃO II 
Dos Acréscimos Legais

Art. 19. Aplicam-se aos impostos e contribuições 
devidos pela microempresa e pela empresa de peque-
no porte, inscritas no Simples, as normas relativas 
aos juros e multa de mora e de ofício previstas para 
o imposto de renda, inclusive, quando for o caso, em 
relação ao ICMS e ao ISS.

Art. 20. A inobservância da exigência de que tra-
ta o § 5º do art. 8º sujeitará a pessoa jurídica à mul-
ta correspondente a 2% (dois por cento) do total dos 
impostos e contribuições devidos de conformidade 
com o Simples no próprio mês em que constatada a 
irregularidade.

Parágrafo único. A multa a que se refere este ar-
tigo será aplicada, mensalmente, enquanto perdurar o 
descumprimento da obrigação a que se refere.

Art. 21. A falta de comunicação, quando obriga-
tória, da exclusão da pessoa jurídica do Simples, nos 
prazos determinados no § 3º do art. 13, sujeitará a 

pessoa jurídica a multa correspondente a 10% (dez por 
cento) do total dos impostos e contribuições devidos de 
conformidade com o Simples no mês que anteceder o 
início dos efeitos da exclusão, não inferior a R$100,OO 
(cem reais), insusceptível de redução.

Art. 22. A imposição das multas de que trata esta 
Lei não exclui a aplicação das sanções previstas na 
legislação penal, inclusive em relação à declaração 
falsa, adulteração de documentos e emissão de nota 
fiscal em desacordo com a operação efetivamente 
praticada, a que estão sujeitos o titular ou sócio da 
pessoa jurídica.

SEÇÃO III 
Da Partilha dos Valores Pagos

Art. 23. Os valores pagos pelas pessoas jurídicas 
inscritas no Simples corresponderão a:

I – no caso de microempresas:
a) em relação à faixa de receita bruta de que trata 

a alínea a do inciso I do art. 5º;
1 – 0% (zero por cento), relativo ao IRPJ;
2 – 0% (zero por cento), relativo ao PIS/Pasep;
3 – 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento), 

relativos às contribuições de que trata a alínea f do § 
1º do art. 3º;

4 – 1,8% (um inteiro e oito décimos por cento) 
relativos à Cofins;

b) em relação à faixa de receita bruta de que trata 
a alínea b do inciso I do art. 5º:

1 – 0% (zero por cento), relativo ao IRPJ;
2 – 0% (zero por cento), relativo ao PIS/Pasep;
3 – 0,4% (quatro décimos por cento), relativos 

à CSLL;
4 – 1,6% (um inteiro e seis décimos por cento), 

relativos às contribuições de que trata a alínea f do § 
1º do art. 3º;

5 – 2% (dois por cento), relativos à Cofins;
c) em relação à faixa de receita bruta de que trata 

a alínea c do inciso I do art. 5º:
1 – 0% (zero por cento), relativo ao IRPJ;
2 – 0% (zero por cento), relativo ao PlS/Pasep;
3 – 1% (um por cento), relativo à CSLL;
4 – 2% (dois por cento), relativos à Cofins;
5 – 2% (dois por cento), relativos às contribuições 

de que trata a alínea f do § 1º do art. 3º;
II – no caso de empresa de pequeno porte:
a) em relação à faixa de receita bruta de que trata 

a alinea a do inciso II do art. 5º:
1 – 0,13% (treze centésimos por cento), relativo 

ao IRPJ;
2 – 0,13% (treze centésimos por cento), relativo 

ao PIS/Pasep;
3 – 1% (um por cento), relativo à CSLL;
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4 – 2% (dois por cento), relativos à Cofins;
5 – 2,14% (dois inteiros e quatorze centésimos 

por cento), relativos às contribuições de que trata a 
alínea f do § 1º do art. 3º;

b) em relação à faixa de receita bruta de que trata 
a alínea b do inciso II do art. 5º:

1 – 0,26% (vinte e seis centésimos por cento), 
relativo ao IRPJ;

2 – 0,26% (vinte e seis centésimos por cento), 
relativo ao PIS/Pasep;

3 – 1% (um por cento), relativo à CSLL;
4 – 2% (dois por cento), relativos à Cofins;
5 – 2,28% (dois inteiros e vinte e oito centésimos 

por cento), relativos às contribuições de que trata a 
alínea f do § 1º do art. 3º

c) em relação à faixa de receita bruta de que trata 
a alínea c do inciso II do art. 5º:

1 – 0,39% (trinta e nove centésimos por cento), 
relativo ao IRPJ;

2 – 0,39% (trinta e nove centésimos por cento), 
relativo ao PIS/Pasep;

3 – 1% (um por cento), relativo à CSLL;
4 – 2% (dois por cento), relativos à Cofins;
5 – 2,42% (dois inteiros e quarenta e dois cen-

tésimos por cento), relativos às contribuições de que 
trata a alínea f do § 1º do art. 3º;

d) em relação à faixa de receita bruta de que trata 
a alínea d do inciso II do art. 5º:

1 – 0,52% (cinqüenta e dois centésimos por cen-
to), relativo ao IRPJ;

2 – 052% (cinqüenta e dois centésimos por cen-
to), relativo ao PIS/Pasep;

3 – 1% (um por cento), relativo à CSLL;
4 – 2% (dois por cento), relativos à Cofins;
5 – 2,56% (dois inteiros e cinqüenta e seis cen-

tésimos por cento), relativos às contribuições de que 
trata a alínea f do § 1º do art. 3º.

e) em relação à faixa de receita bruta de que trata 
a alínea e do inciso II do art. 5º:

1 – 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cen-
to), relativo ao IRPJ;

2 – 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cen-
to), relativo ao PIS/PASEP;

3 – 1% (um por cento), relativo à CSLL;
4 – 2% (dois por cento), relativos à COFINS;
5 – 2,7% (dois inteiros e sete décimos por cen-

to), relativos às contribuições de que trata a alínea f 
do § 1º do art. 3º.

§ 1º Os percentuais relativos ao IPI, ao ICMS e ao 
ISS serão acrescidos de conformidade com o disposto 
nos §§ 2º a 4º do art. 5º, respectivamente.

§ 2º A pessoa jurídica, inscrita no SIMPLES na 
condição de microempresa, que ultrapassar, no decur-

so do ano-calendário, o limite a que se refere o inciso 
I do art. 2º, sujeitar-se-á, em relação aos valores exce-
dentes, dentro daquele ano, aos percentuais e normas 
aplicáveis às empresas de pequeno porte, observado 
o disposto no parágrafo seguinte.

§ 3º A pessoa jurídica cuja receita bruta, no de-
curso do ano-calendário, exceder ao limite a que se 
refere o inciso II do art. 2º, adotará, em relação aos 
valores excedentes, dentro daquele ano, os percen-
tuais previstos na alínea e do inciso II e nos §§ 2º, 3º, 
inciso III ou IV, e § 4º, inciso III ou IV, todos do art. 5º, 
acrescidos de 20% (vinte por cento), observado o dis-
posto em seu § 1º.

Art. 24. Os valores arrecadados pelo SIMPLES, 
na forma do art. 6º, serão creditados a cada imposto 
e contribuição a que corresponder.

§ 1º Serão repassados diretamente, pela União, 
às Unidades Federadas e aos Municípios conveniados, 
até o último dia útil do mês da arrecadação, os valores 
correspondentes, respectivamente, ao ICMS e ao ISS, 
vedada qualquer retenção.

§ 2º A Secretaria do Tesouro Nacional celebra-
rá convênio com o Instituto Nacional de Seguridade 
Social – INSS, visando a transferência dos recursos 
relativos às contribuições de que trata a alínea f do 1º 
do art. 3º vedada qualquer retenção, observado que, 
em nenhuma hipótese, o repasse poderá ultrapassar 
o prazo a que se refere o parágrafo anterior.

CAPÍTULO VIII 
Das Disposições Gerais e Transitórias

SEÇÃO I 
Da Isenção dos Rendimentos  

Distribuídos aos Sócios e ao Titular

Art. 25. Consideram-se isentos do imposto de 
renda, na fonte e na declaração de ajuste do benefici-
ário, os valores efetivamente pagos ao titular ou sócio 
da microempresa ou da empresa de pequeno porte, 
salvo os que corresponderem a pro labore, aluguéis 
ou serviços prestados.

SEÇÃO II 
Do Parcelamento

Art. 26. Poderá ser autorizado o parcelamento, 
em até setenta e duas parcelas mensais e sucessivas, 
dos débitos para com a Fazenda Nacional e para com 
a Seguridade Social, de responsabilidade da microem-
presa ou empresa de pequeno porte e de seu titular 
ou sócio, relativos a fatos geradores ocorridos até 31 
de outubro de 1996.

§ 1º O valor mínimo da parcela mensal será de 
R$50,00 (cinqüenta reais), considerados isoladamente 
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os débitos para com a Fazenda Nacional e para com 
a Seguridade Social.

§ 2º Aplicam-se ao disposto neste artigo as de-
mais regras vigentes para parcelamento de tributos e 
contribuições federais.

SEÇÃO III 
Do Conselho Deliberativo do Sebrae 

Art. 27. (VETADO)
Art. 28. A Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 

1995, com vigência prorrogada pela Lei nº 9.144, de 
8 de dezembro de 1995, passa a vigorar até 31 de 
dezembro de 1997.

Art. 29. O inciso I do art. 1º e o art. 2º da Lei nº 
8.989, de 24 de fevereiro de 1995, passam a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 1º  ...............................................................
I – motoristas profissionais que exerçam, compro-

vadamente, em veículo de sua propriedade atividade 
de condutor autônomo de passageiros, na condição 
de titular de autorização, permissão ou concessão do 
Poder Público e que destinam o automóvel à utilização 
na categoria de aluguel (táxi);

 ...........................................................................
Art. 2º O benefício de trata o art. 1º somente po-

derá ser utilizado uma vez, salvo se o veículo tiver sido 
adquirido há mais de três anos, caso em que o bene-
fício poderá ser utilizado uma segunda vez.”

Art. 30. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janei-
ro de 1997.

Art. 31. Revogam-se os artigos 2º, 3º, 11 a 16, 
19, incisos II e III, e 25 a 27 da Lei nº 7.256, de 27 de 
novembro de 1984, o art. 42 da Lei nº 8.383, de 30 de 
dezembro de 1991 e os arts. 12 a 14 da Lei nº 8.864, 
de 28 de março de 1994.

Brasília, 5 de dezembro de 1996; 175º da In-
dependência e 108º da República. – FERNANDO 
HENRIQUE CARDOSO – Pedro Malan.
....................................................................................

(À Comissão de Assuntos Econômicos 
– decisão terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. PFL – PI) 
– O projeto lido será publicado e remetido às Comis-
sões competentes.

Sobre a mesa, ofício do Presidente do Conselho 
de Comunicação Social que passo a ler.

É lido o seguinte:

OF. CCS Nº 74/2004

Brasília, 27 de julho de 2004

Exmº Sr.
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Nesta

Eminente Presidente José Sarney,
Em 7 de abril de 2003 o Conselho de Comunica-

ção Social, órgão auxiliar do Congresso Nacional, en-
caminhou a V. Exa., por meio do ofício CCS nº 21/2003, 
seu posicionamento em relação ao PLS 175/01, do 
Senador Ney Suassuna. Visto que “visa compatibili-
zar as disposições da Lei Nº 8.977, de 6 de janeiro de 
1995 (que instituiu o Serviço de TV a cabo), com as 
disposições da Lei Gemi das Telecomunicações (Lei 
nº 9.472, de 16 de julho de 1997), no que respeita à 
participação do capital estrangeiro nas empresas ope-
radoras de serviços de telecomunicações”.

A posição do conselho, por unanimidade, é pela 
rejeição ao referido projeto. Vez que a importância e a 
complexidade do assunto continuam a exigir do Con-
selho e, acreditamos, também do Senado Federal onde 
a matéria tramita, um reenfoque da matéria e um reno-
vado esforço na análise da problemática envolvida. há 
consenso no conselho em relação à percepção de que 
o fim da limitação de 49% ao ingresso do capital es-
trangeiro, nas empresas concessionárias, não é a única 
medida para fazer frente à crise do segmento de TV a 
cabo. O conselho entende que existem outros meios 
para se enfrentar a crise do segmento, além da pura e 
simples possibilidade de tomar irrestrita a participação 
do capital estrangeiro nas empresas operadoras.

Nas últimas semanas foi amplamente noticiado 
que está em curso a aquisição de uma expressiva par-
cela do capital social da maior operadora de TV a cabo 
brasileira, por empresa mexicana de telecomunicações. 
As informações até agora disponíveis indicam que, em 
princípio, a operação está sendo conduzida de acordo 
com as exigências legais vigentes.

Não obstante preocupa, ao conselho, a confirma-
ção da extraordinária desproporção entre o porte das 
empresas nacionais e dos conglomerados internacio-
nais que atuam na área da mídia, tudo evidenciando 
a extrema vulnerabilidade especialmente do setor no 
País. E também preocupam as reiteradas manifestações 
públicas do referido grupo mexicano, externando sua 
pretensão de que a Lei nº 8.977/95, que regulamenta 
o serviço de TV a cabo, seja alterada para permitir o 
integral controle acionário da empresa brasileira.

São manifestações públicas como essa que ex-
plicitam as crescentes pressões de grupos estrangei-
ros, notoriamente dirigidas ao Congresso Nacional, 
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na tentativa de alterar as leis do País. Concordamos 
que esta situação é potencialmente ameaçadora para 
a cultura e para a soberania nacional, precisamente 
em momento no qual o País busca afirmação no plano 
internacional. É alarmante a constatação de que con-
glomerados estrangeiros estejam se posicionando para 
estabelecer, no País, controle sobre áreas sensíveis 
e estratégicas – que vão de satélites, necessários à 
preservação da segurança nacional, até o conteúdo 
das empresas de mídia.

Na visão deste conselho as telecomunicações, 
como o ativo intelectual representado pelo conteúdo 
nacional, são fundamentais para manutenção e cria-
ção de empregos e divisas gerados por atividades que 
constituem substrato de relações culturais, sociais e 
econômicas nacionais. E interferem na soberania do 
País.

Como o PLS nº 175/01 continua tramitando no 
Senado Federal, tomamos a liberdade de apresentar, 
a V. Exa., o posicionamento assumido também, por 
unanimidade, pelo CCS na reunião de 5 de julho – no 
sentido de reiterar o parecer anterior, em que se reco-
mendou a rejeição da matéria.

Temos certeza de que, sob a honrada Presidência 
de V. Exa., haverá o Senado Federal de considerar todos 
estes fatos. Respondendo, adequadamente, a pressões 
exteriores contrárias aos interesses da Nação.

Na oportunidade, renovo a V. Sa protestos de es-
tima e consideração – José Paulo Cavalcanti Filho, 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. PFL – PI) 
– O expediente lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. PFL – PI) 
– Concedo a palavra, como Líder do Governo, ao nobre 
Senador Aloizio Mercadante por cinco minutos.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 
Como Líder.) –

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
SENADOR ALOIZIO MERCADANTE NA SES-
SÃO DO DIA 3 DE AGOSTO DE 2004, QUE, 
RETIRADO PELO ORADOR PARA REVISÃO, 
SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

(Art. 201, §§ 2º e 3º, do Regimento In-
terno.)

Durante o discurso do Sr. Aloizio Mer-
cadante, o Sr. Heráclito Fortes, 3º Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. José Sarney, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Tem a palavra o Senador Leonel Pavan.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador) – Sr. Pre-

sidente, Srªs e Srs. Senadores, após esse brilhante 
pronunciamento, vamos aqui falar mais uma vez do 
descaso do Governo Federal com Santa Catarina.

Aquilo que foi dito aqui não é o que Santa Catari-
na vê, não é o que sentimos nas ruas. Na verdade, vou 
tratar de um tema que está em discussão novamente 
nas ruas, nas cidades, nas associações, nas entida-
des de classe do meu Estado de Santa Catarina, que 
é justamente sobre rodovias. V. Exªs podem até dizer 
que estou me repetindo, de tanto que dele já falei. En-
tretanto, em Santa Catarina, o assunto a que vou me 
referir está estampado em todos os jornais, na televi-
são e no rádio diariamente. É um tema acerca do sul 
de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul: a BR-101. 
Volto a esta tribuna para tratar, mais uma vez, da deno-
minada rodovia da morte. Já perdi a conta de quantos 
discursos fiz desde o início do meu mandato, pedindo 
providências urgentes, como a liberação de recursos 
para a duplicação e obras de recuperação da principal 
rodovia da região Sul e do Brasil. 

O Governo parece dar pouca importância aos 
problemas causados não só para a região Sul do País, 
mas para todo o Brasil, com a falta de investimentos 
na BR-101. Para essa questão, certamente o Governo 
tem resposta, que remonta ao passado. Ressalte-se, 
porém, que quem comandava o Ministério no passado 
está no Governo. Aquele Partido que comandava o Mi-
nistério está no Governo, Senador Eduardo Azeredo. 
Se houve erros, se houve fraudes, se não cumpriram 
compromissos, não se pode mais falar do passado. O 
Partido que comandava o Ministério está no Governo, 
e quem estava no Ministério foi chamado para integrar 
o primeiro escalão do Presidente Lula. 

Mediante tamanho descaso, já tenho dúvidas 
quanto ao acordo firmado na Comissão Mista de Pla-
nos, Orçamentos Públicos e Fiscalização de que seriam 
realocados R$15 milhões, que seriam retirados dos 
já reduzidos R$60 milhões constantes do orçamento 
para este ano. 

V. Exªs e todo o Brasil sabem, principalmente San-
ta Catarina, que houve muitas promessas na campa-
nha eleitoral com as visitas do então candidato e hoje 
Presidente Lula aos candidatos a Senador, a Deputado 
e agora aos Prefeitos. Houve também muitas audiên-
cias. E o Presidente se elegeu em cima da promessa 
de que, tão logo assumisse o Governo, iniciaria essa 
obra. Ela era para ser iniciada em dezembro de 2002, 
e, em um acordo com a equipe de transição, ficou para 
ser iniciada no início de 2003. Os argumentos são 
de que a obra estava superfaturada e de que houve 
redução nos valores agora. É claro, reduziram-se os 
valores, mas se reduziu também o volume do projeto 
e a estrutura da rodovia. É outro projeto, não é mais 
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aquele que havia antes para a nossa região. É claro 
que houve audiências; é claro que houve viagens do 
ex-Ministro. Percorremos a Região Sul. Prefeitos e au-
toridades se locomoveram de uma cidade para outra, e 
de lá sempre saíam felizes, sentiam que as promessas 
do Governo definitivamente seriam cumpridas.

Passou-se um mês; passaram-se dois meses, 
três meses, e diziam que era muito cedo. Passaram-
se seis meses, diziam que iriam iniciar. Passaram-se 
nove meses, e já estavam colocando as máquinas nas 
ruas; passou-se um ano, enfim, já se passa um ano e 
seis meses e dizem “A obra vai iniciar.” É claro que a 
obra vai iniciar! Uma hora ela tem de iniciar. Mas, e o 
prejuízo? É quase R$1 bilhão que o Estado de Santa 
Catarina perde por ano. E as mortes ocorridas? E os 
acidentes? E as perdas de vidas de amigos, de paren-
tes, de turistas, de viajantes, caminhoneiros, pedes-
tres? Um dia a obra vai iniciar mas não haverá como 
recuperar o prejuízo social e econômico causado.

A rodovia intransitável acaba recaindo sempre 
sobre as mercadorias e a mercadoria que vai para a 
mesa do povo chega mais cara; é cada vez pior. Agora 
existe uma nova promessa de que os recursos serão 
colocados. 

Todos sabemos que no apagar das luzes, no 
primeiro semestre, foram retirados R$15 milhões dos 
reduzidos R$60 milhões que estavam no Orçamento 
de um Parlamentar, da Base do Governo, para atender 
a sua região eleitoral, atender os seus caprichos ou os 
compromissos de sua região. Retiraram R$15 milhões! 
Aparentemente pequeno, mas, com certeza, facilitaria 
muito o início das obras, o investimento nos acessos, 
a melhoria das rodovias e certamente a diminuição de 
acidentes e perdas de vidas. 

Foram R$15 milhões que retiraram! Para o nosso 
Estado ficaram agora em torno de R$40 milhões para 
a duplicação da rodovia. 

Há que se comentar ainda que foram retirados 
em torno de R$160 milhões que estavam previstos 
no Plano Plurianual do Governo para o período de 
2003 a 2007. 

A situação é absurda. Enquanto se retiram milhões 
de reais fundamentais para salvar vidas e recuperar a 
economia brasileira, o Governo desvia essas verbas 
para a aquisição de um novo avião para as viagens 
do Presidente. O valor da nova aeronave presidencial 
é de R$159 milhões. Coincidência!  o mesmo valor 
retirado da BR-101. Dizem que tem prioridade. Como 
explicar a prioridade? 

Ontem, o Senador Jorge Bornhausen também 
fez essa pergunta no seu pronunciamento, com dados, 
mostrando esse descaso do Governo. 

A indignação com o Governo Federal quanto à 
BR-101 já atinge a todas as camadas da sociedade, 
organizações e entidades de classe. Há pouco tempo, 
recebi um manifesto de repúdio ao corte de recursos 
para a BR-101, por parte da Federação das Câmaras 
de Dirigentes Lojistas de Santa Catarina. Mais que 
se preocuparem com a importância econômica da ro-
dovia, os comerciantes de Santa Catarina estão pre-
ocupados com o assustador número de vítimas que 
aumenta a cada dia, decorrente de acidentes ocorri-
dos na BR-101. 

Registro ainda que, no último dia 16 de julho, a 
Comissão Permanente de Acompanhamento da Du-
plicação da BR-101, também esta, aprovou a moção 
de repúdio às ações do Governo por ter reduzido as 
verbas.

Poderíamos aqui citar inúmeros atos do Governo 
Federal que não têm aprovação da sociedade. Respeito 
muito o Líder do Governo – sou seu admirador – e, há 
pouco, S. Exª citava manchetes referentes a algumas 
conquistas do Governo. Mas podemos amanhã trazer 
outras manchetes mostrando outra história do Governo. 
O não-investimento em rodovias significa desemprego! 
E aí se vangloriam de que está aumentando o número 
de empregos, Senador Sérgio Guerra. Mas, como, se a 
redução do desemprego no Brasil chega a 0,5%? Mas 
é lógico que uma hora tem que aumentar o emprego. 
Dizem que mais de um milhão de pessoas assinaram 
carteira. Mas, e quantos milhões de pessoas entraram 
no mercado de trabalho neste ano e meio, dois anos!? 
Quantos milhões de pessoas? Alguma coisa tem que 
ser feita! Uma hora há de se gerarem empregos! Mas, 
para gerar emprego é preciso fortalecer os nossos 
Municípios, os nossos Estados, as nossas pequenas 
e microempresas, investir nas rodovias; porque, com 
o mau investimento do dinheiro público nesse setor, 
com certeza muitos jovens deixam de entrar para o 
mercado de trabalho. 

Aí se fala em aumento de emprego. Mas tem que 
aumentar! Foram prometidos 10 milhões de empregos 
e não um milhão. Passaram-se dois anos, e houve o 
aumento de apenas um milhão de empregos! – se é 
como dizem. Sendo assim, seriam necessários mais 
10 anos para atender ao que se prometeu fazer em 
quatro, se tivéssemos a continuidade. Além disso, não 
são computados aqueles que foram demitidos, os que 
não têm mais a carteira assinada, os que estão de-
sempregados, os que estão procurando outro tipo de 
emprego ou até de trabalho para sustentar suas fa-
mílias, mesmo sem carteira assinada. Só se diz aqui 
aquilo que lhes interessa, mas aos ouvidos do povo a 
situação é outra. Sabemos o quanto está reclamando 
a população!
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Percorri recentemente uma região do meio-oeste 
de Santa Catarina e faço questão de citar, assim como o 
Líder que passou por 25 cidades. Visitei São Cristóvão, 
Ponte Alta do Norte, Santa Cecília, Iomerê, Caçador, 
Fraiburgo, Monte Carlo, Vargem, Ábdon Batista, Brus-
que, Painel, Urupema, Rio Rufino, Urubici, Bocaína do 
Sul, Jaraguá do Sul, Porto Belo e Bombinhas. Nessas 
cidades, o grito é outro: é de desespero! Inclusive, quero 
citar aqui que, prejudicando Abdon Batista e Vargem, 
duas cidades servidas pela Rodovia 282, há um tre-
cho de 71 quilômetros intransitável. São duas cidades 
abandonadas, nas quais não há mínimas condições 
de procurar atendimento à saúde em um hospital ra-
pidamente. Repito: estão abandonadas! 

Aí vem o discurso de que essa situação é decor-
rência das ações do Governo anterior. Ora, vem do 
outro, do outro e do outro. Ocorre, porém, que o atual 
Governo prometeu que faria algo em relação a ela. Não 
quero falar olhando pelo retrovisor, quero falar para o 
presente e para o futuro. Não se pode aceitar que se 
protelem compromissos para o ano que vem ou para 
daqui a dois ou três anos: o Governo ainda não termi-
nou seu mandato! Do jeito que está, se não falarmos 
aqui, as coisas não acontecem. 

Falavam que a PEC paralela não seria aprova-
da. Se não tivéssemos cobrado, ela ainda estaria lá. 
Se foi aprovada agora, é porque houve acordo, houve 
pressão da Oposição e até mesmo da base aliada do 
Governo. É claro, uma hora teria que acontecer, acordo 
tem que ser cumprido, apesar de tarde – em alguns 
casos, houve prejuízos irrecuperáveis. 

Quando me refiro aqui a alguns assuntos, a al-
gumas questões que abalam o nosso País e princi-
palmente o meu Estado, Santa Catarina, sempre há 
quem conteste, e isso é feito usando o retrovisor. Se 
eu falar olhando pelo retrovisor, vou olhar o que diziam 
no passado, o que o PT dizia, o que as lideranças pe-
tistas falavam. Essas lideranças, agora, agem de for-
ma conservadora, de forma meio escondida, sempre 
usando coisas que naturalmente acontecem, já que um 
Governo constituído tem que fazer alguma coisa pelo 
País, é obrigado a fazer alguma coisa para os nossos 
Estados, para os nossos Municípios, para as nossas 
crianças, para os nossos jovens, para os nossos ido-
sos. É obrigado a fazer algo. Quando fazem o mínimo 
de uma extensa lista de compromissos assumidos du-
rante a campanha eleitoral, vangloriam-se. 

Espero realmente que, do discurso, se passe à 
prática, que se apresentem aqui também os resultados 
de compromissos assumidos recentemente, resultados 
positivos, concretos, palpáveis. Se é o caso de usar 
conquistas que vêm ao longo do tempo sendo busca-
das, devem ser divididos os louros com outros.

Sabemos que na campanha eleitoral o Governo 
precisa recuperar o seu prestígio e a sua popularida-
de. Ele busca fazer isso de todas as formas, usando 
meios, mecanismos para transferir algumas conquistas 
a seus candidatos e Municípios. Sabemos que, se a 
eleição durasse mais quatro ou cinco meses, teríamos 
grandes ganhos para o nosso Brasil. A eleição acabará 
em sessenta e poucos dias, e a minha preocupação 
é quanto ao que vai acontecer depois dela, pois esta-
mos sob um Governo que, infelizmente, não trabalhou 
o Orçamento com transparência, que deixou de lado o 
nosso Estado, Santa Catarina, na questão da BR-101, 
retirando recursos destinados ao início das obras na 
rodovia e colocando-os em outras regiões. Fez pior: 
retirou do Orçamento, do PPA, 160 milhões destinados 
à rodovia do sul de nosso Estado.

Imagino como devem estar preocupados os can-
didatos a prefeito do Partido dos Trabalhadores em 
explicar a seus eleitores por que o Governo prometeu 
tanto e não está fazendo nada. Podemos dizer que os 
160 milhões da BR-101 coincidem com os 159 milhões 
utilizados na compra de um avião. 

É claro que queremos a segurança do Presiden-
te. Muito! Cabe a todos nós proporcionar segurança 
ao Presidente do Brasil, mas também é obrigação de 
todos nós investir na segurança de nossos pedestres, 
caminhoneiros, viajantes, de nossas famílias. Espero 
que a rodovia seja duplicada e daqui a algum tempo 
venham à tribuna dizer: “Criticaram tanto, e a obra está 
pronta”. Sonho com isso. Se nós aqui não cobrarmos, 
as obras, que nem foram iniciadas ainda, com certeza 
demorarão muito mais.

Fica, portanto, meu apelo ao Ministério dos Trans-
portes e ao Presidente da República: que olhem por 
Santa Catarina, pois seus eleitores estão sofrendo 
muito pela falta de uma política de visão. No que se 
refere às rodovias, os candidatos do PT vão pagar o 
preço nas próximas eleições.

Durante o discurso do Sr. Leonel Pavan, 
o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Luiz 
Otávio.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otávio. PMDB – PA) 
– Com a palavra a Senadora Ideli Salvatti, do Partido 
dos Trabalhadores, Líder do Bloco de Apoio ao Gover-
no. S. Exª falará como Líder.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Como 
Líder. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, foi com muita satisfação que hoje recebi 
correspondência do Ministro Tarso Genro anunciando o 
reajuste do valor per capita da merenda escolar para 
os alunos da pré-escola e do ensino fundamental, que 
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passa de 0,13 para 0,15. Foi um reajuste da ordem de 
15%, que beneficiará 37 milhões de alunos em todo o 
Brasil. Esse valor de 0,13 não sofria reajuste há dez 
anos. E eu não poderia deixar de fazer o registro, como 
professora que sou, da importância da merenda es-
colar, principalmente nos rincões mais afastados, nas 
comunidades mais carentes, onde ela é condição sine 
qua non para manter as crianças nas escolas.

O Sr. Duciomar Costa (Bloco/PTB – PA) – V. Exª 
me permite um aparte?

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Não 
posso conceder aparte nestes cinco minutos. V. Exª 
queira me desculpar.

Gostaria de registrar que esta é a segunda vez 
que o Governo Lula faz algo pela merenda escolar. A 
primeira foi no ano passado, quando concedeu a me-
renda escolar para as creches não-públicas – algo da 
ordem de 0,18 per capita – e para as comunidades 
indígenas – 0,34 per capita – e ampliou o valor da 
pré-escola de 0,06 para 0,13, valor que agora passa 
para 0,15.

Para nós é muito importante esse reajuste depois 
de dez anos. O volume de recursos é significativo e 
sabemos da importância desse programa para a qua-
lidade da alimentação das nossas crianças e para a 
sua manutenção e bom rendimento nas escolas.

Gostaria de falar ainda hoje, em nome da Lide-
rança do PT e do Bloco de Apoio ao Governo, sobre 
a preparação para o esforço concentrado da semana 
que vem. Todos nós, todos os Líderes, todos os Sena-
dores e Senadoras temos responsabilidade com este 
País, com o momento especial que este País está vi-
vendo, com a retomada do crescimento em todos os 
setores, em todas as regiões do Estado. A retomada 
do crescimento não está mais vinculada tão-somente 
à exportação pois já há indícios concretos de retomada 
do crescimento do mercado interno, com um volume 
significativo de empregos criados. Recebi comunica-
ção dos técnicos do Ministério do Trabalho de que o 
crescimento do emprego no Brasil também se deve a 
um aumento significativo da fiscalização efetiva que 
aquele Ministério vem realizando nesse último período, 
inclusive porque teve oportunidade de realizar concurso 
público e de ampliar o quadro de fiscais do Ministério 
do Trabalho. E isso se concretiza também na fiscaliza-
ção, obrigando a formalização do trabalho.

Portanto, o dado apresentado pelo Cajed, mais 
de 1,34 milhão de empregos com carteira assinada de 
janeiro a junho – desde 1992, não havia um volume 
desse porte na criação de empregos com carteira assi-
nada –, também tem a ver com esse trabalho eficiente 
e diligente do Ministério do Trabalho, dos nossos fiscais, 

que têm ampliado significativamente a fiscalização em 
todos os cantos do País.

Portanto, todo esse cenário positivo de retomada 
precisa ter da parte do Congresso Nacional – e aí vem 
a responsabilidade de cada um de nós no esforço con-
centrado da próxima semana – um trabalho produtivo, 
um trabalho que venha exatamente somar todo esse 
esforço que o Governo Federal, os setores produtivos 
e os trabalhadores brasileiros estão fazendo conjunta-
mente. Não podemos perder o momento extremamente 
especial e positivo que estamos vivendo.

Espero que, na próxima semana, os Líderes sen-
tem-se, articulem, negociem, avancem, aperfeiçoem, 
mas que efetivamente possamos fazer as votações, 
concluir a votação da reforma judiciária, votando os 
destaques que ficaram para o mês de agosto. Espero 
que possamos trazer diretamente ao plenário o proje-
to de biossegurança e fazer o acordo e a negociação 
para votá-lo e que possamos trazer para o plenário 
o projeto da Parceria Público-Privada. Espero que, 
além da inovação tecnológica e da informática, todos 
esses projetos que dão sustentação à retomada do 
crescimento possam ser apreciados, nesta Casa, na 
próxima semana. É isso o que a população brasileira 
está aguardando deste Plenário.

Já brinquei, já fiz comentários, dizendo: todos têm 
o papel de fiscalizar, todos têm o papel de cobrar e de 
fazer o debate político. Sabemos que o período pré-
eleitoral aquece os ânimos, todos ficam um pouco mais 
agitados, todos querem cobrar um pouco mais, todos 
querem desgastar o adversário no processo eleitoral, 
mas todos que estão aqui têm uma responsabilidade 
inadiável para com o País neste momento. E não po-
demos perder esse esforço concentrado.

Quero ainda deixar registrado que ontem realiza-
mos em Santa Catarina um seminário com a Federação 
da Indústria do Estado de Santa Catarina exatamente 
para debater o projeto da Parceria Público-Privada, com 
a presença também de representantes do Rio Grande 
do Sul e do Paraná. E a situação no sul do País será 
de absoluta insustentabilidade de crescimento se não 
aportarmos recursos para realizar as obras de infra-
estrutura, se não mexermos efetivamente para ampliar, 
melhorar e restaurar as nossas rodovias, as nossas 
ferrovias, os portos em Santa Catarina.

Passamos ao longo da BR-101, perto do porto de 
Itajaí, e vemos que montanhas de contêineres estão 
aguardando embarque. A produção obtida durante 50 
dias de algumas indústrias está encalhada no porto de 
São Francisco e de Itajaí aguardando embarque.

Portanto, é de fundamental importância que o 
debate seja feito no período de esforço concentrado, 
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que vamos iniciar na próxima semana, a partir do dia 
10 de agosto.

Não vejo o Senador Leonel Pavan, mas gostaria 
de dar-lhe um recado. Amanhã, ao meio-dia, é de fun-
damental importância que os representantes de Santa 
Catarina e do Rio Grande do Sul estejam presentes à 
audiência que o Ministro dos Transportes marcou com 
o Presidente do Tribunal de Contas da União. Precisa-
mos, efetivamente, saber se o Tribunal de Contas da 
União permitirá que a obra da duplicação da BR-101 
avance de uma vez por todas. Levantaram questiona-
mentos sobre um edital que estava com os técnicos 
do Tribunal de Contas há quase três meses. Antes de 
ser enviado ao BID, foi entregue aos técnicos, e não 
levantaram nenhum questionamento. Deixaram o edi-
tal ser publicado para questionar uma superestimati-
va de R$30 milhões na supervisão da obra, quando 
houve uma economia de US$300 milhões na licitação 
da construção. Isso é algo insano e inadmissível para 
Santa Catarina.

Só tenho a lamentar o fato de que, na ocasião da 
votação da LDO e do Plano Plurianual, onde houve ade-
quações, onde houve o remanejamento de verbas de 
Santa Catarina, eu era a única Senadora presente.

Com um corte de R$15 milhões na suplementação 
do Orçamento, ainda temos R$145 milhões para iniciar 
a duplicação da BR-101. O mais importante para nós 
é, amanhã, convencer o Tribunal de Contas da União 
a parar de fazer questionamentos, deixar a licitação 
da supervisão avançar, para que, efetivamente, colo-
quemos, com os R$ 145 milhões que estão previstos 
no Orçamento deste ano, as máquinas na pista para 
o início da duplicação da BR-101. Para nós, isso é o 
mais importante.

Então, precisamos realmente demonstrar ama-
nhã ao Ministro-Presidente do Tribunal de Contas da 
União que Santa Catarina e o Rio Grande do Sul não 
admitem mais esperar nem um dia. Levanta-se a su-
perestimativa de R$30 milhões, e sabemos que, em 
apenas um final de semana de acidentes naquela ro-
dovia, as vidas perdidas, o desgaste da frota, o custo 
do frete, enfim, tudo isso já custa mais que os R$30 
milhões que eles estão levantando como problema no 
edital de supervisão da obra.

Era o que queria dizer, Sr. Presidente. Agradeço 
a tolerância dos minutos com que V. Exª me brindou.

Durante o discurso da Sra. Ideli Salvatti, 
o Sr. Luiz Otávio, deixa a cadeira da presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Romeu Tuma, 1º 
Secretário.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra, já que fui citado. Conforme o art. 
14, VI, do Regimento Interno, posso usar a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Mas V. Exª não foi citado de forma ofensiva, Sena-
dor Leonel Pavan.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Fui, sim, 
Sr. Presidente. Quero contestar e dizer por que não 
estive presente naquela ocasião, já que a Senadora 
citou meu nome.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Então, peço que V. Exª fale rapidamente, por favor.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Para uma 
explicação pessoal. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, quero falar apenas dentro 
do que o Regimento Interno prevê, apenas isso.

Pudera eu ser Governo! E, daqui a dois anos, 
com certeza, voltaremos a sê-lo. Mas quero, com toda 
a minha pujança e toda a minha garra, defender San-
ta Catarina, independentemente da Senadora ou do 
Senador que estiver aqui, ainda mais se eu for Líder 
do Governo.

Fizemos um acordo na Comissão Mista de Pla-
nos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. Pensei que 
o Governo fosse cumpri-lo. E um governo que não 
cumpre acordo e compromisso merece realmente 
ser chamado à atenção. Ora, como a Senadora Ideli 
Salvatti é Líder do Governo e representante de Santa 
Catarina, pensei que não havia necessidade porque 
o que houve aqui foi o voto dos Líderes. Mas o Gover-
no da Líder que falou há pouco não cumpriu o acordo 
firmado naquela Comissão.

Daqui a dois anos, quero estar no Governo – e 
vamos voltar a governar o País com seriedade e trans-
parência e sem demagogia – e poder representar o meu 
Estado, Santa Catarina, independentemente de cores 
partidárias, sem cobrar a presença de um ou de outro, 
porque tenho obrigação com todos os Municípios do 
meu Estado e não apenas com o meu Partido.

Eu considerava que estaríamos bem represen-
tados naquele dia, porque havia um acordo com o 
Governo, mas, infelizmente, foi aqui dito que Santa 
Catarina perdeu por eu e o Senador Jorge Bornhau-
sen estarmos ausentes. Achei que a Líder pudesse 
defender o nosso Estado, onde S. Exª obteve um mi-
lhão de votos. S. Exª tinha a obrigação de brigar por 
nós. Por estar aqui presente, S. Exª deveria fazer com 
que o seu Presidente, o seu Partido, o seu Governo 
não desonrasse o meu Estado de Santa Catarina. O 
que exigimos é respeito por Santa Catarina indepen-
dentemente de cores partidárias.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Concedo a palavra ao Senador Arthur Virgílio, por 

    671ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2004 



24208 Quarta-feira 4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2004

permuta com a Senadora Heloísa Helena. Em seguida, 
concederei a palavra aos dois Líderes que desejam 
falar, para intercalar.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Com revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, acompanhei o 
cerne do pronunciamento do nobre Líder Aloizio Mer-
cadante, que estava muito na linha do discurso do Dr. 
Pangloss, analisando a realidade brasileira sob uma 
ótica exageradamente otimista. Tenho a impressão de 
que se deve lutar para realizar coisas boas no País, 
mas evitando o panglossianismo, que beira a ingenui-
dade, e, em matéria de política e de gestão da coisa 
pública, beira a insensatez.

Contarei às Srªs e aos Srs. Senadores um epi-
sódio do Governo passado. É muito bom a democra-
cia brasileira se consolidar, porque são experiências 
que vão dando a quem já as viveu a possibilidade de 
olhar de maneira até privilegiada os fatos que estão 
a ocorrer na cena seguinte da política brasileira. Era 
voz corrente na equipe econômica do Presidente Fer-
nando Henrique Cardoso – competente equipe, como 
o é a liderada pelo Ministro Antonio Palocci – que o 
Brasil cresceria não menos do que 15% entre 2000 e 
2002 e que a inflação atingiria algo parecido com 13%, 
no máximo 14%, nos três anos acumulados. Logo, o 
Brasil viveria algo inédito em sua fase de República 
moderna: um triênio em que o crescimento do Produto 
Interno Bruto seria maior do que o crescimento nes-
se triênio da inflação acumulada. Isso era transmitido 
pela equipe econômica e, em seguida, os políticos 
ligados ao então Presidente Fernando Henrique Car-
doso faziam as contas: “Com um quadro desses, não 
se perde eleição!” 

Enfrentamos tantas crises de fora para dentro 
– e este Governo ainda não vivenciou nenhuma! – , 
enfrentamos tantos problemas, alguns com dados de 
deficiência do próprio Governo, do qual fui Líder no 
Congresso; outros, marcados por crises que nada ti-
nham a ver com o que pudesse, ou devesse, ou que 
não pudesse ou não devesse fazer o Governo do ex-
Presidente Fernando Henrique Cardos. O fato, Sena-
dor Leonel Pavan, é que as coisas não se passaram 
dessa forma.

Hoje, mais do que nunca, temos a obrigação de 
ser sinceros para com a nossa sociedade. O Brasil 
não tem possibilidade de crescer 5% em três anos 
seguidos sem a inflação dar o seu malfadado sinal de 
graça. Não é possível! O Brasil não conta com inves-
timentos significativos a ponto de haver a alteração 
essencial na infra-estrutura brasileira que permita uma 
oferta maior de produtos, suficiente para prosseguir o 

esforço exportador e para fazer face a um consumo 
interno exigente. 

Do jeito que as coisas se colocam, com a reto-
mada que aí está e que deslumbra tanto o meu queri-
do amigo Senador Aloizio Mercadante, mas que não 
passa de uma reposição cíclica, comparada com a 
base deprimida do ano passado, que teve crescimen-
to negativo do PIB, não temos mais do que isso até 
o momento. 

Todavia, alguns dos principais setores industriais 
do País estão com cerca de 90% da sua capacidade 
de produção exaurida. Ou seja, precisamos urgen-
temente de investimentos nesse setor, sob pena de 
termos novamente aquele impasse que já sabemos 
como será resolvido: rareia o produto e se utiliza o 
recurso da importação para baratear o preço desse 
produto. Isso significa diminuir o saldo da balança co-
mercial brasileira e, em contrapartida, aumentar a taxa 
inflacionária, que levará inevitavelmente ao aumento 
da taxa de juros, que, por sua vez, conduzirá a uma 
maior restrição do crédito e, portanto, a um crescimento 
econômico medíocre. 

Darei um dado, e serei bastante ponderado: se o 
Brasil crescer 3,5% ou 3,7% neste ano – cresceu me-
nos 0,2% no ano passado –, no biênio, terá crescido 
um vírgula alguma coisa. Ou seja, dois vírgula qual-
quer coisa foi o que cresceu o Brasil nos últimos 20 
anos, em média. Se não me engano, cresceu 2,4% ou 
2,5% durante o período do Governo do ex-Presiden-
te Fernando Henrique Cardoso, em que houve tantas 
crises internacionais. 

É muito pouco! É muito pouco porque temos a 
necessidade de fazer este País crescer de maneira 
sustentável a taxas acima de 4% ao ano, sob pena de 
sequer abrigarmos a mão-de-obra jovem que chega 
anualmente ao mercado de trabalho e, nem de leve, 
eliminarmos de maneira substancial os estoques an-
tigos de desempregados. 

Impõe-se, pois, o realismo. A taxa de investimento 
é baixa. O Brasil poderá este ano, quem sabe, beirar 
os 20%; e isso como proporção do PIB é muito pouco. 
A economia brasileira teria de ser capaz de investir 
25% a 28% do Produto Interno Bruto a cada ano. Os 
18% do ano passado são ínfimos; os 20% deste ano 
são insuficientes; os 22% ou 23% do auge do Plano 
Real, no Governo Fernando Henrique Cardoso, eram 
insuficientes também, eram insatisfatórios.

Daí o Governo vem com o jargão: “Geramos 800 
mil empregos no ano não sei de quê”. Sabemos que 
somente a demanda da mão-de-obra jovem é acima 
de 1,5 milhão de pessoas/ano. Ou seja, o certo seria 
dizer: “Amenizamos o desemprego” – seria mais ho-
nesto –, e não dar a impressão de que se está efeti-
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vamente enfrentando e vencendo o déficit de postos 
de trabalho, que se contrasta com a evidente e natural 
sobra de mão-de-obra.

Temos problemas graves. O ex-Presidente Fer-
nando Henrique Cardoso analisava com muito realis-
mo o quadro brasileiro. E dizia: “Teremos problemas 
no governo se não conseguirmos fazer a renda subir”. 
Não temos visto significativa mexida positiva na renda 
do trabalhador neste País. Isso significa que não se 
pode pensar em sustentar o crescimento com base 
na poupança interna. A poupança externa se afugen-
ta do Brasil na medida em que não consegue, sob o 
Governo Lula, espancar as dúvidas quanto aos mar-
cos regulatórios.

Este ano, o Brasil não atinge, com certeza, os 
US$10 bilhões de IED – Investimentos Estrangeiros 
Diretos. E o Brasil já chegou, no primeiro Governo do 
ex-Presidente Fernando Henrique, a US$32 bilhões de 
Investimos Estrangeiros Diretos. E, no ano que vem, 
não há perspectiva de ultrapassar a marca medíocre 
deste ano. 

O País passou meses, Senadora Lúcia Vânia, 
recebendo algo como US$200 milhões, valor que tem 
merecido do capital estrangeiro a Venezuela do co-
ronel Hugo Chávez, ou a Argentina conflagrada dos 
presidentes Kirchner, Duhalde e Menem. 

O Presidente se vangloria de uma política exter-
na que, a meu ver, é irrealista: perde um tempo enor-
me anistiando dívidas de países muito pobres, como 
se isso garantisse algum prestígio ao Brasil; aferra-se 
à tese démodée de o Brasil ter assento permanente 
no Conselho de Segurança da ONU. Essa é uma tese 
superada. O Brasil deveria, ao contrário, lutar para re-
novar a ONU e para que qualquer país – leia-se: Esta-
dos Unidos – deixe de ter poder de veto no Conselho. 
Isso, sim, daria peso a esse organismo multilateral. A 
idéia de fazer esse malabarismo todo visando a che-
gar ao Conselho de Segurança da ONU já deveria ter 
sido compreendida, até pelo Governo passado, como 
uma tese inócua, que não representa nada, até porque, 
no momento atual, está em crise o multilateralismo, e 
quem não representa nada é a própria ONU. 

O Presidente se expõe a vexames: desfila com 
o ditador do Gabão, frio assassino das esperanças do 
seu povo; e já fez algo parecido quando assinou co-
municado conjunto com o ditador da Síria. Nisso tudo, 
o lado humanista, o lado ético estão sendo agredidos 
e leva os investidores estrangeiros a pensarem com 
calma e com medo na perspectiva de aplicarem aqui 
seus capitais de maneira duradoura, futurosa.

O Governo brasileiro tem um Ministro que acen-
de fósforo à gasolina. É o Ministro Miguel Rossetto, 
do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que acaba 

de dizer que essas ocupações de terra ilegais e essas 
agressões às propriedades produtivas não têm nada 
a ver com a estabilidade do regime e do País. S. Exª 
entende que tudo está se processando na máxima 
normalidade. E as notícias são de morte de sem-terra 
ou de com-terra, de instabilidade, de agressão diá-
ria à Constituição. A longo prazo, isso não será bom 
para o carro-chefe das exportações brasileiras, que é 
o agronegócio. A longo prazo, isso será ruim, assim 
como o aparelhamento do Estado, a longo prazo, será 
absolutamente danoso para o futuro de uma empresa 
como a Embrapa, que, hoje, perde muito tempo com 
a agricultura familiar, como se fosse esse o seu dever, 
esquecendo-se de que a solução para se gerarem os 
recursos e os empregos de que carece o País está 
antes no agronegócio, na agricultura competitiva, que 
seja capaz de gerar cada vez mais divisas no jogo ex-
portador do País. 

O Brasil tem tido muitos problemas para fazer 
acionar a sua máquina. O Brasil tem feito a sua má-
quina funcionar de maneira lerda. Percebemos que, se 
é verdade que houve um esforço – um esforço muito 
duro, beirando o trágico – do Governo para economizar 
bem mais que os 4,25% a título do superávit primá-
rio de janeiro até agora, na contrapartida, temos visto 
que sequer aquilo que estão autorizados a gastar os 
Ministros atuais têm sido capaz de fazê-lo. Apenas 5% 
do que pode ser investido foi investido. Se era pouco 
investimento, então há muito pouco investido no País. 
Investimento é sinal de crescimento econômico, de 
geração de emprego, de crescimento com ares de 
crescimento sustentável. 

Esse panglossianismo todo lembra, de certa for-
ma, alguns momentos do Governo passado. É muito 
bom passar isso com honestidade, Senador Duciomar 
Machado, como estou fazendo ao Governo e seus 
Líderes, porque a pior coisa é repetir os equívocos. 
É bom repetirmos acertos e aperfeiçoarmos acertos; 
repetir equívocos não é bom.

A reposição cíclica já deixa o Governo arrogante, 
empafioso, cheio de si. O Governo já acha que resol-
veu os problemas do País e que, daqui para frente, não 
terá nada de diferente de um mar de almirante para 
navegar. Ainda não houve uma crise internacional que 
pudesse de fato servir de teste para o País. E espero 
que não haja. O Governo passado enfrentou oito; este 
não teve nenhum até o momento. Este enreda-se na 
própria malha da sua flácida perspectiva de controle 
ético, enreda-se nos escândalos, que, um após o outro, 
vão minando a credibilidade deste Governo. Um após 
o outro, esses escândalos vão minando a credibilidade 
deste Governo. Ora é um Diretor do Banco Central, ora 
é o Presidente do Banco Central, ora é o Presidente 
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do Banco do Brasil; ora é o Ministro fulano ou o Minis-
tro beltrano. Tem sido regra, não têm sido exceção, as 
trapalhadas se misturarem com um certo sentimento 
de onipotência, que faz do Partido dos Trabalhadores 
o partido do aparelhamento, que mistura o público com 
o privado, que pensa que por se imaginar ungido de al-
guma missão divina pode perfeitamente transgredir as 
regras da própria ética, merecendo perdão antecipado 
e indulgência plena e eterna. Não merece. Ninguém 
merece. É preciso que todos nos comportemos bem. 
É preciso que todos saibamos nos colocar à altura 
dessa sociedade exigente que aí está.

E digo mais: quis falar aqui da questão econômi-
ca. Não estou querendo ir para a ética pela ética; es-
tou indo para a ética pelo econômico. Tudo isso mina 
a credibilidade. Cada vez que explode um escândalo 
aqui, sai uma nota no Financial Times; cada vez que 
explode um escândalo aqui, sai uma nota no Wall 
Street Journal; cada vez que explode um escândalo 
aqui, há mais gente assustada com a perspectiva de 
o País encontrar o seu caminho efetivo.

Se existe algo neste Governo que me parece 
sólido é o comando da política econômica pela orien-
tação do Ministro Antônio Palocci. Considero o Mi-
nistro Palocci um profissional de rara capacidade, de 
rara sensibilidade, com sangue frio e perspectiva de 
apreender e de aprender. S. Exª fez um trabalho muito 
contestado pelo PT, partiu para os superávits primá-
rios, mas os petistas diziam que não seria bom fazer 
um superávit primário. O Ministro dizia que deveríamos 
manter o compromisso com as metas mais restritas 
de inflação, procurando levar o Brasil novamente para 
o seio de 3% ou 4% de inflação ao ano, no máximo, 
mas os petistas torciam o nariz e diziam que não era 
para se fazer isso. Diziam que era para se voltar ao 
regime de orgia.

O Ministro Palocci tem sido, a meu ver, a grande 
âncora deste Governo, com equívocos. Hoje, a taxa de 
juros está congelada em 16%. Isso significa, Senadora 
Lúcia Vânia, que temos muito pouco crédito pela frente. 
A restrição ao crédito continuará muito grande. Conti-
nua-se pagando muito de dívida externa, e o Ministro 
Palocci poderia estar hoje congelando os juros, sim, 
em 14%. Se tivesse ouvido o que lhe disse a Oposição 
à época – Oposição que concordava com o grosso do 
que o Ministro propunha –, um pouco mais de ousadia, 
teríamos hoje 14%. Seria bem melhor o congelamento 
dos juros a 14% do que a 16%. Já se sabe que, por 
tempo indeterminado, o Banco Central não vai mexer. 
Não me atrevo a dizer que deva mexer agora. Não vejo 
que deva. De fato, há uma pressão inflacionária que 
manda se ter cautela. Mas o Ministro poderia ter essa 
cautela com juros reais menores, até porque essa cau-

tela seria com 14% de taxa básica de juros, não pre-
cisaria ser 16%. Então, esse é um erro que o Ministro 
Palocci cometeu. É um erro de dosagem. É um erro 
de timing. S. Exª, a meu ver, acertou no atacado, por-
que contra o seu Partido insistiu na austeridade fiscal, 
que herdou; contra o seu Partido insistiu nas metas de 
inflação, que herdou; contra o seu Partido insistiu no 
câmbio flutuante, que herdou. Um verdadeiro e eficaz 
antídoto contra a crise cambial tem sido neste País, 
como o foi em outros, o câmbio flutuante. 

Isso tudo faz com que apareçam os engenheiros 
de obra feita. De repente, as ações do tão criticado 
Ministro Palocci, em função da reposição cíclica que 
aí está – e apenas isso, S. Exª não se engana e não 
vejo que engane o Presidente Lula – passem a ser 
apropriadas por todos aqueles que até eram contra a 
política econômica proposta por S. Exª. 

A honestidade intelectual manda que digamos 
isso. A honestidade intelectual manda que repisemos 
isso. Ou seja: que bom se o Brasil puder crescer, ao 
longo de todo o Governo Lula, de maneira substancial! 
Que bom! Tomara que não tenha nenhuma crise pela 
frente. Tomara que não tenha! Agora, os problemas são 
muito graves. O Brasil tem problemas graves. 

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Per-
mite-me V. Exª um aparte?

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Já 
concederei um aparte a V. Exª.

Alguns são extragoverno, hoje pesando menos 
sobre nós, até porque, entre as heranças “malditas” 
legadas pelo Governo passado a este Governo – es-
tou a usar aspas na palavra maldita, até porque é pre-
ciso se execrar mesmo essa formulação medíocre e 
mesquinha que foi proposta, em algum momento, pelo 
ufanismo de um Governo que imaginava reinar por so-
bre a realidade fazendo o papel de Alice no País das 
Maravilhas – e benditas, sem aspas, está essa quase 
auto-sustentabilidade, essa quase autodeterminação 
da Petrobrás em matéria de petróleo. O Brasil hoje im-
porta muito menos. Mas aí está a crise do petróleo que, 
quando nada, conturba a vida econômica de alguns 
países que são clientes preferenciais do País.

Ouço o aparte do nobre Senador Eduardo Su-
plicy, com muito prazer.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Se-
nador Arthur Virgílio, primeiramente, observei em seu 
pronunciamento um volume de críticas severas, as 
quais iria comentar. Mas, nestes últimos instantes, 
V. Exª reconhece que o Ministro Antônio Palocci vem 
acertando na maior parte dos seus passos.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Tem 
errado no varejo e acertado no atacado.
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O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – E V. 
Exª, como muitos, expressa que talvez pudesse haver 
maior ousadia na diminuição das taxas de juros. Creio, 
inclusive, que este deve ser um dos temas do diálogo 
que, muito provavelmente, teremos com o Presidente 
Henrique Meirelles quando aqui vier, convidado que 
for. Segundo pronunciamento do Senador Aloizio Mer-
cadante e pela conversa que S. Exª manteve com o Lí-
der do PFL, José Agripino, será apresentado, amanhã, 
um requerimento para que sejam convidados tanto o 
Presidente Henrique Meirelles, do Banco Central do 
Brasil, como também o Presidente do Banco do Brasil, 
Cássio Casseb, para que compareçam à CAE, possi-
velmente em datas diferentes, a fim de esclarecerem 
os diversos episódios. Considero adequado da parte 
de V. Exª que, em vez de pedir a demissão, a renúncia 
de ambos, primeiro procure ouvi-los com o respeito 
com que V. Exª sempre ouve as autoridades que vêm 
a esta Casa, assim como tantas vezes ouvi as auto-
ridades, os ministros do Governo Fernando Henrique 
Cardoso sobre os problemas que havia na época. Essa 
é a sugestão que faço a V. Exª, porque, hoje, V. Exª já 
propôs que eles saíssem. Portanto, faço um apelo a 
V. Exª – até no sentido de que transmita esta mensa-
gem aos Presidentes daquelas instituições – para que 
venham a esta Casa esclarecer os episódios mencio-
nados por V. Exª. Inclusive, na oportunidade, S. Exªs 
poderão explicar as razões que levaram a economia 
brasileira a apresentar resultados tão positivos. Por-
tanto, na Comissão de Assuntos Econômicos, teremos 
a oportunidade de sermos esclarecidos, o que será 
muito proveitoso para o Senado. Da mesma maneira 
que o Presidente Henrique Meirelles, hoje, expôs ao 
Presidente Lula todos os problemas que surgiram na 
imprensa, avalio que S. Exª terá toda a disposição para 
fazer o mesmo no Congresso Nacional. Transmito a V. 
Exª que, ainda hoje, estive com o Presidente Cássio 
Casseb, tentando dizer-lhe que será perfeitamente na-
tural a sua presença aqui, pois tem V. Exª, como cada 
membro do Congresso Nacional, a responsabilidade 
de legislar, representar o povo e fiscalizar os atos do 
Executivo. Portanto, é mais do que natural que V. Exª 
faça as indagações. Mas eu gostaria que V. Exª, antes 
de tirar uma conclusão a respeito dessa questão, ou-
visse S. Exªs com a devida atenção e respeito.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Muito 
obrigado, Senador Eduardo Suplicy!

(O Sr. Presidente faz soar a campai-
nha.)

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, preciso de um pouquinho de tempo para 

concluir. Vou encerrar respondendo ao Senador Edu-
ardo Suplicy.

Eu falava dos problemas deste Governo, Sena-
dor Garibaldi, alguns dos quais o Senador Eduardo 
Suplicy aborda, ainda que pelo ângulo da defesa do 
Governo – S. Exª um homem correto e de cuja corre-
ção ninguém duvida neste País. 

Mas explico a V. Exª, Senador, por que propus a 
demissão do Sr. Cássio Casseb. Acabo de receber um 
ofício de S. Exª: “A S. Exª Senador Arthur Virgílio, Lí-
der do PSDB”. S. Exª me dá explicações sobre o caso 
“Zezé di Camargo e Luciano”. Parece até que ele não 
foi acusado de nada ligado à movimentação irregular 
no exterior. Isso significa menosprezar o que eu pos-
sa ter de inteligência; significa desrespeitar o mandato 
que aqui exerço, porque, se me enviasse pelo menos 
a explicação cabal sobre os dois temas de que é acu-
sado, um que já está enfumaçado na imprensa, que 
é essa história do aparelhamento e da churrascaria 
Porcão, e o outro caso que é o do uso da movimen-
tação irregular de recurso, tudo bem! Mas S. Exª não 
o fez. Finge que ninguém duvida de que o caso dele 
seja parecido com o de Candiota. Ele finge isso e diz: 
“Senador Arthur Virgílio, aqui está a explicação sobre 
o Zezé di Camargo e Luciano”. Digo-lhe: Presidente 
Casseb, eu gostaria que V. Sª me respeitasse, respei-
tasse a minha inteligência e respeitasse o mandato 
que exerço, porque, aqui, V. Sª está apenas tentando 
ganhar tempo e está, na verdade, demonstrando temor 
em explicar aquilo que a Nação quer saber, ou seja, 
se Cássio Casseb cometeu ou não algo parecido com 
Luiz Augusto Candiota. Candiota não ficou e sobre o 
outro se explica o Presidente Lula.

O Presidente Lula, de coração e por vocação, é 
um indulgente: não demitiu nem o Waldomiro. Ele foi 
demitido a pedidos. O Candiota foi demitido a pedidos. 
Esses aqui só sairão se quiserem. O Presidente Lula 
já disse isso nos jornais de hoje. A notícia foi publica-
da à farta. 

Concluo dizendo que o outro problema que este 
Governo enfrenta é a falta de autoridade do Presidente 
para tomar atitudes. Nomeou mal e não sabe demitir. 
Tinha uma autoridade de palanque e não está saben-
do exercitar essa autoridade de maneira democrática 
e firme ao longo do exercício do Governo.

Isso faz com que eu possa dizer, Sr. Presidente, 
que o Brasil é uma economia complexa e uma socie-
dade complexa também. Tem muitos problemas pela 
frente. Se quisermos discutir essa questão do desen-
volvimento econômico de maneira honesta, concre-
ta, correta, só temos um caminho: indagarmo-nos se 
somos capazes de fazer, daqui para a frente, aquilo 
que, em algum momento do Governo Itamar Franco, 
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foi proposto pelo Ministro da Fazenda Fernando Hen-
rique em relação à estabilidade, resolver o problema 
da inflação. Não resolvemos a questão dos juros e, 
sem equacionar a questão dos juros, não somos ca-
pazes de propor crescimento sustentado, a não ser 
que seja com uma manobra “engana eleitor”, para, 
depois, a frustração ser maior ainda, após fechadas 
as urnas e após sobrevir a nova lufada de realidade 
sobre este País. 

Se quisermos discutir isso a sério, eu gostaria 
muito de ver o Presidente do Banco Central não ser 
acusado de nada, para discutirmos na Comissão de 
Assuntos Econômicos não a sua performance pessoal, 
ética, mas sim a questão dos juros, como se discutiu 
de maneira profunda, aproveitando os ensinamentos 
dos planos frustrados do passado, que desaguaram no 
grande êxito que foi o Plano Real. Temos que fazer o 
mesmo em relação aos juros. Fora disso, sabe V. Exª, 
que é um grande economista, que o Brasil não cresce-
rá de maneira sustentada. Todo governo, no prazo de 
um ou dois anos, tem um crescimento razoável; todo 
governo tem algum momento de depressão, e, no final, 
a média é de aproximadamente dois pontos ao ano. 

O Presidente Lula teria que fazer o Brasil crescer 
de maneira espetacular para poder superar essa idéia 
de fazer o Brasil crescer 4% ao ano. Imaginem, cres-
cer 16% em quatro anos, sendo que cresceu menos 
de 0,2% no primeiro ano! 

Estaremos aqui fazendo um trabalho, a meu ver, 
pequeno se não formos capazes de propor a verda-
deira discussão à Nação: sair fora do panglossianismo 
pelo lado ingênuo, sair fora da operação “engana elei-
tor” pelo lado da perfídia. Temos de discutir para valer 
por que este País empaca no crescimento a partir do 
momento em que ele empaca na equação dos juros. 
Se não se resolve a equação dos juros, ele cresce 
em um ano e não cresce no outro. E, não crescendo 
no outro, a média fica ruim, o Brasil termina vendo as 
levas de desempregados aumentarem o coração de-
sesperançado dos brasileiros, que, a cada momento, o 
reaquecem e, a cada momento, a frustração se renova. 
Proponho uma discussão alta, elevada.

Alerto o Governo: se insiste no otimismo exage-
rado, termina tendo um fim infausto, porque o otimismo 
exagerado é primo da ingenuidade se for, ao mesmo 
tempo, irmão da boa-fé. Ele é primo da perfídia se for 
parente da má-fé.

Pretendo, pura e simplesmente, que aqui analise-
mos o que vai acontecer com o País, e o País precisa 
resolver essa equação dos juros, essa equação do in-
vestimento, sem o que veremos a euforia do Governo 
de maneira absolutamente ciclotímica virar depressão. 
Aqui, já vi o Governo eufórico, já vi o Governo depri-

mido, e essa ciclotimia não é boa para o País, não é 
boa para o Presidente Lula, não é boa para ninguém 
de bom senso neste País. Quero evitar a ciclotimia. 
Deve-se estar eufórico hoje com resultados que são 
previsíveis; amanhã, deprimido com resultados que 
são previsíveis também. Com isso, vamos vendo o 
Brasil cada vez mais perder a fé no destino do País, 
e o brasileiro se criando, crescendo, acreditando que 
o Brasil do futuro já seria uma promessa perdida em 
algum momento deste presente.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 

– Concedo a palavra, pela Liderança do PTB, ao Se-
nador Duciomar Costa. Em seguida, ao Senador João 
Batista Motta, pela Liderança do PMDB.

V. Exª tem a palavra por cinco minutos, de acordo 
com o Regimento Interno.

O SR. DUCIOMAR COSTA (Bloco/PTB – PA. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, assisti, agora há pouco, à Se-
nadora Ideli Salvatti, Líder do Bloco de apoio do Go-
verno nesta Casa, anunciar que o Governo Federal, 
o Governo do Presidente Lula está concedendo um 
aumento no valor do repasse da merenda escolar de 
13 centavos para 15 centavos de reais.

Fico muito feliz em ouvir essa notícia vinda do Go-
verno. Por várias vezes, estive na tribuna desta Casa, 
fazendo apelos ao Governo Federal, tentando sensibi-
lizá-lo para a importância de aumentar o repasse para 
a merenda escolar. O percentual é muito pequeno, é 
verdade – de R$0,13 para R$0,15 –, e não compra 
sequer um chiclete. No entanto, o gesto, a intenção e 
a resposta do Presidente merecem o nosso aplauso, o 
nosso respeito e o nosso elogio. Fico muito feliz, muito 
contente com a notícia que trouxe a Líder do Bloco de 
Apoio ao Governo nesta Casa.

Juntamente com os apelos que fiz em relação 
ao repasse da merenda, por várias vezes usei esta 
tribuna procurando sensibilizar a equipe de Governo 
quanto ao programa Fome Zero, que seria, realmente, 
uma forma de se fazer uma política social adequada 
para este País, uma forma de atender aqueles que 
dela necessitam. Falo da união dos programas Fome 
Zero e Merenda Escolar.

O Merenda Escolar está devidamente consolida-
do em todo o Brasil. Trata-se de um programa que tem 
demonstrado eficiência, que é fiscalizado pelo Conse-
lho Escolar, pela Câmara e pelo Ministério Público, e 
está implantado no Brasil inteiro, chegando a todos os 
seus Municípios, a todos os seus rincões.

Se houvesse uma união do programa Fome Zero, 
que tem recursos, com o programa Merenda Escolar, 
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que deles não dispõe mas possui estrutura, realmente 
seria criado um verdadeiro programa social de com-
bate à fome no País.

Por várias vezes, nesta Casa, apelei para a sen-
sibilidade da equipe de Governo e quero deixar o re-
gistro da minha alegria, não pelos R$0,02, mas pelo 
gesto, pela intenção, pela resposta, que demonstram 
a sensibilidade da equipe de Governo.

Espero retornar a esta tribuna para comemorar, 
Senador Romeu Tuma, a união desses programas. Que 
o Governo realmente compreenda que, com relação 
a esses planos, a esses projetos sociais, não deve se 
preocupar com a digital, com a paternidade, com quem 
os criou, quem os inventou, mas sim com o resultado 
político, com o resultado concreto, para que a popula-
ção possa ter o atendimento que merece.

Durante longos anos, no País, cada governo tem 
inventado um programa novo; cada um quer mostrar a 
sua marca, deixar a sua digital. Tenho certeza de que 
o Presidente Lula não pensa assim, por isso ainda 
acredito que o Fome Zero será um grande programa e 
que alcançará o resultado que Sua Excelência sonhou 
e prometeu nas campanhas, e em que a população 
continua confiando.

Renovo as minhas esperanças de que a equipe 
do Governo e o Presidente Lula olhem com mais ca-
rinho para a proposta que faço, apenas com o apelo 
e o desejo de que esse programa tão bem intencio-
nado tenha os efeitos necessários, de acordo com os 
sonhos do Presidente.

Sr. Presidente, trago à tribuna um outro assun-
to.

Compartilho com esta Casa a satisfação de cons-
tatar a eficácia da Justiça brasileira. Por força de duas 
decisões recentes do Supremo Tribunal Federal, aqui 
me posto, Sr. Presidente, de vestes limpas, isentas 
das nódoas da injustiça, da calúnia vil de adversários 
políticos, da qual fui vítima no ano de 2000, quando 
então candidato à Prefeitura de Belém.

Acusado injustamente, em campanha eleitoral, 
de ter mais de um CPF e de ser falso advogado, tenho 
vivenciado, durante esses quatro anos ulteriores, as 
conseqüências amargas da maledicência, do “denun-
cismo” irresponsável, da politicagem vil a preceder o 
momento crucial das urnas, em detrimento da política 
limpa a que nos obriga a ética e a moral, em que a dis-
sensão surja apenas nos campos das idéias, planos, 
projetos e ideais.

Sr. Presidente, tenho em mão, para minha alegria 
e, a um só tempo, para a frustração de meus detrato-
res, as decisões da mais alta Corte do Judiciário bra-
sileiro, que me inocentam, de forma cabal, das falsas 
acusações de que me fizeram alvo.

Passemos, portanto, às decisões do Supremo 
Tribunal Federal.

Quanto ao meu Bacharelado em Direito – Rela-
tor, Ministro Marco Aurélio:

(...) são irrefutáveis as observações do 
Procurador-Geral da República, quer sob o ân-
gulo da incidência temporal, quer considerada 
a ausência de indícios capazes de conduzir ao 
prosseguimento do inquérito, quanto ao crime 
de falsa identidade, em vista da demonstração 
de que Duciomar Gomes da Costa concluiu o 
Bacharelado em Ciências Jurídicas. Arquive-
se. Publique-se.

No que respeita à questão dos CPFs – Relator, 
Ministro Carlos Britto:

Determino o arquivamento dos autos na 
forma dos arts. 21, XI e 231, do Regimento In-
terno do Supremo Tribunal Federal, bem como 
do art. 3º da Lei nº 8.038/90.

Sr. Presidente, nasci no seio de uma família sim-
ples, de que me orgulho pela solidez de princípios 
morais que me legou. Nada devo à Justiça do meu 
País. Nada devo à minha consciência cristã e cidadã. 
E, sobretudo, nunca estive em dívida com o povo do 
meu Pará quanto a uma postura honrada.

Herdada de meu pai, o íntegro e humilde Antô-
nio Garapeiro, como era conhecido na comunidade de 
Tracuateua, trago no peito a máxima de que o maior 
patrimônio de um ser humano é a sua própria honra. 
A pecha indevida de que fui vítima no ano de 2000 
custou-me anos de angústia. Considero-a dano moral 
inestimável, não pela sua preponderante influência 
na minha derrota nas urnas para a Prefeitura de Be-
lém, mas, sobretudo, pela dor que essa injustiça fez 
transparecer.

Assim, de posse do reconhecimento da minha 
inocência pelo Supremo Tribunal Federal, procurarei, 
Sr. Presidente, a tutela jurisdicional do Estado brasilei-
ro, a fim de obter dos autores desse crime de calúnia a 
devida reparação pelos danos morais que sofri. Quan-
to ao fruto pecuniário dessa ação, aplicá-lo-ei, na sua 
totalidade, em obras sociais do Estado do Pará.

Assumo, pois, Sr. Presidente, da tribuna desta 
Casa, este compromisso: o dinheiro provindo do re-
conhecimento, pelo Judiciário, de danos morais pela 
torpeza que me aviltou, ou seja, pelo crime de uns 
poucos, penalmente nominado de calúnia, terá, no 
meu ponto de vista, contrastantemente, um destino 
nobre, em favor de segmentos carentes e menos as-
sistidos de Belém.

Quis o destino que me candidatasse novamente 
à Prefeitura de Belém, concorrendo ao pleito de outu-
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bro de 2004. Espero que, desta vez, a ética prevaleça, 
que as inverdades não prosperem e que a campanha 
eleitoral se trave no campo limpo das idéias.

Sr. Presidente, faço este pronunciamento porque 
nos aproximamos de um processo de eleição municipal 
em todo o Brasil. Lamentavelmente, o que acontece 
nos pleitos são denúncias infundadas e não temos 
mecanismos rápidos na Justiça para que a reparação 
seja feita. Temos que nos submeter a um processo ju-
diciário lento, moroso, que leva a que, no processo, o 
eleitor não veja esclarecidas calúnias e injúrias, para 
poder fazer o seu juízo de valor. No processo eleitoral, 
não há a resposta rápida necessária para que o eleitor 
faça seu juízo de valor. Espero que avancemos, para 
que, um dia, tenhamos uma Justiça célere, capaz de 
dar resposta, a fim de que o eleitor não seja induzido 
pela maquiagem e por notícias infundadas e calunio-
sas a cometer erros em seu voto. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estou nova-
mente candidato à prefeitura da minha cidade, porque, 
como diz o poeta, Senador Romeu Tuma, os sonhos 
não envelhecem.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Senador Heráclito Fortes, quero cumprimentá-lo pelo 
seu aniversário, que foi domingo, e pedir perdão por 
tê-lo deixado passar. Que a Casa tome conhecimento 
e possa abraçá-lo.

Concedo a palavra ao nobre Senador João Ba-
tista Motta, pela Liderança do PMDB. S. Exª está de-
vidamente autorizado. 

V. Exª dispõe de cinco minutos, Senador.
O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PMDB – ES. Pela 

Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, vou aproveitar o gancho deixado 
pela Líder do Bloco do Governo, Senadora Ideli Salvatti, 
para alicerçar as minhas palavras nesta tarde.

Fiquei muito feliz quando S. Exª anunciou aqui 
obras importantes na BR-101, no Estado de Santa 
Catarina. Gostaria também de, hoje, estar comemo-
rando algumas obras de importância no meu Estado, 
principalmente aquelas sob o Ministério dos Transpor-
tes. No meu Estado, infelizmente, não há nada sendo 
feito por aquele órgão. Nossos portos estão obsoletos 
e as obras não saem do papel. Enquanto na Bahia há 
dois aeroportos internacionais, no Espírito Santo não 
temos um sequer. 

Na BR-101, no meu Estado, indo para Salva-
dor, mais precisamente no sul da Bahia, em 30 dias, 
a Aracruz Celulose perdeu 28 carretas em acidentes 
por causa de uma rodovia completamente esburacada 

e intransitável. Hoje, existem três empresas privadas 
tapando buraco na BR-101 com terra batida. É uma 
notícia triste!

Sr. Presidente, nós poderíamos pôr fim a essa 
situação se o Governo tivesse o mínimo de responsabi-
lidade e atentasse para o estado das nossas estradas 
pelo Brasil afora. Não custaria nada ao Governo criar 
uma câmara de gestão usando dinheiro da Cide, jun-
tando Estados e Municípios, para que recuperássemos, 
no máximo em dois anos, todas as nossas estradas, 
para que criássemos condições para que os nossos 
portos pudessem exportar. 

O Espírito Santo está mandando granito para que 
seja exportado pelo porto do Rio de Janeiro. Pasmem! 
Granito do Espírito Santo está sendo exportado pelo 
porto do Rio de Janeiro! 

O Governo passado criou a câmara de gestão 
para evitar que o apagão acontecesse. Como se tratava 
de um fato que desmoralizaria por completo o Gover-
no, ele tomou providências e acabou com o problema 
naquela ocasião. Por que não fazemos a mesma coisa 
hoje, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores?

Em razão disso, estamos coletando assinaturas 
para apresentar a esta Casa um projeto para que se-
jam isentas de tributação as obras públicas de infra-
estrutura. Vejam bem: o Governo vai ao exterior captar 
recursos no Banco Mundial ou o que valha, traz dinheiro 
para o Brasil e 37% dessa quantia vai diretamente, em 
impostos, para os cofres dos Governos Municipais, Es-
taduais e Federal. Se um Município vai construir uma 
escola ou uma ponte, ele paga 37% de tributo. Ape-
nas 6% voltam para os seus cofres; 26% vão para o 
Estado e aproximadamente 60% vão para o Governo 
Federal. Os Municípios, que já não têm dinheiro para 
fazer suas obras, ainda têm de dar uma parte para o 
Governo Federal por ocasião da construção. 

Estamos então apresentando um projeto para 
isentar as obras públicas de infra-estrutura de tribu-
tação. Assim teríamos obras mais baratas e conse-
guiríamos realizar o desejo de todo brasileiro, que é 
construir este País.

Quero aproveitar, pois o meu tempo está aca-
bando, para cumprimentar o Senador Marcos Guerra, 
que estava no plenário há pouco, já que S. Exª en-
cerra seus trabalhos no Senado amanhã. É um ho-
mem de valor, um homem sério, um homem direito, 
um empresário de responsabilidade do meu Estado, 
mais precisamente do Município de Colatina, que aqui 
esteve substituindo o Senador Gerson Camata. Meus 
parabéns, Senador Marcos Guerra! O Estado do Es-
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pírito Santo o descobriu. O Município de V. Exª há de 
fazer valer aquilo que V. Exª realizou nesta Casa. Se 
bem que perdendo a presença de V. Exª ganharemos 
de volta um grande Senador que esta Casa sempre 
respeitou e admirou. O Senador Gerson Camata foi o 
melhor Governador que o Espírito Santo teve. Como 
Parlamentar, ele tem defendido nosso Estado e sem-
pre esteve ao lado das causas que mais interessam 
ao País. Senador Marcos Guerra, receba aqui o nosso 
abraço. Receba o abraço de todo o povo do Espírito 
santo, que aprendeu a admirá-lo e a ver em V. Exª 
um homem pronto a continuar a representar a nossa 
gente seja nesta Casa seja na Câmara Federal seja 
no Município de Colatina. 

Gostaria de dizer também ao povo do meu Muni-
cípio, Serra – um dos 68 Municípios deste País onde 
haverá eleição em segundo turno; ali fui eleito, em 
1983, com apenas 7.000 votos, o Município não exis-
tia –, que estaremos lá, novamente, disputando a 
eleição para lutar para que a BR-101, que hoje corta 
o nosso Município e que nos está causando grandes 
transtornos, possa ser desviada para ser construída 
atrás do Mestre Álvaro. Essa obra descongestionará 
o tráfego de Carapina e fará com que o nosso Muni-
cípio ganhe aquela artéria para uma via municipal e 
continue cada vez crescendo mais e gerando divisas 
para o nosso País, já que o Município está voltado às 
exportações, ao mercado exterior, colaborando com 
a balança de pagamentos do País e com a economia 
do nosso Estado.

Meus parabéns, Sr. Presidente Senador Marcos 
Guerra! Meus parabéns à Colatina! Meus parabéns ao 
Espírito Santo por tê-lo como representante!

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. João Batista 
Motta, o Sr. Romeu Tuma, 1º Secretário, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Marcos Guerra.

O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB 
– ES) – Senador João Batista Motta, agradeço a V. 
Exª as belas palavras, que nos incentivam a conti-
nuar trabalhando por um Estado e por um País cada 
vez melhor.

Dando continuidade à lista de oradores, concedo 
a palavra ao nobre Senador Mozarildo Cavalcanti.

V. Exª dispõe de até 20 minutos para fazer seu 
pronunciamento.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ontem tive a 
oportunidade de abordar o tema sobre o desenvolvi-
mento da Amazônia e disse, naquela ocasião, que o 
Governo precisava ter um plano estratégico de desen-
volvimento para a Amazônia.

Sr. Presidente, lendo os jornais O Globo, de do-
mingo, e Folha de S.Paulo, de hoje, vejo matéria mui-
to interessante, cuja manchete estampa: “Projeto de 
lei prevê privatização da Amazônia”. A reportagem é 
do jornal O Globo e diz: “Proposta é abrir licitações e 
repassar exploração de áreas públicas na região para 
ONGs e empresas privadas”.

Sr. Presidente, lerei um trecho dessa matéria que, 
realmente, é muito interessante:

O Governo Federal está finalizando o 
texto de um projeto de lei que promete atiçar 
o debate entre os que defendem a preser-
vação integral da Amazônia e aqueles que 
pensam num projeto econômico para a flo-
resta. A proposta, elaborada pelo Ministério 
do Meio Ambiente e que agora está sendo 
ajustada na Casa Civil, prevê a privatização 
de áreas de floresta localizadas em terras pú-
blicas, seja do Governo Federal, de Estados 
ou Municípios.

A idéia é mapear as faixas de floresta 
que estejam fora de unidades de conservação 
e dividi-las em blocos que serão concedidos à 
iniciativa privada por licitação. Qualquer empre-
sa poderá participar, inclusive as estrangeiras 
que têm seus braços no Brasil. O Ministério 
do Meio Ambiente calcula que, para produzir 
de forma sustentável os 30 milhões de metros 
cúbicos de madeira consumidos atualmente na 
Amazônia, será preciso abrir à iniciativa priva-
da algo em torno de 50 milhões de hectares 
de florestas. Ou seja, 15% de toda a região 
amazônica – uma área quase igual à da Bahia 
e maior do que os Estados do Rio de Janeiro, 
São Paulo e Espírito Santo somados.

Diz mais:

O Governo pretende cobrar das conces-
sionárias pelo volume dos produtos retirados 
da floresta. Apesar de ter como foco a extração 
da madeira, a proposta prevê ainda a explo-
ração de outros bens naturais, como frutos, 
resinas e plantas ornamentais, por exemplo. 
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Já existe até uma conta preliminar de quan-
to as concessões gerariam para os cofres da 
União: algo em torno de R$200 milhões por 
ano, metade do orçamento do Ministério do 
Meio Ambiente.

Pela última versão do texto a que O Globo 
teve acesso, os vencedores das licitações teriam 
direito a explorar os recursos naturais das flores-
tas, mas não ganhariam a propriedade da terra. 
O Ministério diz que as regras serão rígidas e 
que, em qualquer tempo, o Governo poderá 
cancelar o contrato se o concessionário esti-
ver extrapolando os limites previstos no edital 
de licitação.

Um dos entusiastas da idéia, o Secretário 
Nacional de Floresta e Biodiversidade, João 
Paulo Capobianco, rechaça o uso da palavra 
“privatização” para definir o modelo proposto 
pelo Governo.

– Não é privatização. Pelo contrário, é a 
soberania total da Amazônia – diz.

– O mais importante dessa estratégia é 
que hoje não existe um mecanismo sustentável 
de terras públicas e agora passaremos a ter 
– reforça o Diretor do Programa Nacional de 
Florestas do Ministério, Tasso Azevedo.

Sr. Presidente, quero, antecipadamente, requerer 
a transcrição, na íntegra, dessas duas matérias, por-
que julgo da maior importância que possamos, efeti-
vamente, debater o assunto, já que virá sob a forma 
de projeto de lei. Espero que venha dessa forma e não 
por medida provisória. Esse é um tema da mais alta 
significação para a soberania do País. O que se está 
fazendo? Um proprietário qualquer na Amazônia, tanto 
faz se tem 100 hectares ou mil hectares, só pode explo-
rar 20% da sua área. E aqui o Governo está propondo 
licitar terras para ONGs, para empresas nacionais ou 
estrangeiras, a fim de explorar madeira e outros bens 
naturais da Amazônia.

Portanto, é uma matéria que deve ser muito bem 
analisada pela Câmara e pelo Senado, considerando 
a complexidade e os riscos que representa para a 
nossa soberania. Será praticamente uma autorização 
para uma pesquisa mais aprofundada da nossa região 
e para o descaminho de matérias que, infelizmente, 
o Brasil não domina, como o controle exato da nossa 
biodiversidade. O Brasil ainda não conhece de fato toda 
a biodiversidade existente na Amazônia. E considero 
um contra-senso abrir dessa forma a exploração das 
nossas florestas. Vejam que o Ministério do Meio Am-
biente tem uma preocupação excessiva com o meio 
ambiente e agora propõe que o Brasil possa arrendar, 

sob qualquer título, suas terras para que empresas, 
diretamente ou camufladas pelo rótulo de ONGs, pos-
sam fazer isso.

A princípio, fico até arrepiado, Sr. Presidente, de 
pensar nesse projeto. Mas, como o projeto ainda não 
chegou ao Congresso, espero que, na Casa Civil, se 
façam realmente os ajustes capazes de garantir ao 
País que a sua soberania e a propriedade sobre o 
patrimônio da Amazônia não estejam definitivamente 
agora à mercê dos grandes interesses internacionais, 
sob o pretexto de explorarmos as nossas potencialida-
des, tanto da madeira quanto de outros bens naturais 
da Amazônia. Isso me preocupa muito. Espero que 
principalmente o Senado Federal se debruce sobre 
a matéria de maneira muito profunda e responsável, 
pois não podemos pensar que, após tanta prega-
ção com relação a manter a Amazônia intocada, feita 
exatamente pelo Ministério do Meio Ambiente, exista 
uma brecha desse tamanho, permitindo a exploração 
das florestas por empresas que, com certeza, serão 
predominantemente estrangeiras ou camufladas de 
outras empresas.

Assim que o projeto chegar à Câmara dos Depu-
tados, quero antecipar o debate no Senado Federal. 
Espero que os Governadores da Amazônia estejam 
atentos para a questão. Espero que todos os brasilei-
ros responsáveis também estejam atentos. Não ape-
nas nós, da Amazônia, mas todo o Brasil deve estar 
atento para a iniciativa, que pode até redundar em al-
gum benefício, mas que é um paradoxo. Atualmente, 
os 25 milhões de habitantes da Amazônia não podem 
adequadamente explorar a madeira, não podem de-
senvolver qualquer tipo de produto agrícola ou mes-
mo manter uma atividade pecuária, pois há uma fis-
calização severa do Ibama e do Incra. E agora vemos 
exatamente o Ministério do Meio Ambiente apresentar 
proposta desse tipo.

Não pretendo prejulgar essa iniciativa, mas gos-
taria de dizer, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
que isso me causa muita estranheza e que, portanto, 
merece de minha parte – e tenho certeza que de todos 
os Parlamentares, tanto Deputados Federais quanto 
Senadores – um estudo acurado, a fim de que possa-
mos, se houver algum benefício, realmente aprovei-
tá-lo. Mas vamos, pelo menos, compatibilizá-lo com 
o que interessa efetivamente ao Brasil e à Amazônia. 
Muito obrigado.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALANTI 
EM SEU PRONUNCIAMENTO:

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I, e § 2º do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB 
– ES) – V. Exª será atendido, nos termos do Regimen-
to Interno.

Concedo a palavra à nobre Senadora Serys Slhes-
sarenko, do PT de Mato Grosso, por cessão do Sena-
dor Ramez Tebet. 

S. Exª dispõe de até 20 minutos para o seu pro-
nunciamento.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 
– MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
em primeiro lugar, quero falar sobre a coluna do jor-
nalista Jânio de Freitas do dia 27 de julho, na Folha 
de S.Paulo, onde esse proeminente jornalista chama 
nossa atenção para um fato da maior importância ao 
qual quase ninguém deu o devido relevo. Trata-se da 
decisão da Presidente da República das Filipinas, Glo-
ria Macapagal Arroyo, de retirar do território iraquiano 
o contingente militar enviado por seu país, contingente 
que prestava serviços auxiliares às forças de ocupa-
ção do Iraque, comandadas pelos Estados Unidos e 
por seus aliados britânicos.

Dois aspectos, Sr. Presidente, dão a medida da 
grandeza e da coragem da decisão da Presidente. De 
um lado, está o motivo imediato de por que o fez, o de 
salvar a vida de um simples motorista de caminhão, ci-
dadão de seu país, seqüestrado e ameaçado de morte 
por guerrilheiros da resistência iraquiana à invasão co-
mandada pela potência imperial. Do outro lado, estão 
todas as razões que supostamente a deveriam compelir 
a não ceder às exigências dos seqüestradores, entre 
as quais se destaca a extrema dependência das Filipi-
nas, país muito pobre e conflagrado internamente, da 
ajuda econômica e militar americana. Ou seja, por um 
lado, a dependência da ajuda americana; por outro, a 
disposição de retirar as tropas filipinas do Iraque para 
não permitir a morte de um caminhoneiro.

Realmente, precisamos dar ênfase a esse tipo de 
atitude. É uma atitude de grandeza imensa, vinda de 
uma mulher presidente! A coragem dessa mulher tem 
que ser salientada, porque sabemos o que Bush está 
fazendo no Iraque, sabemos o que ele pode fazer contra 
um país pequeno como as Filipinas, pobre e dependente 
dos Estados Unidos. E ela teve a coragem de se posi-
cionar dizendo que a vida está em primeiro lugar.

Como frisou o jornalista Jânio de Freitas, jornais e 
televisões mostraram cenas do motorista retornando ao 
lar e sendo recebido pelos filhos, nas mesmas páginas 
em que apareciam as fotos de um búlgaro – como, em 
dias anteriores, ocorrera com americanos, ingleses e 
italianos – sendo levado morto, tão somente para que 
seu país preservasse a tal da “honra”, Senador Edu-
ardo Suplicy, de não negociar com “terroristas”.

Foi precisamente essa noção antiquada e ma-
chista de “honra” que Glória Macapagal Arroyo, Pre-
sidente da República das Filipinas, derrubou com seu 
gesto. A vida de uma pessoa, qualquer pessoa – isso 
é o que a Presidente filipina demonstrou –, vale mais 
que quaisquer razões de Estado alegadas para justi-
ficar a invasão de um país. E isso, Sr. Presidente, sem 
ser necessário considerar a veracidade ou falsidade 
de tais alegações.

Lembremo-nos também do repúdio, por parte de 
cidadãos espanhóis, portugueses e italianos, ao apoio 
dos governos dos seus países à decisão americana de 
atacar o Iraque, repúdio manifestado em demonstra-
ções populares de protesto que tomaram as ruas das 
principais cidades européias e que lamentavelmente 
foram ignoradas pelos chefes de governo. 

O episódio encerra, de fato, lições políticas para 
o mundo. Demonstra, antes de tudo, a diferença que 
uma mulher pode fazer na direção de um governo. 

Não podemos deixar passar despercebido esse 
fato, que aponta para os benefícios de uma verdadeira 
democratização do poder por intermédio da participa-
ção da mulher. Para além da recolocação dos valores 
em sua devida ordem, com a vida humana situada 
acima dos interesses comerciais e econômicos, Gló-
ria Macapagal Arroyo nos ensinou também a apreciar 
a verdade. 

É significativo, Srªs e Srs. Senadores, que te-
nha sido preciso uma mulher no governo de um país 
periférico para mostrar o caminho do humanismo, da 
democracia e da verdade.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª 
me concede um aparte? 

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 
– MT) – Pois não, Senador Eduardo Suplicy.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Em um 
de seus livros, Leonardo Boff nos diz como é importante 
que nós, homens, sejamos conscientes e compreenda-
mos que é muito positivo para o conjunto da sociedade 
que ora o homem, ora a mulher, esteja no comando das 
instituições. Falo das empresas, das organizações, das 
prefeituras, dos governos dos Estados, da Presidência 
da República. Por que razão? A mulher tem certas qua-
lidades, uma certa sensibilidade, um certo olhar para 
perceber determinadas coisas que nem sempre nós, 
homens, somos capazes de ter. Nós, homens, temos, 
naturalmente, outras qualidades. Mas o que V. Exª está 
dizendo, Senadora Serys Slhessarenko, é que houve, no 
caso da Presidenta Glória Macapagal Arroyo, justamente 
essa sensibilidade, esse olhar para, com muita coragem, 
dizer, inclusive diante da pressão do Governo dos Estados 
Unidos da América, que era, sim, importante, conforme 
ressaltou de uma maneira tão brilhante Jânio de Freitas, 
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considerar a vida daquele motorista seqüestrado. Ela se 
sensibilizou diante do apelo, que inclusive leva a outras 
questões importantes, como a própria avaliação crítica 
do papel que as Filipinas tiveram no Iraque ao enviar 
tropas para aquele país. O que mais se verificou, desde 
que a missão da ONU afirmou reiteradamente aos Es-
tados Unidos que não havia encontrado as tais armas 
de destruição em massa, foi o que ocorreu na Espanha, 
onde o povo saiu às ruas e acabou elegendo o Primei-
ro-Ministro Zapatero no lugar daquele que havia levado 
a Espanha a apoiar a ação de guerra dos Estados Uni-
dos; foi o que levou o Partido Trabalhista inglês a sofrer 
uma derrota parcial nas eleições locais deste ano – exa-
tamente em decorrência da diminuição da credibilidade 
do Primeiro-Ministro Tony Blair – e é o que agora está 
levando o Senador John Kerry, do Partido Democrata, a 
superar o Presidente George Walker Bush com razoável 
vantagem em função da diminuição de sua credibilida-
de. É muito importante que observemos essa evolução. 
Senadora Serys Slhessarenko, eu havia feito aqui um 
apelo muito forte ao Governo dos Estados Unidos, antes 
de irem para a guerra contra o Iraque, no sentido de que 
procurassem se lembrar mais das lições de grandes líde-
res norte-americanos, a começar por Martin Luther King 
Junior, que dizia sempre que era necessário confrontar 
a força física com a força da alma.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 
– MT) – Com certeza.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Infe-
lizmente, essa lição não foi levada em devida consi-
deração. Esperemos que as lições da história sirvam 
para que os Estados Unidos tomem outro caminho e 
que atitudes como a da Presidente Gloria Arroyo, das 
Filipinas, possam contribuir para que haja uma trans-
formação em direção à democracia no Iraque.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 
– MT) – Obrigada, Senador Eduardo Suplicy.

Peço, Sr. Presidente, um pouco mais de tempo 
para completar essa idéia. Realmente, eu precisava 
registrar...

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Per-
mita sugerir a V. Exª que o seu pronunciamento seja 
encaminhado pelo Presidente do Senado à Embaixada 
das Filipinas e, inclusive, à Presidente Glória Arroyo, 
que merece saber do conteúdo de pronunciamento 
de V. Exª.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 
– MT) – Obrigada pela sugestão, Senador Eduardo 
Suplicy. Faço já a solicitação ao Sr. Presidente para 
que o meu pronunciamento seja enviado à Embaixada 
das Filipinas e à Presidente das Filipinas.

O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB 
– ES) – V. Exª será atendida na forma do Regimento 
da Casa.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 
– MT) – Muito obrigada, Sr. Presidente.

Agradeço muito a V. Exª pelo aparte, Senador Su-
plicy, aparte cuja grandeza enriquece o nosso o nosso 
pronunciamento. Realmente precisávamos registrar a 
grandeza e a coragem desse gesto. Aparentemente, 
pode não parecer tão grande e corajoso, mas ir para 
o enfrentamento com o tirano do planeta...

O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB – ES) 
– Peço a V. Exª que conclua o seu pronunciamento.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 
– MT) – Eu pedi alguns minutos para concluir...

O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB 
– ES) – É que a sessão, de acordo com o Regimento 
Interno, já deveria ter sido encerrada.

Prorrogo a sessão e concedo a V. Exª mais cin-
co minutos.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 
– MT) – Muito obrigada, Sr. Presidente.

É que precisamos mostrar, Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, Senador Eduardo Suplicy, que nos 
aparteou, que aparentemente são gestos pequenos, 
mas se muitos no planeta tiverem essa coragem aca-
baremos com os tiranos e os Bush da vida não terão 
mais espaço no planeta.

Registro ainda que ontem teve início uma con-
ferência estratégica para a agenda da mudança. Tra-
ta-se da II Conferência Nacional por uma Educação 
do Campo, que conta com aproximadamente mil par-
ticipantes, que estão reunidos em Luziânia, município 
goiano que compõe a região do entorno do Distrito 
Federal. Lá estão inúmeras entidades. 

Na oportunidade, ficou bastante transparente a 
diferença de governo, pois o nosso Ministro da Edu-
cação, Tarso Genro, esteve presente à II Conferência 
ontem – à primeira conferência o Sr. Paulo Renato não 
teve a coragem de comparecer.

Cito rapidamente algumas palavras proferidas 
pelo companheiro João Pedro Stédile, da Coordenação 
Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra, durante a cerimônia de abertura. Na opinião dele, 
a questão da educação para o campo e no campo ga-
nha mais relevância porque vem num momento-chave, 
momento em que o Brasil vive uma crise de projeto.

O Sr. Stédile lembrou em seu discurso aquilo 
que o presidente de Cuba, Fidel Castro, sempre diz, 
ou seja, que as mudanças hoje não devem mais ser 
feitas com fuzis mas sim com lápis e caneta. 
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Saúdo os companheiros e companheiras da Contag 
e as inúmeras entidades que, como eu, compareceram à 
II Conferência Nacional por uma Educação do Campo.

Quero pedir que se registre aqui também, Sr. Pre-
sidente, que não há democracia sem escola pública 
forte. Somente com uma escola pública de qualidade 
é possível construir um verdadeiro Estado republicano 
– foi o que defendeu o professor francês Bernard Char-
lot durante debate no III Fórum Mundial de Educação 
que está acontecendo em Porto Alegre. 

Eu vou deixar o documento aqui para que seja 
transcrito nos Anais, tanto o da II Conferência Nacional 
por uma Educação do Campo quanto o documento do 
III Fórum Mundial de Educação.

Muito obrigada. 

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUN-
CIAMENTO DA SRA. SENADORA SERYS 
SLHESSARENKO.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – MT. 
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, a capacidade dos meios de comunicação 
atuais de transmitir instantaneamente imagens e sons dos 
acontecimentos, de um lado para outro do globo, pode 
induzir pessoas menos conscientes dos condicionamen-
tos ideológicos das agências de notícias à impressão 
de que o mundo passa diária e neutramente diante dos 
nossos olhos, restando a cada um a interpretação dos 
fatos. É evidente, porém, que as coisas não se passam 
bem assim. Tivemos, aliás, recentemente, um exemplo 
muito ilustrativo do viés com que nos são apresentados 
os eventos, especialmente no âmbito internacional.

Em sua coluna do dia 27 de julho na Folha de 
S.Paulo, Jânio de Freitas chama nossa atenção para 
um fato da maior importância ao qual quase ninguém 
deu o devido relevo. Trata-se da decisão da Presidente 
da República das Filipinas, Glória Macapagal Arroyo, de 
retirar do território iraquiano o contingente militar enviado 
por seu país, contingente que prestava serviços auxilia-
res às forças de ocupação do Iraque, comandadas pelos 
Estados Unidos e por seus aliados britânicos.

Dois aspectos dão a medida da grandeza e da 
coragem da decisão da Presidente. De um lado, está 
o motivo imediato de por que o fez, o de salvar a vida 
de um simples motorista de caminhão, cidadão de seu 
país, seqüestrado e ameaçado de morte por guerri-
lheiros da resistência iraquiana à invasão comanda-
da pela potência imperial. Do outro lado, estão todas 
as razões que, supostamente, a deveriam compelir a 
não ceder às exigências dos seqüestradores, entre as 
quais se destaca a extrema dependência das Filipinas, 
país muito pobre e conflagrado internamente, da ajuda 
econômica e militar americana.

Como frisou o jornalista Jânio de Freitas, jornais 
e televisões mostraram cenas do motorista retornan-
do ao lar e sendo recebido pelos filhos, nas mesmas 
páginas em que apareciam as fotos de um búlgaro 
– como, em dias anteriores, ocorrera com americanos, 
ingleses e italianos – sendo levado morto, tão somente 
para que seu país preservasse a tal da “honra” de não 
negociar com “terroristas”.

Foi precisamente essa noção antiquada e machista 
de “honra” que Glória Macapagal Arroyo derrubou com 
seu gesto. A vida de uma pessoa, qualquer pessoa – isso 
é o que a Presidente filipina demonstrou –, vale mais 
que quaisquer razões de Estado alegadas para justificar 
a invasão de um país. E isso sem ser necessário consi-
derar a veracidade ou falsidade de tais alegações.

Lembremo-nos também do repúdio, por parte de 
cidadãos espanhóis, portugueses e italianos, ao apoio 
dos governos de seus países à decisão americana de 
atacar o Iraque, repúdio manifestado em demonstra-
ções populares de protesto que tomaram as ruas das 
principais cidades européias e que lamentavelmente 
foram ignorados pelos chefes de governo.

O episódio encerra, de fato, lições políticas para 
o mundo. Demonstra, antes de tudo, a diferença que 
uma mulher pode fazer na direção de um governo. A 
sensibilidade política que salvou a vida do motorista 
Angelo de La Cruz faltou, por exemplo, ao então Pri-
meiro-Ministro espanhol José María Aznar, quando 
este tentou faturar eleitoralmente o atentado aos trens 
suburbanos de Madri, ao insistir em atribuí-lo aos na-
cionalistas bascos, apesar de todas as evidências que 
apontavam para uma represália árabe à participação 
espanhola na invasão do Iraque.

Não podemos deixar passar despercebido esse 
fato que aponta para os benefícios de uma verdadeira 
democratização do poder, por intermédio da participação 
da mulher. Para além da recolocação dos valores em sua 
devida ordem, com a vida humana situada acima dos 
interesses comerciais e econômicos, Glória Macapagal 
Arroyo nos ensinou também a apreciar a verdade, ao 
contrário da desfaçatez de tantos dirigentes nacionais 
que parecem não se cansar de impingir a seus povos 
e ao mundo as mais deslavadas mentiras.

É significativo, Srªs e Srs. Senadores, que te-
nha sido preciso uma mulher no governo de um país 
periférico para mostrar o caminho do humanismo, da 
democracia e da verdade.

Muito obrigada.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE A 
SRA. SENADORA SERYS SLHESSARENKO 
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno)
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O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB 
– ES) – Os seus pedidos serão atendidos de acordo 
com o Regimento da Casa, Srª Senadora.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Sr. 
Presidente Marcos Guerra, pediria a V. Exª a gentileza 
de me conceder alguns minutos, já que estava aguar-
dando para um brevíssimo pronunciamento.

O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB – ES) 
– Concedo a V. Exª até três minutos para fazê-lo.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para 
uma breve comunicação. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, primeiro gostaria de registrar que fiz uma 
visita hoje ao presidente do Banco do Brasil, Cássio 
Casseb Lima. Disse a S. Exª que seria perfeitamen-
te natural que o presidente Henrique Meirelles e ele 
fossem convidados pela Comissão de Assuntos Eco-
nômicos para prestarem esclarecimentos sobre os fa-
tos que têm sido objeto de reportagens na imprensa. 
Disse-lhe também que essa seria uma boa oportuni-
dade para que comentassem, além daqueles fatos, a 
evolução tão positiva que a economia brasileira vem 
tendo e, no caso do presidente do Banco do Brasil, 
os bons resultados que o Banco do Brasil vem tendo 
com o desempenho de responsabilidade, sobretudo 
do próprio Dr. Cássio Casseb Lima.

Peço que seja inserido nos Anais esclarecimento 
que me foi enviado por S. Exª relativamente ao show 
de Zezé di Camargo e Luciano – esclarecimento que 
também foi encaminhado a diversos senadores e lí-
deres, tendo, inclusive, o Senador Arthur Virgílio se 
manifestado a respeito.

Trata-se de um ofício encaminhado A SRA. Maria 
Victoria de Mesquita Benevides Soares, presidente da 
Comissão de Ética Pública, que lhe pediu informações 
a respeito. Aqui estão, inclusive, as medidas que S. 
Exª tomou para evitar que se repitam problemas como 
aquele. Ou seja, foi incluído na política geral do Banco 
as medidas a seguir:

a) inclusão na Política Geral do Banco 
de dispositivo que vede o financiamento de 

eventos promocionais que beneficiem parti-
dos políticos;

b) reduzir as alçadas do Comitê de Ad-
ministração da Diretoria de Marketing, privile-
giando as decisões relacionadas à promoção 
de eventos no Comitê de Comunicação, fórum 
colegiado composto por diretores e altos exe-
cutivos da Empresa;

c) aperfeiçoamento do processo de con-
formidade relacionado a tais decisões, com a 
institucionalização, entre outras a serem defi-
nidas pela Diretoria de Controles Internos, das 
seguintes regras:

– inclusão do diretor de controles inter-
nos no Comitê de Comunicação; 

– encaminhamento de relatório mensal 
de acompanhamento das decisões ocorridas 
no âmbito da Diretoria de Marketing ao Comitê 
de Comunicação; 

– exigência de declaração formal do be-
neficiário de que os recursos para promoção e 
patrocínio não se destinam a financiar evento 
promocional que beneficie partido político.

Sobre os resultados tão positivos que o Banco 
Central vem tendo, avalio que quando o Presidente 
estiver aqui poderá detalhá-los da melhor maneira 
possível.

Requeiro também sejam inseridos nos Anais do 
Senado o conteúdo das diversas críticas formuladas ao 
filme “Pelé Eterno”, todas exaltando esse filme extraor-
dinário, os depoimentos de Augusto Nunes, Villas-Bôas 
Corrêa, Arnaldo Jabor, Juca Kfouri, que ressaltam a 
excelência desse documentário sobre o maior jogador 
de futebol de todos os tempos.

E só para citar um pequeno trecho, porque on-
tem falei já a respeito disso, Augusto Nunes diz em 
sua crônica:

Como entender que um jovem destro 
aprendesse a fazer aquilo tudo com a perna 
esquerda, de tal forma que a certa altura nin-
guém sabia qual fora a escolha da natureza? 
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Como comparar a qualquer outro um craque 
que ganhou a primeira Copa do Mundo aos 
18 anos – e nos 17 seguintes seria titular ab-
soluto da Seleção Brasileira e do Santos? E 
faria 1.281 gols, e provaria com os que por 
muito pouco não fez que no futebol pode ha-
ver a imperfeição mais que perfeita? Que in-
terromperia combates entre guerrilheiros mais 
interessados em vê-lo atacar?

Como acreditar que Pelé tinha mesmo 
equilíbrio de ginasta, rapidez de velocista, 
força de decatleta, resistência de maratonista, 
coragem de um brigador das ruas do Harlem? 
Como entender que, com um pouco mais de 
1,70m, chegasse a altitudes inatingíveis para 
gigantes que tentavam impedir-lhe a cabeça-
da perfeita?” 

Senador Marcos Guerra, recomendo a V. Exª, 
como a todos as demais Senadoras e Senadores e a 
todos os brasileiros que assistam ao filme “Pelé Eter-

no”, sobre o qual já falei ontem. Fiquei comovido, as-
sim como certamente V. Exª – não sei para que time 
torce, mas mesmo que fosse para um dos times con-
tra os quais Pelé jogou e marcou gols – também se 
emocionará, porque verá em “Pelé Eterno” a figura de 
um brasileiro negro, nascido em família humilde, que 
soube ser um exemplo de auto-estima, de um brasi-
leiro que acreditou em si próprio e que levou a tantos, 
ao verem este filme, a se esmerarem ainda mais na 
arte do futebol, paixão do povo brasileiro.

Peço que sejam inseridos, no meu pronuncia-
mento, esses comentários.

Obrigado.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB – ES) 
– Com certeza, nobre Senador Eduardo Suplicy, o Rei 
Pelé é um ídolo de todos nós.

O pedido de V. Exª será atendido na forma do 
Regimento da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB 
– ES) – Os Srs. Senadores Paulo Paim, Marcos Guer-
ra, Eduardo Azeredo e Mozarildo Cavalcanti enviaram 
discursos à Mesa para serem publicados na forma do 
disposto no art. 203, combinado com o inciso I e o § 
2º do art. 210 do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, no último domingo entrou em vigor a reso-
lução nº 653 da Agência Nacional de Transportes Ter-
restres que regulamentou o direito ao uso do transporte 
interestadual de passageiros pelas pessoas maiores 
de 60 anos de idade, segundo estabelece Estatuto do 
Idoso, projeto de minha autoria transformado na Lei 
nº 10.741 de 2003.

De acordo com a resolução, as empresas presta-
doras do serviço deverão reservar ao idoso com renda 
igual ou inferior a dois salários mínimos duas vagas 
gratuitas em cada veículo do serviço convencional de 
transporte rodoviário interestadual de passageiros.

Além das duas vagas gratuitas, a empresa deverá 
conceder ao idoso um desconto mínimo de cinqüenta 
por cento do valor da passagem para os demais as-
sentos do veículo.

O benefício deve ser concedido aos idosos que 
apresentarem um documento de identidade e com-
provante de renda. 

Os guichês das empresas devem ser procurados 
no prazo mínimo de sete dias antes da viagem. 

O benefício não inclui as taxas de embarque 
nem as taxas de pedágio cobradas eventualmente 
nas estradas.

Apesar do início da vigência da regulamentação, 
um balanço da Agência Nacional dos Transportes Ter-
restres mostrou que embora 44 idosos tivessem pro-
curado seu direito em todo o País, apenas cinco foram 
beneficiados.

Todos os demais tiveram seus benefícios nega-
dos pelas empresas de ônibus.

Isso ocorreu porque das 250 empresas existentes 
no Brasil, 110 são representadas pela Associação Bra-
sileira dos Transportadores Interestaduais (Abrati).

Esta associação obteve uma liminar na quarta-
feira da semana passada que impede a ANTT de punir 
as empresas afiliadas que não estiverem cumprindo o 
Estatuto do Idoso. 

A liminar foi concedida na quarta-feira da semana 
passada, antes mesmo da entrada em vigor da resolu-
ção, pelo Juiz da 14ª Vara da Justiça Federal do Distri-
to Federal, que seguramente não soube interpretar a 
resolução e muito menos o Estatuto do Idoso.

Essa liminar só tem uma virtude: provar que a 
propalada morosidade da Justiça não existe, pelo me-
nos quando se trata de revogar direitos assegurados 
em lei para as pessoas idosas. 

Foi assim que a Justiça procedeu para mandar 
descontar os 11% dos proventos dos aposentados, 
é assim que procede com relação ao direito da gra-
tuidade ou do desconto para os idosos no transporte 
interestadual de passageiros.

Nos conforta neste momento a posição adotada 
pela Agência, que está fiscalizando com rigor o cum-
primento das normas, prometendo aplicar as multas 
às empresas infratoras da legislação. O valor das 
multas varia de R$764,00 a R$ 2.293,00 por idoso e 
por infração.

Além disso, a Agência recorreu da liminar com 
a esperança, que também é nossa, da sua imediata 
revogação. 

Um dos principais questionamentos da Abrati é 
a falta de uma contrapartida do governo para custear 
o subsídio. 

Mas nem mesmo todas as suas empresas filiadas 
concordam, como a Unesul e a Andorinha, que infor-
maram que estão cumprindo o Estatuto do Idoso.

As empresas Expresso Brasileiro, Trans Piauí e 
Rio Doce concederam o benefício para os poucos ido-
sos que solicitaram a passagem gratuita. 

Outra companhia, a São Geraldo, concedeu a 
passagem em uma rodoviária do Rio, mas negou o 
benefício em outra, em Pernambuco. Neste caso, não 
sabemos se imperou a falta de critérios ou de infor-
mações.

O que é lamentável de tudo isso é que dos mais 
de 40 passageiros idosos que buscaram o usufruto de 
um direito, apenas cinco conseguiram usufruí-lo com 
as passagens gratuitas emitidas no Rio de Janeiro, 
São Paulo e Brasília.

Mas o Estatuto do Idoso e a resolução que o 
regulamentou não têm valor apenas nessas capitais. 
São diplomas legais que devem ser observados em 
todo o território nacional.

A lei deve ser cumprida. Se as empresas recla-
mam de eventuais perdas financeiras, o que não nos 
parece verdadeiro, essa questão deve ser discutida 
em outra esfera. Mas sem prejuízo do cumprimento 
da lei, para que o Estado de Direito não sofra qual-
quer contestação.

Era o que tinha a dizer.
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O SR. MARCOS GUERRA (PSDB – ES. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, encontra-se na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, tendo como Relator o Senador 
José Maranhão, para apreciação de emenda de plená-
rio, a PEC n° 40, de 1999, de iniciativa do meu amigo, 
ex-senador e atual Governador, Paulo Hartung. Ela tra-
ta de matéria da mais alta relevância para numerosos 
municípios e de grande parcela da população que vive 
ao longo da extensa faixa litorânea brasileira.

Refiro-me a quem vive nos denominados “terrenos 
de marinha” e seus acrescidos, ou seja, avanços de 
terra em direção ao mar, decorrentes do deslocamento 
da areia ou outro fenômeno natural, ou de aterros feitos 
pelo homem, como em Vitória e Rio de Janeiro.

Os terrenos de marinha e seus acréscimos es-
tão incluídos entre os bens da União e neles vigora o 
anacrônico instituto jurídico da enfiteuse, herança da 
antiga Roma e dos regimes feudais. O senhor feudal, 
procurando fixar o lavrador no campo, cedia-lhe o direito 
de uso da terra em troca de uma retribuição anual.

Além do anterior Código Civil brasileiro, apenas 
outros dois – o português e o italiano – tratavam des-
se ultrapassado instituto jurídico, como assinala Wa-
shington de Barros Monteiro em seu Curso de Direito 
Civil. O novo Código Civil brasileiro, no entanto, já se 
modernizou. Proibiu a enfiteuse, mantendo apenas as 
existentes, até a sua extinção, e também a existente 
nos terrenos de marinha, porque baseada no disposi-
tivo que a PEC nº 40, de 1999, pretende eliminar do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 

Quem fez alguma edificação em terrenos de ma-
rinha não tem direito pleno de propriedade. É foreiro. 
Pode fazer benfeitorias, pode transferir o imóvel, por 
herança ou alienação, mas não tem, sobre ele, o direito 
integral de proprietário. Tem de pagar perpetuamente à 
União uma espécie de aluguel anual chamado de foro 
e equivalente a 0,6% do valor do imóvel e, no caso de 
transferência, pagar, a título de laudêmio, 5% do valor 
do terreno e das benfeitorias existentes. 

Aí é que começam os problemas. O foro e o lau-
dêmio cobrados pela União não se enquadram nas 
categorias de taxa ou imposto. Não estão sujeitos às 
normas do Código Tributário Nacional nem às normas 
tributárias constitucionais. Não há o impedimento da 
bitributação, nem existem limites para aumentos. Sobre 
o mesmo fato gerador, por exemplo, a venda do imóvel, 
o foreiro tem de pagar os 5% do laudêmio à União e 
mais o imposto local de transferência de imóveis.

Na fixação do foro e do laudêmio, há muito de 
subjetividade e de arbítrio. A Secretaria do Patrimônio 
da União costuma tomar por base os valores que ser-
vem de cálculo para o lançamento do Imposto Predial e 

Territorial Urbano e para o Imposto sobre Transferência 
de Bens Imóveis. Ou seja, o valor venal do imóvel. E 
embora o domínio da União se aplique ao terreno, o 
foro e o laudêmio são cobrados também sobre o valor 
das benfeitorias. 

Pode-se bem imaginar o que isto significa para 
milhares de pessoas que possuem apartamentos em 
prédios erguidos em terrenos de marinha em todo o 
litoral, inclusive em cidades como o Rio de Janeiro. Es-
tão à mercê de injustiças e da insegurança jurídica.

A Secretaria do Patrimônio da União transformou-
se numa espécie de gigantesca imobiliária, incumbida 
de arrecadar, em todo o Brasil, os foros e laudêmios. 
Isto numa época em que os governos se empenham 
em diminuir o tamanho do Estado, em deixá-lo apenas 
com as atribuições essenciais. 

Essa atividade da União, além da sobrecarga 
financeira que impõe aos negócios imobiliários em 
toda a faixa “de marinha”, traz embutidos os transtor-
nos típicos da burocracia. Para se vender um imóvel, 
não basta pagar o imposto local de transferência e ir 
ao cartório para lavrar a escritura. Tem-se de, previa-
mente, recolher o laudêmio, no valor de 5% – repito: 
sobre o valor do terreno e das benfeitorias – e requerer 
a autorização à Secretaria do Patrimônio da União, o 
que pode levar meses. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não há 
nada que justifique a manutenção dessa faixa de terra 
entre os bens da União e seu arcaico sistema de “en-
fiteuse”. Terrenos de marinha é coisa que só existe no 
Brasil. E é bom que se esclareça, desde logo, que são 
terrenos de marinha e não da marinha. São “de mari-
nha”, por se situarem junto ao mar. Mas pertencem à 
União e são administrados por um órgão do Ministério 
do Planejamento.

A confusão que muita gente faz não deixa de 
ter certo sentido, porque historicamente essa faixa de 
terra tinha algo a ver com a segurança nacional, em-
bora os primeiros atos a ela relativos não a tivessem 
mencionado expressamente.

O primeiro desses atos, o Aviso Imperial de 18 
de novembro de 1818, estabeleceu: “15 braças cra-
veiras da linha d’água do mar, e pela sua borda são 
conservadas para servidão pública; e tudo o que toca 
a água do mar e acresce sobre ela é da nação”. Ou-
tro Aviso Imperial, de 12 de julho de 1833, dispôs que 
são terrenos de marinha “todos os que, banhados pe-
las águas do mar ou dos rios navegáveis, em sua foz, 
vão até a distância de 15 braças craveiras para a par-
te das terras, contados desde o ponto em que chega 
o preamar médio”. Trinta e três metros correspondem 
às 15 braças craveiras da época, e o preamar médio, 
ali referido, é o do ano de 1831.
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A razão para se fixar a faixa em 33 metros es-
taria na necessidade de se estabelecer uma primeira 
linha de defesa em caso de ataque marítimo. Como o 
alcance máximo de um canhão, na primeira metade 
do século XIX, era de três milhas, defesas montadas 
em determinados pontos da costa podiam proteger 
razoavelmente bem as cidades litorâneas.

Essa razão, no entanto, só veio a ser explicitada 
em 1916, como diz Rosita de Souza Santos em seu 
livro sobre terrenos de marinha. Constou de resposta 
do então Ministro da Fazenda a uma consulta da Câ-
mara dos Deputados sobre projeto de lei que ali tra-
mitava com o objetivo de autorizar a alienação dessa 
faixa de terra. 

Na década de 40 do século passado, porém, 
esse tipo de linha de defesa já não tinha mais sentido. 
Navios americanos da Segunda Guerra Mundial po-
diam atingir alvos a até 30 quilômetros de distância, 
sem falar nos porta-aviões. E hoje vivemos a época da 
guerra tecnológica, dos foguetes de longa distância e 
das bombas ditas inteligentes, como se viu há pouco 
no Iraque. Não quero, entretanto, entrar nesse terreno, 
que não é minha seara nem meu objetivo. Segurança 
nacional é com o Ministério da Defesa. As Forças Ar-
madas é que sabem o que é melhor para a defesa na-
cional. Mas sob esse aspecto, a PEC nº 40, nos termos 
do substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, apresenta o que me parece solução de 
bom senso, ao permitir que o Poder Executivo reserve 
as áreas que as Forças Armadas considerem indispen-
sáveis à segurança e à vigilância da costa. 

Então, com todo respeito às opiniões em con-
trário, não procede a alegação de que os terrenos de 
marinha, por motivo de segurança nacional, não podem 
ser transferidos aos municípios para se pôr fim à ana-
crônica “enfiteuse”. Nem que são importante fonte de 
receita. Segundo matéria publicada pela revista Veja, 
edição de 26 de junho de 2002, o laudêmio rendeu, 
em 2001, R$48 milhões. Vamos admitir que, com o foro 
anual, essa importância chegue, hoje, aos 100 milhões. 
É pouco para a União e muito para os que arcam com 
o ônus de pagar foros e eventuais laudêmios, além de 
todos os demais tributos municipais e federais. 

Mas os problemas não param por aí. Boa parte 
dos terrenos de marinha não está demarcada nem há 
meios de fazê-lo objetivamente. Os 33 metros devem 
ser contados a partir do preamar médio de 1831, ou 
seja, a média das marés mais altas ocorridas naquele 
ano. Como encontrar exatamente essa linha de 1831 
– transcorridos mais de 170 anos? Em vários trechos, 
essa faixa de terreno deve estar hoje submersa, pois 
segundo estudos climatológicos, o degelo nas regi-

ões polares faz o nível do mar subir 50 centímetros 
por século.

Em outros pontos, foram os aterros – naturais ou 
não – que apagaram os vestígios da linha do preamar 
médio de 1831. Impera então o arbítrio. Em Vitória, 
bairros inteiros, construídos sobre aterros, como En-
seada do Suá, Praia do Canto e São Pedro, são tidos 
como pertencentes a terrenos de marinha! Até imó-
veis situados a um quilômetro do mar chegam a estar 
nessa situação.

Em criterioso estudo sobre terrenos de marinha, 
datado de 21 de maio de 2002, Porto Alegre, e dispo-
nível na Internet, o Dr. Helvécio Duia Castello observa 
que a Secretaria do Patrimônio da União – são suas 
palavras – “vem tentando fazer do Estado do Espíri-
to Santo em geral e sua capital (a ilha de Vitória) em 
particular, laboratório da sanha arrecadadora de cer-
tos setores da máquina federal”. E prossegue: “Nega 
vigência ao art. 252 da Lei de Registros Públicos, que 
assegura a eficácia da transcrição enquanto não re-
gularmente cancelada, ainda que o título que lhe deu 
origem seja desfeito, anulado ou cancelado.”

“No que diz respeito aos terrenos de marinha e 
seus acrescidos – continua – são incontáveis os imó-
veis lançados nos Registros de Imóveis de Vitória-ES 
ao longo dos últimos setenta ou oitenta anos como 
terrenos alodiais (aqueles cuja titularidade plena per-
tence a uma só pessoa) que estão sendo cadastrados 
administrativamente pela Delegacia do Patrimônio da 
União como sendo de marinha. Ainda que tais terre-
nos fossem de marinha e estivessem registrados como 
terrenos alodiais, não restaria à União outra alternativa 
que não fosse a propositura da competente ação ju-
dicial para anulação de tais registros. Ao invés de um 
comportamento condizente com o estado democrático 
de direito em que vivemos, preferiu certo segmento do 
funcionalismo federal enveredar pelos descaminhos da 
pressão e desinformação, induzindo larga margem da 
população a requerer aforamentos de legitimidade no 
mínimo duvidosa.”

Por aí se vê a enorme confusão jurídica e burocrá-
tica feita pelos terrenos de marinha e seus acrescidos. 
A população litorânea do meu Estado e de todo o litoral 
brasileiro confia em que o Senado Federal aprovará a 
PEC nº 40, dando o primeiro e decisivo passo para o 
Congresso Nacional extinguir, finalmente, os terrenos 
de marinha e a medieval figura da enfiteuse, deixando 
para os municípios a alienação dos terrenos, com pre-
ferência para seus ocupantes, que assim terão o justo 
e definitivo título de propriedade. E estou certo de que 
esta Casa não frustrará essa expectativa.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu gostaria 
de abordar um outro assunto, dizendo que o empre-
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endimento moderno compreende basicamente quatro 
níveis: grandes, médias, pequenas e microempresas.

Desde 1996 os pequenos e microempreendi-
mentos passaram a receber tratamento diferenciado, 
segundo a Lei nº 9.317/96, que “dispõe sobre o regime 
tributário das microempresas e das empresas de pe-
queno porte, institui o Sistema Integrado de Pagamen-
to de Impostos e Contribuições das Microempresas e 
das Empresas de Pequeno Porte – Simples...”. Embora 
hajam transcorridos sete anos, sem que as faixas que 
estabelecem os limites de cada uma fossem reajus-
tadas, essa foi uma providência inicial de estímulo ao 
funcionamento normatizado dessas categorias.

No decorrer desses sete anos, muitos desses 
pequenos negócios sobreviveram à custa da sonega-
ção de impostos e da corrupção de agentes da fisca-
lização; diversos encerraram suas atividades definiti-
vamente; outros, ainda – e não poucos -, passaram à 
informalidade. Essas duas categorias, em conjunto, 
são responsáveis por quase 90% da força de traba-
lho ocupada neste País e estão impedidas de crescer, 
para não ultrapassarem os limites das respectivas fai-
xas de classificação.

É preciso destacar, Srªs e Srs. Senadores, que 
essa Lei é mais excludente que includente, pois não 
contempla a grande maioria dos prestadores de ser-
viço, como as oficinas mecânicas, academias de gi-
nástica, serviços de limpeza e de turismo, entre vários 
outros. Enquanto o mundo todo está terceirizando as 
atividades, o Brasil, na contramão da História, inibe 
essa categoria de ser amparada por lei. Entretanto, 
em breve, o País precisará gerar empregos no setor 
de prestação de serviços.

Por esse motivo, senti uma grande satisfação 
ao relatar, na Comissão de Assuntos Econômicos, os 
Projetos nºs 64 e 65 de 2004, de autoria do Senador 
Maguito Vilela, que concedem a esses setores o direito 
aos mesmos incentivos dos demais empreendimentos 
de porte similar.

Considero, outrossim, uma vergonha as autori-
dades não terem prestado atenção a esse conjunto de 
melhorias voltadas para o estímulo à formalidade e à 
geração de empregos.

As grandes empresas, a maioria delas voltada 
para as atividades exportadoras, usufruem dos bene-
fícios e facilidades da tecnologia, bem como de legis-
lação específica e incentivos especiais. Com grande 
parte das tarefas mecanizada, é, dentre as quatro ca-
tegorias, a que menos emprega, pois é a que menos 
necessita de mão de obra, devido à sua alta produção 
per capita.

As empresas de médio porte, quase todas so-
breviventes de antigos empreendimentos familiares, 

são as que atualmente enfrentam as maiores dificul-
dades, pois não dispõem de nenhum incentivo ao seu 
funcionamento. Pagam integralmente os impostos e 
costumam ter um quadro de funcionários de baixa 
rotatividade, aos quais procuram proporcionar treina-
mento e atualização. Encontram-se asfixiadas entre os 
grandes empreendimentos e os de menor porte, em-
bora tenham sobrevivido a vários planos econômicos 
mal sucedidos, nos últimos vinte anos.

Por essas razões, apresentei os três últimos pro-
jetos deste meu curto período representando o Espírito 
Santo no Senado Federal.

O Projeto de Lei do Senado nº 213 “estabele-
ce normas para redução da contribuição empresarial 
para a Seguridade Social, relativa à remuneração de 
segurados empregados, empresários, trabalhadores 
avulsos e autônomos.”

O objetivo da proposição é adequar diretamente 
a carga tributária, com vistas a aumento de salários, 
criação de novos empregos e elevação da arrecada-
ção pública.

O projeto em questão estabelece os indicadores 
que servirão de base aos cálculos de redução nas alí-
quotas da contribuição previdenciária, bem como as 
respectivas fórmulas de apuração. 

Em resumo, Sr. Presidente, essa proposição é 
uma evidência concreta de que é possível reduzir 
carga tributária e, ao mesmo tempo, elevar o nível de 
emprego e a receita pública.

O Projeto de Lei do Senado nº 214, de 2004, 
acrescenta dispositivos às leis números 10.637, de 
2002, e 10.833, de 2003, para facultar às médias em-
presas a opção pelos regimes anteriores do PIS/Pa-
sep e da Cofins, ainda que tributadas pelo imposto de 
renda com base no lucro real.

As alterações propostas têm como objetivo, no-
bres Colegas, garantir a sobrevivência e a competiti-
vidade das médias empresas em nosso País. Com a 
adoção do regime da não-cumulatividade por todas as 
empresas não excepcionadas na nova legislação, esse 
projeto cria a possibilidade, para as médias empresas, 
de opção entre permanecer nos regimes cumulativos 
anteriores ou alterá-los para os instituídos a partir das 
Medidas Provisórias nºs 66, de 2002, e 135, de 2003, 
sem que, para isso, tenham que migrar para o regime 
de tributação com base no lucro presumido, para efei-
tos de imposto de renda.

Constatamos aqui uma ironia, Senhor Presiden-
te. Historicamente, o setor produtivo reivindicou, por 
vários anos, a não-cumulatividade desses impostos. 
Mas, infelizmente, no Brasil, quando o Governo altera 
algum tributo, intencionalmente, agrava ainda mais a 
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situação do setor produtivo, isto é, penaliza quem paga 
imposto neste País.

Sabemos, Srªs e Srs. Senadores, que a introdução 
do regime de não-cumulatividade para o PIS / Cofins 
trouxe alguns benefícios, alardeados pelo Governo, 
quanto aos efeitos sobre as exportações e à melhoria 
da qualidade do tributo. Sabemos, também, embora 
não tenha sido divulgado pelo Governo, que aquele 
regime trouxe consigo injustiças e uma substancial 
elevação da carga tributária.

Entre 1991 e 2003, a massa de tributos subiu, 
de maneira quase ininterrupta, de 24,4% para 35,7% 
do PIB. Um aumento de impressionantes 11 pontos 
percentuais. Trata-se de uma escalada de proporções 
raras vezes vista na experiência internacional. Espera-
va-se, no presente ano, um novo aumento expressivo, 
principalmente por conta dos novos regimes instituí-
dos no PIS e na Cofins. Tal aumento já se concretizou, 
pois, no primeiro trimestre, essa carga ultrapassou 
40% do PIB.

Embora essa escalada negativa afete a socie-
dade como um todo, o setor produtivo é o mais dire-
tamente atingido.

É urgente, nobres Senadores, que encontremos 
uma forma de proteção e estímulo, especialmente às 
médias empresas, atualmente as maiores geradoras 
de empregos formais deste País. Para alguns segmen-
tos enquadrados nesta classificação, destacando-se 
aqueles cujo peso dos custos com recursos humanos é 
preponderante, a mudança de sistemática na cobrança 
dos referidos tributos, incidentes sobre o faturamento, 
representou um golpe de grandes proporções, que lhes 
afetou a competitividade e, o que é pior, em alguns ca-
sos, a própria possibilidade de sobrevivência.

Além disso, Sr. Presidente, a opção pelo regime 
do lucro presumido traz vários inconvenientes e pre-
juízos às empresas que, entre outras coisas, deixam 
de fazer jus a benefícios como, por exemplo, os con-
cedidos no Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas 
como Incentivos Fiscais às Empresas Instaladas na 
Área da SUDAM e da SUDENE.

O forte aumento das alíquotas da Cofins e do PIS 
gerou, também, grandes pressões sobre os preços, e 
vem sendo considerado como fator que está dificul-
tando o bom desempenho do setor.

Em vez de provocar perda de arrecadação – ar-
gumento sempre utilizado contra projetos de lei dessa 
natureza – a aprovação das proposições representa 
um grande avanço para correção desse desvirtua-
mento, favorecendo a recuperação e o crescimento 
da rentabilidade das pequenas e médias empresas, 
com o conseqüente aumento de arrecadação tributá-
ria daí decorrente.

Ante o exposto, esperamos contar com o apoio 
dos ilustres Pares à aprovação do PLS 214, de 2004, 
que, se convertido em lei, contribuirá sobremaneira 
para fomentar o crescimento econômico, fazendo com 
que a instituição da não-cumulatividade possa voltar a 
ser encarada como um aperfeiçoamento do Sistema 
Tributário Nacional, e não como pretexto para mais um 
aumento da carga tributária.

A mesma preocupação com a saúde das empre-
sas, a geração de empregos e a arrecadação fiscal me 
levou a apresentar uma última proposição: o PLS , de 
2004, que altera a lei nº 9.317/96, para permitir que a 
média empresa possa também participar dos meca-
nismos do simples, estabelecendo as faixas-limites e 
os respectivos percentuais de tributação, condizentes 
com a realidade de cada segmento.

Foram também propostas outras alterações, cujo 
objetivo é proporcionar maior adequação entre a reali-
dade empresarial, nos diferentes níveis, e as condições 
de crescimento econômico que o País vivencia.

Sr. Presidente, a insistência no aumento de im-
postos se mostra contraproducente e intolerável. Os 
consumidores e o setor produtivo – em particular as 
empresas que, simplesmente por cumprir a legislação, 
se colocam em posição de grave desvantagem ante 
aquelas que iludem o fisco –, têm dificuldades para 
arcar com tamanho ônus. Não é coincidência o fato 
de, concomitantemente a esse processo violento de 
aumento da carga fiscal, a economia brasileira apre-
sentar tão baixo desempenho.

Para encerrar, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, quero enfatizar que, durante este período, no 
qual tive a honra de conviver com V. Exªs, empenhei-
me ao máximo, para deixar como contribuição a esta 
Casa e ao nosso País as proposições legislativas que 
apontam saídas possíveis à política econômica, de 
modo que, estimulando as atividades produtoras, o 
Brasil resolva, definitivamente, questões da mais alta 
importância, como violência, miséria e fome – fatores 
que só podem ser solucionados através do emprego.

Repito-lhes, ainda uma vez, nobres Senadoras 
e Senadores; esta é uma fórmula lógica e indiscutível: 
carga tributária mais justa leva a maior estímulo aos 
empreendedores, a aumento do número de empregos 
e, conseqüentemente, a maior arrecadação e maior 
segurança para a população, já que, reduzindo-se o 
número de pessoas desocupadas, a violência se tor-
nará menor e mais fácil de ser controlada.

Muito obrigado.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs, 
Senadores, ocupo hoje esta Tribuna para registrar o 
artigo intitulado “Prioridade para o transporte coletivo”, 
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publicado no Jornal Folha de S.Paulo, edição de 03 
de agosto do corrente.

O artigo destaca a soma de US$421 milhões em 
contratos de financiamento que o Governador Geral-
do Alkmin vai assinar esta semana em Tóquio e em 
Washington para serem aplicados em programas de 
infra-estrutura além de incrementar a informatização e 
modernização da Secretaria da Fazenda, objetivando 
maior transparência e eficiência à gestão dos recur-
sos público. Esses recursos obtidos no JBIC (Japan 
Bank for International Cooperation) e do BID (Banco 
Interamericano de Desenvolvimento), foram concedido 
em condições favoráveis de pagamento e com juros 
subsidiados, refletindo a credibilidade que o governo 
do Estado de São Paulo tem nos organismos interna-
cionais, credibilidade conquistada com trabalho sério 
e equilibrado.

Aprovados pelo Senado Federal e pelo Ministé-
rio da Fazenda, esses financiamentos não afetam o 
equilíbrio das contas públicas do Estado de São Pau-
lo, respeitando a Lei de Responsabilidade Fiscal e o 
Programa de Ajuste Fiscal acordado, com o governo 
federal. 

A matéria termina dizendo que “Muito trabalho, 
seriedade, transparência e eficiência. Essa é a fórmula 
do governo do Estado de São Paulo para conquistar 
mais credibilidade, que gera mais desenvolvimento e 
empregos.”

O artigo que passo a ler para que fique integran-
do este pronunciamento, é o seguinte:

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR EDUARDO AZEREDO EM 
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR. 
Sem apanhamento taquigráfico.) –

DO SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI (PPS 
– RR) – Senhor Presidente, Senhoras Senadoras e 
Senhores Senadores, o Brasil é um país que tem a 
pretensão de colocar-se, num futuro não muito distan-
te, entre as nações desenvolvidas e, por conseguinte, 
mais influentes do planeta.

Entretanto, em alguns aspectos, passa por situa-
ções vexaminosas, inexplicáveis para os dias em que 
vivemos. E o caso do “puxão de orelhas” recebido re-
centemente da Organização Mundial da Saúde – OMS 
– devido ao estado de abandono a que foram relegadas 
ações voltadas para a eliminação da hanseníase.

O jornal O Globo noticiou, em matéria do dia 2 
de julho próximo passado, que o embaixador da OMS 
para a eliminação da hanseníase, Yohei Sasakawa, 
afirmara, na véspera, que o Brasil é um dos seis pa-
íses do mundo que ainda não conseguiram reduzir a 
doença ao patamar aceitável de menos de um caso 
para cada dez mil habitantes, enquanto outros 116 
países que tinham o problema conseguiram atingir 
essa meta.

Trata-se de uma doença que, sem a menor som-
bra de dúvida, requer maior empenho do Governo e 
da sociedade, porque, como afirmou o embaixador 
Sasakawa, “ao contrário de outras doenças, em que o 
paciente procura o médico, na hanseníase nós é que 
temos de ir atrás do doente”.

O mais grave, Senhoras e Senhores Senadores, 
é que o Governo não gasta nada com os remédios 
contra a hanseníase, uma doença plenamente curável 
e cujo tratamento dura de seis meses a um ano. Isso 
porque o medicamento contra a hanseníase é distribu-
ído gratuitamente, em escala mundial, pelo laboratório 
Novartis. E antes que esse laboratório assumisse tal 
compromisso, a Fundação Nippon, que tem Sasakawa 
como seu presidente, já fornecia os medicamentos para 
a doença. A gratuidade dos medicamentos torna ainda 
mais injustificável a situação da doença no País.

Agora, depois da vergonha a que fomos subme-
tidos com a reprimenda da OMS, o Diretor do Depar-
tamento de Vigilância Epidemiológica do Ministério da 
Saúde, Expedito Luna, informa que o Governo pretende 
cumprir, até o ano que vem, a meta de reduzir a han-
seníase a menos de um caso para dez mil habitantes, 
taxa estabelecida como aceitável pelo organismo in-
ternacional da saúde. Atualmente, a taxa brasileira é 
a maior do mundo e situa-se em 3,88.

A situação se afigura muito mais grave nas regi-
ões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. No Mato Grosso, 
por exemplo, a taxa de infectados, conforme os dados 
disponíveis do ano de 2003, era de 22 para cada dez 

mil habitantes. Mas não apenas naquelas regiões. No 
Rio de Janeiro, pasmem os nobres colegas, a taxa era 
de 3,98, ainda acima da média nacional.

No Brasil todo, o número de pessoas em trata-
mento é de 79.900, sendo que, só no ano de 2003, 
foram 49 mil infectados. E preciso salientar que são 
os casos em tratamento e que não representam a to-
talidade, já que muitas pessoas escondem a doença 
por vergonha ou por temor de discriminação. Outros 
não engrossam as estatísticas do Ministério da Saú-
de por desinformação ou por viverem em lugares iso-
lados, sem acesso aos serviços sanitários. Por isso, 
os estudos de prevalência oculta da doença apontam 
para algo em torno de dez mil casos não notificados 
por ano, segundo informações coletadas na página da 
Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) na internet.

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Se-
nadores, a hanseníase é uma doença que atormenta 
os seres humanos há milênios e já poderia estar to-
talmente erradicada. No Brasil, ela persiste devido à 
falta de atenção do Governo, colocando-nos na mais 
triste situação: o País com maior incidência desse mal 
no mundo, tomando-se a ocorrência de casos por dez 
mil habitantes.

Essa triste liderança pode ser decorrente, entre 
outras coisas, das deficiências da rede de saúde pú-
blica, da falta de pessoal qualificado para diagnosticar 
e do desconhecimento da população sobre a doença, 
fatores que são agravados pelo estigma que se costu-
ma impingir às pessoas acometidas pela hanseníase. 
Quando numerosos casos finalmente são diagnosti-
cados, os doentes já apresentam incapacidade física, 
passando a necessitar de reabilitação.

Precisamos acreditar no compromisso assumi-
do pelo Brasil de eliminar essa doença do rol dos pro-
blemas de saúde pública. O Programa Nacional de 
Eliminação da Hanseníase é um conjunto de ações 
descentralizadas, sob a responsabilidade da Secreta-
ria de Vigilância em Saúde, Coordenação de Doenças 
Endêmicas, área técnica de Dermatologia Sanitária, 
envolvendo, também, os centros de referência nacional 
(entre eles, o Laboratório de Hanseníase da Fiocruz), 
as secretarias estaduais e municipais de saúde, Orga-
nização Pan-Americana de Saúde (OPAS), OMS, Con-
selho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS), 
Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde 
(CONASEMS), Movimento de Reintegração do Paciente 
Hanseniano (MORHAN) e algumas ONG que se dedi-
cam a combater os males que essa doença traz.

Mas, para que se consigam resultados efetivos, 
é imprescindível a conscientização da sociedade, res-
saltando a necessidade de tratamento imediato das 
pessoas assim que apresentem sinais desse mal.

    709ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2004 



24246 Quarta-feira 4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2004

A Chefe do Laboratório de Hanseníase do Insti-
tuto Oswaldo Cruz (IOC), da Fiocruz, Maria Eugenia 
Noviski Gallo, esclarece que “não existe vacina espe-
cífica, porque o Micobacterium Leprae, o bacilo que 
causa a hanseníase, não cresce em nenhum meio 
de cultura conhecido, o que inviabiliza a metodologia 
técnica para a produção de vacina. A prevenção ba-
seia-se no exame dermato-neurológico e aplicação da 
vacina BCG em todas as pessoas que compartilham 
o mesmo domicílio com o portador da doença e que 
são chamados ‘comunicantes intradomiciliares’ e em 
educação em saúde com divulgação dos sinais e sin-
tomas da doença através de todos os meios de comu-
nicação, para toda a população”.

Tudo isso nos leva a apenas uma conclusão: 
não havendo descaso do poder público, é possível o 
Brasil superar a triste situação de liderança mundial 
em número de casos de hanseníase relativamente à 
população. Há, sim, necessidade de utilização efetiva 
da estrutura do sistema de saúde existente, mas, como 
vimos, não há despesas com os medicamentos, que 
são fornecidos pelo laboratório Novartis.

O empenho deve ser de todos os brasileiros, 
para que consigamos cumprir a meta estabelecida de 
baixar a proporção de casos de hanseníase entre a 
população para o padrão fixado pela OMS.

Era o que tinha a dizer, Senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB 
– ES) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 
encerrar os trabalhos.

Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 44 
minutos.) 

COMISSÃO MISTA DESTINADA A EXAMINAR  
E EMITIR PARECER SOBRE A MEDIDA  

PROVISÓRIA Nº 182, DE 29 DE ABRIL DE 2004 
 E PUBLICADA NO DIA 30 DO MESMO MÊS  
E ANO, QUE “DISPÕE SOBRE O SALÁRIO 

 MÍNIMO A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2004,  
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

Ata da Primeira Reunião, realizada em 5 de 
Maio de 2004

Às onze horas e cinco minutos do dia cinco de 
maio do ano de dois mil e quatro, na sala número 
dois da Ala Senador Nilo Coelho, Senado Federal, 
reúne-se a Comissão Mista acima especificada com 
a presença dos Senhores Senadores Efraim Morais, 
Tasso Jereissati, José Agripino, Arthur Virgílio, Renan 
Calheiros, Sérgio Cabral, Paulo Paim, Magno Malta, 
Mozarildo Cavalcanti, Rodolpho Tourinho, César Bor-
ges, Eduardo Azeredo, Leonel Pavan, Almeida Lima, 

Jorge Bornhausen e Heloísa Helena e dos Senhores 
Deputados Onyx Lorenzoni, Custódio Mattos, Cláudio 
Magrão, Sarney Filho, Ivan Valente, André Luiz, José 
Carlos Aleluia, Rodrigo Maia, Alberto Goldman, Fer-
nando Coruja, Dr. Evilásio e Deley. Havendo número 
regimental e em obediência ao que preceitua o Re-
gimento Comum do Congresso Nacional, assume a 
presidência, eventualmente, o Deputado Alberto Gol-
dman que declara abertos os trabalhos da Comissão e 
comunica aos parlamentares as indicações dos nomes 
dos Senhores Senadores Tasso Jereissati e Paulo Paim 
para exercerem, respectivamente, as funções de Presi-
dente e Vice-Presidente da Comissão. Sem restrições 
dos presentes sobre as indicações, ambos são eleitos. 
Assumindo a Presidência, o Senador Tasso Jereissati, 
designa o Senhor Deputado Rodrigo Maia como Relator 
e o Senhor Senador Cesar Borges como relator-revisor. 
Usam da palavra os Senhores Senadores Paulo Paim, 
Arthur Virgílio, José Agripino, Efraim Morais e os Se-
nhores Deputados José Carlos Aleluia, Custódio Mattos 
e Ivan Valente. Por último, o Senhor Vice-Presidente 
Senador Paulo Paim, assume a Presidência no lugar 
do Senador Tasso Jereissati convocando a Comissão 
para as audiências públicas nos dias onze e doze de 
maio. O Senhor Senador Paulo Paim, declara encerra-
da a reunião, lavrando eu, Hermes Pinto Gomes, Se-
cretário da Comissão, a presente ata que, após lida e 
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e irá 
à publicação juntamente com as notas taquigráficas. 
– Senador Tasso Jereissati, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman) – Ha-
vendo número regimental, está instalada a Comissão 
Especial para tratar da Medida Provisória nº 182, de 
29 de abril de 2004, que dispõe sobre o salário míni-
mo a partir de 1º de maio de 2004, e dá outras pro-
vidências.

Não temos número ainda para qualquer votação, 
mas como temos para a abertura da reunião, a Comis-
são está instalada. Está funcionando a Comissão.

Quero aqui aproveitar para fazer um chamamen-
to aos Srs. Deputados e Senadores que ainda não se 
fizeram presentes; os Deputados Arlindo Chinaglia, do 
PT, Ângela Guadagnin, do PT, José Borba, do PMDB, 
Mendes Ribeiro, do PMDB, Moroni Torgan, do PFL, 
Pedro Henry, do PP, José Múcio Monteiro, do PTB, 
Sandro Mabel, do Bloco PL-PSL, Cláudio Magrão, do 
PPS, Renato Casagrande, do PSB, seus suplentes, 
Fernando Ferro, do PT, Ivan Valente, do PT, André 
Luiz, do PMDB, Gustavo Fruet, do PMDB, Celso Rus-
somanno, do PP, Ricarte de Freitas, do PTB, Miguel de 
Souza, do Bloco PL-PSL, Fernando Coruja, do PPS, 
Dr. Evilásio, do PSB. Esses são os Deputados que ain-
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da não estão presentes. Estou chamando Titulares e 
Suplentes neste caso.

No caso específico, quero alertar que, do PFL, 
apesar de o Deputado Titular não estar presente, os 
suplentes estão presentes, que são os Deputados José 
Carlos Aleluia e Rodrigo Maia. Portanto, na Câmara, os 
Deputados do PFL e do PSDB também estão comple-
tos. Também está completa a representação do PV.

No caso do Senado, estamos com a represen-
tação completa do Bloco PFL-PSDB; estão os três 
Titulares, mas há quatro Suplentes, portanto, além do 
necessário.

Temos a presença do PMDB, presença do Sena-
dor Sérgio Cabral, a presença também do Líder Re-
nan Calheiros, faltando apenas um Titular do PMDB. 
Os Suplentes do PMDB, no Senado, são: Luiz Otávio, 
Ney Suassuna e Garibaldi Alves.

Quanto ao Bloco do PT, os Senadores Ideli Sal-
vatti, João Capiberibe, Duciomar Costa não estão pre-
sentes e os seus Suplentes, Roberto Saturnino, Ana 
Júlia e Flávio Arns também não estão presentes.

O Senador Jefferson Péres, do PDT, não está 
presente, e o Senador Almeida Lima, do PDT, Suplente 
do Senador Jefferson Péres, não está presente.

O Senador Magno Malta, do PL, e o seu Suplen-
te, Aelton Freitas, não estão presentes.

No caso da vaga do PPS, o Senador Mozarildo 
Cavalcanti está presente.

Portanto, solicito aos Srs. Titulares e Suplentes 
que venham à Comissão, para que possamos com-
pletar o número necessário de metade dos membros 
da Comissão, para podermos fazer a votação, que é a 
determinação, na Ordem do Dia desta Comissão, da 
eleição do Presidente da Comissão.

Estamos esperando, portanto, mais um ou dois 
presentes para poder completar. Darei a palavra, neste 
momento, ao Senador Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Presiden-
te Goldman, conversei com a Senadora Ideli Salvatti, 
Líder do PT e do Bloco de Apoio, e S. Exa está enca-
minhando, neste momento, um requerimento para que 
eu esteja entre os titulares desta comissão. De ante-
mão, se V. Exa confiar na minha palavra, como confio 
na Senadora Ideli, está assegurado que pode contar 
comigo para efeito de quórum, para começarmos a votar 
e deliberar nesta que considero a principal comissão 
instalada, neste ano, aqui neste Congresso.

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman) – Apenas 
respondendo ao Senador Paulo Paim, evidentemente 
não é por uma questão de crédito – todos nós queremos 
– mas vamos esperar mais um pouco para que venha 
a indicação formal da liderança da sua bancada.

Concedo a palavra ao Deputado José Carlos 
Aleluia.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL – BA) – V. 
Exa foi muito preciso quando falou da presença dos su-
plentes do PFL. Como suplente, estou aqui a pedido 
do Deputado Moroni Torgan, que está se submetendo 
a uma cirurgia odontológica. Estou aqui substituindo o 
deputado e a bancada do PFL, do Bloco PFL/PMDB, 
e o Bloco do PSDB na Câmara e no Senado estão 
completas.

O que se pode observar nesta comissão, e é 
muito importante que seja indicado o Senador Paim, 
é que, sistematicamente, quando o PT – que é o Par-
tido do Presidente da República – está com todos os 
seus titulares e suplentes ausentes, tanto na Câmara 
como no Senado, excetuando o Senador Paulo Paim, 
obstrui o funcionamento da comissão. Estamos, por-
tanto, com uma grande possibilidade de termos núme-
ro, mas para isso torna-se necessário, sobretudo, que 
o PT no Senado e o PT na Câmara consiga mandar 
ou permitir que venham para participar da reunião a 
Senadora Ideli Salvatti, que está ausente; o Senador 
João Capiberibe, do PSB, que está ausente; o Senador 
Duciomar Costa, que está ausente; o Senador Flávio 
Arns, do PT do Paraná, que está ausente; a Senado-
ra Ana Júlia, do PT do Pará, que está ausente; e o 
Senador Roberto Saturnino, do PT do Rio de Janeiro, 
que está ausente.

A ausência desses senadores está impedindo que 
possamos deliberar e convocar para esta comissão, 
como deseja o PFL propor, os sindicatos, as centrais 
sindicais, os economistas, os calculistas do Governo 
que induziram o Presidente Lula a conduzir essa pro-
posta completamente equivocada. Não estamos queren-
do propor um salário mínimo sem fundamento técnico, 
mas não aceitamos que o Governo, logo o Governo do 
PT, que tem na presidência o Presidente Lula, que du-
rante a campanha prometeu dobrar o salário mínimo, 
não aceite sequer discutir o salário mínimo.

É relevante, é importante que se tenha tido nú-
mero para instalar esta Comissão, para que se pos-
sa debater, explorar a questão, encontrar caminhos; 
porque um aumento de apenas R$20,00 distribuídos 
em 30 dias significa um aumento inferior a R$1,00 por 
dia. Isso é muito ruim, sobretudo, comparando com o 
passado, onde o Partido dos Trabalhadores, o partido 
do Presidente Lula era o grande defensor de um au-
mento real do salário mínimo.
O jornal O Globo de ontem encarregou-se de, não por 
meio de palavras, mas por meio de uma simples foto, 
mostrar os deputados do Partido dos Trabalhadores, 
reclamando quando se deu aumento de R$ 1,00, no 
passado. S. Exas consideravam inferior ao recomendável, 
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mas este ano o aumento não repõe sequer o poder de 
compra da cesta básica.

O funcionamento desta comissão é de extrema 
importância para que se possa avançar na questão 
do salário mínimo e quem sabe votar nesta comissão 
uma proposta que altere a idéia apresentada na me-
dida provisória.

Era isso que queria apelar mais uma vez.
É importante repetir o nome dos que estão obs-

truindo. Não tenho a relação dos deputados. Não sei 
se o Deputado Murilo tem a relação dos deputados. 
Já li a relação dos Senadores.

Vou ler a relação dos deputados que estão obs-
truindo:

O Deputado Arlindo Chinaglia, a Deputada Ângela 
Guadagnin, que são titulares do PT e aqui não apare-
ceram com o espírito nitidamente obstrucionista. Depu-
tado Fernando Ferro e Deputado Ivan Valente também 
estão obstruindo o trabalho das comissões.

Do PMDB, o Deputado José Borba está ausen-
te. Falei com o Deputado Mendes Ribeiro, que está 
no Rio Grande do Sul. S. Exa me disse que estaria 
presente se aqui estivesse. Alguém da suplência do 
PMDB pode vir ainda.

O PFL está completo.
O PSDB está completo.
Do PP, o Deputado Pedro Henry está ausente.
Do PTB, o Deputado José Múcio está ausente.
Do Bloco do PL-PSL, Deputado Sandro Mabel 

está ausente.
Do PPS, Deputado Cláudio Mourão está au-

sente.
Do PSB, o Deputado Renato Casagrande está 

ausente.
E o PV está completo. É importante dizer que 

tanto o Deputado Sarney Filho quanto o Deputado 
Deley já assinaram a lista.

Sr. Presidente, é isso o que gostaria de dizer, 
para que possamos discutir o assunto.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman) – Com 
a palavra, o Deputado Custódio Mattos.

O SR. CUSTÓDIO MATTOS (PSDB – MG) – Sr. 
Presidente, deixe o Líder do Senado falar primeiro.

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman) – Com 
a palavra, o Senador Arthur Virgílio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, o esclarecimento se impõe e foi começa-
do muito brilhantemente pelo Líder José Carlos Ale-
luia. Nós não estamos repetindo nada do passado, ou 
seja, é muito fácil para o Governo tentar divulgar uma 
falácia que chega a ser extremamente caluniosa para 

nós, tipo: inverteram-se as funções. Hoje, o PT brinca 
de responsável e a Oposição brinca de fazer o papel 
do PT. Não é verdade.

Não estamos aqui propondo nenhum aumento de 
salário mínimo à base de vontade política. Não esta-
mos aqui propondo nenhum aumento irreal. Estamos 
com dados a fundamentar a nossa pedida. Estamos 
preocupados com injeção de ânimo no comércio e na 
indústria, do ponto de vista do aumento de compra 
de produtos de primeira necessidade. Estamos tra-
balhando tecnicamente em remanejamento de recur-
sos intra-orçamento, cortes de despesas supérfluas. 
A exemplo de uma despesa supérflua, já coloco, no 
número um, o avião do Presidente Lula; número dois, 
a contratação de quarenta e seis mil concursados, 
quando o remanejamento resolveria sem contratação 
de nenhum agora, num momento de situação delicada 
para a economia brasileira.

Quer uma terceira demonstração de que o Gover-
no é supérfluo quando age? A contratação de dois mil 
e oitocentos cargos comissionados. Um administrador 
de razoável experiência, em quinze dias, faria um rema-
nejamento, vendo onde sobra funcionário e alocando 
para onde não tem funcionário sobrando, ao contrário, 
onde haveria necessidade de funcionário.

Então, vamos mostrar exatamente e com dados 
qual é a nossa preocupação. Primeiro, com a Previ-
dência, sim; segundo, com as contas públicas, sim; 
terceiro, com as prefeituras do interior, sim, e, quarto, 
não podemos esquecer o compromisso em dar, res-
salvadas essas questões fiscais todas, ressalvadas 
essas preocupações nossas de ordem econômica e de 
ordem de sensatez, queremos dar o melhor reajuste 
possível, como se fez no passado.

O Presidente Fernando Henrique conseguiu dar 
22% de aumento real no seu primeiro ano. Conseguiu, 
na média dos seus oito anos, com muita crise interna-
cional e muito boicote petista, dar 5% de ganho real 
sobre o salário mínimo na média dos seus oito anos.

Este Governo veio para redimir. Está com 1.2 
em um ano; 1.7 no outro, sem nenhum sinal de que 
vai ou cumprir a palavra, ou fazer o “mea-culpa”, com 
humildade.

Poderia até me sensibilizar em votar com o Presi-
dente Lula o que quisesse, desde que Sua Excelência 
fizesse o “mea-culpa”, um pedido de desculpas público 
ao povo brasileiro na televisão, nas rádios, em cadeia 
nacional, com bandeira brasileira por trás e tudo, para 
dizer: “Olha, fui muito leviano no passado. Fui muito 
injusto no passado. Boicotei governos no passado. Iludi 
o trabalhador com o salário mínimo no passado.”

E, agora, a realidade do Governo dele seria 
essa.
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Ainda diria assim: “Presidente, Vossa Excelência 
está parecendo agora, para redimir o seu passado, 
pistão novo. Vossa Excelência quer perseguir o traba-
lhador, para mostrar que Vossa Excelência ficou res-
ponsável de repente. Então, dá tranqüilamente para 
Vossa Excelência conversar conosco alguma coisa 
entre o seu R$260,00 e o meu R$280,00, porque já há 
uma proposta intermediária do Líder Custodio Matos. 
Os meus cálculos são técnicos e os dele também. O 
líder diz o seguinte: “Chegamos a R$275,00, na ban-
cada do PSDB na Câmara.” E ainda me disse uma 
coisa interessante: “Olhe, Arthur, acredite, foi como se 
estivéssemos no Governo, foi como se estivéssemos 
no poder. Fizemos algo que responde por qualquer 
crivo, passa por qualquer crivo de análise técnica so-
bre a questão.”

Estamos aqui propondo um debate. Nunca se 
reúnem comissões de medidas provisórias. Estamos 
aqui propondo um debate e, Sr. Presidente, temos 
quórum. Não tenho nenhuma dúvida de que o Senador 
Paulo Paim será indicado – com a responsabilidade 
pública de S. Exa e com a responsabilidade pública da 
sua Líder que diz: “Estou mandando.” – em questão 
de minutos ou de pouco tempo. Temos uma enorme 
faina pela frente. Continuarmos discutindo, aqui, não 
resolve muito porque todos somos a favor de se tentar 
melhorar esse mínimo irrisório. Aliás, já que estamos 
quase em família – só estamos nós aqui –, é possível 
um pouco de ironia, é possível brincarmos um pouqui-
nho: o macaco Simão diz que não é salário mínimo, 
mas salafrário mínimo o valor de R$260,00.

Temos tantas obrigações ainda a cumprir além 
das referentes a esta Comissão e, já que aqui há uma 
posição unânime quanto ao que é possível melhorar-
mos, talvez esteja no momento de deliberarmos, Sr. 
Presidente, porque temos quórum. Contando o Sena-
dor Paulo Paim, temos 14 presentes e, com este nú-
mero, podemos deliberar. Será questão de minutos, 
porque a designação do Senador Paulo Paim está 
sendo enviada.

Acabaram as últimas dúvidas. Sr. Presidente, 
podemos ir para as conclusões.

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman) – Srs. 
Senadores e Srs. Deputados, já temos número na 
Comissão para votar. Estamos com 15 Srs. Parlamen-
tares. Mesmo sem o Senador Paulo Paim, temos nú-
mero para votar – temos disponibilidade de votação. 
Os Deputados Fernando Coruja, Dr. Evilásio e André 
Luiz e o Senador Almeida Lima também assinaram. 
Estamos com número para votação.

Como o objetivo desta reunião é a eleição do Pre-
sidente da Comissão, é preciso que façamos a sugestão 

do nome do Presidente da Comissão. Temos que eleger 
o Presidente e o Vice-Presidente da Comissão.

Suspendo a reunião por um minuto, ou nem pre-
cisamos suspender, basta que alguém faça as indica-
ções de quem seria o Presidente da Comissão.

Se, evidentemente, só houver um nome para Pre-
sidente e um nome para Vice-Presidente, não preci-
saríamos fazer cédula – poderemos fazer por votação 
simbólica, num acordo.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman) – Com 
a palavra o Senador José Agripino.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Apenas 
para algumas rápidas considerações, enquanto se 
chega a um entendimento com relação à chapa de 
Presidente e Vice-Presidente.

Com relação à Cofins, uma questão importante 
que diz respeito à sociedade como um todo, aconteceu 
o que nós temíamos que viesse a acontecer nesta Co-
missão Especial: o Governo não indicou os membros, 
não houve o Relatório da Comissão Especial, designou-
se um Relator de Plenário que apresentou um Relatório 
à imagem semelhante do que desejava o Governo e a 
sociedade foi atropelada. É dever do PFL, do PSDB, 
do PDT, dos Partidos Políticos desta Casa, mobiliza-
rem-se para discutir a questão do salário mínimo. Do 
debate sempre se obtém um resultado interessante à 
conveniência da sociedade. O debate é um confronto 
de idéias no qual o radicalismo é podado e sempre se 
consegue obter algo equilibrado e melhor.

Temos, pelo menos, três parâmetros de apre-
ciação para o valor do salário mínimo: a pífia propos-
ta do Governo, R$260,00; a proposta defendida pelo 
Senador Paulo Paim, do PT – Partido do Presidente 
da República – de valor equivalente a US$100.00; e a 
proposta do PSDB, R$275,00, calcada em fundamentos 
que serão apresentados oportunamente. A proposta 
do PFL é conceitual, de cobrança do cumprimento da 
palavra. O número é conseqüência do cumprimento 
da palavra, pouco importa o número, em jogo está a 
credibilidade da classe política. O Presidente da Re-
pública foi eleito, prometendo na campanha, dobrar o 
salário mínimo em 4 anos. Sua Excelência tem que 
fazer um reajuste em 10 de abril, não em 10 de maio, 
para cumprir a sua palavra, e o número, por acaso, é 
R$322,22 – por um acaso. Há pelo menos quatro nú-
meros para serem discutidos, mas estou vendo que faz-
se presente um lado só. É importante, é fundamental 
que o outro lado, o lado do Governo, esteja presente 
ao debate para enriquecê-lo e para fazer com que o 
produto desta Comissão seja o pensamento consen-
sual do Congresso, Câmara e Senado.
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Vou ao Senado hoje fazer um apelo para que os 
partidos, PMDB, PT, PTB, os partidos da base aliada, 
completem o quórum. Tenho certeza de que o Senador 
Arthur Virgílio vai fazer a mesma coisa. Sugiro ao meu 
Líder na Câmara que o faça. Tenho certeza de que o 
Deputado Custódio o fará na Câmara dos Deputados. 
Devemos chamar à responsabilidade os Partidos da 
base do Governo para que componham esta Comis-
são para que daqui saia uma proposta equilibrada, 
produto do debate, do entendimento, do consenso e 
do equilíbrio a fim de que, ao final, o número proposto 
não seja taxado de número de um lado só.

Vou chamar à responsabilidade a base do Gover-
no e pedir para que compareça às próximas reuniões. 
Vou fazer o primeiro apelo para que, eleito o próximo 
Presidente, S. Exª já marque hora e dia da próxima 
reunião para que possamos fazer a cobrança perma-
nente à base do Governo para que participem desta 
Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman) – Já 
existe alguma proposta para Presidente e Vice-Pre-
sidente da Comissão? Solicito aos Srs. Senadores e 
Deputados que façam a indicação à Mesa.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman) – Con-
cedo a palavra ao Senador Efraim Morais.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Sr. Presi-
dente, há um consenso na indicação do Senador Tasso 
Jereissati pelo bloco da minoria para presidir a Comis-
são. Caberá ao Presidente a indicação do Relator.

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman) – Há 
uma indicação do Vice-Presidente? (Pausa)

Deputado Dr. Evilásio, é uma proposta? (Pausa)
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – O Re-

lator será indicado pelo Presidente Goldmann?
O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman) – Não, o 

Relator será indicado pelo Presidente da Comissão. A 
decisão é dele. Sr. Exª assumirá e indicará o Relator.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Ele 
assume e indica o Relator.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Sugiro 
o nome do Senador Paulo Paim para a Vice-Presi-
dência.

(Pausa)
O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman) –Su-

geriria exatamente a proposta do Deputado Dr. Evilá-
sio. Podemos deixar até a reunião de amanhã – até 
a próxima reunião – um espaço vago para a eventu-
alidade do Senador Paulo Paim ser indicado. Há uma 
indicação, portanto, do Senador Tasso Jereissati para 
presidir esta Comissão. Alguma outra?

O SR. ARTHUR VIRGÌLIO (PSDB – AM) – Não 
há tempo de consultas, indicaria como Vice-Presiden-
te o Deputado Dr. Evilásio ou o Deputado Fernando 
Coruja.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presi-
dente, como chegou o meu nome neste momento, que-
ro deixar de pronto que, se for indicado como Relator, 
aceito. Quero deixar de pronto a minha disposição.

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman) – Chegou 
a indicação do Senador Paulo Paim para membro da 
Comissão na vaga do Senador João Capiberibe.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – O Se-
nador Paulo Paim Vice-Presidente da Comissão seria 
uma sugestão muito bem vista pelo PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman) – Então, 
há uma proposta: Senador Tasso Jereissati e Senador 
Paulo Paim para Presidente e Vice-Presidente, respec-
tivamente. Há alguma outra proposta?

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman) – Con-
cedo a palavra a V. Exª, para uma questão de ordem.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Pre-
sidente, recebo com aplauso a indicação do Senador 
Paulo Paim para a Vice-Presidência e até para a pró-
pria Presidência. Tenho uma preocupação: será que, 
em sendo S. Exª, Vice-Presidente do Senado, não há 
alguma incompatibilidade?

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Não, já 
me informei, inclusive, Presidente, junto à Mesa. Eu só 
não posso participar de comissões permanentes.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Ótimo. 
Beleza.

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman) – Não 
há.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Fico feliz 
e aplaudo a indicação do Senador Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman) – En-
tão estão...

O SR. ARTHUR VIRGÌLIO (PSDB – AM) – Pre-
sidente, podemos eleger por aclamação. Há um con-
senso.

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman) – Não 
havendo nenhuma objeção, vou propor a votação sim-
bólica.

Os Srs. Parlamentares favoráveis aos nomes 
dos Srs. Senadores Tasso Jereissati e Paulo Paim... 
(Pausa)

A votação pode ser simbólica, sim, segundo o 
secretário da Comissão. Não há nenhuma objeção.

Em votação.
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Os Srs. Parlamentares favoráveis aos nomes dos 
Srs. Senadores citados queiram permanecer senta-
dos. (Pausa.)

Aprovado o nome do Senador Tasso Jereissati 
para a Presidência e do Senador Paulo Paim para a 
Vice-Presidência.

Peço ao Senador Tasso Jereissati e ao Sena-
dor Paulo Paim que venham presidir esta Mesa. (Pal-
mas.)

Agradeço a atenção dos meus companheiros 
Deputados e Senadores.

O SR. PRESIDENTE (Tasso Jereissati) – Assu-
mindo a Presidência desta Comissão Mista, designo 
como Relator o Deputado Rodrigo Maia e peço que, 
se aceitar, S. Exª tome assento à mesa. (Pausa.)

O Sr. Alberto Goldman (PSDB – SP) – Sr. Pre-
sidente, só uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Tasso Jereissatí) – Tem 
V. Exª a palavra.

O Sr. Alberto Goldman (PSDB – SP) – Tendo 
em vista que o Deputado Rodrigo Maia é suplente da 
Comissão, S. Exª pode ser designado Relator?

O SR. PRESIDENTE (Tasso Jereissati) – O Depu-
tado Rodrigo Maia está substituindo o Deputado Mo-
roni Torgan.

Respondida a sua pergunta, consulto o Deputado 
Custódio se quer usar da palavra.

O SR. CUSTÓDIO MATTOS (PSDB – MG) – Sr. 
Presidente, como Líder do PSDB na Câmara e não 
como membro, porque quem estava representando o 
Partido era o Deputado Alberto Goldman na Comissão, 
gostaria de aproveitar a oportunidade para reafirmar a 
orientação que a Bancada do PSDB deu a esse assun-
to desde o início. Esse é o momento próprio para isso, 
ao instalar-se a comissão que vai iniciar os estudos 
para analisar a medida provisória. O PSDB, tanto no 
Senado como na Câmara, tomou a decisão de estudar 
a questão do salário mínimo e se comportar como par-
tido de Oposição de maneira muito diferente daquela 
que o PT, quando era Oposição, se comportou.

Desde o início, tomamos a decisão partidária de 
examinar o assunto com a mesma seriedade, a mes-
ma racionalidade que o fizemos quando éramos gover-
no. Em primeiro lugar, porque sabemos que o salário 
mínimo no Brasil, desde a Constituição de 1988, tem 
implicações orçamentárias extremamente graves por 
causa de seu impacto na Previdência. Portanto, nunca 
teríamos – como não fizemos até agora na discussão 
do salário mínimo – uma bandeira irrealista, oportu-
nista, demagógica apenas para indispor o Governo 
frente à opinião pública. Por isso, até que o Governo 
anunciasse a sua proposta de salário mínimo, nós nos 

recusamos, como Partido, a ter como bandeira qual-
quer valor de salário mínimo.

Tivemos, na Câmara, duas posições claras: pri-
meiro, um protesto veemente e que, hoje, tendo vi-
rado fato, virou uma atitude parlamentar de absoluta 
repulsa ao fato de o Governo ter cassado um mês de 
reajuste dos aposentados e dos ativos que ganham 
um salário mínimo.

Há vários anos que o reajuste tem sido dado a 
partir de 1º de abril e, sem explicação, sem sequer 
se dar ao trabalho de vir à opinião pública explicar 
por que, o Governo deu um reajuste a partir de 1º de 
maio, portanto, suprimindo de cada trabalhador, de 
cada aposentado um mês de reajuste.

Os nossos cálculos revelam que, no conjunto 
dos trabalhadores, isso significa, no mínimo, mais de 
R$500 milhões que ele suprimiu das pessoas. Quanto 
a isso, sempre protestamos.

Em relação ao valor do salário, sempre dissemos 
que o Presidente da República, o Governo deve vir a 
público para fazer uma autocrítica da sua conduta na 
campanha eleitoral, porque na campanha eleitoral e 
mesmo depois, como Presidente da República, o Parti-
do dos Trabalhadores e o Presidente da República vá-
rias vezes afirmaram, por escrito e na televisão – fizeram 
disso inclusive uma das principais bandeiras eleitorais 
-, que duplicariam o salário em quatro anos.

O nosso candidato a Presidente da República, 
embora instado até por alguns dos nossos partidários 
a fazer o mesmo para não ficar em luta desigual elei-
toral, recusou-se a adotar a tal bandeira, porque sa-
bíamos, como sabemos até hoje, que essa bandeira 
era demagógica, irrealista e irrealizável.

Feita a proposta do Governo, na ausência de uma 
autocrítica do Partido dos Trabalhadores diante da opi-
nião pública quanto a esse compromisso, ainda assim 
o PSDB não adotará nenhuma posição apenas política, 
apenas partidária. Por isso, fizemos estudos.

Primeiro, deliberamos, em conjunto com o PFL, 
na Câmara dos Deputados, que faríamos uma proposta 
conjunta, séria, baseada em estudos orçamentários, 
que fosse realista, seja realizável.

Esses estudos foram feito. Nós, PFL e PSDB, 
em conjunto, apresentaremos uma emenda propon-
do um novo salário mínimo, que seja financiável nas 
condições do Orçamento de 2004, baseado em recei-
tas não previstas e despesas também não previstas, 
como é o próprio salário-família, que foi aumentado. 
De maneira que não faremos na Oposição o que o PT 
fez na Oposição.

Apresentaremos, nesta Comissão e no Plenário, 
um salário mínimo que seja realista, que dê um alento 
a essas pessoas que esperavam muito mais do Go-
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verno do PT e que nós, na Oposição, não repitamos a 
conduta que o PT, muitas vezes, teve, de apenas que-
rer nos indispor quanto à opinião pública.

Obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Sr. Presi-

dente.
O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB – SP) – Sr. 

Presidente, Srs. Deputados, quero reafirmar as palavras 
do meu Líder, Deputado Custódio Mattos e dizer a V. 
Exªs que os estudos que fizemos e estamos fazendo 
– ainda hoje, pela manhã, tivemos trabalhando nisso 
–, levam em conta valores absolutamente reais, levam 
em conta a reprogramação financeira orçamentária que 
foi feita pelo Governo, no decreto que foi publicado no 
mês de fevereiro, levando em conta toda aquela repro-
gramação, dando como válida aquela reprogramação, 
portanto com os dados do Governo. Não são mais os 
dados nem do Orçamento propriamente dito, porque 
com a reprogramação financeira orçamentária, os da-
dos foram reavaliados em função da nova conjuntura 
existente no País.

Estamos utilizando algo que, agora, o Governo 
está começando a utilizar, que no Orçamento não foi 
utilizado, mas o Governo já está com os números re-
lativos às receitas atípicas. Elas mantêm essas recei-
tas atípicas à média que tinham no ano passado. No 
ano passado tivemos um total de R$7,800 bilhões de 
receitas atípicas. Nos quatro primeiros meses deste 
ano as receitas atípicas atingiram um volume de R$3 
bilhões.

Portanto, é perfeitamente factível, sem nenhum 
exagero, prever exatamente as receitas atípicas durante 
o ano todo e descontar delas evidentemente as par-
celas que vão para os estados e municípios. Pode-se 
fazer isso, concretamente, utilizando inclusive alguns 
dados de despesas adicionais que o Governo já tem 
anunciado. Por exemplo, no Orçamento nós tínhamos 
para o aumento do funcionalismo público R$1,5 bilhão, 
e o Governo está noticiando que vai precisar de mais 
R$500 milhões para complementar acordos que estão 
sendo feitos aqui e ali. Nós estamos levando isso em 
conta. Estamos levando em conta a mudança do PIB, 
do crescimento do PIB do ano passado, pois havia uma 
previsão e o dado real é um crescimento negativo de 
0,2%. Isso modifica o superávit primário. Nós estamos 
fazendo essa readaptação do superávit primário. Enfim, 
estamos utilizando concretamente todas as receitas a 
mais e todas as despesas que estão sendo anunciadas 
pelo Governo, Isso está sendo feito em conjunto com 
o PFL, por intermédio da Consultoria da Câmara, da 
Consultoria do Senado, da Consultoria de Orçamento. 
Isso não é feito apenas pelas bancadas, pelos parti-
dos políticos. Até o final do dia de hoje, vamos receber 

isso por escrito, tudo definido, tudo determinado, sem 
nenhum dado puramente político, sem qualquer exa-
gero tanto no que se refere à receita quanto ao que 
se refere à despesa. Isso foi feito cautelosa e conser-
vadoramente, sem levar em contas as previsões que 
existem por aí do aumento da Cofins, sem levar em 
conta exageros. Estamos levando em conta exatamen-
te a reprogramação financeira feita pelo Governo no 
mês de fevereiro deste ano, mediante decreto. Vamos 
ter todos esses números, repito, apurados até o final 
do dia de hoje.

Lembro a todos que o prazo para apresenta-
ção de emendas se encerra amanhã. Portanto, apre-
sentaremos essa emenda amanhã, sugerindo ao Sr. 
Presidente que convoque uma reunião da Comissão 
para a terça-feira. Como o prazo de apresentação de 
emendas se esgota amanhã, até lá o Relator já terá 
todos os dados em mãos. Assim, poderíamos convo-
car uma reunião da Comissão para terça-feira, para 
discutir a matéria, levando em conta que o prazo final 
da Comissão é no dia 13, na próxima quinta-feira. Na 
terça, na quarta e na quinta poderemos fazer reuniões 
para discutir esse a assunto do salário mínimo, até o 
dia da votação do parecer do nosso Relator.

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman) – Conce-
do a palavra ao Senador Arthur Virgílio e, em seguida, 
ao Senador Efraim.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, antes de V. Exª assumir a Presidência o 
Líder Aleluia e o Líder Custódio Mauos já haviam feito 
uma fala extremamente oportuna e esclarecedora a 
respeito da preocupação fiscal que nós, da Oposição 
brasileira, temos. Na verdade não podemos viver sem 
ela, até porque doamos ao País a Lei de Responsa-
bilidade Fiscal que tem sido um dos maiores avanços 
civilizatórios registrados nas últimas décadas, do ponto 
de vista de cuidado com a coisa pública, cuidado com 
a gestão administrativa e financeira.

Fez muito bem o Deputado Alberto Goldman em 
enfatizar novamente essas premissas, alertando para 
questões que são de forma e que são essenciais: dia 
13 é prazo final da Comissão e o prazo para apresen-
tação de emendas se esgota amanhã.

Imagino que, com a Presidência de V. Exa, a Vice-
Presidência do Senador Paim e a Relatoria do Depu-
tado Rodrigo Maia, V. Exas estarão aptos a apresentar 
um parecer na terça-feira. Imaginamos que a reunião 
de terça-feira, se for o desígnio de V.Exa marcá-la 
para essa data, será afortunada, será premiada com 
a participação da Bancada governista, à exceção do 
Senador Paulo Paim, leal como poucos ao Presidente 
Lula e à sua própria consciência, e de três Deputados 
independentes: Dr. Evilásio, Fernando Coruja e André 
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Luiz, Deputados vinculados á base do Governo, mas 
cumpridores do seu dever.

Ninguém veio aqui fazer nada além do cumpri-
mento do dever. A reunião estava marcada, aqui com-
parecemos, outros não compareceram. Aparentemen-
te, cria-se uma situação artificial, mas não na minha 
cabeça. Com quórum e com legitimidade votou-se, 
deliberou-se.

Imaginamos que, na próxima reunião, haverá um 
debate intenso. O Governo haverá de se recompor do 
que me pareceu ser um agravo ao trabalhador. Qual é a 
importância que o Governo do País dá á discussão, no 
Congresso, sobre o salário mínimo? Será que é esta: 
não comparecer com suas principais figuras ou sim-
plesmente boicotar o quórum da Comissão, advertidos 
que estavam pela própria agenda de cada um?

Que importância a Oposição dá a este debate? A 
Oposição quer debater com todo o cuidado o problema 
fiscal, com todo o cuidado sobre o racional. Compare-
ceu a esta reunião em massa e contou, para completar 
o quórum, com figuras absolutamente independentes 
que devem ser louvadas e elogiadas por nós neste 
momento. Até mesmo pessoas ligadas ao Governo, 
como os três Deputados que citei e o Senador Paulo 
Paim – devo também elogiar os Lideres do Gover-
no em ambas as Casas – portaram-se com absoluta 
isenção. Não vieram aqui se omitir, o que seria grave 
– estou dando um golpe na ferradura, vou lá no cravo 
-, mas deixaram livres os seus aliados para aqui virem. 
O Senador Paulo Paim, por exemplo, se faz presente 
com o conhecimento da Senadora que lidera o seu 
Partido. Se  V. Exa o indicou para fazer parte da 
Comissão, logo, sabia da reunião e da presença e da 
posição do Senador Paulo Paim. E não houve nenhu-
ma recomendação. Louvo os Líderes governistas na 
Câmara por não terem feito nenhuma recomendação 
contrária à vinda dos Deputados.

Esta reunião não precisava da legitimação de nin-
guém, porque se fez legitima pelo próprio quórum que 
estabeleceu e pela maioria que aqui se demonstrou. 
Ela contou, sim, com o beneplácito das Lideranças 
que, embora não tenham comparecido – e isso não 
foi bom -, com certeza, implicitamente, consentiram, 
concordaram com a vinda de seus liderados que abri-
lhantam esta reunião, dando uma demonstração de 
que, no Governo, há sinais claros de

 vida independente. Há sinais nítidos de vida in-
dependente no Governo, pessoas que se guiam pela 
sua consciência e que mantêm seus compromissos, 
ao contrário de alguns que os quebram. Portanto, es-
tamos diante de um fato político importante.

Esta Comissão funcionará meteoricamente, mas 
produzirá um debate muito interessante, à luz da res-

ponsabilidade fiscal, sim, e também da sensibilidade 
social. Tentaremos casar as duas coisas. O Governo 
diz que se casou com uma depois de abandonar ou-
tra; de fato, rompeu com a outra. Nós não rompemos 
com a responsabilidade fiscal, mas também não per-
demos a sensibilidade social. Talvez essa seja a dife-
rença essencial.

Parabenizo o Senador Tasso Jereissati, que dig-
nifica qualquer missão que vai às suas mãos na vida 
pública. Também parabenizo o Deputado Rodrigo Maia, 
um dos Parlamentares de maior categoria com que 
contamos na Casa, e o Senador Paulo Paim, figura 
extremamente querida por todos nós e especialista 
nessa matéria. O Senador Paulo Paim nos dará uma 
enorme ajuda técnica em toda a linha da definição.

Esta Comissão tem dois Vice-Presidentes?
O SR. PRESIDENTE (Tasso Jereissati) – Não. 

Um só.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Aqui 

há pessoas de qualidade, com competência para pre-
enchermos várias Vice-Presidências. Fico muito feliz 
por saber que estamos, neste momento, entregando a 
pessoas responsáveis e sensíveis o destino do salário 
mínimo neste País.

O SR. PRESIDENTE (Tasso Jereissati) – Con-
cedo a palavra ao Deputado Ivan Valente.

O SR. IVAN VALENTE (PT – SP) – Sr. Presidente, 
Senador Tasso Jereissati, Sras e Srs. Parlamentares, 
a instalação desta Comissão que analisará a medida 
provisória do salário mínimo certamente despertará 
um debate mais amplo do que a simples discussão 
do tema. O País passa por um momento muito grave 
para que façamos apenas um debate localizado so-
bre valores. Daí a importância de distribuir a renda no 
nosso País e dinamizar a economia.

Quando falamos do aumento do salário mínimo, 
estamos falando da dinamização da economia, de in-
verter a lógica contida no Estado brasileiro nos últimos 
quatorze anos, que é a lógica do ajuste fiscal. Quero 
dizer que venho a esta Comissão como suplente e 
acho fundamental essa discussão, pela simbologia 
do salário mínimo.

E, mais do que isso, vim para discutir não só os 
limites orçamentários, porque o nosso orçamento está 
constrangido por um brutal superávit primário, impos-
to pelos órgãos financeiros internacionais e aceito, 
consecutivamente, pelos governos brasileiros. Com 
um constrangimento desse porte, não há desenvolvi-
mento econômico, geração de emprego e distribuição 
de renda.

Então, queríamos dizer que o salário mínimo, no 
Brasil, nem sempre foi baixo, como aparentemente apa-
rece. lemos um estudo do DIEESE, mostrando que o 
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salário criado em 1940 tem um valor real hoje, feita a 
correção monetária de R$844,00. Em 1959, durante o 
Governo Juscelino Kubistchek, chegou a R$1.270,00 e, 
na década de 90, alcançou os valores mais baixos de 
sua História, justamente nos governos neoliberais.

Infelizmente, tenho toda a tabela do DIEESE. 
A partir de 1989 e do Governo Collor, onde o salário 
chega a R$152,00, o mínimo do mínimo, R$92,00, e 
durante toda a década de 90, o salário mínimo perma-
neceu baixo, nesse patamar de R$150,00 a R$250,00. 
E baixíssimo. O Paraguai, ao lado, tem três vezes o 
nosso salário mínimo.

Quando aparece, hoje, a discussão sobre a des-
vinculação da Previdência, vamos desmistificar de novo 
o problema desta. O orçamento da seguridade social 
é superavitário. Surge novamente a discussão, e as 
vítimas são os trabalhadores de baixo poder aquisitivo 
e os aposentados. Não podemos aceitar esse tipo de 
provocação! Os deslocamentos dentro do orçamento 
não resolvem o problema, porque iremos tirar dinheiro 
daqui para colocar ali já enxuto. Temos que levantar 
o debate.

Entendo o discurso do Senador Arthur Virgílio, 
mas não compreendo como ele pede responsabilida-
de fiscal. Digo que vim a esta Comissão para defender 
responsabilidade social – não é só sensibilidade, mas 
responsabilidade social.

Isso significa que o Congresso Nacional precisa 
tensionar junto ao Governo, mas não para aceitar a 
responsabilidade fiscal imposta pelos bancos e pelo 
capital financeiro internacional. Temos de dizer que 
damos suporte ao Governo para romper e peitar as 
imposições do capital financeiro, porque essa é a úni-
ca forma de se sair das amarras.

Estamos vivendo um momento em que não é o 
problema de dez ou quinze reais, embora isso pese 
bastante no bolso do trabalhador, mas tem a simbo-
logia de estar dando o aumento real aos trabalhado-
res brasileiros. Entendemos que este debate vai ser 
muito rico aos Deputados e aos Senadores.Temos de 
fazê-lo, até para esclarecer, politizar e mostrar que o 
Congresso Nacional pode ter sensibilidade social, mas 
esta tem que se manifestar numa lógica de combate à 
lógica fiscal estabelecida.

A Lei de Responsabilidade Fiscal votada neste 
Congresso não é maravilha nenhuma, mas um jeito 
de canalizar recursos dos Municípios, dos Estados e 
da União, para pagar R$147 bilhões de juros por ano. 
Isso inviabiliza a Nação brasileira. Aí vamos ter sempre 
que penalizar os trabalhadores. Isso é custoso? Isso é 
conflitivo? Isso causa turbulência no mercado? Causa. 
Temos de reconhecer isso, mas a Nação brasileira é 

suficientemente grande para enfrentar esse problema. 
Aí sim devemos buscar um consenso.

Vou participar desse debate com o nobre Senador 
Paulo Paim e com todos os Colegas desta Comissão, 
mas queria levar o patamar para a seguinte discus-
são: estamos vivendo uma grave crise. Não é o pro-
blema brasileiro ou argentino. A capa de A Folha de 
S.Paulo é esta: “FMI Briga com o Governo Argentino, 
porque o Governo Argentino Quer Tirar do Superávit 
Primário, para Dar Aumento Salarial aos Trabalhado-
res e aos Servidores Públicos Argentinos”. Essa é a 
grande discussão na Argentina hoje. Ou nos sensibi-
lizamos para essa questão, e não estamos propondo 
nenhuma loucura inclusive, na sua fala, vi que V. Exa 
fez modificação no superávit primário, e aqui reside o 
problema. Não são só pequenos deslocamentos. Achar 
que se está gastando muito aqui ou ali, isso também 
pode ser visto. Não é problema nenhum, mas temos 
que tratar do atacado, não do varejo.

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDS – SP) – Per-
mita-me, Deputado Ivan Valente.

O SR. IVAN VALENTE (PT – SP) – Pois não.
O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB – SP) – 

Quero esclarecer um pouco isso e também um pouco 
o discurso do Senador Arthur Virgílio, pois entendi. 
Estamos trabalhando com leis pré-existentes: temos a 
Lei de Diretrizes Orçamentárias em vigor, o Orçamen-
to, portanto, temos definições que já estão em vigor, 
até votamos contra, V. Exa sabe muito bem, votamos 
contra o orçamento porque estabelece o superávit de 
4,25, e achamos que o superávit que existia no Go-
verno Fernando Henrique Cardoso, no seu último ano, 
3.75, seria absolutamente suficiente para enfrentar as 
dificuldades fiscais do País do ano de 2003 e 2004. 
Não havia nenhuma razão para que se passasse de 
3.75 para 4.25. Poder parecer pouca coisa, mas meio 
ponto de aumento no superávit, meio ponto do PIB 
representariam hoje 7,5 bilhões, é mais do que o Go-
verno conseguiu investir em todas as suas áreas ano 
passado, com recursos do orçamento, o Governo in-
vestiu 4,5 bilhões ano passado, 7,5 bilhões, imagine 
quanto. Consideramos que isso era absolutamente 
desnecessário, o PFL também defendeu, lembro-me 
do Deputado Rodrigo Maia na Comissão de Orçamen-
to, votamos contra esse orçamento, no entanto, 4.25 
foram aprovados pelo Plenário e é lei, tanto na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias quanto no orçamento.

Portanto, estamos nos nossos estudos partindo de 
alguns fatos, de alguns dados existentes, pré-existen-
tes, as leis pré-existentes, estamos mudando, fazendo 
uma proposta de legislação, não temos como infrin-
gir a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o orçamento. 
Portanto, podemos fazer o movimento de fato interno 
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dentro do orçamento, dentro da receita orçamentária, 
levando em conta esses 4.25 se pudéssemos mudar, 
como gostaríamos de fazer isso, faríamos.

É esse o entendimento do nosso discurso ao do 
Senador Arthur Virgílio.

O SR. IVAN VALENTE (PT – SP) – Só para fi-
nalizar, Presidente.

Nesse aspecto, quero dizer ao Deputado Gold-
man, V. Exa sabe, inclusive, que fui um dos maiores 
combatentes contra este aumento de superávit primário 
porque eu entendia que o Governo tinha força, legitimi-
dade e capacidade para reduzir o superávit primário e 
não aumentá-lo. Tanto é assim que o meio por cento do 
PIB a mais era exatamente o que queríamos quando 
pretendíamos derrubar os vetos ao Plano Nacional de 
Educação. Isso implicaria em aplicar meio por cento 
do PIB anual em educação, mas, em vez de darmos 
para os banqueiros internacionais, aplicaríamos pelo 
menos na educação. Concordo com V. Exa nesse pon-
to, Goldman. Mas veja, Deputado, temos a seguinte 
situação: o orçamento...

O SR. ALBERTO GOLBMAN (PSDB – SP) – E 
banqueiros nacionais. Hoje, o Itaú publica o lucro do 
trimestre de 870 bilhões, no primeiro trimestre, 870 
milhões, corrigindo, no primeiro trimestre, o que prevê 
3,5 bilhões de lucro no ano, um banco.

O SR. IVAN VALENTE (PT – SP) – Deputado 
Goldman, o que aponta para o mesmo lucro do Itaú 
no ano passado, que foram 3,3 bilhões.

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB – SP) – Isso, 
exatamente.

O SR. IVAN VALENTE (PT – SP) – Ou seja, há 
um setor privilegiado na sociedade brasileira. O que 
estamos querendo é que este debate, inclusive, interfira 
na peça orçamentária, sim, tencione a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias deste ano e do ano que vem e coloque 
para a sociedade o grande debate, que é a mudança 
na política econômica. Temos, hoje, uma política eco-
nômica que inviabiliza as nações ditada pelo capital 
financeiro internacional, ou saímos dessa encalacrada 
e, para isso, tem que haver resistência política e uni-
dade na nação ou não vamos dar soluções de varejo, 
pois, não há soluções de varejo. Então, a discussão do 
salário mínimo tem uma simbologia, se o salário míni-
mo for para R$300,OO, certamente, haverá giros no 
orçamento, deslocamentos que podem ser feitos que 
justifiquem isso. Não resolve o problema porque, em 
seguida, vamos ter que determinar que outras áreas 
sejam sacrificadas também.

Então, que a instalação deste debate sobre a me-
dida provisória contribua para uma grande reflexão que 
temos que fazer sobre a política econômica brasileira! 

Não se trata de julgamento apenas do Governo Lula, 
são os 10 anos atuais.

Nós temos brincado um pouco, Sr. Presidente, 
dizendo o seguinte: Engenharia Mecânica quando os 
movimentos são muito repetitivos tem uma coisa que 
se chama fadiga de material. Dez anos no mesmo dá 
fadiga de material mesmo: trinca. E aí temos que res-
ponder. A Nação tem que ter resposta para isso. Mas 
não vai ser tirando casquinha aqui ou ali. Nós temos que 
ter uma coerência política. Quer dizer, quem sempre 
defendeu um salário mínimo baixo tem que defender 
agora o mais alto mostrando o caminho para isso, O 
caminho não é só atacar, mas sim mostrar soluções. 
E elas são drásticas.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tasso Jereissati) – Eu 

gostaria, antes de passar a palavra ao Senador Efraim 
Morais, de comunicar que pelo Regimento é necessá-
rio a designação de um Senador Relator e Revisor e 
do mesmo Partido do Relator. Então, dessa maneira, 
nós estamos designando o Senador César Borges , da 
Bahia, como Senador Relator Revisor pelo Senado.

Eu vou ter que me retirar. Passaria a Presidência 
ao Presidente Paulo Paim, porque tenho a CCJ – Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania.

Ficaram duas sugestões, Sr. Presidente, para 
a reunião: que fosse realizada na próxima terça-feira 
e que, eu gostaria de sugerir, fosse discutido aqui a 
inclusão de algumas pessoas para que viessem ao 
debate nesta Casa. Alguns especialistas que seriam 
colocados nessa discussão.

Passo a Presidência ao Senador Paulo Paim. 
(Pausa)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) – De imediato o 
Senador Efraim Morais e em seguida nós iríamos para 
os encaminhamentos para a próxima reunião.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Eu me 
coloco à disposição de V. Exa para os encaminha-
mentos, acho que está esclarecido, para que nós pu-
déssemos concluir essa parte de encaminhamento. 
Seria mais prático.

Eu quero, simplesmente, é parabenizar V. Exa, o 
Senador Tasso Jereissati e o nosso Relator, Deputado 
Rodrigo Maia, por essa direção desta Comissão, que 
tenho a convicção de que vamos ter um debate amplo, 
positivo em cima de números reais, ou seja, dentro 
daquilo que prevê o nosso Orçamento. Evidente que 
deixar bem claro que um dos argumentos do Governo 
em relação ao aumento que o Congresso tentou fazer 
ao mínimo do ano passado é de que não lhe pertencia 
esse Orçamento. Esse Orçamento não havia sido fei-
to no seu Governo, e sim, era Orçamento do Governo 
anterior. Quero deixar claro que esse argumento não 
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é mais válido, porque foi feito neste Governo com Re-
lator do Partido do Governo, que foi o Deputado Jorge 
Bittar e, evidentemente, com certeza, uma proposta 
que surgiu do Governo atual, do Governo Lula, com o 
Relator do próprio Partido do Presidente da República 
e nós temos convicção de que encontraremos um pon-
to de convergência. Poderemos chegar a R$300,0O, 
poderemos chegar a R$280,OO, R$275,00, mas tenho 
certeza que vamos avançar dentro daquilo que permita 
o nosso Orçamento.

Só para essas considerações e, claro, ver qual a 
determinação de V. Exa par os próximos passos desta 
Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) – Se me per-
mitirem, de forma bem rápida e tentar simplificar o 
máximo, qual é o grande debate do salário mínimo 
que eu percebo? São as contas da Previdência. Esse 
é o grande debate daqueles que têm uma visão que 
acham que o salário mínimo não pode aumentar dos 
R$260,00.

Todos sabem da minha posição, que acho que 
dá. Então, eu proporia, se assim o Senado entender, 
de na próxima terça-feira – não adianta ouvir aqui 
centenas de pessoas que os argumentos serão mui-
to semelhantes, pelo menos duas pessoas, se o Re-
lator também concordar – eu convidar o economista 
Márcio Pochmann, que é Secretário da Prefeitura do 
PT de São Paulo, que tem uma posição clara, nítida 
e transparente e será bom, tem uma posição boa e 
equilibrada e eu convidaria o Ministro da Previdên-
cia, que é o nosso Senador Amir Lando, para que ele 
venha aqui também. Porque eu mesmo tem usado o 
seguinte argumento: a Previdência superavitária... a 
Seguridade, não a Previdência, é superavitária em 
R$31 .000.000.000,00. Tenho dito isso.

Eu gostaria que fizéssemos esse debate, então, 
com o Ministro da Previdência, que ele vai mostrar se 
é ou não é, enfim, e faríamos um bom debate. Depois 
desses dois convidados o Relator e nós teríamos mais 
instrumentos para caminharmos para o número que 
entendemos nós aqui que seja possível, que tenho cer-
teza que deve sair por bom senso, por consenso.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Só para 
complementar, se V. Exa me permite, lembrou mui-
to bem o Ministro Amir Lando, ótimo isso. Estamos 
incluindo como despesas algo que certamente com 
que o Governo está naturalmente preocupado, por-
que naquelas decisões sobre a URV, que a Previdên-
cia está sendo obrigada a pagar porque são juizados 
de pequena causa, são obrigados a pagar na base 
de sessenta dias depois, estamos incluindo também 
esses valores, não só aquilo que já é acréscimo que 
terá que ser feito em função da mudança do critério da 

URV, mas também a dívida existente, que está sendo 
agora determinada pelos juizados de pequena causa. 
Incluímos inclusive como despesas que não estavam 
evidentemente previstas no orçamento e nem estavam 
previstas na reprogramação financeira do Governo fei-
ta em fevereiro. Estamos incluindo isso. Só para dizer 
que os estudos que estamos fazendo são muito sérios, 
são bem apurados, feitos com todo o rigor e levando 
em conta todos os elementos da receita e todos os 
elementos da despesa.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) – Se o Relator 
concordar, se me permitir ainda, quero ficar nos enca-
minhamentos, não vou fazer nenhuma argumentação 
e no dia do debate vou ao plenário, naturalmente não 
estarei na Mesa, e darei a minha posição.

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB – SP) – Sr. 
Presidente, só para esclarecer, amanhã, teremos o 
prazo de emenda.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) – Prazo de 
emendas. Na terça-feira, teremos uma audiência públi-
ca, dai o Relator poderá, depois da sua fala, apontar o 
caminho. Proporia, se você me permitisse, e ainda, já 
que chamo o representante da Previdência, chamaria 
um representante dos aposentados, que são aqueles 
que também estão muito preocupados, que é o Pre-
sidente da Cobap, que é o João Lima, que é o Presi-
dente da Confederação Brasileira de Aposentados e 
Pensionistas. Com esses três convidados, teríamos 
uma visão clara do quadro e, a partir daí, a Relatoria 
e o Plenário dariam a sua posição.

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB – SP) – Fa-
ríamos isso numa única reunião, na terça-feira?

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) – O Relator 
pode ajudar aqui no encaminhamento.

O SR. RODRIGO MAIA (PFL – RJ) – Estive con-
versando com a assessoria, a Comissão funciona até 
o dia 13, não necessariamente temos a obrigatorieda-
de de votar o relatório, de apresentar o relatório até o 
dia 13. Seria o ideal, mas o prazo é curto. No plenário, 
até o dia 26. O que acho que devíamos fazer, na mi-
nha opinião, acho que o convite ao economista Márcio 
Pochman é fundamental. Na minha opinião, talvez o 
economista que mais entenda do mercado de trabalho 
no Brasil. Acho que é um quadro importante. Concordo 
com o Ministro da Previdência, mas acho que é impor-
tante também a presença do Ministro do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, porque quem trabalha a possi-
bilidade de achar fontes certamente é o Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão. Então, acho que 
devíamos convidar o Márcio Pochman, a questão da 
central da Cobap, e acho que no mesmo dia da ques-
tão dos aposentados podíamos trazer também á dis-
cussão as centrais sindicais. Pronto! Acho que seriam 
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três dias, terça, quarta e quinta, e programaríamos, 
de hoje para amanhã, o convite às centrais sindicais, 
ao economista Márcio Pochman, aos dois ministros e 
à central sindical dos aposentados. Acho que seriam 
esses os debates relevantes.

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB – SP) – Sr. 
Relator, quero lembrar o prazo do dia 13.

O SR. RODRIGO MAIA (PFL – RJ) – Não, 13 
encerra a Comissão. A apresentação do relatório é 
até a votação do Plenário, no dia 26.

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB – SP) – En-
tão tudo bem.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) – Ninguém 
discorda desse encaminhamento? Dai adaptamos 
aqui os prazos e avisamos a todos. Seriam as cen-
trais sindicais junto com a Cobap e num único dia os 
ministros. Tudo bem? Podemos encaminhar assim? 
A gente encaminha a cada um dos Srs. Senadores e 
Deputados todo o roteiro e o debate.

Os Srs. Deputados e Senadores que concordam 
com esse encaminhamento queiram permanecer sen-
tados. (Pausa)

Aprovado.
Está encerrada a presente reunião. A próxima 

reunião será terça-feira, às 10horas.

(Levanta-se a reunião às l2hO4min.)

SECRETARIA-GERAL DA MESA

SUBSECRETARIA DE COMISSÕES

SERVIÇO DE APOIO ÀS COMISSÕES MISTAS

COMISSÃO MISTA DESTINADA A EXAMINAR  
E EMITIR PARECER SOBRE A MEDIDA  

PROVISÓRIA Nº 182, DE 29 DE ABRIL DE 2004  
E PUBLICADA NO DIA 30 DO MESMO MÊS  
E ANO, QUE “DISPÕE SOBRE O SALÁRIO  

MÍNIMO A PARTIR DE 10 DE MAIO DE 2004,  
E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

Ata da Segunda Reunião, realizada em 11 de 
Maio de 2004

Às dez horas e quinze minutos do dia onze de 
maio do ano de dois mil e quatro, na sala número dois 
da Ala Senador Nilo Coelho, Senado Federal, reúne-se 
a Comissão Mista acima especificada com a presença 
dos Senhores Senadores Efraim Morais, Tasso Jereis-
sati (Presidente), José Agripino, Arthur Virgilio, Paulo 
Paim, Rodolpho Tourinho, César Borges, Lúcia Vânia, 
Leonel Pavan, Paulo Elifas, Fátima Cleide, Aelton Frei-
tas, Ideli Salvatti, Tião Viana, Sibá Machado, Jefferson 
Peres, Magno Malta e Mozarildo Cavalcanti e dos Se-
nhores Deputados Virgílio Guimarães, Luiz Sérgio, Ro-

drigo Maia (Relator), Onyx Lorenzoni, Alberto Goldman, 
Eduardo Paes e Fernando Coruja. Havendo número 
regimental, assume a presidência, eventualmente, o 
Deputado Paulo Paim, que declara abertos os traba-
lhos da Comissão destinados a ouvir, em Audiência 
Pública, os Senhores Dr. Marcio Pochmm, Professor 
da Unicamp; Dr. Raul Velloso, Economista; Dr. Marcelo 
Néri, Consultor da Fundação Getúlio Vargas – FGV; 
Dr. João Lima, Presidente da Confederação Brasileira 
dos Aposentados e Pensionistas – COBAP; e Marcelo 
Olweng, Presidente da Associação NacionaL dos Au-
ditores Fiscais da Previdência Social – ANFLP. Usam 
da palavra os Senhores Senadores Jefferson Peres, 
Arthur Virgílio, Paulo Paim, José Agripino e os Senho-
res Deputados Onyx Lorenzoni, Siba Mechado, Alberto 
Goldman, Fernando Coruja, Eduardo Paes, Virgílio Gui-
marães, Zarattini, José Carlos Aleluia e Rodrigo Maia 
(Relator). Durante o debate, o Senhor Senador Tasso 
Jereissati assume a Presidência da Comissão. Nada 
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente convoca a 
Comissão para audiência pública no dia doze de maio 
e declara encerrada a reunião, lavrando eu, Hermes 
Pinto Gomes, Secretário da Comissão, a presente ata 
que, após lida e aprovada, será assinada pelo Senhor 
Presidente e irá à publicação juntamente com as no-
tas taquigráficas.

Senador Tasso Jereissati, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) – Minhas 
senhoras e meus senhores, já existe quórum para 
iniciarmos os debates. Queria anunciar que o Presi-
dente Senador Tasso Jereissati, que está vindo para 
esta Comissão, pediu que abríssemos os trabalhos, até 
porque um dos economistas, o Sr. Márcio Pochmann, 
tem que sair um pouco antes devido a compromissos 
já assumidos.

Esta Presidência vai iniciar os debates. O Presi-
dente Tasso Jereissati assumirá a Presidência assim 
que chegar à Comissão, inclusive mediante a posição 
tomada pela Liderança do Partido dos Trabalhadores, 
que excluiu o nosso nome como membro desta Co-
missão.

Abro, neste momento, na falta do Presidente, 
como Vice-Presidente do Senado da República.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) – Pois não.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Sr. 

Presidente, foi uma feliz coincidência o atraso do Se-
nador Tasso Jereissati, porque deu a V. Exª a oportu-
nidade de abrir e presidir, por alguns momentos, esta 
reunião. Para mim, e com certeza para muitos mem-
bros desta Comissão, V. Exª continuará como o nosso 
membro honorário.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) – Muito obri-
gado, Senador Jefferson Péres.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) – Pois não, 
Senador.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Da 
mesma maneira, Senador Paim, V. Exª, presidindo a 
reunião na abertura, traz um simbolismo muito expressi-
vo, muito forte para nós, que o estimamos. Somos seus 
colegas de labuta, de luta aqui no Senado. V. Exª, e não 
quero discutir questões interna corporis do Partido a 
que pertence V. Exª, sofreu uma violência desnecessá-
ria, porque nada deixará de ser alterado, se os números 
se mostrarem favoráveis à alteração, à mudança. Por 
outro lado, tenho conversado com V. Exª e sei da sua 
disposição de chegar a algo bem razoável.

Aproveito a oportunidade para dizer, futuro Se-
nador Rodrigo Maia, que V. Exª encarna muito bem o 
nosso sentimento. Não vamos fazer aqui um debate 
entre austeros e demagogos, entre cuidadosos zela-
dores da boa situação fiscal e populistas desvairados. 
Não! Isso não se encaixaria não sei se no perfil de uns 
mas, com certeza, não se encaixaria no perfil de nós 
outros. Vamos aqui discutir, ouvindo três especialistas 
de renome, de responsabilidade, à luz de fonte que 
detectamos, à luz de possibilidades que visualizamos; 
vamos discutir dispostos a convencer e a sermos con-
vencidos, sem nenhum preconceito, mas, sobretudo, 
é muito fundamental que aqui se estabeleça a solida-
riedade de seus colegas pela atuação irrepreensível 
que V. Exa tem tido como homem de Partido, e esse 
é um problema do seu Partido. V. Exa é um Senador 
que merece de todos respeito, acatamento e muita 
ternura.

Senador Paulo Paim, é muito bom ser presidido 
por V. Exª na reunião de hoje.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) – Muito obri-
gado, Senador Arthur Virgílio, de imediato, quero rea-
firmar a decisão da última reunião, na qual o

Senador Tasso Jereissati foi eleito Presidente e 
este Senador, Vice-Presidente. Mas, por direito da Lí-
der, embora possam discordar, está vago o cargo de 
Vice-Presidente. O Relator e o Relator Revisor já estão 
presentes, Deputado Rodrigo Maia e Senador César 
Borges, respectivamente. Assim que chegar, o Presi-
dente vai decidir o encaminhamento adequado para 
que esta Comissão delibere também sobre a indicação 
do Vice-Presidente desta Comissão.

De imediato, como Vice-Presidente do Senado, 
para dar prosseguimento à audiência pública, convido 
para a Mesa o Exmo Sr. Márcio Pochmann, Professor 
da Unicamp. (Pausa.)

Uma salva de palmas para o Sr. Márcio Proch-
man. É a segunda ou terceira vez que se desloca de 
São Paulo.

O economista Raul Velloso também já veio con-
versar conosco algumas vezes.

O Sr. Dr. Marcelo Nery, Consultor da Fundação 
Getúlio Vargas.

Também na mesma linha, com o mesmo cumpri-
mento, o Sr. João Lima, Presidente da Confederação 
Brasileira dos Aposentados e Pensionistas.

Uma salva de palmas a todos.
Vamos iniciar os nossos trabalhos.
O SR. VIRGÍLIO GUIMARÃES (PT – MG) – Uma 

questão de ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) – Pois não.
O SR. VIRGÍLIO GUIMARÃES (PT – MG) – Sr. 

Presidente, não sei porque há essa questão posta da 
Vice-Presidente. Não sei, essa composição de ter Câ-
mara e Senado ou Senado e Câmara, não quero entrar 
nisso, mas como ficaria a possibilidade de elaborarmos 
um requerimento para uma audiência pública? Uma 
audiência com o Dieese seria muito importante.

Sr. Presidente, trabalhei muitos anos no Dieese. 
Fui o primeiro técnico do Dieese fora de São Paulo e 
diretor do Dieese. Naquela instituição nos dedicamos 
muito à discussão do salário mínimo. O Dieese é um 
órgão que há muito anos estuda a questão do salário 
mínimo, inclusive quanto à fixação dos salários, às 
necessidades do trabalhador. Têm inclusive estudos 
sobre evolução de custo de vida. Teríamos muito a 
ganhar, o Sr. Relator, sem dúvida nenhuma, e todos 
nós, se pudéssemos marcar uma data para ouvir o 
Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos 
Sócioeconômicos. Poderíamos fazer inclusive uma re-
lação de temas para o Dieese debater aqui, a respeito 
de seus estudos sobre o salário mínimo, a composição 
da cesta básica, enfim, as diversas pesquisas feitas 
pelos diversos Estados do Brasil, mas essa seria a 
minha sugestão de procedimento caso seja deferido 
esse meu requerimento verbal de convite ao Dieese. 
Poderíamos preparar uma pauta bastante detalhada 
para que aquele órgão pudesse nos brindar aqui com 
suas informações.

É a questão que coloco a V. Exª, se há possibili-
dade de fazer esse requerimento, quando poderíamos 
encaminhar e quando poderíamos ter a possibilidade 
dessa audiência pública.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) – Se o Plená-
rio estiver de acordo, como os outros requerimentos 
também foram verbais, colocaríamos 

em votação de imediato, porque considero que 
há o entendimento de toda a Casa de ouvir o Dieese. 
Aprovaríamos aqui a convocação do representante 
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do Dieese para amanhã. Já que amanhã vamos ouvir 
dois Ministros, ouviríamos também o Dieese. Ninguém 
é contra a convocação do Dieese para amanhã? Já 
colocaríamos, de imediato, em votação. Não há dis-
cordância quanto a isso? (Pausa.)

Está aprovada a convocação do representante 
do Dieese amanhã.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) – Deputado 
Onyx Lorenzoni, que havia se inscrito.

O SR. ONYX LORENZONI (PFL – RS) – Sr. Pre-
sidente, já que foi aprovada a vinda do Dieese para a 
reunião de amanhã, contribuiria para o debate a dis-
cussão com o Relator do Orçamento para este ano. 
Sugiro um convite para que o Deputado Jorge Bittar 
esteja aqui amanhã, a fim de que possamos analisar 
também as disponibilidades orçamentárias, o que aju-
daria a construir esse entendimento na busca de um 
salário mínimo mais digno para o País. Proporia que S. 
Sra fosse convidado para a reunião de amanhã.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) – Como está 
inscrito, pela ordem, o Senador Sibá Machado.

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Como 
estou chegando agora na Comissão, desconheço a 
orientação que deve ter sido feita nas audiências para 
subsidiar, é claro, o debate. Gostaria ainda de sugerir 
que pudessem vir a esta Comissão aquelas pessoas 
que se sentiram prejudicadas com relação ao valor 
anunciado para o reajuste. Nesse caso, quero tam-
bém sugerir, não sei se já consta da pauta, o Prefeito 
ou a Prefeita que representa a Associação Nacional, 
o representante do setor de pequenos empresários, 
pequenos empregadores e algum Governador das Re-
giões Nordeste ou Norte, que também estão em difi-
culdades para equilibrar essa situação. Se isso ainda 
não foi posto, quero deixar essa sugestão.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) – A Mesa 
vai dar o seguinte encaminhamento, se me permitir 
o Deputado Sérgio: continuaremos a audiência, ou-
vindo os convidados, e quando o Presidente de fato 
chegar, V. Exª deliberará sobre os outros convites. Se-
rão bem vindas à Mesa as propostas dos Deputados 
e Senadores.

De imediato, passo a palavra ao economista 
Márcio Pochmann para uma exposição, durante vinte 
minutos, sobre o salário mínimo e a medida provisória 
ora em debate.

O SR. MARCIO POCHMANN – Muito bom dia 
a todas e a todos.

Quero cumprimentar os representantes do Poder 
Legislativo, os Senadores e Deputados, parabenizan-
do aqui o Senador Paulo Paim e o Deputado Rodrigo 
Maia, e dizer da nossa satisfação. Não é a primeira 
vez que temos oportunidade de participar de deba-

tes e análises referentes ao salário mínimo. Desde o 
século passado – estivemos na Comissão do Salário 
Mínimo em 1991 – de alguma forma, temos participa-
do. Nossa participação aqui é fundamentalmente con-
centrada na perspectiva de contribuir para o melhor 
entendimento e avalizar, de certa forma, as decisões 
que certamente sairão do Congresso Nacional a res-
peito do salário mínimo.

Dividirei minha exposição basicamente em quatro 
partes: a história do salário mínimo, e, fundamental-
mente, tratarei da política do salário mínimo; análise 
da temática do salário mínimo; os efeitos do salário 
mínimo; e o financiamento do salário mínimo.

O Brasil, de 1940 para cá, teve tão-somente 
duas políticas de salário mínimo. A primeira vigeu en-
tre 1940 e 1964, período em que a política de salário 
mínimo era debatida em comissões regionais do sa-
lário mínimo. Havia uma intensa discussão no País a 
respeito da temática do salário mínimo, o impacto na 
vida econômica e social do País, efeitos gerais etc. 
Essas comissões na verdade ajudavam a constituir o 
valor, que, por sua vez, era definido pelo Ministro do 
Trabalho e a Presidência da República. O salário mí-
nimo tinha fundamentalmente o objetivo de combater 
a pobreza no país, a desigualdade intersalarial, cons-
tituindo uma forma de acesso ao consumo de massa 
aos trabalhadores de salário de base. Em sendo as-
sim, os valores do salário mínimo tiveram, ao longo 
do tempo, uma correspondência muito estreita com o 
padrão de consumo e com o combate à desigualda-
de intersalarial. Não é por menos que determinados 
valores de salários mínimos alcançaram patamares 
superiores aos estabelecidos em 1940, como foi o 
caso da segunda metade dos anos 50, por exemplo, 
e início dos anos 60.

Essa política do salário mínimo desapareceu a 
partir do golpe de 1964, que interrompeu a normati-
zação da constituição do salário mínimo pelas comis-
sões de salário mínimo, e o salário mínimo deixou de 
ser uma política de responsabilidade de conteúdo do 
Ministério do Trabalho e passou para a área econômi-
ca. Tivemos as políticas salariais que vigeram durante 
trinta anos, de 1964 a 1994, por exemplo, e o papel 
do salário mínimo deixou de se comprometer com o 
combate à desigualdade intersalarial, à pobreza, e com 
a possibilidade do acesso ao consumo de massa dos 
trabalhadores de baixa renda, de tal forma que transfor-
mou-se em dois instrumentos básicos: primeiro, contra 
a inflação e segundo, como ajuste fiscal.

O primeiro foi o instrumento de combate à inflação 
durante o regime militar. A análise do PAEG (Programa 
de Ação Econômica do Governo), por exemplo, tinha 
uma forte concepção de que o problema da inflação 
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do início dos anos 60 era de consumo, de demanda, 
e o salário mínimo era um componente não só de de-
manda, como também de custos e, portanto, a sua 
contenção, ao longo do tempo, seria um instrumento 
fundamental de combate à inflação.

Com a redemocratização do País, lamentavel-
mente não se abandonou a perspectiva de o salário 
mínimo continuar assumindo um elemento de ajuste 
fiscal. O salário mínimo tem sido, durante o período 
democrático, um instrumento de ajuste fiscal, isto é, 
todas às vezes em que se discute o salário mínimo, na 
verdade pouco se considera em relação ao seu papel 
voltado ao mercado de trabalho, como, por exemplo, 
nas questões da formalização, na desigualdade inter-
salarial. A preocupação fundamental é em relação às 
contas públicas.

Essa é a histórica da política do salário mínimo 
de 1940 aos dias de hoje. Na análise da política de sa-
lário mínimo que não seja a reprodução do que vem se 
manifestando de 1964 para cá, é fundamental levar em 
consideração a que serve o salário mínimo. O salário 
mínimo tem dois elementos chaves. Em primeiro lugar, 
é o papel do salário mínimo no mercado de trabalho. O 
salário mínimo, desde a sua origem em 1911, na Ingla-
terra, o seu papel está voltado fundamentalmente para 
o mercado de trabalho, para os trabalhadores ativos. 
A partir da Constituição de 1988, tivemos a incorpo-
ração do salário mínimo como um elemento chave na 
Previdência e Assistência Social. Ampliou-se o papel 
do salário mínimo no que diz respeito a atender bem 
aos inativos. Então, no meu modo de ver, há duas dis-
cussões que precisam ser tratadas de forma simultâ-
nea: o salário mínimo e mercado de trabalho e salário 
mínimo e Previdência e Assistência Social.

Quando se trata dos temas sem serem combi-
nados, há uma mistura e o que prevalece em geral é 
a perspectiva do ajuste fiscal. Se olharmos, do ponto 
de vista do mercado de trabalho – que é pelo qual o 
salário mínimo foi estabelecido -, o salário mínimo tem 
três efeitos-chave.

Em primeiro lugar, diz respeito ao salário mínimo 
e ao leque salarial, isto é, a diferença entre o salário de 
base e o salário mais alto pago no País. Sociedades 
civilizadas, do ponto de vista capitalista, tem um nível 
de desigualdade entre o menor e o maior salário que 
não ultrapassa 15 vezes, isto é, o maior salário pago 
não é superior a 15 vezes o piso – o menor salário. Se 
utilizarmos os dados da Pesquisa Nacional Por Amostra 
a Domicílios, PNAD, vamos ver que a diferença entre o 
salário mínimo e o maior salário pago é de 250 vezes 
no Brasil de 2002.

Então, o primeiro aspecto a ser considerado é, 
justamente, o papel que o salário mínimo pode ter na 

redução entre o maior e o menor salário. A diferença 
de salários absurdas, existentes no Brasil, se dá, jus-
tamente, porque o piso – o salário mínimo – é extre-
mamente baixo. A melhor política para reduzir as de-
sigualdades é elevar o salário mínimo e não reduzir o 
salário máximo. Temos informações que nos permitem 
afirmar o seguinte: para cada aumento de 1% para o 
salário mínimo, há uma redução de 0,5% no leque sa-
larial, reduz-se à desigualdade entre o maior e o menor 
salário em 0,5%, ou seja, de cada 10% de aumento do 
salário mínimo, a desigualdade cai 5%.

O segundo ponto diz respeito à questão da po-
breza.

Na nossa análise utilizaremos os dados de 2002 
da PNAD e consideraremos como linha de pobreza as 
famílias que percebam renda de até 0,5 salário mínimo 
per capita. No Brasil de 2002, 7,3 milhões de famílias 
recebiam uma renda equivalente a 0,5 salário mínimo 
per capita.

Nos nossos cálculos, é possível se dizer o se-
guinte: a cada 10% de aumento do salário mínimo é 
possível reduzir ou retirar da linha de pobreza 88 mil 
famílias, isto é, cada 10% de elevação do salário mí-
nimo, corresponde a uma redução de 1,2% da quan-
tidade de famílias consideradas pobres no País. Esse 
é o segundo elemento: o salário mínimo tem impor-
tância considerável como enfrentamento da pobreza. 
Para cada 10% de elevação do salário mínimo, 1,2% 
na quantidade de famílias consideradas pobres saem 
dessa condição. Assim, 88 mil famílias podem sair da 
condição de pobreza pela elevação real de 10% do 
salário mínimo.

O terceiro elemento está associado ao padrão 
de consumo dos trabalhadores de salário de base. 
De acordo com a PNAD, de 2002, temos no Brasil a 
seguinte distribuição de rendimento: 9,2 milhões de 
ocupados no Brasil sem rendimento – isso diz respei-
to a relações de trabalho não monetizadas. É trabalho 
por escambo, trabalha-se trocando por alimento, por 
moradia -; e 21,6 milhões de trabalhadores recebendo 
até um salário mínimo, cujo rendimento médio desse 
contingente é de R$165,94.

A massa de rendimento dos trabalhadores que 
recebem até um salário mínimo, isto é, se pegarmos 
os 21,6 milhões de trabalhadores que recebem até um 
salário mínimo e multiplicarmos pelo rendimento mé-
dio de R$165,94, é de R$3,6 bilhões mensais. Essa 
é a folha, digamos, de pagamento de quem recebe 
até um salário mínimo. Já os que estão no decil mais 
rico da população ocupada, os 10% mais ricos da po-
pulação ocupada, equivalem a 800 mil pessoas, cujo 
rendimento médio é de R$8,7 mil. Esse público, 800 
mil pessoas, tem uma folha de pagamento de R$6,8 
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bilhões, quer dizer, duas vezes mais que a folha paga 
apenas e tão-somente para quem recebe até um sa-
lário mínimo.

Estou incomodando V. Exas com tantos números, 
mas a questão básica para nós é a seguinte: a cada 
10% de elevação do salário mínimo, é possível au-
mentar na massa de rendimentos do País a participa-
ção dos ocupados com rendimento de até um salário 
mínimo em 8,2%. Toda vez que se aumenta em 10% 
o salário mínimo, a participação dos trabalhadores 
de salário mínimo na massa de rendimentos do País 
aumenta em 8,2%. A participação de quem recebe 
até um salário mínimo equivale a somente 7,3% da 
massa de rendimento do País. Vinte e um milhões e 
seiscentas mil pessoas que recebem até um salário 
mínimo respondem apenas e tão-somente por 7,3% 
de toda a massa de rendimentos. Portanto, a elevação 
em 10% do salário mínimo significa a possibilidade de 
ampliar a participação na renda do público que recebe 
esse salário. Ou, se quisermos ainda, na perspectiva 
da distribuição funcional da renda, isto é, a repartição 
entre a renda do trabalho e a renda do capital, 10% de 
elevação do salário mínimo significa 0,8% na partici-
pação a mais da renda do trabalho na renda nacional. 
Em 2003 a participação dos salários na renda nacio-
nal chegou em 35%; em 1980 era 50%. A elevação de 
10% no salário mínimo significaria que passaríamos 
de 35% para 35,8% na renda nacional.

Para finalizar, quero chamar atenção um pouco 
para os dados da distribuição do salário mínimo.

Vinte e dois milhões de brasileiros recebem até 
um salário mínimo. Trinta e um e meio por cento dos 
ocupados com rendimento recebem até um salário mí-
nimo; um terço dos ocupados no Brasil recebem até 
um salário mínimo. Desse um terço, 25,3% estão na 
agricultura; 17,1%, na indústria; e 57,6%, no comércio 
e serviços. Setenta e cinco por cento dos trabalhadores 
com renda até um salário mínimo não têm o Primeiro 
Grau. São trabalhadores de baixa escolaridade. A Re-
gião Nordeste responde por 57% dos ocupados com 
até um salário mínimo; a Região Norte, 38%, e, na 
Região Sul e Sudeste, menos de 20% dos ocupados 
recebem até um salário mínimo.

No setor público, União, Estados e Municípios, 
segundo dados da relação anual de formação social 
do Ministério do Trabalho, tínhamos, no ano de 2002, 
325.165 trabalhadores recebendo até um salário míni-
mo. Apenas 5,2% dos empregados na Administração 
Direta recebem até um salário mínimo; 81% desses 
325 mil funcionários públicos que recebem até um sa-
lário mínimo estão na esfera municipal. A participação 
dos Estados é de 17,8% e a participação da União 
é residual, 0,8%. São 2.472 funcionários públicos na 

Administração Direta Federal recebendo até um salá-
rio mínimo estão na esfera municipal. A participação 
dos Estados é de 17,8% e a participação da União é 
residual, 0,8%. São 2.472 funcionários públicos na 
Administração Direta Federal recebendo até um sa-
lário mínimo.

Se considerarmos o impacto do salário mínimo 
do ponto de vista do seu efeito dinâmico, isto é, cada 
aumento do salário mínimo corresponde àelevação do 
consumo; se considerarmos que o trabalhador de baixa 
renda não poupa, mas sim consome, e que o consumo 
dos trabalhadores de baixa éfortemente tributável no 
Brasil, podemos dizer que, para cada R$10,00 de ele-
vação do salário mínimo, R$2,04 voltam para ao setor 
público na forma de pagamentos de impostos.

E não estou considerando a questão previden-
ciária, que tem efeitos no gasto, na arrecadação e no 
consumo, mas no que diz respeito à questão espe-
cificamente do emprego no mercado de trabalho, os 
elementos que aqui trago são fundamentalmente para 
estimular a constituição de uma política em médio e 
longo prazo para o salário mínimo. Mais importante do 
que o valor nominal que se estabeleça neste ano ou 
que foi estabelecido em anos anteriores, é fundamental 
termos uma política de recuperação do salário mínimo 
em médio e longo prazo.

Em 1960, o salário mínimo que este País pagou, 
a despeito de uma economia com menor capacidade 
produtiva e com menor produtividade, foi três vezes 
superior ao valor atual. Em 1957, foi o maior salário 
mínimo pago em termos reais no País e chegou a ser 
quatro vezes maior do que o salário mínimo atual, em 
termos de poder aquisitivo. É possível o País pagar um 
salário mínimo maior – e não há dúvida quanto a isso 
–, mas deve haver uma compatibilização em médio e 
longo prazo, considerando que não temos uma polí-
tica em longo prazo no País de salário mínimo, mais 
do que isso, precisamos romper com a política que se 
estabeleceu a partir de 64, de vincular o salário mínimo 
ao seu instrumento de ajuste fiscal.

É possível recuperar.
Senador Paulo Paim, encerro as minhas pala-

vras.
Seria importante que tivéssemos um levantamen-

to para que o País soubesse, com clareza, qual é o 
valor do salário mínimo que permitiria um trabalhador 
viver decentemente, porque a Constituição estabele-
ce preceitos, mas, em termos reais, precisa ser feita 
uma investigação.

Getúlio Vargas, nos anos 30, constituiu uma co-
missão de salário mínimo. Foi feita uma pesquisa, 
disciplinada pelo Decreto nº 399, e o Dieese tem fei-
to um levantamento, acompanhando os seus valores 
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desde os anos 50 para cá, mas, obviamente, tivemos 
alterações no padrão de consumo. O País era agríco-
la; hoje, urbano.

Precisaria ser considerada, a título de sugestão, 
uma comissão de salário mínimo que pudesse levantar 
qual seria o valor adequado para o salário mínimo. A 
título também de sugestão, a mesma consideração faria 
em relação à identificação de um padrão de consumo 
para o trabalhador inativo. Não se sabe hoje quanto 
custa viver na inatividade. Certamente, a composi-
ção de custo é diferenciada. Talvez gaste menos em 
transporte, mas talvez gaste mais em remédios. Esse 
levantamento seria oportuno para melhor elucidar o 
preceito constitucional.

Era isso que eu tinha a dizer.
Agradeço a oportunidade de mais uma vez es-

tar aqui.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) – De imediato, 

passamos a palavra ao economista Raul Velloso, que 
também disporá de vinte minutos.

O SR. RAUL VELLOSO – Eu gostaria, tanto 
quanto o meu colega Márcio Pochmann, dizer da mi-
nha satisfação de estar aqui e poder colaborar com os 
ilustres Deputados e Senadores na busca do entendi-
mento mais próximo possível do ideal neste assunto 
tão complicado e complexo que estamos discutindo.

Irei usar o quadro para fazer uma apresentação 
porque em minha área é praticamente impossível dis-
correr sem mostrar alguns gráficos e números. Peço 
permissão de V. Exªs para fazer minha apresentação 
em pé, em função dessa necessidade. Pediria, se pos-
sível, que a iluminação fosse diminuída.

Pena que meu colega Márcio Pochmann tenha 
tido de sair. Em sua apresentação, S. Srª fez uma 
afirmativa que me reportou há algo em que há mui-
to venho pensando: essa mistura de salário-mínimo 
com contas públicas realmente é muito complicada. 
Boa parte dos problemas tem a ver com essa mistura. 
Tive a impressão de que S. Srª defenderia a retirada 
da discussão do salário mínimo da discussão fiscal. 
Não vejo outra forma que não a desvinculação do re-
ajuste dos benefícios assistenciais e previdenciários 
no valor de um salário mínimo do reajuste do salário 
mínimo. Não sei se é isso e não direi que o foi, mas 
minha impressão é a de que, quem sabe, tenhamos 
de discutir essa situação com muito mais seriedade e 
clareza, porque boa parte dos problemas, repito, está 
na associação entre salário mínimo e benefícios pa-
gos pelo Governo.

Foi bom que o colega tenha falado do merca-
do de trabalho porque minha área de especialização 
não é esta, mas a área fiscal, que, infelizmente, é re-

levante e tem de ser discutida, o que significa sempre 
sacrifício.

Nesse aspecto, registro como ponto inicial que 
não haveria problema algum reajustar benefícios pre-
videnciários, por exemplo, com base no reajuste do 
salário mínimo acima da inflação, se as pessoas que 
estivessem por traz daqueles benefícios tivessem con-
tribuído suficientemente para tanto. Esse é o princípio 
que devemos seguir em relação às contas públicas. 
Não há problema de pagar mais qualquer benefício, 
desde que haja contribuição plena e prévia financian-
do aquele benefício. Se não há essa contribuição, o 
benefício é assistencial ou subsidiado e a questão tem 
de ser discutida no contexto do Orçamento, não pode 
ser decidida sem análise do Orçamento. É possível um 
reajuste acima da inflação, não há problema, desde 
que caiba na receita, no Orçamento. Trata-se de saber 
se a receita poderá contemplar o aumento definido e 
as outras despesas para as quais existe o interesse 
nacional de dar prioridade. Essa é, fundamentalmen-
te, a questão: escolher, entre usos alternativos, diante 
de uma receita que, infelizmente, é limitada. Esse é o 
centro do problema. Repetindo, posso dar o aumento 
que eu desejar, desde que o Congresso, como repre-
sentante da sociedade, esteja fazendo a escolha de 
acordo com as prioridades que entende que devem 
ser atendidas e que caibam dentro da arrecadação 
disponível.

Tendo dito isso, pularei para esse segundo slide, 
diante do tempo limitado que tenho.

Devemos olhar, antes de falarmos se é possível 
ou não determinado aumento, um pouco para a histó-
ria recente não do salário mínimo ou de como foram 
tomadas as decisões, mas como o gasto público fun-
ciona e tem funcionado. Depois, analisaremos a es-
trutura do gasto e o peso no Orçamento público dos 
gastos ligados ao salário mínimo.

É importante relembrar que a nossa Constituição 
mandou – e isso está sendo feito – ampliar as trans-
ferências às pessoas, via instituição de piso e novas 
concessões de programas assistenciais; consagrou 
o Regime Jurídico Único dos Servidores – uma pena 
que depois tenha sido generalizada à aposentadoria 
integral e a estabilidade, o que trouxe um grande au-
mento para a despesa, não sei se essa era a intenção 
quando houve a consagração –; mandou também uni-
versalizar o atendimento médico e redistribuir receitas 
entre as esferas de Governo. Por que é importante 
relembrarmos isso? Para dizer também que não exis-
te só o salário mínimo em discussão, existem outros 
pontos dos quais não podemos esquecer.

Estou avisando e anunciando que muito disso foi 
feito. Hoje, pagamos um montante bastante elevado de 
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benefícios assistenciais e previdenciários subsidiados 
– quer dizer, que não têm contribuição plena – seguindo 
a orientação ou o mandado constitucional. Quem paga 
a conta? Os contribuintes. Uma das maiores cargas 
tributárias do mundo é a nossa. Os empregos formais 
e os investimentos foram fortemente reduzidos no perí-
odo. Havendo uma ênfase excessiva na tributação so-
bre a folha nesse período, acabamos abrindo mão de 
empregos formais. Nesse ínterim, houve a falência do 
Estado brasileiro, com a qual estamos ainda envolvidos 
e a razão dívida pública/PIB tende a cair no momento 
atual, ou seja, gerar superávits primários elevados. É 
uma outra disputa pelos recursos escassos.

Nesses termos, não vejo saída a evitar ou reduzir 
gastos correntes. Infelizmente, não podemos deixar de 
pensar que os gastos que envolvem o salário mínimo 
têm de ser considerados nesse processo, reduzir a 
carga tributária e ampliar os investimentos. Esse é o 
caminho da solução e da confusão fiscal em que es-
tamos envolvidos.

Como nota de rodapé, antecipo o que direi. O ex-
cesso de arrecadação máximo neste ano, que imagino 
em torno de R$1,5 bilhão líquidos, mal dá para pres-
sões já identificadas sobre gastos correntes. Chamo 
a atenção desse esqueleto do próprio INSS, que está 
aguardando equacionamento. Tendo dito isso, como 
uma espécie de prévia do conjunto de que vou dizer.

Peço a paciência de V. Exªs para analisarmos este 
gráfico sobre a evolução da receita liquida da União, 
de 1987 a 2003. Aquele ano foi anterior à Constitui-
ção, que nos trouxe muitas mudanças. Vou analisar 
também a estrutura do uso das receitas federais nos 
anos de 1987 e 2003, onde o salário mínimo pesa e 
onde está situado nas contas públicas hoje. Finalmen-
te, vou concluir com algumas observações em torno 
deste gráfico.

Boa parte do custo daquela mudança e de tudo o 
que temos feito, nos últimos anos, foi pago pelos con-
tribuintes. A receita liquida da União era 14,4% do PIB, 
em 1987, e, no ano passado, chegou a 19,2% do PIB. 
Não foi falta de aumento de arrecadação que impediu 
o cumprimento do que se desejava fazer.

Vamos analisar a estrutura do uso da receita, 
nesses dois momentos, as transformações ocorridas 
e a dificuldade de lidar com esse assunto de salário 
mínimo, quando se refere às contas públicas. V. Exªs 
verão, e vou chamar a atenção para isso, que os pa-
gamentos de no máximo um salário mínimo, até onde 
pude verificar, no ano de 1987, ano obviamente mais 
distante e difícil de se trabalhar, significaram aproxima-
damente 3,5% da receita líquida da União, enquanto 
que, no ano de 2003, o total desses pagamentos cor-
responderam a 20% da receita, que, nesse período, 

aumentou bastante. Estamos falando de 19% do PIB 
ou de R$297,7 bilhões. Se arredondarmos para R$300 
bilhões, para facilitar a conta, estamos falando de gas-
tos de R$60 bilhões com até um salário mínimo. Isso é 
importante, porque a estrutura do Orçamento mostrada 
aqui não é a projetada ou aprovada, mas a executada, 
na qual há dúvida sobre para onde foi o dinheiro. No 
fundo, a grande discussão que se trava o ano inteiro 
no Congresso é esta: o que fazer do dinheiro público, 
ou como utilizá-lo.

No espaço de 1987 para 2003, em que a receita 
cresceu aproximadamente cinco pontos de percentual 
do PIB, que no PIB deste ano, de aproximadamente 
R$1,7 trilhões, quer dizer, R$85 bilhões de aumento 
de arrecadação líquida da União, saímos de 3,5% do 
uso dessa receita com pagamentos de até um salá-
rio mínimo para 20% do uso dessa receita. Esse é o 
item que queria destacar e gastar mais tempo expli-
cando para que as pessoas entendam. O que eram 
esses 3,5%? Basicamente, eram os pagamentos de 
um salário mínimo que o INSS fazia à época. Esses 
eram pagamentos a 5,2 milhões de pessoas, mas atu-
almente, para pagamentos de até um salário mínimo, 
temos aproximadamente 20 milhões de pessoas, o 
que quer dizer que multiplicamos o atendimento por 
quatro nesse período.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) – A Presi-
dência solicita ao Plenário um pouco mais de silêncio 
para que possamos ouvir a explanação brilhante do 
professor Raul Velloso.

O SR. RAUL VELLOSO – Na realidade, o que 
temos aqui são: R$12 milhões de pagamentos de um 
salário mínimo no INSS; R$6 milhões de pagamento de 
um salário mínimo nos programas assistenciais novos; 
e R$2 milhões com programas abaixo de um salário 
mínimo – não tenho um número preciso, mas, se já 
não se chegou, deve estar próximo ao valor de R$2 
milhões. Em função do que a Constituição estabele-
ceu, houve o aumento dos gastos daqueles benefícios 
tradicionais de um salário mínimo e a incorporação de 
novos, e isso levou à virtual quadruplicação do atendi-
mento e do gasto, porque temos aqui 3,5% para 20%. 
Na realidade estamos gastando cinco ou seis vezes 
mais nesse segmento.

O INSS de um salário mínimo está aqui e vou cha-
mar a atenção na nota de rodapé desses 12 milhões: 
aposentadoria rural, R$6 milhões; a renda mensal vi-
talícia, perto de R$1 bilhão; e urbanos de um salário 
mínimo, cerca de R$5 milhões. Isso é o que integra esse 
item. O que chamo de assistência social nova – seguro 
desemprego, com 4,7 milhões; os benefícios assisten-
ciais da Lei Orgânica de Assistência Social (Loas), 1,3 
milhões; e as bolsas família, etc. –, de menos de um 
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salário mínimo devem estar se aproximando de R$2 
milhões. O ponto central é esse. De fato – e não há 
uma plena consciência disso na sociedade brasileira 
– ampliamos fortemente o alcance dos programas pu-
ramente assistenciais ou subsidiados.

O que chamo “subsidiados são as aposentado-
rias do INSS de um salário mínimo que não têm con-
tribuição plena por trás. Essa é uma situação com que 
devemos nos regozijar, porque o Brasil tem hoje, de 
fato, um grande programa de transferência de renda 
resultado desse mandato constitucional.

É claro que isso tem um custo: não se consegue 
fazer muito numa direção sem fazer menos em outra. 
A área de saúde abocanhava 9% do orçamento, 7,7% 
no ano passado, e mesmo com a Emenda Serra, que 
possibilitou o crescimento do gasto a partir de 2000, 
ainda não temos um quinhão maior. Os gastos com 
inativos e pensionistas foram de 6,9% para 12,9%, e 
não é por outra razão que, no ano passado, o Governo 
enfatizou a reforma da Previdência nesse segmento. 
Além disso, houve ampliação do quadro dos estatutá-
rios pela mera transferência dos celetistas do serviço 
público depois da Constituição. Os servidores ativos 
passaram de 18,7% para 13,4% do total; os outros 
custeios com programas que não estão aqui saem de 
43,7% para 9%; e os investimentos, de 16% da receita 
para 2,2%. Nesse ponto está o dramático dessa situa-
ção: a despeito do aumento da arrecadação da receita 
líquida, aumentar o quinhão desses segmentos impli-
cou a redução de vários outros. Neste ano estamos 
tendo de destinar 13% da receita para o pagamento 
de parcelas do serviço da dívida, porque enquanto em 
1987, segundo os registros do Banco Central, tivemos 
um déficit primário – aquela era a época da loucura 
fiscal –, de 12,4% da receita.

Nessas condições, numa situação de aperto fi-
nanceiro dessa, em que produzo conseqüências em 
vários outros segmentos que estão sendo, digamos 
assim, colocados com menor prioridade no orçamen-
to, por que tenho que vincular os reajustes desses 
benefícios ao reajuste do salário mínimo, quando há 
uma pressão forte, por outras razões óbvias, para re-
ajustar o salário mínimo? Suponha que o Governo, o 
Congresso decida que o peso vai ser 20% da receita, 
ou até maior. Ora, em um quadro de receitas cada vez 
mas limitadas, vincular o reajuste do salário mínimo, 
ou melhor, o reajuste desses benefícios ao reajuste 
do salário mínimo significa que não vou poder mais 
atender a um volume maior de pessoas. Não há como 
caber em um orçamento limitado reajustes muito ele-
vados no que se paga e ampliações do atendimento 
desses programas. Ao se reajustar muito o benefício 

num quadro de restrição fiscal, está-se fazendo a es-
colha de atender menos gente.

É essa discussão que deve aparecer com maior 
clareza, e temos de fazê-la. Além disso, devemos olhar 
também um pouco para as conseqüências de não estar 
gastando em outros segmentos. Infelizmente o tempo 
aqui não é suficiente, mas eu queria mostrar apenas 
uma dessas conseqüências.

Representei nesse gráfico, a preços constantes, 
os investimentos do Ministério dos Transportes – a 
Cide, contribuição criada para atender fundamental-
mente esse segmento. Essa penúria de recursos nos 
demais segmentos significou que os investimentos a 
preços constantes do Ministério dos Transportes saí-
ram de R$1,6 bilhão, em 1995, para R$3,9 bilhões, em 
1998 – esse foi o final do primeiro mandato do Governo 
anterior –, atingindo R$6 bilhões, em 2000, mas de lá 
para cá perdeu de novo o fôlego, e no ano passado 
tivemos o menor valor da série.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) – Professor, 
o seu tempo terminou, mas a Mesa dá a V. Exª 5 min. 
para concluir.

O SR. RAUL VELLOSO – Apenas para lembrar 
que outros segmentos estão sendo deixados com uma 
prioridade menor, e isso obviamente traz conseqüên-
cias que precisam ser examinadas antes de decidir-
mos isso ou aquilo.

Aqui está a receita que foi criada supostamente 
para dotar esse setor de um crescimento de seus gas-
tos de investimento. Na realidade, o que estamos vendo 
é que quando ela surge, os gastos de investimento do 
Ministério dos Transportes simplesmente despencam 
para atingir o menor nível. Na discussão deste ano e 
no contingenciamento de janeiro, imagina-se recupe-
rar esses investimentos de 1.480 para 1.820, mas fico 
pensando se, com todas as dificuldades deste ano, 
vamos conseguir de fato recuperar ou apenas repetir 
mais uma vez a história de cortar os investimentos.

Concluo dizendo que infelizmente o quadro que 
estamos vivendo é muito difícil. Se houvesse mais tempo, 
eu discorreria sobre a dificuldade do quadro atual.

Não temos mais como aumentar a arrecada-
ção.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) – Só quero enfa-
tizar que V. Exª dispõe ainda de mais quatro minutos.

O SR. RAUL VELLOSO – A carga tributária está 
atingindo um dos valores mais elevados do mundo, 
e há uma resistência da sociedade muito grande ao 
seu aumento.

Quero também mostrar – o que é importante 
nessa área – como a estrutura do financiamento da 
União mudou de 1987 para 2003. Em 1987, a folha re-
presentava 33% aproximadamente do total da receita; 
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a única contribuição social, o Finsocial, cerca de 5%; 
e os demais impostos, inclusive os impostos únicos, 
representavam 62%. A folha era suficiente para pagar 
todos os benefícios do INSS, a área de saúde, e boa 
parte dos inativos e pensionistas. A folha sempre foi 
uma base com que se exagerou no Brasil, o que obvia-
mente trouxe conseqüências ruins para o mercado de 
trabalho. Em 2003, a folha continuou crescendo, mas 
não tanto quanto o total, e manteve um peso de 27%. 
Cofins, Contribuição Social Sobre o Lucro e CPMF 
– contribuições sociais – agora representam um terço. 
O restante está com a Cide, entrando nos impostos 
únicos. No entanto, a folha já não é mais suficiente 
para cobrir tudo aquilo. Na realidade, é suficiente para 
cobrir as despesas acima de um salário mínimo e uma 
parte das despesas de um salário mínimo.

Outro fator em que precisamos pensar refere-se 
a essa estrutura de financiamento. O País talvez tenha 
hoje a maior alíquota do mundo – se não for a maior é a 
segunda maior –, o que, obviamente, gera distorções e 
traz uma demanda por benefícios assistenciais, o que 
certamente agrava o nosso problema original.

Dito isso, agradeço a oportunidade e coloco-me 
à disposição para quaisquer outros esclarecimentos. 
(Palmas.)

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB – SP) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) – De imediato, 
a Mesa convida o Dr. Marcelo Nery, Consultor da Fun-
dação Getúlio Vargas, para fazer uso da palavra.

Antes, concedo a palavra, pela ordem, ao Depu-
tado Alberto Goldman.

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB – SP) – Sr. 
Presidente, peço a V. Exª que distribua o material do 
Dr. Raul Velloso, para que os Parlamentares tenham 
acesso a essa documentação.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) – A Presidên-
cia solicita à Assessoria que reproduza o material já 
gravado, ficando à disposição dos Srs. Deputados e 
Senadores.

Dr. Marcelo Nery, V. Exª dispõe de 20 minutos, 
com a tolerância da Mesa naturalmente.

O SR. MARCELO NERY – Bom dia a todos. É 
um prazer estar novamente nesta Comissão com os 
Srs. Deputados e Senadores. Tive a oportunidade de 
participar, em 2000, de uma comissão destinada a 
discutir salário mínimo, com a presença do Senador 
Paulo Paim, e é um prazer voltar a esta Casa.

Quero cumprimentar a Mesa pela organização. 
Primeiramente, houve a exposição do Sr. Márcio Po-
chmann, enfatizando a questão do trabalho. Depois, o 
Dr. Raul Velloso falou sobre questão fiscal e finanças 
públicas – são dois lados do salário mínimo. Posterior-

mente, haverá uma apresentação para analisar outro 
lado das finanças públicas, ou seja, os beneficiários 
das transferências públicas.

Na minha exposição, procurarei dar ênfase à 
questão da pobreza, minha área de trabalho, tentan-
do examinar vários aspectos: trabalho, benefícios so-
ciais, custos fiscais, desde a perspectiva da pobreza, 
ou seja, das pessoas com menor renda na sociedade 
brasileira.

A exposição do Sr. Raul Velloso esclareceu a 
questão dos dilemas. O salário mínimo, como qualquer 
outro campo de política pública, envolve dilemas. E 
uma espécie de Escolha de Sofia. De um lado, ganha-
se; de outro, perde-se. Portanto, o meu papel, nesta 
reunião, é explicitar relativamente esses conflitos na 
perspectiva de pobreza.

Primeiramente, falarei sobre o mercado de tra-
balho. O salário mínimo atua em dois campos no Bra-
sil, o que não ocorre em outros países. De um lado, o 
salário mínimo funciona como um piso num mercado 
de trabalho. De outro, funciona como piso de benefício 
indexador de benefícios sociais – Previdência Social e 
outros benefícios sociais de cunho mais assistencial, 
não sujeitos à contribuição prévia.

Em termos de mercado de trabalho, existem dois 
tipos de efeito. Há um dilema. Mesmo em termos de 
mercado de trabalho, não se pode dizer que quanto 
maior o salário mínimo melhor, porque, a partir de certo 
ponto, o salário mínimo começa a produzir mais mal 
do que bem. Quais são esses dilemas? De um lado, o 
aumento do salário mínimo aumenta o rendimento do 
trabalho daqueles que conseguem manter seus em-
pregos. No Brasil, na verdade, nessa linha de pesquisa 
de salário mínimo, surpreendemo-nos muito com os 
efeitos do salário mínimo sobre o salário das pesso-
as – efeitos até certo ponto inusitados. Na literatura 
internacional, o salário mínimo é um piso que afeta o 
setor formal do mercado de trabalho. Observando-se 
as estatísticas da PNAD, constata-se que, no Brasil, 
cerca de 7% dos trabalhadores com carteira de traba-
lho percebem um salário mínimo.

Verificando-se os dados, observa-se que, além 
do efeito que o salário mínimo produz, ele é também 
um setor formal de trabalho sobre o setor público. Nos 
três níveis de Governo, cerca de 8% dos servidores 
públicos percebem um salário mínimo. Essa despesa 
está mais concentrada entre os funcionários munici-
pais. Cerca de 21% dos funcionários municipais rece-
bem exatamente um salário mínimo. Em sendo assim, 
o aumento do salário mínimo vai implicar aumento de 
custo, em particular nos Municípios. A participação 
do salário mínimo entre os funcionários municipais é 
similar, por coincidência, à participação entre as em-
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pregadas domésticas, segmento que segue muito o 
salário mínimo. Esse peso é de 21%.

Além desses dois efeitos no segmento formal, 
há um efeito sobre os trabalhadores sem carteira de 
trabalho. É difícil entender por que a lei afeta aqueles 
que não seguem estritamente a legislação trabalhista, 
os chamados trabalhadores sem carteira de trabalho. 
Tenho vários textos que vou deixar com o Deputado 
Rodrigo Maia para que V. Exªs saibam que, na verdade, 
o efeito do salário mínimo sobre os sem-carteira-de-
trabalho, os ilegais é duas vezes mais forte.

O Estado, ao alterar a lei, afeta o piso no setor 
formal e atinge também os informais, os trabalhado-
res sem carteira de trabalho. Cerca de 14% dos traba-
lhadores sem carteira de trabalho, isto é, duas vezes 
mais do que no setor formal, recebem exatamente um 
salário mínimo, sem contar os que estão abaixo do 
salário mínimo, os quais não deveriam ser afetados, 
em princípio, pela legislação, pelo menos não positi-
vamente. Isso é importante porque o segmento sem 
carteira de trabalho é muito mais pobre, e essa é a 
perspectiva que estou me propondo a analisar, a po-
breza. Boa parte do impacto sobre os trabalhadores 
sem carteira de trabalho acaba incidindo sobre a po-
breza. É um efeito um pouco difícil de entender, mas 
absolutamente robusto.

Analisamos todas as datas de reajuste do salá-
rio mínimo, de 1982 até início de 2001, e constatamos 
que, desde 1988, os trabalhadores sem carteira de 
trabalho são muito mais afetados pelo salário mínimo 
do que os trabalhadores com carteira de trabalho. Por 
exemplo, em maio de 1995, houve grande reajuste 
do salário mínimo, que passou de R$70 para R$100 
– um reajuste de 42,86% –, e cerca de 21% dos tra-
balhadores sem carteira de trabalho tiveram um rea-
juste exatamente igual ao do salário mínimo. No setor 
formal, dos trabalhadores com carteira, isso ocorreu 
pela metade. O reajuste do salário mínimo impacta o 
mercado de trabalho, aumentando a renda dos traba-
lhadores sem carteira de trabalho.

Um outro efeito, também inusitado, porque con-
traria a própria legislação, a própria Constituição, é 
que as pessoas no setor formal seguem o salário mí-
nimo como um numerário, o que a Constituição proíbe. 
Contudo, os dados mostram que isso é feito no setor 
formal. Existem pessoas que percebem exatamente 
dois, três salários mínimos. Metade do impacto recai 
sobre quem recebe um salário mínimo, metade sobre 
quem recebe múltiplos do salário mínimo. Aproximada-
mente 7% dos trabalhadores com carteira de trabalho 
recebem múltiplos do salário mínimo. Essa prática de 
efeito numerário, ou seja, usar o salário mínimo como 
unidade de conta, não é muito usada no segmento sem 

carteira. É uma prática predominante do segmento 
com carteira de trabalho.

Então, temos três tipos de efeito: o tradicional do 
salário mínimo que impacta mais ou menos 7% dos 
trabalhadores com carteira de trabalho; o numerário 
que impacta mais 7% nesse segmento; e o efeito fa-
rol em que o salário mínimo figura no imaginário das 
negociações trabalhistas, no imaginário dos trabalha-
dores, e principalmente dos patrões, como uma medi-
da de referência, de justiça social. Na medida em que 
há aumento no salário mínimo, as pessoas indexam 
informalmente o salário mínimo ou têm seu poder de 
barganha aumentado.

Essas são as boas notícias do salário mínimo 
no campo do mercado de trabalho. O salário mínimo 
encerra mais notícias para os trabalhadores, mas as 
importantes mesmo dizem respeito apenas ao mercado 
de trabalho. O reajuste do salário mínimo aumenta o 
desemprego, que está em níveis muitos altos há alguns 
anos, e a informalidade. A probabilidade de um traba-
lhador, com carteira de trabalho, tornar-se desempre-
gado em qualquer mês é de 4,5%. Quatro e meio por 
cento dos trabalhadores com carteira, a cada mês, es-
tão migrando para uma posição de desemprego ou de 
inatividade. Em meses de reajuste do salário mínimo, 
o percentual é 6,3%. Quando há reajuste do salário 
mínimo, a probabilidade de situações de desemprego 
ou de inatividade é 50% maior, aproximadamente. Mas 
o maior efeito se dá em direção à informalidade, quer 
dizer, nos meses de aumento do salário mínimo, 8,8% 
dos trabalhadores transitam para a informalidade, en-
quanto nos outros meses essa taxa é de cerca de 4%. 
O salário mínimo tem efeito sobre o salário daqueles 
que conseguem manter os seus empregos e sobre a 
informalidade, a precariedade do trabalho e o desem-
prego. Assim, há dois efeitos conflitantes.

Qual é o efeito líquido disso? Uma maneira de 
se tentar estimá-lo é analisar as medidas de pobreza 
baseadas em renda do trabalho, como, por exemplo, 
a pesquisa mensal do emprego do IBGE que nos pos-
sibilita calcular, todos os meses, desde 1980, medidas 
de pobreza baseada em renda do trabalho, renda do 
familiar per capita do trabalho, em que se rateia a 
renda domiciliar pelos membros do domicílio, incluin-
do a renda dos trabalhadores informais. O resultado 
é igualmente surpreendente. Isso não é apenas uma 
evidência, mas, infelizmente, não há dados de 2001 
para cá. A nossa pesquisa foi até essa data e os re-
sultados foram surpreendentes, como no reajuste do 
salário mínimo em maio de 1995, em que a pobreza 
no Brasil caiu cerca de 10%, só naquele mês.

Estou considerando a soma da renda de todas as 
pessoas no domicílio, incluindo aqueles que têm renda 

AGOSTO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL730     



Agosto de 2004 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 4 24267 

informal e formal, dividida pelo número de pessoas do 
domicilio, incluindo os desempregados e as crianças, 
O efeito líquido é a redução de pobreza quando se 
soma os dois impactos, ou seja, na cauda inferior da 
distribuição é um efeito de redução de pobreza.

A nossa pesquisa mostrou que, depois do real, 
40% da redução da pobreza se deu em maio de 95, 
exatamente naquele mês. Se se considerar o mês se-
guinte ou o mês anterior, esse número aumenta. Então, 
a evidência empírica mostra fortemente que o salário 
mínimo teve um forte impacto sobre a pobreza nos úl-
timos 15 ou 20 anos anteriores. Não há dados de 2001 
para cá, essa é uma falha que deve ser corrigida.

Dois terços desse efeito do salário mínimo sobre 
o mercado de trabalho se dá pelas vias do mercado 
informal. São os trabalhadores com baixa qualificação 
e que moram com famílias de baixa renda. Esse é um 
efeito difícil de entender. No Brasil, é a informalidade 
que caracteriza todas as práticas, inclusive as traba-
lhistas. Esse é o lado do mercado de trabalho. Esses 
são os números. Essas notícias são positivas.

O Senador Paulo Paim e o Deputado Rodrigo 
Maia preocupam-se com o valor do salário mínimo, 
mas o grande impacto do salário mínimo não se dá 
nas vias trabalhistas, mas sim na área previdenciária 
e fiscal. Esse é o grande efeito da nossa Constituição 
ter atrelado o piso dos benefícios previdenciários ao 
salário mínimo. Cerca de 60% do impacto é via Pre-
vidência.

Não tenho percebido muitas discussões a res-
peito do impacto do salário mínimo sobre a pobreza, 
mas o Estado brasileiro, em 1988, em 2003 e em 2004, 
conseguiu conciliar objetivos sociais, aqui entendidos 
como redução de pobreza propiciada pelo salário mí-
nimo, com o compromisso com as contas públicas, 
qual seja, o de conceder reajustes diferenciados aos 
aposentados e pensionistas do INSS. Imagino que te-
remos informações sobre esse assunto na exposição 
que seguirá a minha.

Cinqüenta e seis por cento dos aposentados e 
pensionistas, e estou incluindo nessas contas os ina-
tivos do setor público também, percebem exatamente 
um salário mínimo. Em sendo assim, um reajuste do 
salário mínimo vai atingir a maioria das pessoas, 56%, 
só que 83% da renda advinda de benefícios previden-
ciários vão para aqueles que estão acima de um sa-
lário mínimo, porque a nossa concentração de gastos 
previdenciários é tão grande quanto a nossa interna-
cionalmente famosa desigualdade renda/trabalho. Os 
10% mais altos benefícios previdenciários ficam com 
48% da massa de benefícios. Se, para contornar esse 
dado, é elaborada uma política que privilegia a base 
dos benefícios, o efeito fiscal é muito reduzido, cerca 

de 1/5 do valor dos benefícios generalizados – repito, 
estou incluindo nessa conta os inativos do setor públi-
co e INSS acima do piso. O impacto fiscal é 5 vezes 
maior. O impacto sobre a pobreza é menor. Se o Go-
verno conceder 10% de reajuste para todos que per-
cebem o salário, inclusive os inativos, vai impactar em 
cerca de 3% a pobreza – que é um conceito familiar, 
não individual, no qual divide-se a renda de todas as 
fontes das pessoas da família, inclusive Previdência 
e trabalho, entre outras, pelo número de membros. Se 
o reajuste for restrito apenas a quem está no piso, a 
pobreza cai menos, 2,5%, só que a relação custo fis-
cal/benefício social é 4,5 vezes menor, quer dizer, um 
ponto de redução de pobreza custa 4,5 vezes menos, 
quando se concede na base, comparando-se quando 
se concede para todos.

Esse é um ponto que tem sido pouco debatido, 
mas que cria uma possibilidade de alavancar mais os 
reajustes do salário mínimo. Se for decidido conceder 
para todos o reajuste do salário mínimo, vai-se gastar 
cinco vezes mais para se conseguir o mesmo impac-
to sobre a pobreza. Esse é um ponto importante pois 
aumenta os graus de liberdade.

De um lado 60% do efeito é da Previdência; no 
efeito de mercado de trabalho, 2/3, nos 40% do mer-
cado de trabalho, é efeito informal.

Há uma série de pontos colocados na pauta, e 
não sei se faz parte desse decreto, porque não tive 
oportunidade de apreciá-lo, mas, por exemplo, está-
se falando em salário família. Não entendo a lógica de 
se aumentar o salário família. A grande vantagem do 
salário mínimo decidido pelo Estado é aumentar o po-
der de barganha entre trabalhadores com baixo poder 
de negociação, particularmente os informais. E não se 
consegue esse efeito, supostamente aumentando o 
salário família, parece-me mais como uma nuvem de 
fumaça. Não se tem o efeito sobre o informal, sobre 
o numerário, e o Estado vai gastar recursos. O inte-
ressante do salário mínimo, do ponto de vista fiscal, é 
que quem gasta os recursos são as empresas e não 
o Estado. Realmente não entendo a lógica – e talvez 
seja uma dificuldade minha – de tentar dar em contra-
partida ao aumento do salário mínimo, um aumento do 
salário família. Criam-se mais nuvens do que claridade 
sobre o objetivo.

Uma outra questão que está sendo comentada 
é a desvinculação, questão de grande controvérsia do 
ponto de vista político social, porque exige mudanças 
na Constituição. Não tenho a menor experiência no 
assunto, mas imagino que seja muito difícil aprovar a 
desvinculação do salário mínimo. A primeira questão 
é saber se é ou não desejável; a segunda, mesmo 
que seja desejável, será que se consegue fazer isso? 
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Acredito que seja muito difícil. A legislação dos pisos 
estaduais de salário já permite que se faça assim. No 
fundo, a decisão do mínimo do mercado de trabalho 
está nas mãos dos Governadores ou das suas Assem-
bléias Legislativas. Não é lúcido entrar numa batalha 
inglória, desviar a agenda para isso, o que vai deman-
dar muito esforço, quando já há na verdade uma legis-
lação de pisos regionais de salários que permite aos 
Governadores que entenderem que seus trabalhado-
res estão com baixo poder de barganha, aumentar o 
piso regional – e já temos dois exemplos, os Estados 
do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul já adotam 
pisos salariais acima do salário mínimo nacional. Na 
verdade, para aqueles que acreditam, assim como 
eu, que o piso do mercado de trabalho pode ser mais 
alto, já existe uma legislação cabível, que é a dos pi-
sos regionais de salário. Isso tira um pouco de pressão 
dessa questão.

Um terceiro item que está sendo discutido é que 
mais ou menos 30% da folha dos benefícios de apo-
sentadoria existirão em forma de linha de crédito, por 
meio de bancos oficiais, que normalmente são aqueles 
que pagam os benefícios previdenciários, que permi-
tem aos aposentados e pensionistas terem acesso ao 
mecanismo de crédito. Até 30% do seu benefício pode 
ser comprometido através desse mecanismo credití-
cio, similar ao que foi feito com desconto em folha de 
pagamento para financiar eletrodomésticos na linha 
branca. E um procedimento similar. É uma boa tenta-
tiva porque não envolve recursos públicos adicionais 
e confere mais graus de liberdade dentro do limite do 
razoável para aposentados e pensionistas decidirem a 
sua alocação. O aposentado ou o pensionista que está, 
por exemplo, passando por um problema de saúde e 
necessita comprar remédios, tem direito de tomar o 
empréstimo. Isso não é necessariamente tão trágico.

O SR. ZARATTINI (PT – SP) – Foi uma medida 
provisória feita pelo Presidente Lula. Ótima, ótima, 
gostei muito de sua conferência.

O SR. MARCELO NERY – Na verdade, o Senador 
Paulo Paim, que é um defensor da causa das pessoas 
com deficiência, tem um estatuto da pessoa com defici-
ência. Fizemos uma pesquisa, que disponibilizo para os 
Srs. Senadores e Deputados, em que propomos esse 
grau de liberdade aos benefícios assistenciais. Se a 
pessoa quer comprar uma prótese, ela tem esse grau 
de liberdade para antecipar. Isso deveria ser forneci-
do pelo Estado, mas, muitas vezes não é. Esse é um 
ponto que aplaudo. Está muito bem colocado.

Em relação à desvinculação, o tema ainda não 
se esgotou, ainda não se fez uso da legislação. Exis-
te um mecanismo para permitir o aumento do salá-

rio mínimo no mercado de trabalho sem impactar as 
contas públicas.

Compartilho da visão do Sr. Raul Veloso sobre 
os dilemas. Falta para nós, para V. Exªs, em particular, 
uma maior clareza dos custos e benefícios do salário 
mínimo.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) – Dr. Marcelo 
Nery, só para comunicar que o seu tempo terminou, 
mas a exemplo do economista Raul Veloso, V. Sª dis-
põe de mais cinco minutos.

O SR. MARCELO NERY – Agradeço.
O salário mínimo figura no imaginário da socie-

dade brasileira como ‘a’ política de combate à pobreza. 
Isso não ocorre só no Brasil, mas também em outros 
países. Ë verdade que o salário mínimo no Brasil é 
baixo comparado com ouros países de renda média 
similar. É baixo em termos internacionais, talvez pelo 
fato de definir muitas situações: é piso no mercado de 
trabalho, é piso dos benefícios previdenciários.

Um primeiro ponto é a sociedade debruçar-se. 
Não conheço nenhum trabalho empírico – faço até 
uma mea culpa aqui – sobre o efeito do salário mínimo 
regional adotado no Rio de Janeiro e no Rio Grande 
do Sul. Não temos idéia de quais são os custos e os 
benefícios. Toda a literatura americana sobre o salário 
mínimo é nova e resultou num prêmio importante de 
economia da academia americana. Debruçaram-se 
sobre um experimento ideal para se estudar. Temos 
um experimento em que um Estado aumenta o salário 
mínimo e o outro não aumenta para observar o impacto 
deste tipo de salário apenas no mercado de trabalho. 
Ainda não fizemos isso.

Outro ponto, na verdade, o meu sonho como pes-
quisador, é comparar custos e benefícios de várias alo-
cações de recursos. Seguindo um pouco a colocação 
o Raul Veloso, na verdade, mínimo neste País não é 
tanto o salário mínimo, mas sim o bolsa-família. Era o 
bolsa-escola. São benefícios também assistenciais, em 
alguma medida, e não envolvem contribuição prévia, 
como, por exemplo, a aposentadoria rural.

Como militante na área de pobreza, acredito que 
o aumento que terá mais impacto sobre a pobreza será 
no Programa Bolsa-Família ou nos programas assisten-
ciais, porque os que percebem esses recursos são os 
mais pobres. Pode-se abordar a alocação de recursos 
públicos sob a ótica – obviamente, estou sendo um 
pouco corporativo, no sentido de que estou olhando o 
lado dos pobres, que é a minha área de trabalho – de 
impacto mais forte sobre a pobreza. Estou olhando sob 
essa ótica de pobreza, mas não é o único objetivo. A 
razão desse impacto mais forte é simples. Hoje, um 
benefício do Programa da Bolsa-Família é, em média, 
R$70,O0. O salário mínimo é baixo, em termos inter-
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nacionais, mas é R$240,00, ou seja, representa mais 
de três vezes o valor da bolsa. Em sendo assim, em 
uma defesa de um baixo reajuste do salário mínimo, 
eu colocaria do outro lado da balança uma extensão 
dos benefícios sociais. Não se está gastando mais no 
salário mínimo, mas se está gastando em outra área, 
que deveria ter prioridade dentro de um certo princípio 
ético ou de algum julgamento de valor.

Enfim, para buscar um sumário do que falei, o 
salário mínimo, enquanto piso salarial no setor formal, 
responde por pouco, menos de 20% do impacto total 
sobre a pobreza. Boa parte dele é explicada pelo im-
pacto sobre o setor informal, apesar de o salário mí-
nimo ter efeito sobre desemprego e informalidade. Se 
aumentarmos muito o salário mínimo, esse problema 
na sociedade brasileira também aumentará. E um pro-
blema sério, é uma Escolha de Sofia mesmo. Grande 
parte do efeito, tanto no bom sentido da pobreza quan-
to no sentido complicado das finanças públicas, dá-se 
pelas vias previdenciárias e assistências.

Já existe a possibilidade de privilegiar o merca-
do de trabalho por meio dos pisos regionais salariais. 
Essa é uma lei que já existe e alguns Estados a têm 
usado. No fundo, a escolha de qual vai ser o volume 
do reajuste do salário mínimo deve levar em conta não 
somente os recursos fiscais, como o Sr. Raul Velloso 
explorou com brilhantismo, mas também os impactos 
sociais relativos:

R$1,00 gasto pela União com o salário mínimo 
em quanto impacta na pobreza ou em outro indicador 
social?

O Programa Bolsa-Família é uma opção interes-
sante, porque vai ter mais impacto na pobreza hoje e 
no futuro, pois envolve a freqüência escolar de crian-
ças, a vacinação.

É basicamente isso que eu queria falar. (Pal-
mas.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) – Passamos a 
palavra ao Sr. João Lima, Presidente da Confederação 
Brasileira de Aposentados e Pensionistas – Cobap –, 
que vai dividir o seu tempo com o Dr. Marcelo Oliveira, 
um estudioso do assunto da Previdência.

O SR. JOÃO LIMA – Bom dia a todos.
Antes de falar qualquer coisa sobre isso, Senador, 

tenho recebido do Brasil inteiro – a Cobap está situada 
em todos os Estados, com cerca de 800 entidades de 
base – ligações dos aposentados. Seu Partido retirou 
V. Exª dessa Comissão, mas não tirou da condição de 
defensor dos aposentados, dos pensionistas e de todos 
os despossuídos desta Nação. (Palmas.)

Só quero lembrar aos Srs. Senadores e Depu-
tados a nossa luta árdua de 20 anos nesse segmento 
para preservar a Previdência Pública. A Cobap sempre 

procurou discutir com todas as comissões, negociar 
um acordo sobre o que o Governo tem para oferecer 
aos aposentados. Vamos lembrar os 147%:

Magri deu 54,6%: o nosso direito era 97%; a 
Justiça concedeu para todos os 147%; e a Previdên-
cia não quebrou.

No início do Governo Fernando Henrique Car-
doso, negociaram, V. Exª, como Deputado Federal, e 
todos os segmentos da sociedade em situação aberta 
e limpa. Quanto foi dado para o salário mínimo e para 
os aposentados? Foram concedidos 42,86%, e a Pre-
vidência não quebrou. E nas negociações desse tempo 
todo, mostramos ao Sr. Fernando Henrique Cardoso 
o que aconteceu para não repetirmos a situação dos 
147%, mas, infelizmente, só a Justiça nos deu, e tem 
dado, como o fez agora, e concederá sempre. Tam-
bém derrubamos a contribuição do inativo, mas ainda 
persistem em retirar o dinheiro do aposentado, que é 
um direito dele.

Não foi falta de orientação da Cobap. Nós ne-
gociamos: “não façam cobrança daqueles que já es-
tão aposentados. Cobrem a partir de hoje, porque a 
Constituição vai garantir. Não mexam no passado. Já 
estamos marchando para isso.” As nossas perdas em 
relação à isonomia hoje estão chegando a 47,64%. 
O que acontecerá logo em seguida? A Justiça deci-
dirá isso como vem decidindo, como decidiu quanto á 
ORTN e à URV.

E esse o apelo que a Cobap faz aos Deputados 
e Senadores: vamos nos sentar e encontrar um cami-
nho. Trouxemos um técnico para mostrar onde está o 
dinheiro da Seguridade Social. Não entendo o fato de 
um Deputado do Governo dizer que não tem R$500 
milhões para pagar esses atrasados dos aposentados, 
quando temos aqui um documento do INSS dizendo 
que há um saldo de R$5,544 bilhões.

Muito obrigado a todos os senhores. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) – Passamos 

a palavra ao Dr. Marcelo Oliveira, que vai continuar a 
palestra iniciada pelo Presidente da Cobap, Sr. João 
Lima.

O SR. MARCELO OLIVEIRA – Bom dia a todos, 
ao Presidente Paulo Paim e a todos os Srs. Deputados 
e Senadores aqui presentes.
É um prazer aqui representar a Cobap, Confederação 
Brasileira de Aposentados e Pensionistas, entidade que 
representa os 22 milhões de aposentados e pensionistas 
do Regime Geral de Previdência Social.

Meu nome é Marcelo Oliveira. Sou presidente da 
Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Previ-
dência Social, a Anfip, que realiza esse trabalho “Pre-
vidência Social e Salário Mínimo” desde o ano de 2000 
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a pedido dos Deputados Arlindo Chinaglia, Paulo Paim, 
Luiz Antonio Medeiros e Arnaldo Faria de Sá.

Foi daquela discussão de Pedro Malan e de Fer-
nando Henrique que nasceu esse trabalho, e ele vem 
prosseguindo no decorrer dos anos.

A Previdência Social – estou aqui para falar dessa 
instituição – e sempre tida como a vilã do não-aumen-
to do salário mínimo. A Previdência Social diminui a 
pobreza, como vamos expor, mas também aumenta o 
lucro das empresas, dos Bancos, do Governo, quan-
do é a última fonte de distribuição de renda, no caso, 
mais de R$100 bilhões. Aposentados e pensionistas 
do INSS poupam pouquíssimo. Esse dinheiro com cer-
teza serve para o consumo, o que gera renda e lucro 
para as empresas.

Quero apenas falar sobre dois pontos. O primeiro 
deles é a tributação sobre a folha.

Estamos em um debate sobre tributação sobre 
a folha – o Senador Efraim Morais sempre cita esse 
assunto em seus pronunciamentos. A Argentina e o 
Chile já desoneraram a folha de pagamentos. Pode-
mos, então, analisar os exemplos históricos para veri-
ficar se aumentou na realidade a taxa de formalização 
do emprego. Isso não se mostra verdadeiro, segundo 
esses países.

Quanto ao excesso de arrecadação, o INSS já 
teve, até agora, mais de R$1 bilhão de excesso de ar-
recadação, conforme planejado. A previsão é de mais 
R$4 bilhões até o final do ano. O Tesouro Nacional já 
teve um excesso de arrecadação no primeiro trimestre 
de R$3 bilhões.

Desvincular a Previdência Social do salário míni-
mo foi muito mais um ato de camaradagem do Presi-
dente da República do que uma proposta. Desvincular 
do mínimo é querer expor aposentados e pensionistas 
a uma situação de pobreza extrema. A solução é po-
lítica, conforme disseram os Srs. Raul Velloso e Mar-
celo Nery, que me antecederam aqui. É à vontade do 
Governo de onde aplicar os seus recursos.

Quero parabenizar o Ministro Amir Lando. Na 
discussão do acordo com os aposentados, da qual 
participamos, tanto a Anfip quanto a Cobap, havia um 
entendimento do Governo, nas áreas do Tesouro, da 
Fazenda, da Previdência, do Trabalho, sobre o aumento 
da contribuição da folha. Depois que o Ministro Amir 
Lando fez esse anunciou vieram críticas inclusive do 
próprio Governo.

O Estado serve em todos os países, principalmen-
te nos mais desenvolvidos, para levar a prosperidade 
para a nação. O Estado indica onde deve se aplicar 
para a nação crescer, para a nação se desenvolver. 
Só em países desenvolvidos, como o nosso, o Esta-

do ainda tem um papel menor, um papel pejorativo no 
modelo econômico.

Vamos falar sobre benefícios previdenciários.
Os benefícios previdenciários, a partir da Consti-

tuição de 88, tiveram um grande aumento, principalmen-
te na área rural, devido à extensão do salário mínimo 
e do benefício aos aposentados do setor rural. O setor 
rural gastou, no ano passado, mais de R$20 bilhões e 
arrecadou somente R$1,6 bilhão. No setor rural e as-
sistencial encontra-se o grande problema. Problema 
não! E uma escolha de política pública manter essas 
pessoas no campo para evitar o êxodo para as áreas 
urbanas, aumentando a violência e os problemas que 
os grandes centros já têm.

Hoje em dia, são 13,5 milhões de trabalhadores 
que recebem o benefício de um salário mínimo na 
Previdência Social, seja assistencial ou subsidiado. 
Mais de 15 mil pessoas recebem um benefício, pelos 
cofres da Previdência, acima de 10 salários mínimos; 
algumas acima de 100 salários mínimos. Esse dinheiro, 
aprovado por legislações especiais de anistia, reconhe-
cimento de cidadãos brasileiros, é contabilizado nos 
cofres do INSS e soma mais de R$700 milhões por 
ano. Trata-se de uma legislação que não diz respeito 
aos benefícios previdenciários.

Quanto aos benefícios rurais e assistenciais, te-
mos o único e maior programa de renda mínima em 
nosso País. Hoje, em média, 61% dos Municípios re-
cebem mais da Previdência do que do FPM. O Estado 
do Espírito Santo é o primeiro colocado. Mais de 83% 
dos Municípios recebem mais de benefício do que do 
FPM. Isso é distribuição de riqueza. É o último meca-
nismo para diminuir a concentração de renda existente 
em nosso País.

Segundo o IBGE, as famílias que possuem apo-
sentados têm uma renda média de R$322,00; aquelas 
que não os possuem, R$282,O0. Hoje, nesses progra-
mas subsidiados, assistenciais, rurais, a renda men-
sal vitalícia corresponde a mais de 34% dos gastos 
do INSS. Repito que são recursos que não poderiam 
ser contabilizados pelos cofres da Previdência e sim 
pelo orçamento fiscal. São contabilizados como déficit 
previdenciário.

Qual o grande problema da Previdência no nosso 
País? Os milhões de trabalhadores obrigatórios, segu-
rados com renda, que deveriam contribuir pelas Leis 
n0s 8.212 e 8.213, mas não o fazem. Hoje, temos 12,3 
milhões de trabalhadores nas empresas sem carteira 
assinada. Há solução para isso?

Está em discussão uma proposta de reforma tri-
butária que altera a base de cálculo da Previdência. A 
Anfip propõe que a base de cálculo seja a diferença 
entre o faturamento e a folha, por quê? Porque, quan-
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to mais segurados as empresas registrassem, menor 
seria a sua base de cálculo, favorecendo as que man-
têm registros legais.

Temos, hoje, 4,5 milhões de trabalhadores do-
mésticos sem contribuição para a Previdência; 1,5 
milhão, por conta própria, os chamados informais; e 
1,3 milhão de empregadores que têm renda, mas não 
contribuem. Infelizmente, pouquíssimos são os esfor-
ços legais para trazer essas pessoas para o mercado 
de trabalho. Participei de uma CPI em 1999, cujo Pre-
sidente era o Deputado Eduardo Paes, e, daquele rol 
de sugestões da CPI, só um foi aprovado até agora e 
transformado em lei: a obrigatoriedade de quem quiser 
abater no Imposto de Renda a parcela da Previdência 
complementar, e assim estar em dia com o INSS. An-
tigamente, chegava-se ao absurdo de a pessoa poder 
abater a complementar, a privada, sem comprovar que 
estava vinculado ao regime geral, ao regime solidário. 
Isso foi feito nesse Governo, e parabenizamos o Mi-
nistro Berzoini por ter tomado essa atitude.

Quanto à Seguridade Social, a que o Presidente 
João Lima se referiu, no ano de 2003, houve um su-
perávit nas contas de R$31,73 bilhões, mas, no atual 
Governo, esse valor diminui de R$32,96 bilhões para 
R$31,73 bilhões. Isso se deve à implantação do Fome 
Zero. Gastou-se mais, o que levou à redução do su-
perávit, mas ele ainda existe. O Sistema de Segurida-
de Social está na Constituição, mas não está sendo 
implementado, infelizmente, no nosso País. Tivemos, 
de receitas determinadas na Constituição, R$180,44 
bilhões; de despesas, R$148,71 bilhões. Esses dados 
são do Siafe e do fluxo de caixa do INSS.

V. Exas podem indagar aqui: “E a DRU? Será que 
esse dinheiro não foi para DRU, que é um dispositivo 
constitucional também?” Mesmo contando com a DRU, 
sobraram, em dinheiro, recursos desviados para outros 
fins, R$12,35 bilhões. Com certeza, essa parcela de 
R$12,35 bilhões é retirada de forma equivocada com 
a constituição do orçamento da seguridade social.

Sobre as receitas que compõem esses dados que 
citei aqui para V. Exas, as contribuições sociais são 
as que alimentam o orçamento da seguridade social. 
Vou dizer das principais: da Cofins, no ano passado, 
foram retidos no Tesouro Nacional, para outros fins, 
R$8,11 bilhões; da Contribuição Social sobre o Lu-
cro Líquido, foram retidos no Tesouro R$3,8 bilhões; 
da CPMF, foram retidos no Tesouro R$3,34 bilhões; e 
assim também aconteceu com o Fundo de Combate 
à Pobreza aprovado aqui. No total, foram retidos no 
Tesouro um total de R$16,68 bilhões, fora a DRU, que 
fique bem claro.

Temos também nesse estudo que V. Exas rece-
beram, catalogada a divida histórica do Tesouro Na-

cional com a Previdência Social. Essa divida refere-se 
ao período de 1967 a 2003 e foi ajustada pelo dólar a 
R$2,90, conforme estudo da época. No total, retidos 
pelo Tesouro, equivocadamente, de 1967 a 2003, com 
o dólar a R$2,90, temos R$81,6 bilhões, dinheiro da 
Previdência utilizado em outro fim. O Deputado Ale-
xandre Cardoso comanda a Subcomissão da Dívida. A 
dívida do INSS soma patamares escabrosos, centenas 
de bilhões de reais, e cresce em progressão geométri-
ca, mas só temos 300 procuradores para administrar 
mais de 60 mil processos. Há mandados de prisão 
sendo expedidos diariamente contra os procuradores, 
porque eles não conseguem cuidar desse montante 
de processos, diminuindo a cobrança.

O Dr. Marcelo Nery citou o salário família e o mo-
tivo pelo qual o Governo optou pelo seu aumento.

Dr. Marcelo, como trabalhador, como servidor da 
Previdência Social, dedicado aos números da Previ-
dência Social, também não sei. A Previdência Social, 
ao contrário do discurso oficial, deve ser extremamente 
rica e poderosa, porque o salário família é uma trans-
ferência do aumento de remuneração dos patrões para 
a Previdência. Será tirado dinheiro da Previdência para 
os patrões concederem aumento, prejudicando o mer-
cado informal. Há também o projeto de aumento de 
vagas nas universidades para os excluídos, e a Previ-
dência Social também arcará com a desoneração, com 
a isenção para essas universidades. Em sendo assim, 
dizer-se que a Previdência Social é pobre contradiz um 
discurso de benesses concedidas, em alguns momen-
tos, com o dinheiro da Previdência Social.

A Previdência Social pertence aos aposentados 
e aos pensionistas, como está disposto no art. 167 da 
Constituição. Os recursos das empresas e empregados 
só poderiam ser utilizados para este fim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) – Dr. Marcelo, 
apenas para informar, a exemplo dos outros palestran-
tes, que o tempo terminou, mas V. Srª ainda disporá 
de mais cinco minutos.

O SR. MARCELO OLIVEIRA – Temos também, 
para demonstrar como a Previdência é rica, as renún-
cias previdenciárias, que são opções políticas mas que 
somaram, em 2003, quase R$l2 bilhões. Renúncia para 
que setores? Para filantropia? Não há que se questio-
nar se a filantropia é justa ou não. Podemos questionar 
por que 80% das 6.622 entidades filantrópicas estão 
situadas nas regiões mais ricas. Filantropia deveria 
ser feita na região Nordeste e Norte, onde está con-
centrada a pobreza, e não na região Sudeste e Sul. 
Podemos questionar também se esse justo benefício 
na área rural deve ser pago com dinheiro da Seguri-
dade Social ou do Orçamento fiscal. O que podemos 
questionar é se o Sistema Simples, o qual atende 60% 
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a 70% da mão-de-obra, deveria ter uma benesse de 
R$2 bilhões.

Todos esses dados devem ser expostos para a 
sociedade entender o quanto de riqueza se vai da Pre-
vidência Social, inclusive nos clubes de futebol, que 
pagam salários milionários, mas que tiveram uma re-
núncia de R$70 milhões no ano passado – esses clubes 
vendem um simples jogador por esse mesmo valor.

A sonegação, a minha área de atuação de au-
ditores, somou no ano passado R$32 bilhões. A Pre-
vidência Social trabalha com sistemas de informática 
dos anos 70, como o MS-DOS, Cliping, facílimos de 
serem fraudados, como ficou provado na CPI citada, 
e extremamente morosos. Precisaríamos de recursos, 
que não se chamam gastos, mas sim investimentos, 
para combater esta sonegação.

Por fim, o assunto maior deste debate, o salário 
mínimo e os impactos na Previdência Social.

A Anfip trabalhou com uma proposta de US$100 
por ser esse um patamar histórico discutido no Con-
gresso. Com um patamar de US$100 para o salário 
mínimo, que aqui está mal calculado, porque foi utili-
zado R$2,90 por dólar, no tempo em que foi realizado 
o estudo, e se corrigindo o valor acima pelo INPC de 
seis vírgula alguma coisa...

Aliás, os salários acima do salário mínimo não 
foram corrigidos pelo INPC, o que vai gerar de novo 
uma pendência judicial. Daqui a dez anos, de novo, 
teremos filas no juizado especial, com outro esquele-
to, de R$12, 13 bilhões. Não cumprir o reajuste pelo 
INPC, além de ser uma ilegalidade, é um problema, e 
deve ser corrigido.

Com um salário mínimo de R$280,00, e se cor-
rigindo acima do salário mínimo pelo INPC de 6,62%, 
haveria um impacto na Previdência Social no valor 
de R$9,84 bilhões, segundo estudo da Anfip. Esse é 
o impacto bruto. Não esqueçam V. Exas de que, au-
mentando os salários, também se aumenta a base 
de cálculo da Previdência, a arrecadação. Como aqui 
falou o Dr. Márcio Nery, 23%, 25% disso volta para os 
cofres da União. Não há que se falar nesse valor como 
valor total. Esse é o valor bruto, e, com certeza, mais 
de disso volta para os cofres públicos.

O salário mínimo já chegou em vários anos acima 
de US$100. Ele atingiu seu pico, US$113, em maio de 
1999. Em 1996, 1997, 1998, 1999, foi sempre superior 
aos US$100. A Seguridade Social, a Assistência à Saú-
de, à Previdência, ao Fundo de Combate à Pobreza, é 
hoje com certeza, imitando a Senadora Heloísa Hele-
na, um Robin Hood às avessas, porque tivemos R$31 
bilhões de superávit, e o superávit total da União foi de 
R$38 bilhões, ou seja, 80% do superávit da União saiu 
da Previdência, da Assistência e da Saúde.

Terminando, e desculpem-me se fui muito rápido, 
mas agi assim devido ao curto tempo, concordo com 
as pessoas que me antecederam, com os senhores 
que me antecederam. E um prazer debater com V. Sras 
que se dedicam a esse estudo e são reconhecidos na-
cional e internacionalmente por isso. Desde 1990, o 
Estado brasileiro busca o acerto financeiro, mas o que 
aconteceu de 1990 para cá? O empobrecimento geral 
dos trabalhadores, das empresas, do Governo e um 
PIB decrescente. Está na hora do País, de um Governo 
buscar um planejamento para este País.

Conhecemos o Secretário de Orçamento, o Se-
cretário de Gestão do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, mas com certeza a área mais 
importante e pouco utilizada é a do planejamento do 
País. O salário mínimo, já foi provado aqui, diminui 
a pobreza, e estamos em um pais onde se aumen-
ta a pobreza; o salário mínimo aumenta o lucro das 
empresas; o salário mínimo aumento o emprego, di-
minuindo as taxas de desemprego; o salário mínimo 
aumenta a dignidade dos 22 milhões de aposentados 
e pensionistas.

O tempo foi curto. O trabalho já foi distribuído. 
E a Anfip e a Cobap estão à disposição para debater 
mais profundamente sobre onde os recursos devem 
ser despendidos, se na Previdência ou em outros gas-
tos. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) – Vamos à 
lista de oradores.

Estão inscritos para debater o tema salário mí-
nimo os Deputados Fernando Coruja, Eduardo Paes, 
Luiz Sérgio, Virgílio Guimarães, Zagattini, Alberto Gol-
dman, Senador Arthur Virgílio e o Deputado Onix Lo-
renzoni.

Havia pensado, devido ao pouco tempo de que 
dispomos e à pressa dos painelistas, que têm compro-
misso, em aproveitar ao máximo, dando três minutos 
para cada Parlamentar, de modo que todos possam 
fazer suas exposições. Ao final, todos da Mesa mos-
tram seu ponto de vista e encerramos essa primeira 
reunião, sabendo que amanhã iremos ouvir o Ministro 
da Previdência, Senador Amir Lando, e o Ministro do 
Planejamento, Sr. Guido Mantega.

De imediato, passo a palavra ao Deputado Fer-
nando Coruja, por três minutos.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC) – Sr. 
Presidente, Sras e Srs. Deputados e Senadores, Srs. 
Painelistas, ouvimos aqui importantes explanações 
de vários expositores. Realmente, há dificuldade de 
encontrarmos no Orçamento recursos, neste instante, 
da maneira como as contas públicas estão colocadas, 
para aumentar o salário. Faltou um pouco de enfoque 
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na política econômica global do Governo, o que de-
monstraria o que está acontecendo no País.

O painelista Raul Velloso mostrou que, em 1987, 
o déficit público era quase 13% da receita da União. 
Neste ano, o superávit é de 13% da receita da União 
ou vai chegar a 5%, 5,5% do PIB. E evidente que esses 
números podem demonstrar o que está acontecen-
do no País. Temos uma política econômica ortodoxa, 
neste instante, que purga por um superávit alto e que, 
por isso, o que é evidente, não consegue aumentar o 
salário. Queria uma observação a respeito da política 
econômica como um todo e dessa discussão.

Segundo, vamos ter um drama, na Comissão 
e no plenário, quando votarmos o salário mínimo de 
R$260,00 ou R$275,00. É evidente que temos que ser 
responsáveis com o que está acontecendo no Bra-
sil neste instante. Minha pergunta é, claramente: na 
opinião dos painelistas, qual o impacto que terá essa 
diferença – alteração de R$15,00 – tanto nas contas 
públicas como na questão da pobreza, da renda famí-
lia, enfim, da vida das pessoas?

Estamos falando aqui da vida das pessoas e das 
contas públicas. As vezes, ficamos cuidando dos núme-
ros, mas o País passa, a vida passa, daqui a pouco há 
outra política econômica, outro modelo. Não podemos 
tratar as contas da União como se fossem as de uma 
empresa, porque envolvem políticas macroeconômi-
cas, juros, déficit público. É nessa linha.

Faço essas duas perguntas objetivas: a macroe-
conomia e o dilema de votar R$260,00 ou R$275,00. 
O que V. Sras aconselham aos Parlamentares? Se V. 
Sras estivessem neste plenário, o que fariam?

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) – A Mesa ape-
nas orienta ao Plenário que, quando faltar um minuto, 
vai tocar a campainha de forma automática.

Tem a palavra o Deputado Eduardo Paes, por 
três minutos.

O SR. EDUARDO PAES (PSDB-RJ) – Sr. Presi-
dente, Senador Paulo Paim, que muito nos honra ao 
estar presidindo esta reunião, Deputado Rodrigo Maia, 
Srs. expositores, também vou entrar direto no assun-
to, porque o grande lema desta Casa e do Governo é 
saber se este vai continuar olhando para o interesse 
apenas do mercado financeiro ou dar atenção àquela 
que foi sempre a sua grande bandeira, a qual levou este 
Governo e o Presidente Lula a ganharem a eleição: a 
diminuição da desigualdade e da pobreza no Brasil.

O professor Marcelo Nery, na sua exposição, 
mostrou alguns de seus estudos sobre o impacto do 
aumento do salário mínimo na redução da pobreza. 
Eu ousaria, talvez, responder a pergunta já feita pelo 
Deputado Fernando Coruja nesse sentido, mas o pro-
fessor Marcelo Nery já fazia estudos, há quatro anos, 

quando tivemos uma comissão que discutiu a ques-
tão do salário mínimo, de que o aumento de 10% no 
salário mínimo reduziria em cerca de 5% a pobreza 
no Brasil.

De forma grosseira, Senador Paulo Paim, ten-
tei adaptar esses cálculos – e a responsabilidade é 
absoluta deste Parlamentar – para os dias de hoje. O 
aumento que o Governo pretende conceder, aliás o 
aumento para R$260,00, que consta na Medida Pro-
visória, só reduz a pobreza em 0,36%; se o salário 
mínimo fosse para R$270,00 – foi esse o cálculo feito 
–, um aumento real de 4,68%, significaria um impac-
to na pobreza, uma diminuição da pobreza de 2.1%; 
um aumento de 10% de ganho real no salário mínimo 
significaria uma diminuição da pobreza em 4,5%. Es-
ses dados mostram que a questão do salário mínimo 
é fiscal, tem uma vertente fiscal fortíssima e grave, 
mas, acima de tudo, representa uma decisão política 
do Governo: queremos, pelo salário mínimo, influenciar 
a política de combate à pobreza ou não?

Saúdo o nosso Presidente lasso Jereissati, que 
acaba de chegar a essa reunião.

Gostaria que o Sr. Marcelo Nery se aprofundasse 
um pouco na seguinte questão. O Governo de certa 
forma, e essa é a verdade, pôs um cala-boca – uma 
forma de ludibriar a opinião pública –, ofereceu uma 
alternativa ao ridículo aumento do salário mínimo: o 
aumento do salário família.

Para se ter uma idéia e para que essa Comis-
são compreenda bem, o salário família atinge algo em 
torno de 6 milhões de brasileiros, 6 milhões de cotas 
pagas, que atingem somente os empregados, porque 
obviamente o salário família é pago pelas empresas. 
Nesse caso, o efeito na pobreza no setor informal, 
chamado efeito farol, apresentado pelo professor Mar-
celo Nery, o benefício que o impacto poderia gerar na 
Previdência Social não é observado. Gostaria que o 
professor Marcelo Nery se aprofundasse um pouco 
nessa questão.

V. Sra, professor Marcelo Nery, deixou bem claro 
e evidente a grande enganação do Governo, a gran-
de demagogia utilizada pelo Governo para esconder a 
sua vergonha e conceder esse aumento ridículo para 
o salário mínimo. Qual será o impacto dessa medida 
na pobreza do Pais? Os seus estudos mostram que o 
salário mínimo impacta 13,5 milhões de aposentados, 
beneficiários da Previdência; algo em torno, não sei 
se os números estão atualizados, de 5 ou 6 milhões 
de pessoas no mercado formal; e até um pouco mais 
do que isso no mercado informal. De que forma esse 
aumento cala-boca no salário família leva a uma dimi-
nuição da pobreza em nosso País?
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Senador Arthur Virgílio, esse é o dilema que o 
Governo vive e é o dilema que esta Casa vai viver 
para decidir se deseja ou não aumentar o valor do sa-
lário mínimo. Queremos utilizar recursos público,s de 
forma eficaz e contundente, atingindo diretamente a 
população, diminuindo a pobreza e, por conseqüência, 
a desigualdade, ou vamos utilizar os recursos públicos 
para outros fins que não os mais nobres, que não os 
que esse Governo se comprometeu com a população 
a atingir?

É esse o questionamento que deixo, Sr. Presi-
dente, ao Sr. Marcelo Nery.

O SR. PRESIDENTE (Tasso Jereissati) – Com a 
palavra o Deputado Luiz Sérgio. (Pausa.)

Com a palavra o Deputado Virgílio Guimarães.
O SR. VIRGÍLIO GUIMARAES (PT-MG) – Sr. 

Presidente, Srs. Deputados e Senadores, Srs. Pales-
tristas, esse painel, essa Mesa me esclareceu muitas 
dúvidas. Foram de importância fundamental as idéias 
e as questões aqui colocadas. Considero-me um con-
templado.

Ouvi dois palestristas enfatizarem a questão do 
planejamento, de se ter um programa de crescimen-
to do salário mínimo, e considero essa uma questão 
fundamental. Como estabelecer um aumento forte a 
partir do dia 10 de maio, que já passou? Devemos 
analisar o salário mínimo de acordo com a capacida-
de de pagamento por quem é responsável por ele e 
com a necessidade de recebimento. A idéia de fazer 
pesquisa sobre isso foi muito importante, sem contar 
as diversas outras questões, como, por exemplo, a 
critica à forma que existe hoje sobre o abono família. 
Eu nunca tinha pensado nisso. Convenci-me de que 
o salário-família deve sofrer uma reforma importante 
e deixar de ter o caráter que tem. Temos de repensar 
essas questões. Não acredito que ninguém tenha pen-
sado em abolir o salário-família, mas ele tem de ser 
reformulado e revisto. Extrai isso do meu amigo que 
foi o relator, Deputado Eduardo Paes, que nos brindou 
com um belíssimo livro.

Temos de ter metas. O País tem de saber onde 
quer chegar com o salário mínimo. Qual é o salário 
mínimo necessário?

Propus aqui, no início, que ouçamos o Dieese. 
O primeiro palestrício, o Sr. Márcio Pochmann, propôs 
fazer pesquisa, mas o Dieese já faz isso. As pesquisas 
do Dieese são importantes? São importantíssimas. Eu 
trabalhei no Dieese. Muitas pessoas não levam muito 
a sério o salário mínimo do Dieese, mas ele é funda-
mental, porque estabelece quanto deveria ser o salá-
rio de uma família de quatro pessoas, na inexistência 
de qualquer programa social, ou seja, não há um grão 

de arroz que não seja comprado e pago. Mostra o que 
seria necessário.

É evidente que, neste momento, não implanta-
remos o salário mínimo do Dieese, porque existem as 
políticas públicas, a merenda escolar, o vale-transporte, 
o SUS etc. Mas se qualquer comprimido para dor de 
cabeça tiver que sair do bolso do trabalhador, do seu 
salário, é o salário mínimo do Dieese. Não se pode 
abrir mão disso. lemos de levar em conta a realidade 
de hoje, as atuais políticas públicas, e procedermos 
às adaptações. No salário mínimo do Dieese, o aluno 
compra, por exemplo, a sua merenda, põe na lanchei-
ra e leva para a escola. E fundamental continuar esse 
cálculo, até para saber o quanto as políticas públicas 
estão cobrindo dessas necessidades familiares. Tam-
bém é importante saber que o nosso salário mínimo 
está longe. Desvincular dos aposentados, dos inativos 
é um absurdo, porque, se temos um salário mínimo 
necessário, o inativo também tem de estar enquadra-
do no necessário.

O Brasil precisa ter metas, planejamentos. Como 
podemos chegar no salário constitucional, no salário 
completo, calculado com base no Dieese, levando em 
conta as políticas públicas? Como faremos para dobrar 
ainda no Governo Lula, o poder aquisitivo proporciona-
do pelo Presidente anterior? Isso tem de ser colocado 
no planejamento. Todos os atores do País têm de saber 
como as coisas vão evoluir nos próximos anos.

Eu já vi muitas críticas também – e vejo vários 
Deputados e Senadores aqui – de o Governo haver 
deixado muito para cima da hora. O salário mínimo tinha 
de ser definido com muita antecedência para as Prefei-
turas saberem quanto alocar nos seus orçamentos.

Essas são questões gerais que teremos de de-
bater, sem prejuízo, Relator Rodrigo Maia, de discutir-
mos a questão concreta que V. Exª tem em suas mãos 
que é o salário mínimo. Não estou querendo com isso, 
e aqui encerro, dizer que usarei isso para desviar do 
assunto central que está tomando as nossas atenções 
– fixaremos o valor agora! -, mas as questões colo-
cadas aqui nos descortinam uma série de questões, 
sobre as quais temos que nos pronunciar.

Agradeço e cumprimento os palestrantes pelas 
questões importantes que nos trouxeram. Tenho certeza 
de que vamos resolvê-las no seu devido tempo.

O SR. PRESIDENTE (Tasso Jereissati) – Muito 
obrigado, Deputado Virgílio Guimarães.
Com a palavra o Deputado Zarattini.

O SR. ZARATTINI (PT-SP) – Sr. Presidente, Srs. 
e Srs. Senadores e Deputados, ilustres conferencis-
tas, em primeiro lugar, faço, da nossa parte, um agra-
decimento à contribuição que trouxeram à discussão.
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O nosso conferencista Dr. Raul Velloso apresentou 
aqui uma evolução de 1987 para 2003 e os grandes pro-
blemas fiscais que o nosso País possui e que atingem 
simultaneamente a União, os Estados e os Municípios. 
Mas, particularmente, tocou-me muito a exposição do 
Dr. Marcelo Nery, em que S. Srª recobrou à memória a 
Lei nº 103, de 2000, feita por este Congresso.

À época, neste Congresso houve uma grande dis-
cussão em torno do salário mínimo, e principalmente as 
oposições e o PT contaram com a adesão, para essa 
luta para o salário mínimo de US$100, do Senador An-
tonio Carlos Magalhães e do ilustre Relator, que estava 
presente até agora aqui, o Deputado Eduardo Paes. O 
Governo de então, pressionado por uma mobilização 
muito grande da sociedade, enviou a este Congresso 
um projeto de lei complementar que depois tornou-se 
a Lei Complementar nº 103, autorizando os Governa-
dores de Estados a editarem um piso salarial superior 
ao do salário mínimo nacional unificado.

Ilustres economistas, não somente o Dr. Marce-
lo Nery como também o Dr. Roberto Macedo, em São 
Paulo, defendem essa razoável tese, porque de fato 
as economias regionais são distintas, com distintas 
capacidades de pagamento. Essa lei é para a iniciativa 
privada, mas também para as Prefeituras Municipais 
estabelecerem um mínimo regional, um piso salarial 
que seja acima do salário mínimo nacional. Essa lei 
é muito importante e somente foi aplicada, concluin-
do, Sr. Presidente, em dois Estados: no Estado do 
Rio Grande do Sul, pelo Governador Olívio Dutra, e 
no Estado do Rio de Janeiro, pelo então Governador 
Anthony Garotinho.

Essa lei, só para dar um exemplo, foi renovada 
pela Governadora Rosinha Matheus, do PMDB do Rio 
de Janeiro, e hoje é R$305,00 o piso salarial das do-
mésticas e R$317,00 o dos trabalhadores da construção 
civil. No Rio Grande do Sul, o Senador Paulo Paim co-
nhece a lei do nosso grande companheiro Governador 
Olívio Dutra, válida até hoje. O Governador Germano 
Rigotto, assim que o salário mínimo é reajustado, atua-
liza os diversos pisos salariais nos mesmos valores. É 
algo que prevalece hoje no Rio Grande do Sul, onde o 
menor piso salarial é de R$298,00 ou R$299,00.

Conclamo aqui os Estados mais ricos, como, por 
exemplo, o Governador do meu Estado, que terá o 
apoio do PT na Assembléia Legislativa, o Governador 
Geraldo Alckmin, para enviar também uma mensagem 
propondo, já que S. Exa está autorizado a fazê-lo pela 
Lei Complementar nº 103, um piso salarial maior do 
que o salário mínimo, já que em nosso Estado 19% 
da população economicamente ativa recebem até 
um salário mínimo, diferente do Nordeste, onde são 
44,7% os que recebem até um salário-mínimo. Essa 

seria uma iniciativa dos Governadores, como a refor-
ma tributária, a reforma da previdência e essas gran-
des questões nacionais da luta contra a pobreza, que 
realmente faria diferença em um País com grandes 
dificuldades fiscais.

Não vou aqui discutir se foi uma herança maldita, 
bendita, ou o que foi, mas, objetivamente, temos um 
problema de ordem econômica: realizar um grande 
investimento, ou um desinvestimento, no pagamento 
de juros. Não podemos romper contratos. Temos que 
seguir uma política como é a política do Ministro Pa-
locci, que tem levado a melhorias da taxa de juros, que 
tem levado a uma série de desdolarização da dívida 
interna, que, enfim, tem levado a modificações, não 
tão céleres como gostaríamos que fossem, mas que 
realmente tem colocado o Brasil, como numa situação 
atual, em que uma simples perspectiva de aumento da 
taxa de juros nos Estados Unidos coloca esse merca-
do em polvorosa.

É um momento de união. Devemos verificar quais 
Estados têm condições de aplicar essa lei.

Há uma única discrepância, meu caro Dr. Raul 
Velloso. Não deveríamos reduzir o salário mínimo pela 
desvinculação, porque a experiência do salário mínimo 
de referência foi danosa. Em dois anos os aposenta-
dos perderam 55% de seu poder aquisitivo, o que deu 
origem àquela movimentação na Assembléia Nacional 
Constituinte, da qual participou meu grande compa-
nheiro Virgílio Guimarães.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tasso Jereissati) – Muito 

obrigado.
Sugeriria que fizéssemos uma rodada de respos-

tas e, em seguida, ouviríamos as perguntas dos seis 
Parlamentares ainda inscritos.

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB-SP) – Sr. 
Presidente, apenas pela ordem. Parece-me que ficou 
acertado que todos nós faríamos os questionamentos 
e a Mesa toda responderia de uma vez só. Isso foi o 
que entendi, pelo menos, da decisão.

O SR. PRESIDENTE (Tasso Jereissati) – Depu-
tado Alberto Goldman, sugeri um melhor encaminha-
mento para dar um certo ritmo, porque ainda temos 
seis inscritos. Perder-se-ia um pouco do ritmo se a 
argumentação dos oradores tiver lugar apenas após 
todas as perguntas.

Concedo a palavra ao Sr. Márcio Pochmann. 
(Pausa.)

Sr. Raul Velloso.
O SR. RAUL VELLOSO – Muito bem. Queria, pri-

meiro, me dirigir ao ilustre congressista de São Paulo que 
mencionou o meu nome nessa discussão do piso, da des-
vinculação. Também não tenho nenhuma razão específi-
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ca para apoiar a desvinculação. Nesse sentido, concordo 
com o V. Exa. A minha preocupação é exclusivamente 
esta: que as despesas caibam no cobertor. Tenho receio 
de que essa amarração nos leve a conceder um aumento 
real e que as contas não sejam capazes de absorver tal 
aumento. Mas, com essa política de os Estados poderem 
fixar seus pisos, é uma forma, como o próprio Sr. Marcelo 
mencionou antes, de se encaminhar para uma solução 
análoga, que não seja vista como uma perseguição aos 
aposentados, a minha preocupação...

O SR. ZARATTINI (PT-SP) – Sr. Raul Velloso, so-
mente um parêntese, dependendo do salário mínimo 
fixado. O fixado pela Medida Provisória, R$260,0O, 
convenhamos, e V. Sra é um especialista, é um salá-
rio mínimo de equilíbrio na situação difícil em que o 
País vive.

O SR. RAUL VELLOSO – Essa é difícil concilia-
ção dos conflitos entre os vários usos do dinheiro. Em 
um primeiro momento, o reajuste que acompanha a 
inflação, que é aquilo que a Constituição minimamente 
exige, é uma solução de compromisso adequada. Ima-
gino que isso não faça realmente muita diferença para 
as contas. Nesse sentido, estou com o V. Exa.

Foi mencionada também a necessidade de se 
colocar um pouco essa discussão sob a ótica da po-
lítica econômica. Concordo com essa observação. 
Na realidade, o grande constrangimento em que vi-
vemos é o da sustentabilidade da vida pública. Esse 
é o contexto.

Não assumo o papel do Ministério da Fazenda, 
tampouco do Ministério do Planejamento. Amanhã o 
Sr. Ministro estará aqui e, creio, fará a defesa dessa 
posição.

A sustentabilidade da vida pública não deixa que 
se olhe a questão fiscal como fundamental no momento. 
Os nossos problemas internos e externos nos levam a 
uma situação de muita dificuldade em um curtíssimo 
prazo. Essa situação, se não for atacada corretamen-
te, poderá nos levar a taxas de juros nocivas para a 
economia e “comer” eventuais ganhos que um amento 
maior do salário mínimo pudesse proporcionar.

Como V. Exa disse, esta questão, infelizmente, 
não pode ser discutida isoladamente, mas em um con-
texto mais amplo. Não há como discuti-la sem pensar 
em política econômica. O centro dessa questão é a 
divida, e na ligação da economia com a dívida, temos 
as contas públicas. O salário mínimo está lá, infeliz-
mente, pesando e nos constrangendo.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Tasso Jereissati) – Dr. 

Marcelo Nery, por favor.

O SR. MARCELO NERY – O mais comentado 
foi o salário família, nesta primeira rodada, e o salá-
rio mínimo.

Sob a ótica da pobreza, entre o salário família e 
o salário mínimo, prefiro o último, porque aquele privi-
legia, pela renúncia fiscal, trabalhadores formais que 
não são pobres. O salário mínimo é mais transparente. 
Entre salário mínimo e bolsa família, fico com bolsa-
família, pois é mais transparente.

O salário-família caminha para uma direção que 
dará menos clareza ao debate. A grande vantagem 
da filosofia da bolsa-família é ter mais clareza no que 
se está fazendo. O salário-família joga uma certa cor-
tina de fumaça e prejudica a própria transparência do 
debate.

Não queria ficar só com a critica ao salário-fa-
mília. De fato, não entendo bem porque se opta por 
isso, mas quero deixar minha opção pessoal pelo bol-
sa-família. Não tenho mandato. Trata-se apenas de 
uma opinião.

Essas decisões envolvem uma irreversibilidade, e 
isso é um ponto muito importante. Pela Constituição, o 
poder de compra do salário mínimo tem que ser man-
tido ano a ano. Em sendo assim, se tomarmos uma 
decisão em um certo contexto, ela poderá não se reve-
lar viável, haja vista que as escolhas sociais feitas não 
são as escolhas deste ano. Há uma irreversibilidade. 
Se optamos por ganhos reais no salário mínimo, no 
ano seguinte não poderemos refazer essa escolha. Não 
poderemos diminuir o salário mínimo e alocar recursos 
em bolsa-família. Está concedido pela Constituição. 
Só para alertar a importância dessa decisão não só 
para o ano corrente, mas para os anos futuros. Essa 
irreversibilidade faz parte da Constituição e complica 
muito as análises. A análise já é complicada, pois se 
comparam várias possibilidades em um determinado 
ano, mas é muito mais complicada a análise de várias 
possibilidades deste ano e do futuro. Só queria chamar 
a atenção para este ponto.

O SR. PRESIDENTE (Tasso Jereissati) – Con-
cedo a palavra ao Sr. João Lima.

O SR. JOÃO LIMA – A Cobap é contra o auxí-
lio-família, porque nós, aposentados, não temos mais 
filhos de 14 anos; nossos filhos são todos de 15 anos 
para lá, e muitos não têm mais filhos nessa idade. Essa 
proposta constrange o aposentado.

Foi citado o Dieese. Segundo essa instituição, 
hoje deveríamos ter um salário de R$1.402,63. Mas 
a Copab vem discutindo com o Governo. Desde a vi-
tória do Governo Lula, estamos discutindo com todos 
os segmentos do Governo; com o Sr. Palocci, com o 
Sr. Mantega, com o Sr. Gushiken. Qual foi a proposta 
da Cobap? R$280,OO, o mesmo índice para o salário 
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mínimo, proposta baseada no processo do Orçamento, 
que vinha trabalhando nesse sentido.

É triste para nós recomeçarmos as questões de 
Justiça. Por que conceder 8,33% para o salário mínimo 
e 4,53% para os aposentados que ganham acima de 
um salário mínimo? Essa é a grande questão. Vamos 
fazer a coisa correta. Estamos mostrando os números. 
Existem recursos, Senador, basta buscá-los. A Segu-
ridade está aí para mostrar tudo isso. Não fazemos 
questão nem da dívida histórica do grande Stefani, até 
doamos R$170 bilhões à época, mas não podemos 
perdoar mais. Se existem recursos, que sejam dirigi-
dos àqueles que trabalharam para isso; se sobrarem 
recursos, que o Governo os utilize. Na hora em que o 
aposentado necessitar desse recurso, que esse recur-
so seja trazido, porque fomos nós que trabalhamos, 
produzimos e criamos essa questão toda.

Era só isso. Obrigado.
O SR. MARCELO OLIVEIRA – O impacto finan-

ceiro desse aumento proposto de R$15,OO, a grosso 
modo, porque os dados na Previdência, apesar de 
estarmos no século XXI, ainda não estão fechados, 
seria R$2 bilhões, R$2,1 bilhões. Ë o impacto bruto, 
porque 25% disso é tributação. Se isso for descon-
tado, o impacto seria R$1 ,6 bilhão. De onde retirar 
essa verba? O Governo tinha uma meta de superávit 
de 4,25%; atingiu 4,63%, já sobrou R$1 bilhão. Em 
sendo assim, é só encontrar o outro bilhão que falta 
no Orçamento para cumprir esse aumento proposto 
para a Comissão.

A Anfip e a Cobap lamentam muito já haver con-
tatos do FMI para uma nova reforma constitucional no 
regime geral. Participamos aqui de debates no ano de 
99, onde foi criado, sob o argumento de equalização 
do problema do regime geral de Previdência Social, o 
fator previdenciário, que afeta negativamente os traba-
lhadores, mas, infelizmente, nova reforma está sendo 
proposta pelo Fundo Monetário Internacional; já há con-
versas nesse sentido no Ministério da Previdência.

Por último, o salário-família.
Existe uma lei aprovada pelo Congresso Nacio-

nal em que não pode haver fonte de despesa sem a 
receita correspondente. Em sendo assim, o aumento 
do salário-família tem que corresponder a uma fonte 
de receita. Qual seria a opção? Segundo o Ministério 
da Previdência Social, os benefícios previdenciários 
atingem diretamente 22 milhões de brasileiros e, indi-
retamente, mais de 65 milhões de brasileiros, ou seja, 
pouco menos de 1/3 da população. Os Poderes Exe-
cutivo e Legislativo devem privilegiar ações que atin-
jam a maior quantidade possível de brasileiros, uma 
quantidade grande e expressiva de trabalhadores e de 
aposentados, de cidadãos.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Tasso Jereissati) – Muito 

obrigado.
O próximo Deputado inscrito é o Deputado Al-

berto Goldman.
O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB-SP) – Sr. 

Presidente. Srs. Deputados e Senadores, o Governo 
enviou a medida provisória para a nossa Casa com 
uma exposição de motivos que não explica absoluta-
mente nada apenas que o aumento será de 7,01%, 
como recomposição do valor salário mínimo, com um 
ganho real de 1,228%, mas o Governo, infelizmente 
não explica a razão do 1,228%. Por que não 2%, por 
que não 3%, por que não zero, por que não 10%? Não 
há nenhuma explicação, não há nenhum elemento, não 
nenhum dado adicional que diga que esse é o valor 
possível, esse é o valor necessário, esse é o valor justo, 
esse é o valor correto. O Governo, simplesmente, envia 
a medida provisória sem nenhuma explicação.

Diria ao Dr. Marcelo Nery, que suscitou essa 
questão, que tenho explicação para isso. Esse au-
mento concedido pelo Governo para o salário família 
corresponde a R$200 milhões. Se os R$200 milhões 
fossem concedidos para o aumento do salário míni-
mo, corresponderia a R$1,50. Ë distribuir esses R$200 
milhões para o aumento do salário família, que é uma 
cortina de fumaça para enganar incautos.

Sr. Presidente, temos também a relação entre 
as médias anuais do salário mínimo e da sexta bási-
ca: 1,02, em 1995; de 1,03 até 1,43, em 2002; 1,39, 
em 2003. Essa relação cresceu de 1995 – houve uma 
pequena queda em 1998 – até 2002, mas, em 2003, 
caiu para 1,39, no Governo Lula.

A proposta do PSDB e do PFL, Sr. Presidente, 
é de aumento de salário mínimo. O número R$275,00 
não foi criado ou inventado, é produto de uma equa-
ção muito bem definida. Quais são as fontes de receita 
que existem? Não se inventou fonte de receita. A fonte 
principal de receita aqui é excesso é liquido de arreca-
dação das receitas atípicas. Esse dado, que não está 
no orçamento de 2004 e na programação financeira do 
Governo emitida no começo deste ano, foi considerado, 
posteriormente, no PPA, relatado pelo Senador Siba 
Machado, que esteve até há pouco tempo aqui. S. Srª, 
na avaliação das receitas atípicas, considerou para o 
quadriênio R$34 bilhões de excesso de arrecadação 
em relação ao período inicial. Nesse valor estão con-
sideradas as receitas atípicas, que, no ano passado, 
totalizaram R$7,2 bilhões, uma média mensal de R$600 
milhões. Esse valor está sendo confirmado esse ano: no 
primeiro bimestre as receitas atípicas somaram R$1,8 
bilhões – e isso não está no orçamento; no segundo bi-
mestre, R$1,2 bilhões, considerando um valor adicional 
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de R$6 bilhões, que, durante o ano, somados a outros 
valores de arrecadação, totalizaria R$7,5 bilhões. Con-
sideramos também as despesas adicionais – é um dado 
curioso -, nas quais consta um passivo previdenciário, 
que já existe e está em discussão, definido em R$4,3 
bilhões. Portanto, dessas receitas descontamos R$4,3 
bilhões, mas os jornais estão noticiando que, por um 
acordo feito pelo Governo, esse valor deve cair. Com 
esses dados chegamos a R$2,15 bilhões de recursos 
disponíveis. É evidente que agora é uma decisão: os 
R$2,15 bilhões serão destinados ao Bolsa Família ou 
aos investimentos? Podem ser destinados a qualquer 
coisa. Estamos aqui propondo que esse valor seja 
destinado ao salário mínimo.

Fazemos, finalmente, a questão ao Dr. Marcelo 
Nery. Salário família tem distribuição de renda de me-
nor impacto que o Bolsa Família, mas essa Escolha 
de Sofia não se restringe a isso, temos a questão dos 
investimentos do País, que geram emprego, produção 
e crescimento econômico. Como V. Sr faria essa divi-
são, essa Escolha de Sofia, que não trata apenas da 
Bolsa Família e do salário mínimo, mas também dos 
investimentos?

O SR. PRESIDENTE (Tasso Jereissati) – Con-
cedo a palavra ao Senador Arthur Virgílio.

O SR. ARTHUR VIRGILIO (PSDB-AM) – Sr. Presi-
dente, registro de início que felizmente os contratempos 
no vôo de V. Exa, que motivaram a sua demora, foram 
superados de maneira muito segura. Durante a sua au-
sência, a Presidência foi muito bem representada pelo 
Senador Paulo Paim, que se portou com equilíbrio e 
rigidez quanto ao tempo, e com elegância, marca da 
sua atuação parlamentar.

Tenho algumas observações, Sr. Presidente, a 
fazer. Meu xará, Deputado Virgilio Guimarães, fez 
menção a algo que não deixa de ser alvissareiro para 
D. Francisca, funcionária desta Casa: a intenção do 
Governo Lula de ainda duplicar o valor real do salário 
mínimo. Um estudo muito bem feito pelo Deputado Bis-
marck Maia mostra que, em 57 anos, conservando o 
mesmo ritmo de agora, o salário mínimo dobrará seu 
valor. Professor Raul Velloso, Professor Marcelo Nery, 
Dr. João Resende Lima, estava na hora de o Governo 
acabar com a baleia de uma vez por todas, fazer uma 
autocrítica e dizer: “Não posso dobrar o valor real do 
salário mínimo coisa alguma. Ganhei votos na cam-
panha, mas não tenho como devolvê-los, não posso 
peticionar devolvendo-os. Não é possível. Fui injusto 
com os governos passados”. Seria um bom começo.

Outra coisa são as incoerências. O Governador 
Germano Rigotto, aliás, aliado do Planalto, propõe um 
aumento de 8,3% no salário mínimo do Rio Grande 
do Sul, que já vai para R$338,00, mas o PT daquele 

Estado propõe 10,6%. Há, no Rio Grande do Sul, um 
embate histórico entre o Pl e o PMDB. Já em Minas 
Gerais, governado pelo nosso companheiro, meu e seu, 
Sr. Presidente, Sr. Aécio Neves, por mero acaso – não 
acredito em malícia do PT -, o PT propõe R$327,00. 
Naquele Estado é possível, mas no País, governado 
pelo Lula, não. Ninguém é de ferro!

Vamos, então, aproveitar e ouvir referências ao 
Governador Geraldo Alckmin, que considera R$260,00 
muito pouco e que é possível avançarmos, desde que 
proponhamos um valor maior e que o Presidente use 
seu poder de veto. O Governador Geraldo Alckmin 
pagará suas contas porque o Estado é superavitário. 
S. Exª cuida da administração com muito respeito e 
realismo.

O SR. ZARATTINI (PT-SP) – Mas o Senador Ar-
thur da Távola estava aí até agora e não enviou pro-
jeto nesse sentido.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB-AM) – Não, 
o Virgílio estava, Deputado Zarattini, tenho a maior 
admiração por S. Exª, mas vamos evitar só a sessão 
espírita, porque...

O SR. ZARATTINI (PT-SP) – Na realidade o Go-
vernador Geraldo Alckmin está respeitando a posição 
que o PT sempre teve. Até agora o Governador Ge-
raldo Alckmin não enviou esse projeto.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB-AM) – Não, e 
pelo que estou sabendo, seguro como S. Exa é...

O SR. ZARATTINI (PT-SP) – Fico satisfeito que V. 
Exª agora, Senador Arthur Virgilio, anuncie essa nova de 
que o Governador Geraldo Alckmin proporá aqui, como 
bem disse o nosso conferencista Marcelo Nery...

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB-AM) – Aliás, 
Deputado, para ser bem exato, direi a V. Exª qual será 
a posição de Geraldo Alckmin: S. Exª vai aguardar a 
decisão da nossa Comissão e implantá-la. Basta o PT 
daqui ser coerente com o PT do Rio Grande do Sul e 
de Minas Gerais, que querem mais.

O SR. ZARATTINI (PT-SP) – Mas o Pl da Assem-
bléia Legislativa aprovará o que...

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB-AM) – Agora, 
é engraçado: por que não ocorreu ao PT de São Paulo 
pedir mais também? Se é para fazer uma “espiroque-
tagem”, por que não uma geral e irrestrita?

O SR. ZARATTINI (PT-SP) – Estava esperando 
o Governador Geraldo Alckmin.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB-AM) – O Pl 
deveria propor lá também, porque está se expondo 
a um certo grotesco em Minas Gerais, onde quer 
R$327,00, e no Rio Grande do Sul. Uma sugestão 
minha para o PT de São Paulo: “PT de São Paulo, por 
favor, faça também a sua pedida, peça logo R$500,00. 
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Faça também a sua, pode ser que você arranje algum 
espaço fixo.”

Mas não vou perder muito tempo com o PT, não. 
Ontem já “gastei muita beleza” defendendo o Presi-
dente Lula. Vamos para frente...

No ritmo atual, em 57 anos, segundo excelente 
estudo do Deputado Bismarck Maia, poderemos para 
dobrar o valor real. O Relator do Orçamento do ano 
passado, candidato a Prefeito do PT no Rio de Janei-
ro, Sr. Jorge Bittar, disse – e já mandei providenciar o 
documento – que daria para chegar a R$270,00, que 
isso já estava garantido, R$276,00. Soube também de 
uma reunião, e o Senador Paulo Paim pode confirmar 
ou não, na qual o Ministro Ricardo Berzoini teriam 
dito ao Presidente Lula que seria possível o valor de 
R$270,00. É fato?

Muitas Prefeituras mal administradas já não pa-
gam o salário mínimo. Essa seria uma argumenta-
ção.

Dr. Veloso e Dr. Marcelo Nery, queria fugir. Não 
vou aceitar de forma alguma esse jogo dos austeros 
contra os populistas. De repente, jogaram-me uma capa 
que não cabe em mim. Não sei se a primeira caberia 
neles. Não aceitarei o jogo dos que têm responsabili-
dade fiscal e dos que não têm.

Se fosse para fazer um jogo rígido, a Fazenda 
e o Orçamento recomendariam ao Presidente Lula 
R$256,00 – a partir daí, teria sido concessão -, e o 
Presidente Lula não teria tido o gesto político de que-
rer fazer um pequeno ganho real. Se é possível esse 
gesto político sem um abalo determinante das con-
tas públicas, quer dizer que sou responsável até R$ 
256,00, até R$260,00 e que, se propuser R$261,00, 
viro irresponsável. Estabeleceu-se uma nova ordem 
presidida pelo Presidente Lula, que está agindo como 
se estivesse distribuindo uma comenda. Sua Excelên-
cia está distribuindo grau de responsabilidade. Se eu 
propuser R$259,00, sou mais responsável que o Pre-
sidente, que propôs R$ 260,00; se o Deputado Aleluia 
propuser R$258,00, fica mais responsável do que eu; 
se o Senador Tasso Jereissati propuser R$257,00, 
fica mais responsável do que o Deputado Aleluia; se 
o Deputado Rodrigo Maia propuser R$256,00, fica 
tão equilibrado e tão responsável quanto os Srs. An-
tonio Palocci e Guido Mantega. Uma sugestão abaixo 
de R$256,00 seria um exagero. O salário mínimo de 
R$261,00 é uma aberração? Se não é, não foram ao 
máximo possível que poderiam ir. O valor de R$262,00 
é uma aberração? Se é uma aberração, então R$260,00 
é uma aberração. Se não R$260,00 e R$262,00 não 
são aberrações, pergunto: então, não é verdade que 
tenham dado menos do que poderiam.

Não vamos abdicar nesta reunião do compro-
misso com as contas públicas. Essa história das Pre-
feituras não cola muito para mim. Hoje, grande parte 
delas já não paga R$240,00, e já não pagava quando 
era R$180,00 ou R$151,00. Ë uma questão de gestão 
das Prefeituras. Algumas são inviáveis, e o problema é 
mais embaixo. Vamos, então, extinguir certas Prefeitu-
ras inviáveis, procurando agrupá-las com distritos de 
Municípios mais viáveis. Se usarmos esse argumento, 
nunca daremos um reajuste.

Temos supérfluos a cortar – o avião do Presidente, 
por exemplo. Sua Excelência tem um avião que poderia 
não ter. O rei de um país miserável como a Suécia não 
tem avião. As pessoas estão morrendo de fome pelas 
ruas, mas aquele país não se lembra de implantar um 
Fome Zero. A Suécia é um país tão insensível que as 
pessoas caem de fome nas ruas e ninguém inventa 
um programa tão brilhante como o Fome Zero. O rei 
da Suécia viaja como o rei de um país pobre mesmo. Já 
vi que nesse ponto há comprometimento. Nem leasing 
fizeram. Estão pagando quase à vista.

Segundo ponto, contratar. A austeridade é essa. 
Este Governo, que agora é o árbitro de quem é ou não 
é responsável neste País, considera responsável con-
tratar 2.800 apaniguados partidários que vão entulhar 
e desorganizar as repartições, que vão significar, com 
muita clareza, diminuição da capacidade de investir 
e aumento do custeio, o que mostra o caráter pouco 
sensível e pouco competente do Governo atual.

Este Governo está chamando 46 mil funcionários 
concursados. Não sou contra concursos, inclusive os 
implantei na Prefeitura quando governei Manaus. Sou 
contra a contratação de concursados e não-concursa-
dos sem uma tentativa de remanejamento, sem antes 
analisar a possibilidade de deslocamento de funcio-
nários onde há excesso para locais onde estão em 
falta. Depois dessa tentativa, diria: vamos contratar os 
concursados. Em nenhuma instância, eu diria: vamos 
contratar os não-concursados. Dizem para o povo que 
não é possível ser gasto nem um tostão a mais, que 
qualquer tostão a mais é um absurdo, mas, ao mesmo 
tempo, são feitos todos esses gastos, alguns inclusive 
com cara muito eleitoral. Refiro-me aos 2.800 apani-
guados partidários.

Quero tranqüilizar o Dr. Marcelo Nery, o Dr. Mar-
celo Oliveira e o Dr. João Lima e o Dr. Raul Velloso no 
sentido de que compararemos aqui dados respaldados 
em fontes responsáveis, conseqüentes, dados bastante 
sustentáveis, com os dados do Governo. Mas faço aqui 
uma confidência para mim mesmo: “Arthur, como é que 
eles tiraram esse número mágico, que é R$260,00? O 
valor de R$260,30 me faz irresponsável, de R$259,50, 
Dr. Marcelo, me faz um pouquinho mais responsável 
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do que o Lula e menos do que os Ministros Palocci e 
Mantega. Se eu propuser R$255,00, sou mau; se eu 
propuser R$256,00, tiro primeiro lugar em qualquer 
prova de simpatia que o FMI possa fazer comigo” Que-
remos discutimos fora desse paradigma maniqueísta. 
Para nós já basta aquele: nós prestamos; vocês, não. 
Não aceitamos mais maniqueísmos, queremos discutir 
os números para valer e tecnicamente. Esse embate vai 
acontecer nesta semana e vamos sustentá-lo tecnica-
mente, ou seja, não poderão dizer que, de repente, a 
fada-madrinha nos tornou responsáveis e o diabo tor-
nou-os irresponsáveis. Não! Continuamos como éra-
mos: preocupados com as contas públicas, mas mos-
trando que é preciso um pouco mais de sensibilidade 
e de atenção com quem ganha salário mínimo e que, 
mesmo assim, nos trata com o desvelo com que nos 
tratam aqui os funcionários desta Casa.

O SR. ZARATTINI (PT – SP) – Sr. Presidente, 
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Tasso Jereissati) – Pela 
ordem.

O SR. ZARATTINI (PT – SP) – Pela ordem, um 
instante só, é uma coisa rápida. É um esclarecimento 
ao Senador Arthur Virgílio sobre esta questão de cargos 
comissionados no Governo Lula. Existem na Adminis-
tração Federal 19 mil cargos DAS, dos quais...

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Ago-
ra têm 21.

O SR. ZARATTINI (PT – SP) – ...somente 2.261 
são de filiados do PT.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Por 
enquanto.

O SR. ZARATTINI (PT – SP) – Esses últimos car-
gos também vão seguir a mesma regra, somente 10% 
serão ocupados por eventuais filiados do PT.

O SR. ARTHUR VIRGILIO (PSDB – AM) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Tasso Jereissati) – Senador 
Arthur Virgílio, como V. Exª, foi citado, tem a palavra.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – É 
apenas lamentável, tenho uma estima muito grande 
pelo Deputado Zarattini. Meu querido Zara, de onde 
tiraram o critério de 10% para o PT?

O SR. ZARATTINI (PT – SP) – Não! Dez por 
cento é o número de filiados.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Nes-
se ponto V. Exª, se enganam, porque o dízimo não é 
assim. O dízimo lá não é de 10%. Tem dízimo de 3%, 
15%. Existem vários dízimos. De onde, então, foi tirado 
o valor de 10% para o PT?

O SR. ZARATTINI (PT – SP) – Nos cargos co-
missionados, não estão com o PT.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – E se o 
PT tiver 90% de pessoas competentes, vai ficar restrito 
a 10%? Isso é cota? Estamos loteando o País nesse 
esquema de aparelhar o Estado? Dez por cento é a 
cota do PT, qual é a cota dos outros Partidos? Digo isso 
com muita tranqüilidade porque sou de um Partido que 
tem uma enorme ambição por um cargo só, em 2006, 
pelo voto, que é o do Lula, nenhum outro.

O SR. PRESIDENTE (Tasso Jereissati) – Passo 
a palavra ao Deputado Lorenzoni.

O SR. ONYX LORENZONI (PFL – RS) – Quero, 
inicialmente, fazer uma contestação a uma afirmação 
feita pelo Dr. Marcelo sobre o Simples.

Dr. Marcelo, não houve nenhuma benesse de R$2 
bilhões para as empresas do Simples, que, na verdade, 
são aquelas que suportam o Brasil Legal. Perto de 75% 
das carteiras são assinadas por causa das empresas 
do Simples. V. Srª não se preocupe porque o Governo 
Lula já conseguiu também alterar essa situação. Com 
o aumento de 50% que começou a ser cobrado em 
10 de janeiro deste ano, o Governo Lula vai reduzir a 
tal benesse, mas, por outro lado, uma boa parcela dos 
230 mil desempregados do primeiro trimestre vêm das 
empresas do Simples, que suportaram o impacto em 
janeiro e fevereiro – assustaram-se com a queda no 
consumo – e demitiram em março, para sobreviver. 
Essa é uma política social às avessas, equivocada e 
elaborada com base na falta de conhecimento da es-
trutura tributária brasileira, que estabeleceu um peso 
insuportável para as suas empresas. O Simples era 
uma fórmula inteligente de estímulo ao empreende-
dorismo nacional. Considero que o Simples seja tal-
vez um dos programas que mais gera empregos, pela 
capacidade de estimular principalmente os pequenos 
e médios empresário brasileiros, que devem ser ade-
quadamente protegidos.

Nessa barafunda de números e na busca de 
uma explicação para o fracasso da condução fiscal 
do País, de repente, chegamos a um lado errado. Há 
outros espaços para argumentarmos. O Senador Ar-
thur Virgílio se referiu há pouco ao avião presidencial 
e eu lembraria o excesso de Ministérios. Não há refe-
rência, no mundo, de tantos Ministérios como os tem o 
Governo Lula. Ministérios foram criados, multiplicados, 
tal qual a parábola biblica dos pães, para acomodar os 
derrotados nas eleições. Não há Presidente no mundo 
que tenha um séqüito ministerial tão grande, tão longo 
quanto o Presidente Lula.

Nós que, no Rio Grande do Sul, conhecemos o 
PT, no poder estadual, queremos rebater: duvido que 
apenas 10% dos cargos em comissão no Brasil sejam 
ocupados por integrantes do PT. Desafio que me pro-
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vem. Provavelmente é o inverso: 90% é pelo Partido e 
10%, talvez, por questões técnicas.

Quero informar a V. Exªs os números atualizados 
do Rio Grande do Sul em relação à Lei Complementar 
nº 103. O Governador Germano Rigotto mandou para 
a Assembléia Legislativa um reajuste que eleva o sa-
lário mínimo da agricultura, pecuária, pesca, emprega-
dos domésticos, turismo, construção civil, brinquedos 
e atividades hípicas para R$338,00; da indústria do 
vestuário e da tecelagem, artigos de couro, calçados, 
papel, jornais e área da saúde para R$345,80; da in-
dústria mobiliária e química-farmacêutica, alimentação 
e as empresas de comércio em geral para R$353,60; e 
da indústria metalúrgica, mecânica, elétrica, gráficas, 
vidros, cerâmica, borrachas, seguros, condomínios e 
escolas para R$367,90.

O PT está adotando uma posição absolutamen-
te diversa, o que já é do conhecimento público. O dis-
curso é um; a prática é outra. Na prática, concede um 
reajuste insuficiente sobre uma capa de ajuste fiscal 
que não respeita nos demais campos da Administra-
ção Pública no Brasil. Por demagogia, o Partido diz 
que a sua Bancada no Estado está propondo, guar-
dadas as devidas proporções, o mesmo que estamos 
propondo aqui. Estamos propondo, aqui, a busca de 
mecanismos responsáveis que permitam um salário 
maior. No Rio Grande do Sul, o argumento da Bancada 
petista é o de que a economia gaúcha cresceu 4,7%. 
No meu Estado, lutamos inclusive por uma tese defen-
dida pelo Ministro Tarso Genro de que fosse revisto o 
impacto das dívidas dos Estados nas contas pública. 
A Bancada petista silenciou e nem o ex-Governador, 
nem o candidato na época abriram a boca para iniciar 
este debate.

Concluo dizendo que o País tem que fazer uma 
escolha, e essa escolha é ou a favor do FMI, dos ban-
queiros, da banca nacional e da banca internacional, 
ou a favor de conceder, adequadamente, um ganho 
real, mesmo que diante da responsabilidade de todos 
nós com as contas públicas do Brasil. Que possa fa-
zer o que o professor Marcelo Nery nos sugeriu, re-
forçado pelo Deputado Eduardo Paes e outros que se 
manifestaram: um impacto positivo, um acréscimo de 
ganho real no salário mínimo, pelo desdobramento na 
economia informal, pelo desdobramento no salário do 
trabalhador, pelo desdobramento na vida do aposen-
tado. Essa não é uma Escolha de Sofia, essa é uma 
escolha do Lula, porque Sua Excelência se elegeu pro-
metendo e se comprometendo a melhorar o salário do 
aposentado. O Presidente Lula não se comprometeu a 
promover descontos na remuneração dos aposentados 
vivos e dos pensionistas. Elegeu-se prometendo dobrar 
o salário mínimo, prometendo estabelecer uma nova 

política econômica, que não submetesse o esforço do 
País à sanha e à volúpia insaciável do mercado finan-
ceiro. Essa é a escolha do Lula, e talvez a mais em-
blemática, porque, se no primeiro ano Sua Excelência 
tinha um Orçamento formatado pelo Governo anterior, 
neste ano tem um Orçamento seu, um perfeito controle 
da gestão pública no Brasil. O Presidente Lula pode 
justificar os R$50 milhões gastos a mais com os 2,8 
milhões de cargos em comissão num ano eleitoral, o 
que, lamentavelmente, éum escândalo – passou com 
apenas um voto –, porque esses cargos se destinarão 
à máquina petista a ser usada na eleição deste ano. 
Um governo que foi tão criativo a ponto de convencer 
a Câmara, por meio do mais baixo e raso fisiologismo 
e clientelismo explícito de que se tem notícia na his-
tória moderna brasileira, que foi capaz de conseguir 
superar o Senado por um voto, que não recebeu da 
imprensa brasileira a critica de que estava contratando 
2,8 mil empregados partidários para trabalhar na elei-
ção deste ano, enfim, esse Partido e esse Governante, 
que foram capazes disso, serão capazes de escolher o 
povo brasileiro em detrimento do FMI e dos banquei-
ros? Essa é a pergunta que faço.

O SR. PRESIDENTE (Tasso Jereissati) – Passo a 
palavra ao Senador Paulo Paim, a quem eu gostaria de 
agradecer por ter assumido a Presidência em função 
de contratempos que tive no vão que me trazia para 
Brasília. V. Exª, aliás, assumiu com muito mais com-
petência do que eu e, mais do que isso, com a sereni-
dade e o equilíbrio que lhe são peculiares e bastante 
conhecidos nesta Casa.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Eu que 
agradeço, Senador Tasso Jereissati, por ter permitido 
que eu presidisse o início dos trabalhos desta Comis-
são. Agradeço a todos os Senadores e Deputados 
pela solidariedade ao fato ocorrido. Este Parlamentar 
foi destituído da Vice-Presidência desta Comissão e, 
mesmo assim, V. Exªs não fizeram do centro do debate 
a discussão sobre se o Paim ficaria ou não. O centro 
do debate, como aqui foi mostrado, é a questão do 
salário mínimo e o interesse dos aposentados e dos 
pensionistas.

Fico feliz com essa audiência pública. Percebi, de 
todos painelistas e de todos Srs. Deputados e Senado-
res que falaram, que ninguém defende aqui um salário 
mínimo de R$260,00. Foi isso que percebi, com muita 
segurança, por parte daqueles que usaram a palavra. 
Por outro lado, também percebi com alegria, por parte 
dos painelistas, que nenhum deles acredita que, dimi-
nuindo o salário mínimo, combateremos a pobreza.

O Sr. Marcelo Nery foi mais explícito nesse as-
pecto. Senão, daqui a pouco dirão para aumentarmos 
os altos salários para combatermos a pobreza, porque 
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quem ganhar mais poderá comprar mais. Estou falan-
do isso quase que como piada. Se alavancar o valor 
do salário mínimo não combatesse a pobreza, seria, 
de fato, uma proposta sem sentido, ilógica e não daria 
nem para entender que fosse colocada aqui.

Por isso, meus cumprimentos a todos painelistas, 
especialmente pela precisão dos números expostos 
pelo Sr. Marcelo Nery.

Nem farei pergunta, deixarei na mesa, porque 
o grande debate é o seguinte: o Congresso aponta 
ou não a fonte de recursos? Historicamente, quando 
o Congresso é provocado, aponta. Nunca faltou com 
sua responsabilidade de apontar fontes de recursos, 
independentemente de qual seja o Governo. Pode-
mos construir uma política de parceria. Apenas citarei 
algumas para que fiquem registradas nos Anais da 
Casa. Existe ou não um superávit primário acima da 
própria expectativa acordada? Existe. Existe ou não 
uma arrecadação da Receita Federal de 15,5% a mais 
do que o previsto? Existe. Existe ou não um superávit 
da Seguridade Social de R$31 bilhões? Existe. Com 
os prédios abandonados ou alugados a preços vis, 
segundo o próprio Presidente do INSS, poderíamos 
obter R$25 bilhões. Essas dívidas superam o próprio 
orçamento da seguridade. Poderíamos pensar nisso. 
O que está previsto no orçamento? É verdade que era 
R$276,00 – deixo essa interrogação – o valor previsto 
no orçamento?

Há outro dado que também foi citado: cada R$1,00 
no salário mínimo injeta na economia R$128 milhões. 
Isso é bom ou é ruim? O resultado dos pisos regionais 
é inegável, e temos aqui o exemplo do Rio Grande do 
Sul, que, de forma quase automática, reajusta os pisos 
regionais quando o valor do salário mínimo é aumenta-
do. São reajustados também os pisos das categorias, 
planos de cargos e salários das empresas.

Foi também citado aqui, e defendo com muita 
tranqüilidade, que o salário mínimo é farol do mercado 
informal e que ajuda principalmente os mais pobres.

A questão da desvinculação deve ter sido mal-en-
tendida. Cheguei a dizer que não há forças na terra que 
façam a Câmara e o Senado desvincularem o mínimo 
do aposentado do mínimo daquele que está na ativa, 
até porque em tese isso já foi feito, vou repetir, com 
o piso regional. O Estado que quiser pagar R$450,00 
ou R$500,00... E falo isso com tranqüilidade, porque 
votei contra quando foi instituído o piso regional, mas, 
por outro lado, é esse piso regional que vai evitar que 
o aposentado tenha um mínimo menor que o mínimo 
pago nacionalmente. Passei a defender isso agora e 
estou aqui sendo coerente, porque admito os fatos: 
votei contra, mas o piso regional é um instrumento 
para evitar... Eu defendo o salário mínimo nacional, 

unificado, para evitar essa aberração de um menor 
salário mínimo para o aposentado do que para aquele 
que está na ativa.

Eu queria só lembrar – e isso já foi dito – que 
esta Casa já concedeu um salário mínimo acima de 
US$100 por dúzias de anos.

Torço muito para não ver mais estampado na 
capa dos jornais que o Brasil é o campeão mundial da 
desigualdade social e que continua, praticamente, com 
o pior salário mínimo do mundo. Não se esqueçam de 
que a Venezuela e o Peru pagam US$168 e US$110, 
respectivamente. Deixo mais esse questionamento.

Sei que o debate continua amanhã, com os dois 
ministros. Estou muito esperançoso. Não importa para 
mim se será aprovada exatamente a proposta que 
colocamos. O importante é que esta Casa construa o 
seu valor, como constrói em 99% das medidas provi-
sórias. A MP dos bingos, por exemplo, foi até derrota-
da. Se modificarmos praticamente todas as medidas 
provisórias, por que não teremos capacidade, criativi-
dade para mudar esse valor de R$260,00 do salário 
mínimo? Estou muito esperançoso com relação à ca-
pacidade de negociação do Congresso Nacional, do 
Executivo. Quem ganha com isso, com certeza, serão 
2/3 dos brasileiros que ganham até 1 salário mínimo, 
de acordo com projeção do próprio IBGE.

Segundo o IBGE, 1/3 da população brasileira 
fica com uma renda per capita de até R$78,00, e faço 
uma analogia rápida para ver se isso é verdadeiro. Se 
2/3 dos brasileiros ganham até 1 salário mínimo como 
renda per capita, estão passando fome. Quem ganha 
salário mínimo não paga aluguel, não pode ter casa, 
ou seja, vive num estado de miséria absoluta. O salário 
mínimo é um dos principais instrumentos de comba-
te à miséria e à pobreza. Por isso, defendo com tanta 
ênfase, com tanta convicção esse assunto. Podemos 
encontrar aqui uma alternativa.

Era isso, Sr. Presidente.
Obrigado.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB-AM) – Pela 

ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – V. Exª tem 

a palavra, pela ordem.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB-AM) – Sr. Pre-

sidente, numa homenagem à estatística, registro que 
neste momento, 13h19min, o percentual de parlamen-
tares nesta reunião, defensores do salário mínimo de 
R$260 é 0%. Para ser mais exato, caiu de 20%. Eu 
estava calculando 20%, 18%, 19%, para repetir o Pre-
sidente Lula, 19,75%, mas caiu para 0%

O SR. PRESIDENTE (Tasso Jereissati) – Senador 
José Agripino, penúltimo inscrito para esta reunião.

AGOSTO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL746     



Agosto de 2004 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 4 24283 

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL-RN) – Sr. Presi-
dente, Srs. Deputados, Srs. Senadores, estamos numa 
reunião singular, reunião de instrução de uma comissão 
mista que vai promover o debate para a instrução de 
um relatório de uma medida provisória. Normalmen-
te, essas Comissões Mistas não se reúnem e o Con-
gresso, principalmente a Oposição, tomou a iniciativa 
de, no peito, fazer com que esta Comissão se reunis-
se. Estamos aqui numa reunião de instrução, numa 
reunião técnica – amanhã será uma reunião política, 
porque virão dois ministros –, com a Unicamp; com 
o Dr. Velloso, que é um especialista, homem a quem 
respeito muito pela sua opinião; com os aposentados; 
com a Fundação Getúlio Vargas. O objetivo é esta-
belecer o debate que aqui se estabeleceu, o debate 
de responsabilidade no campo social e no campo da 
responsabilidade pragmática.

A fala do Senador Arthur Virgílio é um sinal dos 
tempos.

Preocupo-me porque, do PT, neste momento, 
quem está presente é a bancada dos substituídos. O 
Senador Paulo Paim foi substituído, o Deputado Ivan 
Valente, que estava aqui há pouco, foi substituído. Só 
estava aqui, heroicamente, o Deputado Zarattini, do PT. 
Será que estamos aqui mercadejando ao vento, per-
dendo o nosso tempo? Será que a instrução daqueles 
que vieram trazer a sua opinião é bucha de canhão? 
Estranho a ausência dos que fazem o Governo, porque 
temo pela truculência. O que a Oposição desejou foi 
o debate e o estabelecimento do debate em cima de 
argumentos que pudessem subsidiar um número.

Vamos ao salário família.
Eu estava no aeroporto de Natal, no sábado, quan-

do se aproximou de mim um funcionário da Infraero para 
conversar sobre salário mínimo, coisas do Governo, e 
me disse algo que não me saiu da cabeça: Será que 
este Governo está querendo estimular o crescimento 
da família, está querendo estimular o crescimento de-
mográfico do País? Em vez de aumentar a renda da 
família, é melhor caminhar pelo incremento da Bolsa 
Família, porque, ao fazer isso, está estimulando que as 
famílias proliferem filhos. Um homem do povo me falou 
isso, tenho a obrigação de colocar isso aqui.

O segundo ponto é que estamos tratando da mais 
eficaz atitude que se pode tomar, do rumo que objetivou 
o Fundo de Combate à Pobreza, que foi uma iniciativa 
do PFL. O Programa Fome Zero não vai bem.

O representante da Unicamp, Dr. Pochmann, dis-
se que, se aumentarmos em 10% o salário mínimo, 
excluiremos da linha de pobreza 88 mil famílias. Os 
alertas todos no campo técnico foram oferecidos. O 
Senador Paulo Paim elencou uma série de iniciativas 
ou alternativas que poderiam subsidiar o aumento do 

mínimo para um valor que todos desejamos, pelo menos 
US$100. Dentre os expositores, e é uma opinião que 
respeito muito, uma das vozes mais ácidas na defesa 
da responsabilidade foi a do Dr. Raul Velloso e queria 
colocar para ele uma preocupação minha: temos que 
encontrar uma fórmula para melhorar, ainda que um 
pouco, o valor perverso de R$260,00.

O PFL e o PSDB se entenderam, do ponto de 
vista político, em torno de um valor. Não é o ideal, mas 
pelo menos é um acréscimo, é uma resposta à garfa-
da que o Governo deu no mês de abril, porque só em 
maio vai conceder ou está propondo conceder o rea-
juste. Estamos fechados em R$275,00. São R$15,00 
a mais de aumento, o que significa uma despesa de 
R$2,3 bilhões. O Governo pode aumentar impostos, o 
que é indesejável, pode estabelecer metas diferentes 
de superávit primário, e está fazendo isso, na taxa de 
juros Celic. Cada 1% de queda na taxa de juros Celic 
significa R$5,5 bilhões a menos no serviço da dívida. 
Haverão de dizer que ninguém pode mexer nisso, o 
risco país, o dólar... Mas ao meio-dia de hoje o so-
lavanco de ontem começou a se inverter. A Bolsa já 
subiu 5,14%, o dólar caiu 1,4%, o Risco Brasil voltou 
a cair para 775, e tenho certeza de que as condições 
macroeconômicas sinalizarão para a possibilidade de 
baixar a taxa de juros ou continuar baixando a taxa de 
juros do Copom.

Dr. Raul Velloso, 0,4% de queda na taxa de juros 
do Copom é suficiente para se chegar a R$275,00. Con-
siderando que o objetivo é dar um lance importante, 
um gesto político, não diria nem ousado, mas um gesto 
político no campo social do cumprimento da palavra do 
Presidente, elevando um pouquinho o salário mínimo, 
quais são os riscos de implosão do País? V. Exª pensa 
que seria um gesto irresponsável? É possível para o 
Governo? É possível que o Governo reserve 0,4% de 
queda na taxa de juros do Copom para subsidiar um 
salário mínimo, que nós, da Oposição, já pactuamos 
que aceitamos, ou seria um gesto irresponsável propor 
isso? Seria um gesto irresponsável propor R$275,00, 
baseado numa queda da taxa de juros Celic a ser de-
cretada pelo Copom, a exemplo do que historicamente 
vem fazendo de 0,4%?

O SR. PRESIDENTE (Tasso Jereissati) – Último 
orador, Deputado Aleluia.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL – BA) 
– Sr. Presidente Tasso, queria dizer da satisfação de 
ver esta Comissão funcionando. É a primeira Comis-
são depois que alteramos o regime de tramitação das 
medidas provisórias que se consegue instalar. Foi ins-
talada por um trabalho das oposições. É evidente que 
as oposições foram responsáveis.
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E hoje o colunista Valdo Cruz, da Folha de 
S.Paulo, diz o seguinte:

“no final das contas talvez tenha sido até 
sorte de Lula que a Presidência da Comissão, 
que vai analisar o novo mínimo, tenha fica-
do com o Senador Tasso Jereissati.” Depois 
adiante, S. Srª diz: “..., mas Tasso não quer 
usar a Comissão do mínimo para se vingar, 
vingar das loucuras que o PT fez no passado 
(...) promete, juntamente com o relator Rodri-
go Maia, do PFL do Rio de Janeiro, propor um 
valor baseado em estudos técnicos.”

O que estamos fazendo aqui, Sr. Presidente, é 
discutir o assunto ouvindo a sociedade, os represen-
tantes dos aposentados, um consultor da Fundação, 
a universidade, o Dr. Raul Velloso, que é um conceitu-
ado economista brasileiro, para fazermos um balan-
ço da situação. A nossa decisão é política, mas nós, 
da oposição, estamos sendo responsáveis. E o que 
faz o Governo? Ausenta-se do debate, à exceção do 
Senador Paim. Agora chegou o ex-Líder Tião Viana. 
mas, na verdade, o Governo estava ausente do debate 
até o momento. A presença do Senador Paim é uma 
presença individual, porque S. Exª foi violentamente 
removido da Comissão, assim como o Deputado do 
PT Ivan Valente.

O PT está mais interessado em obedecer e acre-
ditar do que em desobedecer e questionar. São dilemas 
básicos da juventude. A juventude não deve obedecer 
e acreditar. Tem que, evidentemente, estimular a hipó-
tese de desobedecer e questionar. Esse trabalho aqui 
vai ser importante para o Congresso Nacional.

Lula falava muito em ética. Estou aqui com o di-
cionário da Oxford que diz exatamente que ética é al-
guma coisa relativa à moral, sinônimo de ser correto, 
justo, sincero, honesto, cumprir com os compromissos. 
Descumprir compromisso é antiético, está no dicionário. 
O Governo Lula está se afastando da ética que sem-
pre pregou no momento em que o Presidente, ao lon-
go da campanha que o levou à sua eleição, dizia que 
iria dobrar o salário mínimo. O Presidente esqueceu 
completamente os seus compromissos, todos, esse é 
apenas mais um, inclusive os compromissos éticos de 
natureza da manutenção dos compromissos, compro-
misso que assumiu com D. Francisca, como disse aqui 
o meu nobre Líder do PSDB, Arthur Virgilio, que é quem 
serve o café. Perguntamos a ela se estava adequado 
o R$260,00 e ela falou: no mínimo R$500,00 para so-
breviver. Não vamos chegar a tanto como o Presidente 
prometia, mas temos que buscar o razoável.

Se fôssemos nesta Comissão aplicar o salário 
Lula, ou seja, dobrar no período do seu Governo – que 

vai acabar, 500 dias já se passaram, impreterível e 
improrrogavelmente, pelo desempenho que está ten-
do, ao fim do ano de 2006 –, não há nenhuma dúvida, 
teríamos que dar um aumento para R$295,O0. Vamos 
estudar, com a Presidência de V. Exª, com a orienta-
ção, com a relatoria do Deputado Rodrigo Maia, para 
encontrarmos a solução que seja aceitável e que não 
provoque maiores desequilíbrios. Nós, da oposição, 
queremos uma solução razoável; queremos discutir 
com seriedade esse assunto.

No governo passado, por muitas vezes, o Con-
gresso aumentou, até que em determinado momento o 
governo aceitou. Espero que o Presidente Lula aceite 
e não vete a decisão do Congresso, porque não defi-
niremos nada absurdo, não faremos nada que dese-
quilibre o Governo. Não queremos irresponsabilidade 
fiscal; queremos responsabilidade fiscal.

A presença de dois ilustres Senadores do PT nos 
convence de que o sono do Presidente Lula, desde o 
dia em que assinou essa medida, certamente não é 
o mesmo, e não são as matérias do New York Times 
que estão preocupando o Presidente Lula, mas sim o 
que as pessoas no interior do Amazonas, do Ceará ou 
da Bahia estão pensando do voto que deram a alguém 
que prometia distribuir renda. O Presidente Lula está 
promovendo um governo sem criatividade. Estagnou 
o País com uma política já vencida, prazo de validade 
vencido. Nenhum governo de nenhum partido mante-
ria as mesmas práticas sem nenhuma inovação, sem 
nenhuma criatividade.

Fico muito satisfeito em estar aqui participando 
desta Comissão. Dei o meu lugar de suplente ao Depu-
tado Dr. Pinotti, mas o meu Partido está aqui presente, 
o PFL, para dizer que quer uma Oposição responsável 
e que, por isso, associa-se a todos que falaram aqui 
com muito equilíbrio, em particular, o Presidente e o 
Relator. O PFL quer o debate.

Os prazos estão muito estreitos. Esta Comissão 
tem um prazo de validade até quinta-feira. Se não 
conseguirmos deliberar até essa data, o assunto vai 
ao Plenário, e está previsto que a pauta da Câmara e, 
depois a do Senado, será obstruída por esse projeto 
no dia 14 de junho, uma segunda-feira. Se na terça-
feira, dia 15 de junho, não for votado o salário mínimo, 
nada mais poderá ser votado.

Tenho a impressão de que todo o País vai se 
mobilizar para ver que esta é a forma mais correta de 
distribuição de renda, sobretudo porque a questão do 
salário rural, do antigo Funrural é expressiva, inclusive 
para manter as pessoas no interior do Norte, do Nor-
deste, do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, onde 
há uma renda mais baixa, de Minas, do Centro-Oeste. 
Isso é fundamental para que não se acumule ainda 
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mais as demandas dos grandes centros por migração 
na Amazônia, do meu companheiro Arthur Virgílio.

Nós, da oposição, consideramo-nos vitoriosos por 
estarmos discutindo isso, contra o desejo do Governo, 
que, de toda forma, tentou obstruir, ainda tentaram 
impugnar a instalação da Comissão. Foi necessário 
que se desenvolvesse a negociação para que a Co-
missão não fosse impugnada. Fico muito satisfeito em 
participar dessa reunião e de ver que, com equilíbrio, 
ouvindo o PT inclusive, ouvindo todos, poderemos 
encontrar uma solução melhor do que aquela que foi 
imposta ao Presidente, imposta ao Governo Lula pelo 
governo que não é Lula.

Portanto, obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado aos Srs. painelistas.
O SR. PRESIDENTE (Tasso Jereissati) – Com a 

palavra o nobre Relator, Deputado Rodrigo Maia.
O SR. RODRIGO MAIA (PFL – MG) – Vou ser 

breve, porque o intuito da Comissão era que pudés-
semos ouvir os economistas. Nem a Comissão, nem 
o Presidente Tasso Jereissati fizeram escolhas para 
gerar algum tipo de palanque para a oposição, se-
não certamente o professor Raul Velloso poderia ser 
substituído por um economista defensor de um valor 
maior do salário mínimo. A exposição de S. Srª foi 
fundamental para todos nós, até porque nenhum de 
nós, da oposição, em nenhum momento, fizemos um 
discurso, pelo menos que eu tenha registro, de res-
ponsabilidade fiscal.

A questão do salário mínimo, primeiro, é claro, é 
uma questão de escolha, como alguns falaram aqui. O 
Governo tem as suas prioridades, mas cabe ao Con-
gresso, que tem a sua participação em aprovar as leis 
e as medidas provisórias, encaminhar o que acredita-
mos que é prioridade. Aprovamos o Orçamento. Cabe 
lembrar que o Relator do Orçamento dizia, no ano 
passado, que a sua proposta, o seu relatório poderia 
gerar um salário mínimo na ordem de R$270,00. S. 
Exª tinha certamente as fontes.

O professor Raul Velloso trouxe aqui a planilha 
dos gastos do Governo em relação às receitas liquidas 
do Governo e pudemos observar um fato grave, sabido 
por todos: a queda brutal dos investimentos públicos. 
O Governo do PT, em 2003, não conseguiu colocar 
em prática nem o orçamento que tinha. Há, é claro, 
um déficit primário que ninguém quer, em 1987. Uma 
matéria que, se não me engano, foi encaminhada pelo 
Deputado Alberto Goldman à Folha de S.Paulo, mostra 
que o Governo, até agora, investiu muito pouco. A deci-
são do Congresso de alocar parte do orçamento para 
aumentar o salário mínimo talvez seja mais eficiente 
do que aguardar do Governo que as suas propostas 
e projetos sejam implementados.

Reafirmo aqui o que tenho dito para todos os 
Parlamentares e para a imprensa: de forma nenhuma 
apresentaremos, porque o relatório não será apenas 
meu, será do PFL e do PSDB, nenhuma proposta que 
não tenha embasamento no orçamento da União e na 
realidade do País, no que falou o professor Raul Vello-
so, o professor Márcio Pochmann, o professor Marcelo 
Nery e o representante dos aposentados. Não será 
nada que prejudique as contas públicas nacionais. Isso 
aqui não foi dito por nenhum de nós e não será o que 
apresentaremos na quinta-feira no nosso relatório. Ë 
uma questão de prioridades.

O Congresso, e, pelo que estudei das emendas 
dos Srs. Parlamentares, todos os Partidos apresenta-
ram propostas entre R$265,00 e R$330,00: a proposta 
da Bancada do PCdoB, tirando o Deputado Inácio Ar-
ruda, que não a assinou, foi de R$280,O0; Parlamen-
tares do PT assinaram uma proposta de R$295,00 e 
outra de R$280,00; o Deputado Augusto Nardes, do 
PP, foi o mais econômico, apresentou uma proposta 
de R$265,50; o Deputado Ronaldo Vasconcellos, do 
PTB, apresentou uma proposta de R$275,00; os Líde-
res Aleluia e Custódio apresentaram, representando os 
dois Partidos, na Câmara uma proposta de R$275,00; 
e o Deputado Onyx apresentou de R$280,00. Há uma 
vontade de o Congresso priorizar um valor maior.

Na manhã de hoje e de amanhã, temos a pos-
sibilidade de, com os especialistas e com o Governo, 
debater qual é o valor que o Governo brasileiro com-
porta para esse aumento. Sabemos que o ideal não 
seria R$330,00, que éo maior, mas sabemos também 
que um valor muito alto representaria, principalmente 
num momento como este, em que os indicadores ex-
ternos mostram que haverá dificuldade do Brasil em 
relação ao excesso de liquidez existente até o mês 
passado, uma falta de boa-vontade dos mercados in-
ternacionais, que sabem que o Brasil é dependente, 
neste momento, deles. Nenhuma proposta sairá de 
forma irresponsável. Espero que amanhã o Governo 
esteja presente, dialogue e até critique as propostas 
apresentadas por cada um dos Parlamentares.

O SR. PRESIDENTE (Tasso Jereissati) –Pas-
so a palavra, então, aos srs. debatedores, Dr. Raul 
Velloso.

O SR. RAUL VELLOSO – Quem falou aqui em 
Escolha de Sofia? S. Exªs falaram das decisões do 
Orçamento. A Escolha de Sofia caiu em cima de mim 
agora. Pensei que escaparia dela. A intervenção do 
ilustre Senador José Agripino colocou-me na Escolha 
de Sofia. Isso foi distribuído para todos e parece que 
eu estava imaginando que essa pergunta viria para 
mim do jeito que veio.
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O Senador, no fundo, disse-me que confia intei-
ramente na postura de todos os Parlamentares aqui no 
que diz respeito à preocupação com responsabilidade 
fiscal. Não identifico falta dessa preocupação em ne-
nhum dos Parlamentares que estiveram aqui presen-
tes. Não posso falar dos outros, porque não os ouvi, 
só posso falar de quem ouvi. Essa preocupação está 
presente em todas as colocações. Da mesma forma, 
percebo a angústia que os Parlamentares sentem, o 
que também sinto nas colocações do Sr. Marcelo e dos 
outros membros da Mesa, de querer ajudar o País, de 
querer melhorar e diminuir a pobreza. Essas percep-
ções estão em todos nós.

É difícil atuar no setor público: o drama é que nem 
sempre conseguimos fazer as escolhas do coração, as 
escolhas do coração nem sempre estão disponíveis 
para os governantes. Não sou governante, sou um 
mero técnico que foi chamado.

Aliás, quero agradecer essa oportunidade que me 
foi dada por esta Comissão, provavelmente sabendo 
mais ou menos qual seria meu posicionamento, o que 
mostra a forma como esse assunto foi tratado pelos 
que o conduzem.

Realmente, é uma Escolha de Sofia para mim 
falar desse assunto agora na minha colocação final, 
porque a situação de hoje no Brasil, infelizmente, é 
muito difícil. Esta reunião está ocorrendo, infelizmente, 
na hora errada. Deveria ter ocorrido no início do ano 
quando eu mesmo me perguntava como seria possível 
que uma equipe que, no passado, pregou algo diferente 
daquilo que está executando, estivesse conseguindo 
um desempenho de redução da percepção de risco do 
atual Governo? Em janeiro, conseguimos uma taxa de 
4,3%. Tenho a impressão de que nunca houve, nos dois 
mandatos do Governo anterior, uma taxa de risco tão 
baixa. Essa é uma resposta à adequada condução da 
política econômica pela nova administração.

Nesse momento, talvez, pudéssemos falar e dis-
cutir possibilidades de redução do sacrifício fiscal que 
o País vem fazendo para lidar com esse tremendo pro-
blema da dívida pública, mas, de janeiro até hoje, ou 
melhor, de janeiro até ontem – tenho, na realidade, os 
dados de ontem e o Senador observou que em meio 
dia as coisas melhoraram um pouco, mas, infelizmen-
te, essa melhora não foi significativa –, praticamente, 
dobramos essa taxa de risco. Não há tempo para dis-
cutirmos as causas, isso não interessa muito ao caso. 
O que importa é o fato concreto. Estamos decidindo se 
damos mais do que um pequeno aumento real para o 
salário mínimo, sabendo do impacto devastador que 
essa decisão tem sobre as contas públicas. São R$2 
ou 3 bilhões. O País está vivendo um novo epicentro 
da sua crise macroeconômica, que vem se repetindo. 

Discutir essa decisão nesse momento é muito com-
plicado.

S. Exª, que teve todo cuidado em colocar o as-
sunto – pena que o Senador não esteja mais aqui, mas 
S. Exª disse que está me ouvindo –, afirmou que não 
seria possível contar com a redução dos juros. Hoje, 
infelizmente, a situação não sinaliza para uma redução 
de juros neste ano. O que V. Exª me perguntou – no 
fundo – foi o seguinte: “Não daria para reduzir o supe-
rávit primário deste ano?” Falar em redução de juros 
é dizer: não daria para reduzir o superávit primário? 
Infelizmente, neste momento, com o coração partido, 
a minha resposta, do meu humilde ponto de vista de 
um técnico, énão. Nesse momento podemos discutir 
– e sei que é difícil, mas seria uma forma de pensar no 
assunto de uma maneira mais produtiva – outras formas 
de financiar. Basicamente, eu vislumbro apenas uma 
solução: reduzir despesas permanentes do Orçamento 
em troca do aumento de uma despesa permanente. 
Não vejo outro jeito. O caminho seria dialogar com o 
Governo – e, amanhã, será uma boa oportunidade para 
isso, pois o Ministro do Planejamento vai estar aqui 
– sobre uma redução equivalente ao aumento que se 
quer em despesas permanentes.

A medida dos aposentados, por exemplo, discu-
tida e mencionada aqui, tem um passivo de R$12,3 
bilhões e um aumento da despesa permanente de 
R$2,3 bilhões. Ela tem esses dois impactos. Estou 
imaginando, só para dar um exemplo, que uma forma 
de conciliar isso seria obter, por exemplo, a redução 
de uma despesa permanente e o aumento do fluxo da 
despesa dos aposentados, R$2,3 bilhões, que é perma-
nente, e os atrasados não. Os atrasados não têm nada 
a ver. Eles estão ai e devem ser enfrentados, porque 
é uma despesa de uma vez por todas. Se o aumento 
do salário mínimo causa o aumento de uma despesa 
para sempre, tenho de compará-lo com despesas que 
crescem também para sempre. Uma hipótese que vejo 
– há outras e não estou favorecendo nenhuma delas 
– seria os aposentados abrirem mão dos R$2,3 bilhões 
e substituírem isso por um aumento do salário mínimo. 
Serão pagos os atrasados, porque é uma única des-
pesa. Apenas estou dando um exemplo.

Temos de buscar uma redução em gastos per-
manentes do Governo de forma a não violar o princípio 
básico de equilíbrio fiscal, que deve estar presente, do 
contrário os investimentos vão pagar a conta porque o 
superávit primário não vai reduzir. Há o perigo até de 
que o Governo seja forçado a aumentá-lo. Não quero 
ver novamente os dados de investimento caindo por 
falta de opção do Governo. Essa é minha posição.

O SR. PRESIDENTE (Tasso Jereissati) – Muito 
obrigado, Dr. Ricardo Velloso.
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Gostaria justamente de, aproveitando a oportu-
nidade, dizer que o objetivo desta Comissão aqui im-
plantada é estabelecer o diálogo e a discussão sobre 
o salário mínimo da maneira mais ampla possível, 
ouvindo de maneira equilibrada todas as tendência e 
especialistas conhecidos que vêm discutindo a ques-
tão na sua profundidade de maneira técnica durante 
esses últimos anos.

Tenho conhecimento de que algumas pessoas, 
alguns políticos preocuparam-se que fôssemos usar 
esta Comissão, Deputado Rodrigo Maia e eu, prin-
cipalmente, e todos do nosso Partido, para fazer um 
palanque de demagogia em cima do Governo ou algo 
parecido. Está bastante claro que não fazemos esse 
tipo de oposição. A nossa oposição é sempre respon-
sável e buscamos procurar o melhor caminho através 
do diálogo. A qualidade e a posição de cada um dos 
convidados de hoje e de amanhã, que são os Minis-
tros do próprio Governo, demonstram bem qual é a 
posição desta Comissão.

Passo a palavra, então, ao Dr. Marcelo Nery.
O SR. MARCELO NERY – Obrigado. Vou ser 

muito breve dado o adiantado da hora.
Tive oportunidade de abordar os pontos princi-

pais.
Quero parabenizar mais uma vez a organização 

– não tive oportunidade de parabenizar o Presidente 
desta Comissão, Senador Tasso Jereissati. Essa Mesa 
realmente conseguiu reunir várias tendências e seto-
res. Discutimos sobre mercado de trabalho e questão 
fiscal. Discutimos o outro lado da questão fiscal, que é 
o lado dos aposentados e pensionistas. No meu caso, 
discutimos essas questões na perspectiva de pobre-
za. Quero parabenizar pela excelente estrutura dessa 
Mesa, que contemplou os principais pontos de vista. Na 
Mesa, de fato, houve deslocamentos e troca de idéias, 
e essa é uma estrutura muito interessante e que me 
surpreendeu pela riqueza dos debates.

Quero agradecer essa oportunidade e me coloco 
à disposição de quem quer acessar os nossos traba-
lhos. O site do centro é www.fgv.br/cps. Deixei alguns 
trabalhos com o Relator, Deputado Rodrigo Maia, e me 
coloco à disposição para qualquer esclarecimento.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Tasso Jereissati) – O Sr. 

João Lima com a palavra e logo em seguida os dois 
representantes da Confederação Brasileira dos Apo-
sentados e Pensionistas.

O SR. JOÃO LIMA – Quero agradecer à Co-
missão.

A Confederação dos Aposentados do Brasil se 
sente honrada nessa discussão. Trouxemos também 
os números da Seguridade Social, que mostram todos 

os caminhos para que os Deputados e os Senadores 
procurem uma solução tranqüila. Se a Justiça decidiu 
lá atrás que o Governo havia tirado dos aposentados 
não posso abrir mão daquilo a que tenho direito. Já 
estamos cedendo da Seguridade Social todo o recurso. 
Deixem que paguem os aposentados e os pensionistas. 
Há sobra! Mostramos os saldos e como usar esse re-
curso para aumento de salário mínimo. Não podemos 
tirar do nosso para outros itens, para outros fins, como 
o Governo vem fazendo. Não podemos aceitar isso.

Agradeço de coração esse convite para partici-
par desta Comissão.

O SR. MARCELO OLIVEIRA – Quero, primeiro, 
parabenizar o Presidente da Comissão, Senador Tasso 
Jereissati, o Relator, Deputado Rodrigo Maia, e todos 
os integrantes pelos debates técnicos aqui efetuados. 
A decisão que irão tomar afetará, direta e indiretamen-
te, 65 milhões de brasileiros.

Fico muito feliz por ter ficado claro que é ilegal o 
aumento do salário-família sem a sua fonte de recurso 
correspondente, que isso vai contra os interesses da 
Previdência Social e que ele auxilia a maternidade, sim. 
Conheci uma senhora que construiu a sua residência 
com três salários-maternidade. Foi essa forma que ela 
alcançou de construir a sua moradia.

A Anfip e a Cobap estão à disposição de V. Exªs. 
Nossos trabalhos estão no nosso site, www.anfip.org.br.

Quero deixar aqui os nossos parabéns especiais 
ao Senador Paulo Paim, um eterno defensor da segu-
ridade social, da Previdência Social.

Espero que o Governo chegue a um consenso 
com o Congresso, porque a ruptura, a teimosia em 
certas posições, com certeza, não levará àconstrução 
e não é de interesse dos trabalhadores.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Tasso Jereissati) –Antes 

de encerrar, gostaria de pedir aos Deputados e aos 
Senadores aqui presentes que dispensem a leitura da 
ata da 18 reunião.

As Srªs e os Srs. Parlamentares que concordam 
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovada.
Agradeço a presença de todos, especialmen-

te dos Srs. Debatedores, que realmente ilustraram e 
enriqueceram essa discussão, que, sem dúvida, vai 
fornecer dados valiosos para que o Relator, Rodrigo 
Maia, elabore o seu relatório.

Fica convocada a reunião amanhã, às 10h, com a 
presença dos Ministros Amir Lando e Guido Mantega.

(Levanta-se a reunião às l3h57min.)

COMISSÃO MISTA DESTINADA A EXAMINAR  
E EMITIR PARECER SOBRE A MEDIDA  
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PROVISÓRIA Nº 182, DE 29 DE ABRIL DE 2004  
E PUBLICADA NO DIA 30 DO MESMO MÊS  
E ANO, QUE “DISPÕE SOBRE O SALÁRIO  
MÍNIMO A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2004,  

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

Ata da Terceira Reunião, realizada em 12 de 
Maio de 2004

Às dez horas e trinta e três minutos do dia doze de 
maio do ano de dois mil e quatro, na sala número dois 
da Ala Senador Nilo Coelho, Senado Federal, reúne-se 
a Comissão Mista acima especificada com a presença 
dos Senhores Senadores Efraim Morais, Tasso Jereis-
sati (Presidente), César Borges, José Agripino, João 
Batista Motta, Paulo Paim, Rodolpho Tourinho, Lúcia 
Vânia, Leonel Pavan, Paulo Elifas, Fátima Cleide, Ideli 
Salvatti, Tião Viana, Roberto Saturnino, Eduardo Aze-
redo, Edison Lobão, Antero Paes de Barros, Garibaldi 
Alves Filho e Mozarildo Cavalcanti, e dos Senhores 
Deputados Virgílio Guimarães, Luiz Sérgio, Rodrigo 
Maia (Relator), Onyx Lorenzoni, Alberto Goldman, 
Zarattini, Eduardo Paes, Dr. Evilásio, Anibal Gomes, 
Gustavo Fruet, Dr. Pinotti e Fernando Coruja. Deixa de 
comparecer, por motivo justificado, o Senador Magno 
Malta. Havendo número regimental, assume a presi-
dência, eventualmente, o Deputado Alberto Goldman, 
que declara abertos os trabalhos da Comissão desti-
nados a ouvir, em Audiência Pública, o Senhor Minis-
tro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Dr. Guido 
Mantega. Usam da palavra os Senhores Deputados 
Fernando Coruja, Ônix Lorenzoni, Luciana Genro, Luiz 
Sérgio, Alberto Goldman, João Fontes, Jorge Alberto, 
Dr. Pinotti, Paulo Afonso, Virgílio Guimarães e Rodrigo 
Maia (Relator) e os Senhores Senadores Tião Viana, 
Efraim Morais, José Agripino, Paulo Paim, Saturnino 
Braga e Eduardo Azeredo. Durante o debate, o Se-
nhor Senador Tasso Jereissati assume a Presidência 
da Comissão. Nada mais havendo a tratar, o Senhor 
Presidente convoca a Comissão para apreciação do 
relatório no dia treze de maio e declara encerrada a 
reunião, lavrando eu, Hermes Pinto Gomes, Secretário 
da Comissão, a presente ata que, após ida e aprovada, 
será assinada pelo Senhor Presidente e irá à publica-
ção juntamente com as notas taquigráficas. – Senador 
Tasso Jereissati, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman) – Está 
aberta a reunião.

O SR. VIRGÍLIO GUIMARAES (PT – MG) – Eu 
solicito uma comissão de parlamentares para acom-
panhar o Ministro Guido Mantega.

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman) – Depu-
tado Virgilio Guimarães e Senador Paulo Paim. Acho 
que é suficiente. Uma comissão de dois está bem; não 
haverá votação, então o número de integrantes não 
precisa ser par.

Vou suspender por cinco minutos até a vinda do 
Ministro, que já está aqui.

A informação que tenho é que os dois ministros 
estão aqui: um está no gabinete e outro estava na ga-
ragem há poucos minutos atrás. A informação é do 
Deputado Virgílio Guimarães.

O SR. VIRGÍLIO GUIMARÃES (PT – MG) – Sr. 
Presidente, por favor.

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman) – Re-
abrindo a reunião, tem a palavra o Deputado Virgílio 
Guimarães.

O SR. VIRGÍLIO GUIMARÃES (PT – MG) – Sr. 
Presidente, eu queria insistir. Ontem aprovamos um 
requerimento. Como foi um requerimento verbal – ali-
ás, todos os requerimentos aprovados nesta Comissão 
até agora foram verbais -, quem presidia a reunião na-
quele momento era o Senador Paulo Paim, e não tive 
a preocupação de formalizar, aprovamos um convite 
– não podemos convocar uma entidade privada – para 
o DIESSE, Departamento Intersindical de Estatísticas e 
Estudos Sócioeconômicos. Queria voltar a fundamentar 
isso, Sr. Presidente. Sou economista e, durante muitos 
anos, trabalhei como técnico do DIESE, o fui durante 
muitos anos. Tive como diretor técnico nacional o eco-
nomista Walter Barelli, aliás, hoje correligionário de V. 
Exª em São Paulo. Depois que deixei de ser técnico 
do DIEESE, fui diretor da entidade durante três anos. 
Então, tenho uma vida muito longa no DIEESE e sou 
testemunha muito próxima da enorme capacidade do 
DIEESE em contribuir nessa discussão. Todos aqui 
conhecem de alguma maneira o DIEESE, mas parti-
culamiente na questão do salário mínimo. O DIEESE 
– eu queria dizer aqui – foi se não a primeira, talvez a 
entidade mais reconhecida que se preocupou com o 
salário mínimo da maneira correta. E eu era técnico do 
DIEESE quando isso começou a ser feito. E eu traba-
lhei no DIEESE com o salário mínimo, Sr. Presidente, 
fazendo estudos acerca do valor a ser adotado para o 
salário mínimo. Muitas vezes as pessoas se assustam 
com essa discussão porque o DIEESE divulga men-
salmente o valor que deveria ser o salário mínimo. E 
eu não aceito a idéia que muitos têm de querer ridicu-
larizar o DIEESE, de achar que ele propõe algo inal-
cançável, algo absurdo, algo inventado. Não é. É fruto 
de pesquisa. E é importante que as pessoas saibam 
que aquilo mede efetivamente quanto seria necessá-
rio para um trabalhador e três dependentes na região 
mais cara do País. Porque, já que o salário mínimo é 
unificado, ele tem que ser suficiente para o trabalhador 
– e ele tem um valor nominal unificado. Então, ele tem 
que se equiparar à região que, naquele mês, foi a de 
custo de vida mais elevado. E o que o DIEESE divul-
ga – e eu queria aqui de alguma maneira esclarecer e 
ao mesmo tempo defender nossa entidade, falo nossa 
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porque sou responsável e também sou fruto do traba-
lho feito pelo DIEESE – é um valor real. Eu sei que a 
realidade mostra que muitas famílias sobrevivem com 
menos do que esse valor. Mas por quê? Porque o Bra-
sil tem políticas sociais, políticas públicas, felizmente. 
O DIEESE não discute políticas sociais; o DIEESE 
discute a necessidade do trabalhador. Então, numa 
situação-limite, onde não exista o vale-transporte ou 
a merenda escolar, o DIEESE... Então, eu insisto na 
convocação do DIEESE e encerro porque acabou de 
chegar o Ministro Guido Mantega. Obrigado.

Mas insisto no convite do DIEESE.
A SRA. LUCIANA GENRO (PT – RS) – Sr. Pre-

sidente, antes que o senhor comece, queríamos pedir 
licença para entregar ao Ministro o resultado do au-
mento do salário mínimo para o trabalhador: são três 
pãezinhos por dia que o trabalhador pode comprar 
recebendo os vinte reais a mais que o Ministro vai de-
fender aqui hoje, nesta audiência. Então, gostaríamos 
de mostrar estes pãezinhos para que ele se lembre, 
durante a sua fala, que é apenas isso que o trabalha-
dor vai poder comprar a mais no momento em que 
receber esse aumento.

O SR. VIRGILIO GUIMARÃES (PT – MG) – Ë 
até para ver se ele se sensibiliza que esse salário 
mínimo realmente não dá para nada, e o aumento é 
miserável.

O SR. GUIDO MANTEGA – Eu não tinha tomado 
café da manhã, vou aproveitar aqui e vou dividir com 
o Deputado Goldman.

A SRA. LUCIANA GENRO (PT – RS) – Fique à 
vontade. Aliás, o senhor já tem Mantega no nome, já 
pode juntar com o pão.

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman) – Mais 
três cafezinhos para a gente poder comer os três pãe-
zinhos.

Eu queria responder ao Deputado Virgilio Guima-
rães, que fez essa questão de ordem sobre a vinda 
de um representante do DIEESE, e eu solicitaria, pelo 
menos até o final da reunião, que o Deputado Rodrigo 
Maia, que é o relator, fizesse uma sugestão de data 
para que pudéssemos marcar a vinda de um repre-
sentante do DIEESE. Tem que ser até amanhã, que é 
o dia fatal, o último dia. Então, até o final da reunião, 
solicito ao Deputado Rodrigo Maia que apresente uma 
sugestão à Comissão.

Devo dizer a V. Exª que, por enquanto, estou 
provisoriamente presidindo esta Comissão, pela au-
sência, até o momento, do Senador Jereissati, nos 
termos regimentais.

Temos a presença do Ministro Guido Mantega. 
Na mesa, o Vice-Presidente do Senado, Senador Paulo 
Paim. Nosso relator, Deputado Rodrigo Maia.

Ainda estamos esperando o Ministro Amir Lan-
do, mas poderíamos dar inicio, evidentemente, com a 
presença do Ministro Guido Mantega.

Com a palavra, o Deputado Onyx Lorenzoni.
O SR. ONYX LORENZONI (PFL – RS) – Presi-

dente Goldman, a situação é a seguinte: o Deputado 
Rodrigo Maia tem um prazo até amanhã para a apre-
sentação do seu relatório. É um prazo final. Então, para 
a oitiva do DIEESE, conforme propõe o Deputado Vir-
gílio, temos que buscar uma alternativa para o dia de 
hoje ainda. Senão não haverá tempo hábil para que o 
Deputado Rodrigo Maia possa trabalhar essa questão. 
Então, se houvesse disponibilidade e se o Deputado 
Virgilio tiver condição, sugiro que se coloque alguém 
aqui, hoje, à tarde, para que pudéssemos fazer. Porque 
estamos premidos pelo prazo. E acho que seria inte-
ressante mesmo ouvirmos. Era essa a colocação.

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman) – Se o 
Deputado Virgilio Guimarães e o Deputado Rodrigo se 
entenderem, e houver possibilidade prática da presen-
ça de algum representante, podemos marcar a reunião 
para a tarde; não há impedimento.

Recebemos aqui um ofício da Previdência So-
cial, assinado pelo chefe de Gabinete do Ministro da 
Previdência Social, nos seguintes termos:

“Sr. Presidente, em atenção ao Of. 026, de 2004, 
através do qual V. Exº convida o Sri Ministro Amir Lan-
do para apresentar esclarecimentos perante esta Co-
missão sobre a Medida Provisória 182, informo a V. 
Exa que, em virtude de compromissos anteriormente 
assumidos, o Sr. Ministro não poderá comparecer na 
data solicitada, sugerindo a data de 19 de maio ou 
outra que seja compatível com a agenda.”

É evidente que o Ministro deveria saber que esta 
Comissão encerra seus trabalhos amanhã, data fatal 
nos termos do nosso Regimento. Portanto, se ele não 
pôde vir hoje, poderia, no máximo, vir amanhã. Eu até 
solicitaria à Secretaria que depois consultasse o Mi-
nistério para saber da possibilidade de o Ministro Amir 
Lando vir amanhã. Se for possível, a Secretaria pode-
rá fazer esse contato com o Ministério da Previdência 
para saber se ele poderá vir amanhã. Mas a data do 
dia 19 não é possível. Como ele coloca a data de 19 
de maio ou outra compatível com a agenda, essa data 
poderia ser o dia de amanhã.

Vamos dar a palavra, portanto, ao Ministro Guido 
Mantega. Nosso Presidente Tasso Jereissati está pre-
sente e transmitirei a presidência a 5. EX0.

O SR. PRESIDENTE (Tasso Jereissati) – Gosta-
ria de agradecer ao Deputado Alberto Goldman por ter 
aberto os trabalhos desta Comissão e salientar que, 
com certeza, ao agradecer ao Ministro Guido Mantega 
a sua presença e a sua aquiescência em estar pre-
sente na discussão deste tema tão importante para 
a nossa sociedade com esta comissão mista, com 

    753ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2004 



24290 Quarta-feira 4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2004

certeza Deputado Goldman, por algum lapso da as-
sessoria do Ministro de Comunicação provavelmente, 
apesar de insistentes chamadas nossas, não pôde me 
responder. Com certeza não foi comunicado, porque 
todos nesta Casa conhecemos o respeito que ele tem 
pelo Congresso Nacional e seu espírito combativo e 
disposição para enfrentar as discussões mais árduas 
que sejam.

Por esta razão, lamentamos profundamente que 
ele não tenha tido oportunidade de responder esta Co-
missão a tempo, para que pudéssemos providenciar 
qualquer outro horário inclusive.

Passo, portanto, a palavra ao Ministro Guido 
Mantega.

O SR. GUIDO MANTEGA – Obrigado nobre Se-
nador. Gostaria de cumprimentar o Senador Tasso Je-
reissati, Presidente da Comissão de Salário Mínimo, o 
Senador Paulo Paim e o Deputado Rodrigo Maia. E com 
satisfação que venho aqui a esta Casa para esclarecer 
como foi construída a proposta de salário mínimo feita 
pelo governo do Presidente Lula.

Gostaria de pedir ao Presidente da Comissão que 
pudesse me dispensar às l5h30min, porque tenho uma 
outra agenda que não pude cancelar. Recebi o convite 
para esta Comissão em tempo relativamente curto e fiz 
o possível para comparecer. Inclusive, estou faltando à 
posse que teria no Consea, quando o Presidente es-
tará empossando os seus membros, para não faltar a 
esta discussão que é muito importante para esta Casa 
e para todo o País. Gostaria de pedir a compreensão 
dos senhores para que eu pudesse manter a agenda 
que tenho nesta tarde.

A construção dessa proposta de salário mínimo e 
de salário-família que foi feita pelo Governo foi bastante 
difícil, porque, afinal de contas, sabemos da importância 
do salário mínimo, do salário-família, para a população 
brasileira de baixa renda. Hoje, no País, existem cerca 
de 4,5 milhões de cidadãos que ainda recebem o salá-
rio mínimo e 16 milhões de aposentados que recebem 
esse mesmo rendimento. Então, o Governo procurou 
fazer uma proposta de modo a disponibilizar um salário 
mínimo que desse o maior aumento possível dentro 
das possibilidades orçamentárias do Governo. Nesse 
momento difícil que o País atravessa – estamos vendo 
certa turbulência no mercado financeiro internacional, 
e sabemos que nas economias globalizadas essas tur-
bulências financeiras são freqüentes -, não podemos 
descuidar da responsabilidade orçamentária. Portanto, 
ao elaborar a sua proposta, o Governo tinha um olho 
no rendimento dos assalariados brasileiros, tentando 
melhorar a situação dos assalariados de baixa renda, 
e um olho na questão fiscal-orçamentária e nas con-
seqüências que uma mudança nessa situação fiscal 

poderia acarretar para o País nessas condições. Em-
bora hoje o País possua condições muito melhores, 
muito mais favoráveis para enfrentar a turbulência do 
mercado financeiro internacional, ainda não estamos 
livres de uma certa vulnerabilidade.

Então, se essa turbulência que aconteceu re-
centemente, a partir, principalmente, de uma piscada 
do FED, que abalou vários mercados emergentes, se 
não estivéssemos nessas condições, teríamos sido 
afetados de forma mais intensa. Se tivéssemos, por 
exemplo, no ano de 2002, ou mesmo no ano de 2001, 
numa situação de maior vulnerabilidade da que estamos 
hoje, poderíamos estar com a economia mais abalada 
a partir dessas circunstâncias internacionais.

Queria explicar aqui a composição, como chega-
mos a esta proposta que resultou num salário mínimo 
de R$260,00, e num aumento do salário-família de 
R$13,48 para R$20,00. Os cálculos indicavam que, a 
cada um real a mais para um salário mínimo, teríamos 
uma despesa na Previdência na ordem de 143 mi-
lhões. E isso para um período de oito meses, ou seja, 
um aumento a ser praticado a partir de maio. De maio 
a dezembro, o impacto seria, para um real a mais no 
salário mínimo, de uma despesa de aproximadamen-
te 140 milhões. Colocando essa despesa em termos 
anuais, vendo o impacto para esse um real a mais no 
período de doze meses, então, vamos para algo como 
214 milhões para cada real a mais. Portanto, podemos 
observar que o aumento do salário mínimo tem um 
impacto forte sobre a Previdência.

No orçamento de 2004, já havia no calculo das 
despesas da Previdência uma reserva, um valor da 
ordem de R$3,4 bilhões, que permitiriam um aumento 
do salário mínimo de R$240,00 para R$256,00, com a 
cobertura dos recursos já ali existentes. Isso falando 
no período de oito meses. Esses 3,4 bilhões já estão 
na conta da despesa da Previdência.

E verificamos também que, para um acréscimo de 
R$10,00, fizemos simulações, evidentemente, para o 
salário mínimo crescendo R$10,00 – então, em vez de 
256 para 266, 276, 286 -, verificamos o impacto sobre 
a Previdência, que é de aproximadamente, para cada 
dez reais a mais, no período de oito meses, R$1,4 bi-
lhão. E para o período de doze meses um impacto de 
R$2,1 bilhões.

Verificamos também que o aumento do salário-
família teria um impacto menor na Previdência. Então, 
o salário-família poderia ser aumentado de forma mais 
substancial do que o salário mínimo porque o impacto 
sobre a Previdência seria bem melhor. A elevação do 
salário-família de R$13,48 para R$20,0O, de acordo 
com a proposta feita, teria um desembolso adicional 
de R$250 milhões. A nossa proposta foi subir o sa-
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lário mínimo de R$240,0O para R$260,00, portanto, 
um acréscimo de R$20,00, dos quais, uma parte já 
está coberta com recursos da Previdência. Os recur-
sos adicionais para esse aumento de R$256,00 para 
R$260,00 é da ordem de aproximadamente de qua-
trocentos e poucos milhões.

Somando o aumento do salário-família, de aproxi-
madamente 250 milhões, e a proposta elaborada pelo 
Governo de elevar o salário mínimo de R$260,00, te-
ríamos um custo adicional de R$650 milhões. Na ver-
dade, o impacto não é apenas sobre a Previdência, 
mas também sobre outras contas que o Governo tem 
que pagar: na LOAS, no seguro-desemprego, etc. Cal-
culamos que, para uma família com uma quantidade 
média de filhos – três -, a renda média de cada um dos 
trabalhadores seria de R$320,00. Portanto, R$260,00 
de salário mínimo mais três filhos, a R$20,00 cada um, 
atingiríamos uma renda de R$320,00 se apenas um 
membro da família estivesse trabalhando. Naturalmente, 
se houver dois membros, o rendimento sobe.

O Governo decidiu optar por um aumento maior 
no salário-família do que no salário mínimo por duas 
razões: em primeiro lugar, porque o aumento do salário-
família beneficia a faixa de trabalhadores mais neces-
sitados, os que têm filho e, portanto, têm uma despesa 
maior. Muitas vezes, esses trabalhadores, na falta de 
alimentos, acabam transferindo o alimento para os filhos, 
privilegiam a alimentação dos filhos. Dessa maneira, 
estaríamos dando um suporte maior para as famílias 
nessas condições, as mais necessitadas. A decisão de 
aumentar de forma mais expressiva o salário-família 
se deveu a isso. Ela atinge as famílias mais necessi-
tadas, beneficia as crianças e, ao mesmo tempo, tem 
um impacto menor sobre a Previdência. Evidentemen-
te, esse salário mínimo proposto pelo Governo não é o 
ideal, o salário mínimo dos nossos sonhos. A pergunta 
é: por que, então, não se optou por um salário mínimo 
de R$270,00, R$280,00 ou mesmo R$300,00 como se-
ria, evidentemente, o desejo do Governo? Quer dizer, 
ninguém mais do que o Governo gostaria de dar um 
salário mínimo muito maior do que esse que foi dado. 
Se possível, R$400,00, R$500,0O, R$600,00.

Evidentemente, porque há limitação orçamentá-
ria, que é crescente, tendo em vista, por exemplo, o 
esqueleto da Previdência que foi gerado pela URV. A 
URV de fevereiro de 1994 deixou de reajustar os sa-
lários que foram tomados como base para o cálculo 
da aposentadoria em 39%. Os trabalhadores e apo-
sentados estão ganhando na justiça. Esse esqueleto 
é da ordem de R$12 bilhões. Portanto, era uma conta 
que não estava no nosso cálculo orçamentário. Uma 
conta de R$12 bilhões é considerável, que estamos 
procurando dividir ao longo do tempo. Além desses 

R$12 bilhões a mais, essas ações provocam o au-
mento da despesa das aposentadorias, ou seja, os 
R$12 bilhões é um estoque a ser pago, é uma dívida 
a ser paga. E estamos negociando com os trabalha-
dores para que essa dívida possa ser paga ao longo 
dos quatro, cinco, anos, de modo que não seja muito 
traumática para o orçamento.

De qualquer maneira, somente o novo fluxo de 
despesa causado por esse aumento de 39%, para 
aqueles que estão recebendo aposentadoria, já nos 
causa, em 2004, uma despesa adicional de 1 bilhão 
e 100. Portanto, é uma despesa nova adicionada de 
R$1 bilhão e 100, para este ano.

Naturalmente, há uma resistência da sociedade, e 
acredito também do Congresso, para que aumentemos 
tributos, de modo a cobrir esse esqueleto. Então, esta-
mos procurando acomodar esse aumento inesperado de 
despesa dentro do nosso espaço orçamentário. Então, 
são 1 bilhão e 100 a mais de despesa no orçamento de 
2004, que tem de ser pago, que tem de ser absorvido. 
Mas, esse aumento, por conta do salário-mínimo e do 
salário-família, temos 1 bilhão e 100 mil mais 650 milhões, 
uma despesa adicional de l bilhão e 750 milhões.

Eu gostaria de mencionar aqui mais algumas 
despesas obrigatórias que pressionam o orçamento de 
2004 e que impedem que possamos dar um aumento 
de salário-mínimo mais expressivo do que esse que 
foi dado. Somente em emendas para o Congresso, o 
Governo vai despender mais 1 bilhão e 500 milhões, 
este ano. É um recurso que tem de ser acrescido ao 
orçamento. Já liberamos R$300 milhões. E temos de li-
berar mais 1 bilhão e 200 milhões até o final do ano.

Existem outras despesas como, por exemplo, 
acréscimo para pessoal, que é de R$500 milhões para 
completar esse acordo que o Governo está fazendo 
para o reajuste do funcionalismo; 100 milhões para com-
pletar a conta dos anistiados; transporte, 119 milhões, 
por causa das chuvas que ocorreram no início do ano 
e causaram calamidades. Então, é necessário recons-
trução de estradas; a implantação do novo sistema de 
segurança nos portos brasileiros, que é uma obrigação 
que tem de ser implantada no curto prazo, mais 100 
milhões; a Justiça Eleitoral, para as eleições de 2004, 
157 milhões; a reforma agrária, 460 milhões.

Enfim, tenho aqui um rol de despesas. Não vou 
entediar V. Exªs, mencionando todas essas despesas. 
Mas, a conta dessas despesas que têm de ser reali-
zadas, pois são todas despesas obrigatórias, que não 
podem deixar de ser feitas, perfazem algo em torno de 
5 bilhões. Então, esses 5 bilhões vão absorver todo o 
processo de arrecadação que já está sendo verificado 
nos cofres público.
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Tivemos aqui, no relatório que enviamos ao Con-
gresso, o primeiro relatório ditado pela Lei de Respon-
sabilidade Fiscal, que ele indicava o excesso de arre-
cadação de 1 bilhão, aproximadamente; de 1 bilhão e 
uns quebrados, no primeiro bimestre.

Em breve, enviaremos um outro relatório que vai 
assinalar um excesso de arrecadação de mais 400 mi-
lhões. Portanto, no primeiro quadrimestre, tivemos um 
excesso de arrecadação em torno de 1 bilhão e 400 
milhões; 1 bilhão e 500 milhões. Se multiplicarmos por 
três, pois são três quadrimestres, será algo em torno 
de 4 bilhões e 500 milhões para o excesso de arreca-
dação, ao longo do ano.

Eu já apresentei aqui, pelo menos 5 bilhões de 
despesas obrigatórias, principalmente essas da Previ-
dência e das emendas. Portanto, não sobram recursos 
adicionais para permitir um aumento mais substancial 
do salário-mínimo. Para darmos um aumento maior do 
que R$260, seria necessário usar dois instrumentos. Ou 
aumentar os impostos – e sabemos que a sociedade 
brasileira não agüenta mais aumento de impostos. No 
Governo anterior, houve uma escalada excepcional dos 
impostos. A tributação sobre o PIB subiu 7%; 8%; 9%. 
Portanto, chegamos ao limite da cobrança de impostos. 
Creio que não há mais condições de aumentarmos os 
impostos. O Governo busca manter um equilíbrio no 
patamar em que se encontrava. A outra possibilidade 
para se aumentar esse salário seria reduzir os inves-
timentos que o Governo está fazendo. Agora, redução 
de investimentos seria, a meu ver, prejudicial aos pró-
prios trabalhadores. Por quê? Porque sabemos que 
o Governo, neste ano de 2004, está fazendo um es-
forço para aumentar o nível de investimentos. Vamos 
chegar, no máximo, a 12, 13 bilhões de investimento 
neste ano. Sabemos, historicamente, que isso é uma 
margem muito pequena de investimento. No passado, 
o Estado brasileiro investia muito mais do que isso. 
É o mínimo indispensável para que possamos via-
bilizar a infra-estrutura indispensável para permitir a 
escalada do crescimento econômico. Estamos vendo 
que o crescimento já se torna uma realidade. Temos 
fortes sinais de que o crescimento já está ocorrendo 
no País. No entanto, esse crescimento não pode se 
deparar com pontos de estrangulamento. Não é possí-
vel aumentar exportações, o trânsito de mercadorias, 
o intercâmbio entre estados e mesmo o turismo, com 
estradas deterioradas, com ferrovias sucateadas, sem 
portos e aeroportos. Então, é muito importante que o 
Governo mantenha o nível de investimento elevado 
para viabilizar o crescimento econômico, que, sabe-
mos, é fundamental para os próprios trabalhadores, 
porque é ele que vai combater o desemprego, que vai 
aumentar o nível de emprego e renda da população. 

E é justamente isso que vai fazer com que o salário 
dos que hoje ganham salário mínimo seja elevado. 
Se oferecermos um mercado de trabalho mais am-
plo, se propiciarmos o aumento do nível de renda da 
população, estaremos tirando da condição de salário 
mínimo uma parte desses trabalhadores. Eles estão 
hoje no mínimo por falta de condições de trabalho, de 
alternativas e de renda. Se você aquecer a economia 
da forma como estamos fazendo neste momento, se 
dermos continuidade, se não houver solução de conti-
nuidade nesse crescimento, estaremos criando as con-
dições para que uma parte desses trabalhadores que 
ganham salário mínimo saiam dessa condição. Porque 
a renda média do trabalhador vai aumentar e empregos 
melhores serão oferecidos a esses trabalhadores que 
hoje estão nessa condição. Então, é fundamental que 
garantamos os investimentos em infra-estrutura, que, 
repito, não são suficientes para todas as necessidades. 
O Governo está fazendo um grande esforço para atrair 
o investimento privado, criando todas as condições para 
que uma boa parte dos investimentos hoje necessá-
rios para o crescimento do PIB brasileiro sejam feitos 
pelo setor privado. Mas nem todos preenchem esses 
requisitos; há um tipo de investimento que só o Estado 
pode fazer, pelo qual o setor privado não se interessa, 
mesmo com modalidades como o PPP. Por exemplo, a 
recuperação das estradas brasileiras, que estão num 
estado crítico e requerem muitos bilhões para a sua 
recuperação. Então, dessa maneira, ao apostar mais 
no investimento, direta e indiretamente estaremos 
beneficiando os trabalhadores. Se não criarmos em-
prego, é possível até que esse trabalhador que ganha 
hoje salário mínimo perca o emprego, não tenha direi-
to nem a salário mínimo. Portanto, todas as energias 
do Governo estão trabalhando nesse sentido. Dessa 
maneira, então, o Governo decidiu estabelecer esse 
salário mínimo de R$260,00. Evidentemente, não é o 
salário dos nossos sonhos, porém, em termos reais, é 
o melhor salário desde 1995. Então, fazendo uma série 
histórica do salário mínimo que foi pago em maio de 
cada ano a partir de 1995, tomando 1995 como base 
100, esse salário de 260 reais representa 121% pelo 
INPC do IBGE, portanto 21% a mais de salário real 
do que o salário que era dado em maio de 1995. Em 
dólares, a situação não é a mesma porque, em 1995, 
tínhamos aquela situação do real artificial; o Governo 
anterior mantinha um câmbio artificial, e, portanto, o 
salário mínimo aparentemente valia cem dólares. Apa-
rentemente não; valia cem dólares. Mas sabiamos que 
isso era uma ilusão cambial, que foi desfeita em 1999, 
quando o salário mínimo passou a valer 70 dólares. 
Então, esse é um ponto de referência importante. A 
partir de maio de 1999, o salário mínimo vale 70 dóla-
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res. Com esse aumento para 260, o salário mínimo, a 
um dólar médio do mês, passará a valer 88,14 dólares. 
Portanto, tem um valor real maior do que o salário mí-
nimo de 1995 e comparado com o salário mínimo de 
1999, quando houve o “realismo cambial”.

Mesmo em termos de cesta básica, esse salário 
mínimo que está sendo proposto pelo Governo tam-
bém é maior em relação a outras comparações. Não 
vou citar aqui outros casos. Infelizmente cesta básica 
é por estado. Vou citar alguns estados apenas. Com-
parando com a cesta básica em Belém, em maio de 
1998, o poder de compra da cesta básica era de 1,48; 
em maio de 2004, 1,78. Portanto, é maior. Em Belo 
Horizonte, em maio de 1998, 1,33; em maio de 2004, 
1,66. Em relação a Brasília, maio de 1998, 1,38 cesta 
básica; em maio de 2004, 1,58. Em Curitiba, maio de 
1998, 1,19; em maio de 2004, 1,65.

Praticamente em todas as capitais temos hoje um 
poder aquisitivo maior do salário mínimo em relação 
à cesta básica. Portanto, cesta básica, dólar e poder 
real do salário mínimo de R$260,00 é maior do que 
vigorava no passado. Embora não seja um aumento 
expressivo de salário mínimo – e aqui não estou con-
siderando o aumento do poder aquisitivo propiciado 
pelo salário-família –, mesmo assim ele é um salário 
mínimo superior ao que vem sendo praticado nos úl-
timos anos no Brasil.

Presidente, essas são as minhas considerações 
iniciais. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Tasso Jereissati) – Muito 
obrigado, Ministro Mantega. Seu importante depoimen-
to trouxe muitos esclarecimentos para a discussão do 
assunto. Dessa maneira, passamos aos Srs. Deputados 
e Senadores inscritos. O primeiro inscrito é o Deputado 
Fernando Coruja, a quem passo a palavra.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC) – Sr. 
Presidente, Srs. Deputados e Senadores, Sr. Ministro, 
é evidente que, como deputado da base do Governo, 
tendo participado longamente das discussões no man-
dato anterior, temos alguma dificuldade para entender 
essa proposta neste instante, tendo em vista que nossa 
linha de argumentação era outra no mandato passado. 
Mas, ao mesmo tempo, temos que compreender a nova 
situação; os tempos mudam, a situação que o Governo 
encontrou, e por aí afora. A discussão, Sr. Ministro, e 
as perguntas que queria colocar são as seguintes. É 
evidente que, quando a gente olha o orçamento como 
números tem dificuldade para encontrar fontes para 
poder dar um aumento maior para o salário mínimo 
– nós aqui, no Congresso, temos dificuldades. Dificul-
dades em relação aos recursos e dificuldades porque 
a Constituição veda a que mexamos em algumas ques-
tões. Mas acho que o Governo tem outra questão, que 

é a macroeconomia. O Governo aumentou o superávit 
primário. E a primeira pergunta que faço é: por que o 
Governo aumentou a meta do superávit primário aci-
ma daquilo que o FMI previa?

O Governo tem uma política macroeconômica, 
de repente num dia que o dólar sobe, são mais 10 
bilhões que o Governo perde nessa situação em re-
lação aos títulos.

Quer dizer, não é possível então, Sr. Ministro, que 
possamos encontrar dentro da política macro econô-
mica algumas alterações que permitam que possamos 
encaminhar, no momento do salário mínimo – não para 
US$100, porque acho que V. Exª coloca muito bem, é 
fictício, uma questão cambial, isso número simbólico, 
US$100 – temos que aumentar o poder de compra 
do salário mínimo. temos que nos encaminhar nesta 
direção.

Então, a questão básica não é apenas uma es-
colha feita pelo Congresso, vamos fazer mais inves-
timentos, vamos gastar nas emendas parlamentares, 
não é só isso. Estamos discutindo a macro economia 
quando falamos de salário mínimo.

Também não me parece adequado o raciocínio 
do Governo quando coloca, por meio de suas lideran-
ças, da qual fazemos parte, da base, evidentemente, 
que disse que se fosse para dá um salário maior, o 
próprio Presidente já tinha dado, o Governo já tinha 
dado. Não, isto não é um projeto de iniciativa privativa 
do Presidente da República, esse Congresso precisa 
se manifestar, precisamos debater aqui; por isso é mui-
to bom a vinda dos ministros aqui para que possamos 
votar. Quero votar, provavelmente vou votar na linha do 
Governo, porque também não vamos fazer aqui alte-
rações pontuais, cada um fazer sua alteração pontual 
para desequilibrar a macro economia, mas eu preciso 
estar convencido de que este é exatamente o caminho. 
Então, lhe faço exatamente estes questionamentos:

Não é possível alteração da macroeconomia? Por 
que estamos mantendo um superávit tão alto? Por que 
não podemos alterar as metas de inflação para que 
possamos ter mais recursos para investir?

O SR. PRESIDENTE (Tasso Jereissati) – Con-
cedo a palavra ao Ministro Mantega.

O SR. GUIDO MANTEGA – Deputado Fernando, 
o nosso Governo teve que aumentar o superávit primá-
rio, embora isso seja doloroso, porque evidentemente 
diminui a nossa capacidade de investimento, de gasto, 
portanto tem o ônus tomar essa medida, mas é que ela 
era uma medida inexorável diante do quadro da dívi-
da que se encontrava o Brasil no início, em janeiro de 
2003; o Brasil estava sob ameaça de um descontrole 
financeiro de uma moratória, o Brasil era dado certo 
como um País que entraria em moratória, havia uma 
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desconfiança total quanto à capacidade do Brasil po-
der honrar seus compromissos. E isso nos colocava 
totalmente no córner, produzia uma situação inadmi-
nistrável, uma dívida pública crescente, o risco País 
muito elevado e a desconfiança dos credores. V. Exª 
sabe que quando há desconfiança ninguém coloca um 
tostão aqui, o Brasil não tinha crédito, não conseguia 
rolar um título, as empresas privadas brasileiras não 
conseguiam rolar um centavo de dólar no mercado 
financeiro no final de 2002; e nós tínhamos que rever-
ter esse quadro, porque sem confiança, sem mostrar 
responsabilidade fiscal nós não íamos respirar, íamos 
entrar num ciclo vicioso. Essa desconfiança mantinha o 
risco País elevado, fuga de capitais, o câmbio brasileiro 
se desvalorizando, produzindo uma inflação elevada, 
seria um quadro insustentável. Então, portanto, fomos 
obrigados a aumentar o superávit primário para garantir 
que haveria sustentabilidade na dívida brasileira. Não 
é porque a gente goste de pagar juros, ou pagar dívida 
ou coisa parecida. Não havia outra saída.

A outra saída seria uma crise de intensidade 
bastante perigosa para o País. Então desta maneira 
foi feita esta opção dura. E não foi o Fundo Monetário 
não, foi uma decisão do Governo, é bom que se diga. 
Não foi nenhuma imposição do Fundo Monetário. Foi 
uma decisão autônoma nossa, do Governo, uma de-
cisão consciente de que era o único caminho que tí-
nhamos que trilhar.

Diria que essa estratégia foi muito bem sucedida, 
porque revertemos esse quadro em pouco tempo. A in-
flação caiu, a dívida voltou a ser sustentável, o risco do 
País caiu, e o Brasil começou a respirar, as empresas 
voltaram a rolar suas dívidas, você tinha grandes em-
presas brasileiras, empresas vigorosas, que estavam 
ali com a água acima do pescoço que iam quebrar por 
causa dessa questão cambial.

Diria que isso foi posto nos eixos, ainda não che-
gamos no ponto ideal, ainda temos que ganhar essa 
respeitabilidade e mostrar que o Brasil é um País sério 
que honra os seus compromissos e que tem equilíbrio 
fiscal. Então, temos que continuar nessa trilha, porque 
é essa trilha que nos permite reduzir a taxa de juros 
mais rapidamente. O problema é esse, quando você 
tem o descontrole fiscal, a tendência é a taxa de juros 
subir porque para você poder atrair capitais e pagar 
suas dívidas e oferecer mais e mais spread maior, 
quanto maior a desconfiança mais você tem.

Estávamos no pior dos mundos, descontrole fiscal 
e ao mesmo tempo juros elevados que de certa for-
ma foi o circulo vicioso em que ficou preso o governo 
anterior. Claro que tivéssemos metade da dívida pú-
blica que herdamos, que pegamos no início do nosso 
governo, não precisaria ter esse superávit todo. Esse 

superávit é necessário por causa do peso enorme des-
sa dívida que chegou a 60% do PIB, aí se tornou uma 
dívida ameaçadora. Mas, se fosse 30% como era em 
94, não precisaria fazer evidentemente esse superávit, 
teríamos um outro caminho.

O único caminho para restabelecer as condições 
do crescimento era tomar essas medidas. Diria que 
fomos bem-sucedidos, é claro que no primeiro ano foi 
difícil, um ano de ajuste, pagamos o preço dessa situ-
ação mas agora a economia já dá sinais de vitalidade. 
Praticamente, toda indústria está crescendo, a agricultura 
vai muito bem, principalmente por causa do mercado 
externo, que é uma prioridade deste Governo e acredito 
que este ano já poderemos colher os frutos disso que 
foi plantado, evidentemente, com sacrifício.

Diria que essa é o primeiro enfoque. Em rela-
ção a metas de inflação, não sei se há necessidade 
de mudar as metas de inflação porque temos a meta 
de inflação este ano de 5,5% que pode ser cumprida 
perfeitamente e temos ainda uma válvula de escape 
de 2,5%. Portanto, 5,5% mais 2,5%, são 8%. Não di-
ria que é uma meta muito apertada, apertadas eram 
as metas que se tinham no passado: 3,5%, 4%, eram 
metas realmente apertadas e a margem de flexibiliza-
ção era menor no passado, era 1,5% – agora você tem 
2,5%. Portanto, diria que dá perfeitamente para conci-
liar esse trabalho que o Banco Central faz. Controla a 
inflação porque sabemos que, com inflação, fica difícil 
termos um crescimento sustentável e ao mesmo tempo 
viabilizar o crescimento da economia, não penalizando 
a economia com juros altos.

Os juros estão caindo, evidentemente, na medi-
da do possível, de forma responsável. Ano passado, 
segundo semestre, caíram 10% e continuarão caindo 
até alcançarmos um patamar de juros que seja mais 
favorável ainda para a retomada dos investimentos.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Tasso Jereissati) – Con-
cedo a palavra ao Senador Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presiden-
te, verificando que o nosso painelista, o Ministro Mantega, 
vai ter que sair às 13 horas e 30 minutos, e são inúmeros 
senadores e deputados que querem fazer uso da palavra, 
iria propor que, semelhante ao que V. Exª fez ontem, a 
cada três perguntas o Ministro respondesse.

O SR. PRESIDENTE (Tasso Jereissati) – Aten-
dendo a sugestão do Senador Paulo Paim, e se todos 
concordarem, que façamos de 3 em 3 as perguntas 
dos Srs. Parlamentares.

O SR. ONYX LORENZONI (PFL – RS) – Sr. 
Presidente, V. Exª poderia ler a relação das pessoas 
inscritas, por favor?
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O SR. PRESIDENTE (Tasso Jereissati) – Depu-
tado Lorenzoni é o próximo, Deputados Alberto Gold-
man, Senador Tião Viana, Deputado Virgílio Guimarães, 
Deputados Luiz Sérgio, Luciana Genro, Babá, Sena-
dor Efraim Morais, Deputado João Fontes e Deputado 
Jorge Alberto.

Os três próximos, portanto, são os Deputados 
Lorenzoni, Alberto Goldman e o Senador Tião Viana, 
a quem concedemos 3 minutos para cada.

O SR. ONYX LORENZONI (PFL – RS) – Ministro, 
a sua afirmação na resposta anterior, dá conta de que 
o Brasil era um País desarrumado. Quero lembrar que 
boa parte das dificuldades relacionadas ao risco Brasil 
e ao mercado foram exatamente por uma postura que 
havia do então candidato Lula e seu partido antes de 
chegar ao poder. Foi isso que desarranjou as coisas. 
Portanto, não posso aceitar que receberam o País de-
sarranjado, porque desarranjaram antes. Havia, sim, 
problemas na economia brasileira, mas uma boa parte 
dos riscos e das dificuldades foram criadas pela pos-
tura política inadequada, pelas palavras e pelos atos 
praticados antes da chegada ao poder. De outro lado, 
V. Exª é um homem respeitado, reconhecido pela sua 
capacidade, pelo seu talento, por isso, é Ministro, en-
tão, fico pensando aqui que o argumento que foi dado 
por um talentoso Ministro do Governo Lula é de que 
o trabalhador tem que fazer mais filho e dieta, porque 
é o único jeito de chegar nos 320, quer dizer, 260 de 
salário, mais três filho para ganhar mais R$20,00 em 
cada filho, e, depois, tem que pegar os pãezinhos ali 
da Deputada Luciana e dá só para os filhos comerem. 
Então, o trabalhador é um fazedor de filhos e um... 
Não, nada de comer pão, ele tem que fazer dieta mes-
mo de prever não comer, porque aí consegue levar a 
família dele. A história demográfica do Brasil nega a 
sua premissa, a história demográfica do Brasil é de um 
País que vem reduzindo o número das suas famílias 
exatamente porque até o trabalhador mais pobre não 
consegue mais suportar o nível mínimo que se pode 
admitir de sobrevivência por conta das dificuldades 
estruturais que passa.

V. Exª fala aqui que a justiça eleitoral, e este é um 
compromisso do Governo, vai gastar R$158 milhões 
para fazer as eleições, e isso é um problema que im-
pede o reajuste do salário mínimo, e os R$180 milhões 
que este ano vai ter que ser pago para o avião do Lula, 
isso não impede salário mínimo, ou isso não entra no 
seu cálculo, Ministro? Quer dizer, governar é escolher 
e, lamentavelmente, a escolha que o senhor e o seu 
Governo estão fazendo é a de negar ao País o maior 
programa social que o Brasil conhece, que é o salário 
mínimo, pelo seu impacto na redução da pobreza, pelo 
seu impacto para aqueles que têm ainda a indexação 

de ontem vigendo no mundo real de hoje, pelo impacto 
que causa o salário mínimo na economia informa que 
chega a haver ampliações de 20, 30, 40% nos salários 
da economia informal, com foi claramente demonstra-
do ontem pelos pesquisadores da Getúlio Vargas, que 
aqui estiveram, portanto, o governo fez uma escolha, 
a escolha de que não será através do social ou do 
trabalhador que vai haver por parte do Governo Lula 
o encaminhamento da sua proposta par ao Brasil ser 
melhor, porque o senhor me argumentar que o Gover-
no optou pelo salário-família, primeiro, o Governo tal 
Pôncio Pilatos lavou as mãos, porque salário-família 
quem paga mesmo é a empresa. E veja o outro as-
pecto importante: V. Exª transfere numa hipotética for-
mulação onde todas as trabalhadoras têm, no mínimo, 
três filhos, que é para ficar num valor equilibrado, V. 
Exª reconhece que algo razoável para o trabalhador é 
R$320,00, não há dúvida na sua argumentação, mas, 
para chegar nessa formulação, tem que fabricar filhos. 
Eu acho injusto isso com o trabalhador brasileiro. E fi-
cam as alternativas:

aumentar impostos ou reduzir investimentos. 
Tudo bem, o senhor é o Ministro do Planejamento 
exatamente para fazer a escolha de que o País pre-
cisa crescer e não para soterrar a sociedade com o 
aumento tributário do ano passado. Se o Governo pas-
sado fez errado o aumento de carga tributária, não dá 
para lavar as mãos o Governo Lula, porque o que foi 
feito no Simples, com a ampliação, apesar do alerta 
que fizemos aqui, de 50% de todas as faixas, atingiu 
as empresas que respondem por 80% das carteiras 
assinadas no Brasil, que estão demitindo exatamente 
por conta do aumento violento que houve nas alíquo-
tas do Simples sem correção das faixas nos últimos 8 
anos, a bem da verdade.

Eu queria fazer, Ministro, duas perguntas para V. 
Exª A primeira, aqui transitou, ao longo dos debates 
do dia de hoje, uma tese de que a redução da taxa 
básica, a Taxa Selic, da ordem de 1%, poderia criar 
dentro da questão da divida interna brasileira uma so-
bra ai ao redor de 5 bilhões. Se reduzir 0,4%, além da 
média que vem sendo sustentada pelo Governo, tal-
vez, ai, tivesse também uma fonte de financiamento 
até para suportar, quem sabe, um aumento de R$260 
para R$275. Eu não vou raciocinar que fiscalmente 
equilibrado e correto é o R$256 e os R$4 que o Presi-
dente Lula deu a maior é irresponsabilidade fiscal do 
Presidente Lula. Eu jamais diria isso que o Presidente 
Lula não é responsável fiscalmente. Ou seja, foi aquilo 
pactuado para poder chegar a esse valor que tinha um 
simbolismo político.

A pergunta é: com algumas medidas tal qual, 
como cessa da baxa Selic, não se pode chegar a um 
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aumento maior? E a pergunta final: se o Congresso 
Nacional, através da sua representatividade parlamen-
tar, através da legitimidade democrática, como nós es-
tamos aqui, se nós, Congresso Nacional, decidirmos 
que o salário mínimo é de R$270 ou de R$275, qual 
vai ser a atitude do Governo:

acata ou veta? Cumprirá, democraticamente, a 
determinação do seu Parlamento? Ou vai agir com a 
forma discricionária e autoritária como puniu um jor-
nalista apenas pelo crime de opinião, quando havia 
outros mecanismos para fazer?

Eu digo isso, Ministro, porque venho de um Es-
tado, onde no terceiro ano do Governo do Partido dos 
Trabalhadores, todos os intelectuais, todos os jorna-
listas, fizeram manifesto para liberdade de imprensa 
e de opinião, dado o autoritarismo que conhecemos 
no meu Estado.

Então, eu quero saber, se nós aprovarmos os 
R$275 – eu encerro, Sr. Presidente, e agradeço a sua 
tolerância – o Governo vai acatar, democraticamente, 
ou vai vetar, autoritariamente, como vem sendo os 
gestos que nós estamos observando no cotidiano do 
dia a dia do Governo?

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (lasso Jereissati) – Passo 

a palavra, conforme o combinado, ao Deputado Al-
berto Goldman.

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB – SP) – Sr. 
Presidente, Sr. Ministro, Srs. Deputados, Srs. Sena-
dores, eu queria, primeiro, fazer uma referência à 
mensagem interministerial que encaminha o projeto 
do salário mínimo. Eu diria que os Ministros que a as-
sinam Antonio Palocci Filho, Ricardo Berzoini, Guido 
Mantega e Amir Lando poderiam ficar sem esse do-
cumento no seu currículo. Esse documento procura 
justificar o fato de se ter engolido um mês do aumento 
do salário mínimo – que deveria ser 10 de abril para 
1º de maio – com argumentos que, sem dúvida, não 
fazem com que isso seja um documento interessante 
para o currículo de nenhum deles e, muito menos, para 
a história de cada um.

O argumento aqui é que o dia 10 de maio é o 
Dia Internacional do Trabalho, a data é comemorada 
desde 1895, quando criada pelo Centro Socialista, 
entidade fundada em 1888. Getúlio Vargas, em 10 de 
maio, ganhou status de oficial do trabalho. No dia 10 
de maio de 1930 foi criado o Ministério do Trabalho. 
Enfim, esses são os argumentos dados para não se 
fazer o aumento em 1º de abril, mas em 1~ de maio. 
Tira-se um mês do trabalhador como homenagem ao 
trabalhador, é o que está escrito aqui.

Em segundo lugar, Sr. Presidente, eu me lembro 
de ano 2000. Esse salário mínimo de R$260 é desse 

tamanho.V.Ex8 se lembram do ano 2000, quando os 
Deputados e Senadores, do PT, fazendo esse gesto 
para nós: um aumento desse tamanho.

Eu queria, Sr. Presidente, citar alguns aspectos 
levantados aqui em relação à cesta básica e aos im-
postos. No levantamento que fizemos, estabelecemos, 
na nossa proposta de R$275, a origem dos recursos e 
chegamos também a um valor de despesas adicionais, 
aquelas que não estavam sendo contadas. O salário 
de R$275 foi previsto a partir de uma receita adicional 
de R$7,5 milhões. V. Exª fala em R$5 milhões, eu di-
ria que é mais, porque já se tem R$1,5 bilhão a mais 
nessa fase inicial do ano, com a entrada da Cofins 
e novas normas certamente teremos mais que R$ 
5 milhões. Nosso cálculo é R$7,5 milhões. Tanto no 
orçamento quanto na programação financeira não fo-
ram computados as receitas atípicas e há (inaudível) 
as receitas atípicas, só elas, permitem avaliar um re-
curso adicional de R$ 6milhões durante um ano. Nós 
colocamos aqui até mais do que R$5 milhões de des-
pesas adicionais, até levando em conta que o passivo 
previdenciário seria de R$4,3 bilhões, mas acho que 
não vai ser tanto, porque estão sendo feitos acordos 
e é possível que esse passivo diminua, não seja esse 
durante este ano de 2004.

Portanto, temos dados para que se chegue a 
R$275. Esses R$15 a mais são perfeitamente factíveis, 
correspondem exatamente, de acordo com os

números de V. Exª e os nossos, a R$2,15 bilhões. 
Isso é perfeitamente factível. Eu diria que em termos de 
resultado para o trabalhador é muito pouca coisa.

Diria o Líder Mercadante, se ele estivesse aqui, 
o seguinte: Sr. Ministro, isso equivale a um cafezinho 
– são R$0,50 – por dia por família ou meio cafezinho 
por dia por família. Isso diria o Líder Mercadante, que 
sempre usou esse tipo de comparação no plenário do 
Congresso.

Mas, Sr. Presidente, eu queria ressaltar basica-
mente um elemento que me chama muito atenção. Eu 
diria a V. Exª, Sr. Ministro, que há um grau de deso-
nestidade intelectual na sua exposição. V. Ex8 cita os 
impostos e acusa o Governo anterior de aumento de 
impostos. Os dados que tenho aqui são oficiais:

em março de 2003, a arrecadação atingiu, em 
valores reais e não nominais, R$21,1 bilhões; março 
de 2004, R$24,4 bilhões, um aumento de 15,63% do 
ano passado para este ano em valores reais, no mês 
de março. Esse é um aumento muito expressivo, mostra 
o aumento de impostos. Isso vinha ocorrendo durante 
anos e ocorreu neste ano também. V. Ex8 teria obriga-
ção de afirmar isso, mas afirma apenas o aumento de 
impostos havido no Governo anterior, o que é indiscu-
tível. Os números estão aí e não mentem.
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Outro dado – este é mais grave ainda – é quando 
faz a comparação da cesta básica e usa número de 
1998. Eu tenho aqui a evolução da cesta básica des-
de 1995, a relação salário mínimo/cesta básica média, 
salário mínimo médio/cesta básica média na cidade de 
São Paulo, que varia de 1,03 em 95, passa em 1998 
para 1,22, um dos menores índices, para chegar em 
2002 com 1,43, para cair no Governo Lula, no ano de 
2003, para 1,39. V. Exª em vez de fazer a comparação 
pelo menos com o último ano do Governo Fernando 
Henrique Cardoso, faz a comparação com 1998.

Tenha paciência, Sr. Ministro, não é possível fazer 
uma exposição desse tipo para nós! Nós não somos 
jejunos na matéria. Somos capazes de apreender e de 
entender os números que V. Exª traz. Com relação aos 
números referentes à cesta básica e à arrecadação, V. 
Exª não foi honesto conosco nem com o País.

O SR. PRESIDENTE (lasso Jereissati) – Conce-
do a palavra ao Senador Tião Viana.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT-AC) – Sr. Presi-
dente, Sr. Ministro, Srs. Parlamentares, inicialmente 
faço questão de cumprimentar nosso Presidente da 
Comissão, Senador Tasso, Jereissati, pelo equilíbrio, 
pela serenidade e a responsabilidade de trazer para cá 
um debate que julgo necessário e que busca ser plural 
num assunto que é tão relevante para todo o Pais: o 
salário mínimo. Gostaria, inicialmente, caro Ministro, 
de expressar o meu nítido entendimento de que V. Exª, 
pela história que tem como acadêmico, como homem 
ligado à responsabilidade com a sociedade, o Ministro 
Palocci, com a sua biografia também, o Presidente da 
República, chegaram ao seu limite no debate sobre o 
momento histórico que estamos vivendo com respei-
to ao salário mínimo. Tenho absoluta compreensão de 
todo o esforço, de toda a tentativa de fazer o melhor 
possível pelos trabalhadores, porque a nossa coerência 
histórica está na reafirmação do nosso compromisso 
de libertar este país das injustiças sociais tão acumu-
ladas e tão cultivadas politicamente por tantos que go-
vernaram no passado. Acredito que a nossa coerência 
está no avanço das políticas sociais. E o salário míni-
mo é de fato uma bandeira forte da nossa história, das 
nossas preocupações sociais, do nosso debate com a 
distribuição de riquezas, com a distribuição de renda, 
mas chegamos ao limite. Neste ano, a capacidade do 
Governo foi de 260 reais, com responsabilidade, com 
respeito aos trabalhadores, com respeito à socieda-
de, mas eu gostaria que V. Exª pudesse deixar claro 
o seguinte: no Governo Fernando Henrique, ao assu-
mir a gestão do Brasil, o Governo Fernando Henrique 
recebeu um país com um salário mínimo da ordem 
de um pouquinho a mais de 100 dólares, do Governo 
Itamar Franco. Quando saiu, no último ano do Governo 

Fernando Henrique, o salário mínimo tinha o valor de 
55 dólares. O Governo Lula, ao aprovar o salário mí-
nimo recomendado, de 260 reais, estabelece um valor 
em dólar da ordem de 88 dólares, portanto, um nítido 
diferencial com o último ano do Governo Fernando 
Henrique, sem contar que no último ano do Governo 
Fernando Henrique havia um excesso de arrecadação 
da ordem de 18 bilhões, 520 milhões, mas aquilo não 
pesou em nenhum momento para a solidariedade com 
o salário mínimo do trabalhador brasileiro. O Governo 
Fernando Henrique entregou este pais com quantos 
milhões de desempregados?

(O Sr. Presidente faz soar a campainha)
Então, Sr. Ministro, acho que essas observações 

são justas, gostaria que
V. Exª pudesse esclarecer para a Comissão e para 

o pais o seguinte: se não estamos conseguindo ir além 
no debate do salário mínimo hoje, as bolsas, o Progra-
ma Bolsa-Família, que está abrangendo 5 milhões e 
400 mil benefícios este ano... Qual era o diferencial do 
Governo anterior, que pegamos? A contribuição para 
o salário-família, que V. Exª também está defendendo... 
Quantos milhões de brasileiros estão sob o manto de 
ganhar menos de 500 reais, que poderão ter o alcance 
social do salário-família? Porque senão vamos achar 
que a única lógica que tem que vigorar é que só se faz 
política social se houver um aumento único do salá-
rio mínimo. Para nós, os 12 bilhões em investimentos 
significam geração de emprego, e, quando se fala em 
emprego para baixa renda neste país, significa que ele 
não tem renda, significa distribuição de riqueza, significa 
política social, sim. O Banco Mundial e a Organização 
das Nações Unidas deixaram claro que dois países mar-
caram o Planeta com redução de mais de 500 milhões 
de cidadãos, tirando esses cidadãos da linha de miséria, 
que foram a China e a índia. Qual é a discussão que 
se pode ter? Ë ou não significativo tirar quem não tem 
um copo de leite para dar a um filho e colocar um Pro-
grama de Renda Mínima para essas pessoas? Então, 
políticas estruturantes de proteção social que estamos 
cumprindo, tentando alcançar, têm ou não um signifi-
cado de coerência histórica, com um projeto de romper 
com 500 anos de escravidão social de que este pais é 
vítima? E o que deixo a V. Exª com respeito absoluto, 
porque a linguagem de dizer que V. Exª não é honesto 
não é justa. Poderia dizer que houve um equivoco, que 
há um entendimento distorcido, mas dizer que V. Exª não 
é um homem honesto não me parece um argumento 
procedente e necessário neste debate.

O SR. PRESIDENTE (Tasso Jereissati) – Pas-
so a palavra, então, ao nosso convidado, Ministro 
Guido Mantega.
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O SR. GUIDO MANTEGA – Deputado Onyx Lo-
renzoni, não foi a candidatura Lula que deixou o pais 
em maus lençóis no final de 2002, foi a produção de 
um déficit de transações correntes acumulado de 1995 
a 2002, de 180 bilhões de dólares, torrados de forma 
bastante generosa sem que houvesse nenhum bene-
fício para o País. No passado até já houve déficit de 
transações correntes que eram revertidos aos investi-
mentos. O Governo anterior não fez isso. Ele simples-
mente torrou, foi a farra do consumo, foi a farra das 
importações. Então, US$180 bilhões, que hoje seriam 
R$550 bilhões, foram torrados pelo Pais nesse perío-
do de oito anos. Isso é o que enfraquece o País, que 
aumenta a vulnerabilidade do País. Uma divida pública 
que subiu de 30 para 60% do PIB. Colocada em dados 
atuais, hoje a nossa dívida pública é de R$1 trilhão. Ë 
como se tivéssemos uma divida de 500 bilhões que 
foi para um trilhão. Subiu, dobrou, e nós carregando 
esse peso nas costas. Isso é que dá vulnerabilidade 
ao País, porque é muito mais fácil pagar uma divida 
de 500 bilhões, rolar a dívida, porque em geral não se 
paga, se rola, do que pagar uma divida de um trilhão. 
Ë claro que fica muito mais difícil. E a falta de dina-
mismo da economia brasileira, porque nesse período, 
nesses oito anos do passado, a economia brasileira 
não cresceu quase nada, uma média de 2,4%; foi pior 
que a década dos anos 80, que tinha sido considerada 
uma década bastante ruim, o que gerou desemprego, 
enfraqueceu a indústria brasileira, sem falar que nesse 
período o Governo torrou R$100 bilhões em privatiza-
ções. Cadê o dinheiro das privatizações? Não pagou 
a dívida, a divida aumentou. Certo? Então é nítido o 
que causou a nossa vulnerabilidade e a suspeita de 
que talvez nós fôssemos frágeis e não conseguísse-
mos pagar aquela dívida. Não foi a candidatura do 
Presidente Lula, porque quando o Presidente Lula foi 
eleito, quando se consagrou a vitória todos os indica-
dores melhoraram. Perceberam isso? Em novembro e 
dezembro os indicadores todos melhoraram, porque o 
Lula foi eleito, se fosse outro eu não sei. Eu acho que 
havia desconfiança em relação ao outro. Mas como 
o senhor me explica que baixou o risco Pais, baixou, 
então havia confiança no candidato Lula. Acredito que 
o senhor esteja equivocado em relação a isso.

Bom, superávit comercial, o Governo passa-
do teve déficit comercial o tempo todo, acordou em 
2001, quando fez o primeiro superávit comercial de 
2,5 bilhões. Agora nós estamos com um superávit de 
US$24 bilhões. Isso diminui a nossa vulnerabilidade. 
Isso que dá estabilidade ao País, isso que dá vigor às 
empresas brasileiras. Ë uma questão de interpretação. 
Eu não estou, evidentemente, sugerindo que as famí-
lias, que os trabalhadores tenham filhos, eu apenas 

constato que a família média que um trabalhador tem 
é de dois ou três filhos ou até quatro filhos. Isso é uma 
constatação, pelo contrário, torço para que haja uma 
redução do crescimento populacional, aliás isso já está 
ocorrendo no País de forma espontânea, não há nada 
a se fazer nessa direção. Agora, não podemos deixar 
de reconhecer que existem famílias de trabalhadores 
pobres que têm filhos e esses filhos têm que ter um 
benefício e um amparo.

Dessa maneira, o senhor falou muito bem, que 
governar é fazer escolhas, governar é fazer escolhas e 
o Governo está fazendo claramente as escolhas. Uma 
escolha importante é colocar mais recursos no Bolsa-
Família, um programa social que atende a famílias mais 
pobres do que as que ganham salário mínimo. São 
famílias que ganham meio salário mínimo, abaixo de 
meio salário mínimo. Nesse programa, para informar 
o Senador Tião Viana, que nos colocou também essa 
questão, devo lhe dizer que nós fomentamos os recur-
sos de 2,3 bilhões em 2002 para 3,5 bilhões em 2003. 
Este ano serão 6 bilhões. Portanto, triplicamos o valor 
em relação a 2002. Esse é um programa social, uma 
escolha – o senhor tem toda a razão –, fizemos uma 
escolha para beneficiar as famílias de baixa renda no 
País. O número de famílias beneficiadas, Senador hão, 
será, este ano, de 4,5 milhões. A meta de atingirmos 6 
milhões – que o senhor mencionou – é para o próximo 
ano; vamos num crescendo de modo a tentar atingir 
todas as famílias que estão nessa situação crítica, de 
miséria absoluta. E vamos conseguir atingir essa meta. 
Portanto, seis bilhões é uma população semelhante a 
essa que ganha o salário mínimo. Então, o governo está 
com uma ação social importante, conforme a discussão 
que houve aqui neste plenário, os analistas falaram 
que esse programa é mais importante do que subir o 
salário mínimo, foi dito aqui. E foi dito aqui também que 
salário mínimo e salário-família, por isso aumentamos 
o salário-família em mais de 50%, além disso...

(Falas fora do microfone)
Ontem foi dito que era importante...
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT - AC) – Bolsa-Fa-

mília mais que o salário mínimo, foi dito pelo Sr. Mar-
celo Nery... Sr. Presidente, peço as notas taquigráficas 
de ontem...

O SR. (orador não identificado) – Também requei-
ro as notas taquigráficas.

O SR. GUIDO MANTEGA – Sr. Deputado, eu não 
estava aqui presente, li no jornal...

O SR. PRESIDENTE (lasso Jereissati) – A pala-
vra está com o Ministro Mantega, por favor.

O SR. GUIDO MANTEGA – ... que foi um aumen-
to, falava-se as duas coisas. Era importante o progra-
ma Bolsa-Família, porque atingia a população mais 
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pobre, diz-se também que era importante, o salário-
família também importante e, portanto, aumentamos o 
salário-família em mais de 50%, 70% mais ou menos, 
e se disse também ontem que o aumento do salário 
mínimo pode causar desemprego, que leva à informa-
lidade, não sei se isso é correto ou não, mas isso foi 
dito pelos que aqui vieram. De qualquer forma, conti-
nuando aqui, o saláriofamília, Deputado, é pago pelo 
empregador mas é devolvido pela Previdência, então 
ele não fica, é compensado pela Previdência, não fica 
com ele. Quanto à questão da redução da taxa Selic 
daria uma sobra de R$5 bilhões, infelizmente não é 
assim, porque, quando falamos em superávit primário, 
estamos olhando, tirando fora a conta financeira, são 
duas contas separadas. A conta do primário só entra 
despesa correntes, receitas correntes, não entra des-
pesa financeira. Então isso não muda um centímetro, 
pode-se economizar um, dois, três, quatro por cento 
de juros, é bom que se faça isso, é correto, o Governo 
persegue isso, posso lhe dizer, persegue com bastante 
entusiasmo, só que tem que ser feito de forma gradual. 
E claro que se bastasse uma decisão, uma assinatura 
baixaríamos os juros 4, 5, 6%, mas não é assim que 
funciona, poderíamos causar sérios prejuízos para a 
economia. Portanto, de forma gradual, vamos atingir esta 
meta que de certa forma o senhor mencionou aqui, mas 
a conta financeira é separada, o que diminui é o gasto 
com juros, é uma conta a parte, que é bom que diminua 
mas não nos dá mais graus de liberdade na conta do 
primário. Em relação ao Deputado Goldman, não en-
golimos um mês de reajuste porque estamos fazendo 
um reajuste de treze meses, computando treze meses 
de reajuste de salário, e acho que inegável que o 1º de 
maio é uma data histórica dos trabalhadores, não é só 
no Brasil, é uma data internacional. Inclusive os traba-
lhadores, por exemplo, do setor público eles querem que 
o dissídio deles, o reajuste salarial deles seja no dia 1º 
de maio, em função disso reajustamos o salário mínimo 
por treze meses e estamos antecipando o pagamento, 
estamos antecipando a correção do pagamento da Pre-
vidência que normalmente seria em junho está sendo 
puxado para maio, então na conta o Governo perde, 
porque é muito maior a conta da Previdência, que vem 
para maio, do que a conta do salário mínimo, e não so-
bra nada com isso, até tem uma conta maior. Acho em 
relação às receitas que o senhor mencionou, o senhor 
fez uma projeção de R$7,5 bilhões de receitais adicio-
nais, acredito que esta conta esta equivocada, porque 
nessa receita que tivemos, do primeiro bimestre, de R$1 
bilhão, não chega a R$1,1 bilhão líquido, estou falando 
liquido, talvez o senhor esteja falando bruto, bruto nós 
tivemos mais do que isso. Nós já tivemos receitas atí-
picas, as receitas de janeiro e fevereiro foram receitas 

do pagamento do lucro das empresas estatais, a Petro-
bras contribuiu com R$900 milhões aqui. Então, já tem 
receita atípica aqui. Eu gostaria muito de acreditar que 
a nossa receita até o final do ano seja de 7,5 bilhões. 
Mas não acredito nisso. As equipes do Planejamento 
e da Fazenda fazem essas contas quase todo dia para 
ver se a gente consegue “esticar” essa situação. Mas, 
infelizmente, ela não é “esticável” e não teremos essa 
conta toda; teremos menos do que isso. Estamos fa-
zendo ajustes em tributos. Por exemplo, a Cofias, que é 
um tributo que tem uma nova modalidade – e, portanto, 
não sabíamos ainda o seu impacto total, embora seja 
um tributo melhor porque já não é mais em cascata, 
mas em valor agregado –, está sofrendo correções, o 
que significa redução de tributos em vários segmentos. 
Então, não dá para pensar que vai haver um salto da 
Cofins, e nem é do desejo do Governo.

Acredito que o senhor comete aqui uma descortesia. 
Estou na sua Casa, e o senhor disse que estou cometendo 
uma desonestidade intelectual. Não vou jogar na mesma 
moeda, porque eu não quero cometer essa descortesia; 
estou na sua Casa, e acho que mereceria um tratamento 
melhor. Mas vou dizer que o senhor carece de falta de 
informação, é uma pessoa desinformada por ter dito o 
que disse. Está querendo “tapar o sol com a peneira” em 
relação, por exemplo, a essa questão fiscal, que o senhor 
está querendo dizer que estamos aumentando tributos, 
“tapando o sol com a peneira por um aumento expres-
sivo de tributos que o seu Governo praticou nos últimos 
oito anos, talvez o maior da história deste País; subiu 7 
a 8% em relação ao PIB”, uma escalada impressionante 
do aumento de tributos.

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB – SP) – Os 
senhores continuam praticando também.

O SR. GUIDO MANTEGA – E o senhor tem co-
ragem de dizer aqui que nós estamos aumentando.

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB – SP) – Os 
senhores estão praticando o mesmo aumento.

O SR. GUIDO MANTEGA – Nós tivemos que nos 
equilibrar. Com esse passivo que foi deixado, não dá para 
reduzir tributos neste momento. É o nosso desejo redu-
zir tributos, sim, quando houver a receita suficiente para 
isso – e ela virá. Agora, neste momento, diante dessa 
situação, estamos “com as mãos amarradas”, não dá 
para diminuir tributo. O senhor falou do cafezinho. Isso 
me lembra, em relação a essa questão dos tributos, essa 
história do cafezinho, do sujeito que vai para um jantar, 
come muito, se entope de comida, toma o cafezinho e 
diz que a indigestão foi por causa do cafezinho. É o ca-
fezinho do Deputado Goldman em relação aos tributos. 
Então, eu sugeriria que o senhor analisasse a escalada 
de tributos que o seu governo praticou.
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Em relação ao Senador hão Viana, acho que tal-
vez já tenha respondido.

O Bolsa-Família é um dos projetos prioritários; ele 
tem essa escalada, ele procura aumentar o número de 
famílias. Ele está aumentando, ele vem numa velocidade 
bastante interessante. Este ano estamos estendendo 
o Bolsa-Família para as regiões metropolitanas, que 
é onde se identificou que há bolsões de pobreza. Este 
ano são 900 mil famílias a mais em relação ao ano pas-
sado, atingindo 4,5 milhões de famílias. Nossa meta é 
chegar a beneficiar 44 milhões de brasileiros.

Obrigado.
O SR. (orador não identificado) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tasso Jereissati) – Pela 

ordem, tem V. Exª a palavra.
O SR. (orador não identificado) – Eu fiz um ques-

tionamento ao Ministro que considero relevante, e o 
senhor Ministro não respondeu. Quero fazer a pergun-
ta objetivamente. Haveria considerações sobre o risco 
Lula, sobre o impacto da taxa real de juros sobre o 
cálculo do primário, mas não vamos fazer.

A pergunta objetiva, Ministro, é: se o Congresso 
brasileiro, democrática e legitimamente eleito, votar e 
aprovar um salário mínimo de R$275,00, o Governo 
Lula acata ou veta?

O SR. GUIDO MANTEGA – Deputado, não cabe 
a mim tomar essa decisão. Acredito que o Congres-
so fará uma proposta diferente dessa que o senhor 
mencionou. Se fizer uma proposta maior, o próprio 
Congresso vai ter que indicar as fontes de pagamen-
to, caberá ao Congresso dizer onde serão feitos os 
cortes, onde serão obtidos os recursos para viabilizar 
esse salário mínimo a maior. Na minha opinião, isso 
seria traumático para o desempenho da economia 
brasileira. Mas o Congresso tem essa possibilidade, 
e vamos aguardar para ver qual é a decisão. Não vou 
trabalhar sobre hipóteses, e não cabe a mim, dentro 
do Governo, tomar essa decisão.

O SR. PRESIDENTE (Tasso Jereissati) – Eu 
passo a palavra, então, aos próximos três inscritos, 
que são os Deputados Rodrigo Maia, Luiz Sérgio e 
Luciana Genro.

Com a palavra, o Deputado Rodrigo Maia.
O SR. RODRIGO MAIA (PFL – RJ) – Eu pedi a 

palavra para uma intervenção como relator.
Acho, Ministro, que as informações que foram 

passadas a respeito das intervenções dos economistas 
Márcio Poshman, do PT, e Marcelo Nery, da Fundação 
Getúlio Vargas, em nenhum momento elas trataram do 
valor do salário mínimo. O único economista aqui que 
tratou do aumento do salário mínimo – e foi contrário 
– foi o economista Raul Veloso. E repito o que disse 
ontem: se quiséssemos palanque, certamente não te-

ríamos convidado o economista Raul Veloso, porque 
nós sabíamos de antemão qual era a sua posição em 
relação a um aumento maior do salário mínimo.

Aproveitando a polêmica que foi criada aqui, 
quero dizer que talvez o Deputado Goldman tenha 
sido considerado pelo Ministro como descortês, mas 
acredito, como parlamentar, que o Ministro foi muito 
descortês com o Deputado Goldman. Não vou entrar 
nesse debate. Apenas vou repetir o que escrevi aqui 
em relação ao que disseram os dois economistas, ti-
rando o economista Raul Veloso, que, de forma clara, 
disse: “Não tem condição de dar um aumento maior 
que R$260,00.” Os outros dois não trataram desse 
tema. O economista Márcio Poshman – só vou tratar 
de algumas questões relevantes – acho que até para 
rememorar o nosso Ministro, da forma que o PT pro-
metia e falava antes de chegar ao Governo, disse o 
seguinte: “A diferença entre o maior salário do país e 
o salário mínimo é de 250 vezes.” E disse que um dos 
caminhos para a diminuição das desigualdades seria a 
possibilidade de um aumento maior do salário mínimo. 
Disse que, a cada 1% de aumento do salário mínimo, 
diminui 0,5% a desigualdade. Disse que, a cada 10% 
de elevação do salário mínimo, retiram-se 88 mil famí-
lias da linha de pobreza. E disse que, a cada R$1,00 
pago de salário mínimo, R$0,24 voltam para o Poder 
Público. O economista Marcelo Nery disse que 7% 
dos trabalhadores com carteira recebem um salário 
mínimo, e que essa relação com a economia informal 
era maior, que 14% dos trabalhadores da economia 
informal recebem um salário mínimo. Disse, como V. 
Exª disse, mas não disse com essa ênfase – e depois 
vou pegar a gravação e encaminhar ao senhor – que, 
claro, um aumento do custo, no mês do aumento do 
salário mínimo, para não ficar uma dúvida no que dis-
seram os economistas, o aumento da informalidade, 
que é, na média, 4% ao mês, quando é dado aumen-
to ao salário mínimo, naquele mês aumenta para 8%. 
Que em 1995, com o aumento dado pelo Presiden-
te Fernando Henrique Cardoso ao salário mínimo, a 
pobreza caiu 10% naquele momento. Disse que, com 
relação à Previdência Social, 56% dos aposentados e 
pensionistas recebem um salário mínimo. Em relação 
ao Bolsa-Família, disse – e nós vamos pegar as notas 
taquigráficas, eu estava aqui ao lado do economista 
– que o Bolsa-Família era um instrumento muito me-
lhor que o salário-família.

Se ele tivesse que escolher entre os dois instru-
mentos, ele utilizaria o Bolsa-Família, que iria direto às 
famílias carentes. Foi o que ele disse. E o Sr. Márcio 
Poshman, no final, como tem constrangimento por ser 
representante do Partido dos Trabalhadores, no final da 
sua exposição – não escrevi, mas lembro – disse que 
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mais importante que o valor do salário mínimo deste 
ano é uma política de médio e longo prazo do salário 
mínimo. Claro, economista da Prefeita Marta nada di-
ferente poderia fazer.

E o economista Marcelo Nery em nenhum momen-
to se referiu aos R$260... Podia... Até porque ele não 
trouxe nenhum dado da execução orçamentária. Seria 
até, certamente, leviano da parte dele tratar de uma 
questão que ele não estava focando no seu trabalho.

Sr. Ministro, não sei se serei descortês ou não, mas 
me chocou muito a sua frase no final quando V. Exª disse, 
reafirmando as palavras do economista Marcelo Nery, 
que falou em outro contexto, que o aumento do salário 
mínimo gera desemprego e está gravado. Entristece-
me ouvir isso de alguém que considero, com a pouca 
experiência que tenho, um grande economista. Agora, 
o que me assusta, Sr. Ministro, olhando o orçamento do 
Governo, vamos tratar do custeio. O custeio do Governo 
nesse ano será 23% maior do que foi o custeio de 2003. 
O Governo, na sua estrutura ministerial, gasta mais do 
que gastava o Presidente Fernando Henrique no último 
ano de seu governo, aproximadamente R$312 milhões. 
O custo da criação dos três mil cargos e funções grati-
ficadas será aproximadamente de 90 milhões.

Em relação aos investimentos, vamos ver quanto 
o Governo gastou até o momento dos R$12 bilhões 
em investimentos: 2,3%. E vamos ver onde o Governo 
gastou mais. Rumo ao Pan-Americano: zero (talvez 
não seja prioridade do Governo); Esporte e lazer na 
cidade: zero. Vamos ver onde gastou mais.

O SR. (orador não identificado) – Aviões, aviões.
O SR. RODRIGO MAIA (PFL – RJ) – Eu vou che-

gar lá. Brasil Escolarizado: 0,16%; Escola Básica Ideal: 
zero; Rede Solidária de Restaurantes Populares (a po-
lítica populista do Presidente da República): zero.

O SR. (orador não identificado) – (Inaudível).
O SR. RODRIGO MAIA (PFL – RJ) – Eu acredi-

to que o relator pode interferir a qualquer momento e 
colaborar com os debates na comissão.

Reaparelhamento e adequação da Força Aérea 
Brasileira – acredito que seja esse: 19,62% já foram 
liquidados.

Portanto, Sr. Ministro, acho que V. Exª diz com toda 
propriedade que o Governo tem suas prioridades. Mas 
o Governo não governa sozinho. Ele encaminha a peça 
orçamentária ao Congresso Nacional, este sempre a 
modifica – eu não conheço, pelo menos na democra-
cia brasileira, nenhum momento em que o Congresso 
não tenha modificado o orçamento, e todas as medidas 
provisórias que chegam ao Congresso cabe a este, a 
seu juízo, tomar a sua decisão e caberá ao Presidente 
da República vetá-la ou não, prerrogativa exclusiva do 
Presidente da República.

E vou fazer o último registro, me desculpando 
pelo excesso de tempo, ontem o Presidente da Repú-
blica disse que espera que o Congresso tenha juízo 
e, logo depois dessa frase infeliz, ele expulsou o jor-
nalista americano do País. Eu faço apenas uma per-
gunta, já que vivemos numa economia de mercado a 
que infelizmente esse Governo é tão ou mais refém 
do que foi o anterior aos mercados brasileiros e mer-
cados internacionais.

O que influencia mais os mercados: o aumento 
do salário mínimo ou a decisão equivocada de cassar 
o visto de um repórter de um jornal americano?

O SR. (orador não identificado) – Sr. Presidente, 
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Tasso Jereissati) – Pela 
ordem.

O SR. (orador não identificado) – Antes de V. Exª 
seguir a ordem, desejaria fazer uma consulta: V. Exª 
está seguindo pela relação de membros da Comissão 
ou por uma lista de inscrição?

O SR. PRESIDENTE (lasso Jereissati) – Estou 
seguindo diretamente pela ordem de inscrição.

O SR. (orador não identificado) – Está bom. Re-
gimentalmente, deveria ter preferência aos membros 
da Comissão, não é isso?

O SR. PRESIDENTE (Tasso Jereissati) – Perfeito, 
mas nós, aqui, fizemos um acordo tácito desde ontem.

Não escrito, mas verbalizado. Desde ontem, se-
guimos esse critério.

O SR. (orador não identificado) – Está bom. É 
um acordo, tudo bem.

O SR. PRESIDENTE (Tasso Jereissati) – Com a 
palavra, o Deputado Luiz Sérgio.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT – RJ) – Sr. Presidente, Sr. 
Ministro, diante de algumas exposições, cabe aqui ressal-
tar que como Parlamentar do PT e da base do Governo 
que temos compromisso com os trabalhadores e nos 
sentimos compromissados com essa nossa história.

Depois dá para se perceber aqui, tirando as ques-
tões que são inerentes e que consideramos, o teatro, 
a marcação de posição, os discursos que fazem parte, 
ao introduzirmos aqui o debate, verifico que o debate, 
a meu juízo, está praticamente nulo. Não produziu o de-
bate efetivamente nada de concreto, porque, se formos 
pegar as notas taquigráficas da Casa, vamos encontrar 
discursos e dados para justificar as posições de ontem, 
de hoje, fazer o contraponto, mas existe um dado que é, 
a meu ver, o essencial: nos oito anos do Governo Fer-
nando Henrique Cardoso, o ano em que se conseguiu 
dar o melhor reajuste ao salário mínimo foi exatamente 
o ano em que se teve o melhor crescimento do PIB.

É este o debate que precisamos efetivamente fazer 
se quisermos construir algo que una todos nós, porque é 
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desejo de todos que tenhamos um salário mínimo melhor; 
R$260,00 é um valor pequeno? É. Reconhecemos, mas 
é possível e, diante da realidade, precisamos encará-la 
com a coragem que o desafio nos aponta.

Agora, o que, a meu ver, precisamos debater é 
que, assim como nenhum empresário reajusta os salá-
rios dos seus funcionários (o Sr. Presidente faz soar 
a campainha), sem uma perspectiva real de que o seu 
negócio, a sua empresa vai crescer, vai vender mais, 
vai faturar mais, o País não terá condições adequadas 
de ter um salário mínimo melhor e mais justo se não 
debatermos efetivamente a retomada do crescimento 
econômico deste País, que passa, inevitavelmente, por 
investimentos públicos e infra-estrutura.

Então, esse, a meu ver, deve ser o caminho que, 
com responsabilidade, devemos travar aqui no Con-
gresso Nacional, ou seja, sem se criarem às condições 
adequadas para crescimento econômico, não criaremos 
condições efetivas para o melhor salário mínimo.

Esse é o debate que precisamos fazer, até porque, 
quando ouvi aqui números relativos para a modificação 
dos R$260,00, ele fala R$260,00 para R$275,00. No 
fundo, os R$15,00 também não é nenhuma maravilha, 
não é nenhuma revolução e nada mais é do que a mar-
cação de posição, mas aponta também no mesmo foco 
de reconhecimento que a situação não é favorável para 
números, como se falam aí, muito acima disso.

O que gostaria de ouvir do Ministro é exatamente 
isto: estamos numa linha ascendente de crescimento 
econômico? Os investimentos públicos que vamos re-
alizar, principalmente na área de infra-estrutura, para 
induzir um processo de crescimento, porque situação 
pior do que a daqueles que recebem um salário-mínimo 
é a dos milhares e milhares, que estão desempregados 
e que só terão acesso a um salário...

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Sr. Presi-
dente, pela ordem.

Peço um minuto ao companheiro porque estou 
com o Dr. Marcelo Nery na linha e gostaria que V. Exª 
ouvisse agora o que afirmei sobre a sua informação 
sobre o salário mínimo.

O SR. (orador não identificado) – Isso é inoportu-
no. Não é uma questão de ordem para o momento.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – (Interven-
ção fora do microfone.)

O SR. (orador não identificado) – Acho que a gente 
colocou... O senhor teve a sua vez de falar

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT – RJ) – Deputado, tem 
um Presidente, a quem caberia contestar ou não.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Claro, claro. 
O (inaudível) da Oposição está garantido.

O SR. PRESIDENTE (Tasso Jereissati) – Retorno 
a palavra ao Deputado.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT – RJ) – Concluindo, 
para mim, o essencial é a criação de uma condição 
adequada a um salário mínimo maior, mais justo e 
melhor. Ao meu ver, isso passa inevitavelmente pelo 
debate do crescimento econômico e por investimentos 
públicos em infra-estrutura. Esse é o debate que esta 
Casa precisa fazer e que unificaria a todos os que re-
almente querem criar condições adequadas ao País 
para pagar um salário justo e melhor.

SR. PRESIDENTE (Tasso Jereissati) – Passo a 
palavra à Deputada Luciana Genro.

O esclarecimento que o economista presta é o 
seguinte: ele disse que o salário-mínimo é uma política 
melhor do que o salário-família, e que a Bolsa-Famí-
lia é um instrumento melhor do que o salário mínimo. 
Esse foi o esclarecimento dado.

Passo a palavra à Deputada Luciana Genro.
A SR. LUCIANA GENRO (PT – RS) – Evidente-

mente é verdade que a herança deixada pelo Gover-
no Fernando Henrique Cardoso é extremamente cruel 
para o País e para o povo brasileiro. De forma alguma 
me alinharia àqueles que estão defendendo essa he-
rança e as conseqüências da política econômica do 
Governo Fernando Henrique.

Ocorre que o Governo Lula optou por dar con-
tinuidade a essa política, aliás a política do segundo 
mandato do Governo Fernando Henrique, já que no 
primeiro não havia metas de superávit primário. talvez 
o Ministro Guido Mantega concorde com o Ministro 
Palocci que esse foi um dos equívocos daquele Go-
verno. Não produziram superávit primário no primeiro 
mandato e, no segundo, produziram superávits primá-
rios insuficientes.

Esses superávits primários que o Ministro alega 
poderem garantir a sustentabilidade da dívida pública 
brasileira não garantem nada. A maior prova disso é a 
situação que estamos vivendo agora em que os humores 
do mercado, por causa da possibilidade da subida de 
juros nos Estados, entre outras razões, estão levando 
à subida do dólar, ao aumento do risco Brasil e a uma 
instabilidade financeira, aliás, uma das heranças que 
estão sendo perpetuadas. Há vulnerabilidade do País 
frente aos humores dos mercados internacionais quando, 
na verdade, até mesmo o FMI já admitiu que os países 
que renegociaram suas dívidas, inclusive utilizando-se 
do instrumento da moratória, estão em situação muito 
melhor do que aqueles que pagaram religiosamente os 
juros na esperança de ter a benevolência dos mercados, 
o que, evidentemente, não ocorre.

Além do mais, um dos argumentos utilizados 
pelo Governo é o problema da Previdência, quando 
sabemos que a seguridade no País não é apenas 
sustentada pelas contribuições previdenciárias é 
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superavitária e que desvinculação de receitas da 
União tira 20% da seguridade exatamente para pa-
gar os juros da dívida.

Eu gostaria de perguntar ao Ministro, com todo 
o respeito, mas também com uma indignação muito 
grande porque todos sabem que fui do PT durante 
muitos anos, desde os 14 anos, e fui expulsa do Par-
tido por não aceitar a mudança de lado que se operou 
a partir do momento em que se chegou ao Governo. 
Como o senhor foi um dos economistas que ajudou a 
elaborar o programa de governo do Presidente Lula 
e as diretrizes programáticas do encontro nacional de 
dezembro de 2001, que não estão sendo cumpridas, 
gostaria de perguntar por que se comprometeram a 
dobrar o poder de compra do salário mínimo em quatro 
anos? Por quê? Foi ignorância? Foi desconhecimento 
da realidade do País? Foi demagogia eleitoral?

O PT ganhou as eleições não porque se com-
prometeu a cumprir os acordos com o FMI, a produ-
zir altas metas de superávit, a agradar os mercados 
financeiros, mas porque se comprometeu a mudar o 
País. Entre essas mudanças estava dobrar o poder de 
compra do salário mínimo em quatro anos.

Para isso, seria necessário um aumento de 19% 
acima da inflação a cada ano. Já que o primeiro ano 
foi perdido, a partir deste ano, 26% acima da inflação. 
Foi essa sugestão que apresentamos os Deputados 
João Fontes, Babá, eu e a Senadora Heloísa Helena 
ao Relator – R$315,84. Aliás, um salário mínimo que 
não chega ainda a cumprir a determinação constitucio-
nal, que é de um salário para sustentar uma família de 
quatro pessoas com dignidade, mas não vou exigir do 
Governo que faça aquilo a que não se comprometeu.

Por isso, encaminhei essa proposta de R$315,84, 
para que se possa dobrar o poder de compra nos pró-
ximos três anos. Gostaria que o Ministro nos explicasse 
por que fizeram esse compromisso e, agora, estão train-
do-o? Aliás, o único compromisso que o Governo Lula 
não está traindo é aquele assumido pela carta ao povo 
brasileiro, que não era ao povo, mas aos banqueiros, 
ao FMI, dizendo que iria cumprir esses contratos.

Até mesmo os compromissos modestos assumi-
dos pelas diretrizes programáticas aprovadas no últi-
mo encontro nacional do PT foram jogados na lata do 
lixo em nome destes compromissos maiores, que não 
garantem estabilidade ao País. Estamos vendo agora 
que eles não dão tranqüilidade ao País, aumentam o 
desemprego, fazem cair a massa salarial e só trazem 
benefícios aos bancos, que estão lucrando como nunca 
– aliás, como nem conseguiram lucrar durante o Go-
verno Fernando Henrique –, com superávits primários 
ainda mais elevados e pagamentos de juros cada vez 
mais elevados, para satisfazer essa sanha dos banquei-

ros internacionais e dos mercados, que retribuem ao 
Governo da forma como ele merece, por se submeter 
desta maneira a esses interesses escusos – com ins-
tabilidade e com desconfiança, porque é exatamente 
isso que eles fazem para lucrar e exigir cada vez mais 
do Governo, neste processo de reformas, agindo con-
tra os interesses dos trabalhadores.

Quero também fazer reformas a favor do povo. 
Agora, as reformas sindical, trabalhistas, universitária, 
previdenciária, todas, são exigidas cada vez mais pelos 
banqueiros diante dessa submissão completa do País 
a esses interesses. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Tasso Jereissati) – Peço aos 
convidados e aos assessores que não se pronunciem, 
já que o Regimento desta Casa não permite.

O SR. MINISTRO GUIDO MANTEGA – Queria 
deixar aqui bastante claro que o Governo, evidente-
mente, é favorável a um aumento do salário mínimo. 
Acredito, sim, que o aumento deste reduz a desigual-
dade. Não tenho nenhuma dúvida com relação a isso. 
Não há uma questão de mérito aí, mas de possibilida-
de, ou melhor, de impossibilidade.

Acredito nesses dados, dizendo que um aumento 
de um real no salário mínimo produza uma melhoria de 
renda da população que recebe este aumento.

Então, não se trata de questionar a importância 
do aumento do salário mínimo. Não há esse questiona-
mento. Apenas se deu o aumento que era possível.

Creio que os outros instrumentos utilizados tam-
bém acarretam um benefício importante para a popu-
lação. O Bolsa-Família também tem uma importância 
e o salário-família também. Pelo que ouvimos aqui do 
economista Néri, o Bolsa-Família é mais importante 
que o salário-família e o Governo já abraçou essa 
tese muito antes de ele anunciá-la porque é isso que 
o Governo está praticando, porque o que estamos in-
vestindo – não vou dizer “gastando”, porque é um in-
vestimento nas pessoas – são R$6 bilhões este ano, 
justamente neste Bolsa-Família. Então, me parece 
que isso vem confirmar a opção que o Governo está 
fazendo no Bolsa-Família. Evidentemente, isso não 
exclui a necessidade de aumentar o salário mínimo, 
acredito que temos que aumentá-lo, mas dentro do que 
é possível. Evidentemente, R$315, como mencionou 
a Deputada Luciana Genro, implicaria uma despesa 
de mais de R$12 bilhões. Onde é que iríamos buscar 
esse recurso? Seria, a meu ver, uma total irresponsa-
bilidade fiscal. Seria paralisar o Governo totalmente 
para conseguir os R$12 bilhões para pagar o salário 
mínimo. Aí esses trabalhadores que ganham o salário 
mínimo, porque o País ia parar, não ia ter obra de infra-
estrutura, iam ser dispensados. Então, esses R$315 
seriam fictícios, o sujeito não iria ganhá-los, porque 
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iria perder o emprego; não ia haver emprego para ele 
ganhar os R$315. Então, seria, digamos, inútil fazer 
esse movimento se à custa de quebrar o Estado. Mas 
voltando aos comentários do Deputado Rodrigo Maia, 
S. Exa diz que salário mínimo... Não sei se salário mí-
nimo gera desemprego; se gera ou se não gera, não 
me interessa. Sou favorável a aumentar o salário míni-
mo independente disso, porque beneficia famílias que 
estão numa situação crítica. Agora, quanto à questão 
do custeio do Governo, S.Exa mencionou um aumento 
do custeio de vinte e poucos por cento em relação ao 
Governo anterior, ou em relação a 2003, agora não me 
lembro. Eu queria dizer que, justamente nesse custeio, 
está a Bolsa-Família, gastos com saúde e educação, 
isso é que é custeio. Nesse custeio aqui está o custeio 
com programas sociais que beneficiam a população 
brasileira, a população de baixa renda. Os R$6 bilhões 
que estou mencionando do Bolsa-Família estão nes-
ses gastos de custeio, assim como estão os gastos da 
saúde, que são este ano R$30 bilhões – R$31 bilhões 
tirando os salários da saúde. Está aqui no custeio, no 
que V. Exa menciona como custeio. Não me parece que 
esse custeio seja irrelevante; aliás, ele nem pode ser 
descartado, porque despesas com saúde e educação 
são obrigatórias. Os cargos gratificados que estamos 
criando, aliás não só... V. Exa poderia ter mencionado 
também, que estamos abrindo um concurso, aumen-
tando o funcionalismo público, isso porque estamos 
substituindo as terceirizações e aquelas contratações 
triangulares que havia com certos organismos inter-
nacionais, que o Governo anterior praticava. Então, é 
muito fácil dizer: “Estou diminuindo funcionalismo, e 
depois contrata, terceiriza, com funcionários menos 
habilitados do que os que estamos contratando, que 
são concursados, que estão direcionados para aquelas 
funções. Então, estão-se constituindo carreiras de Es-
tado, isso é importante, e assessores que podem fazer 
funcionar melhor o Estado. É para isso que estamos 
com essas funções gratificadas, para substituir pessoal 
terceirizado, que custa mais caro. E mais caro para o 
Governo, porque o funcionário da terceirizada ganha 
muito pouco, ganha um salário menor do que o salário 
do funcionalismo. Quanto aos investimentos que V. Exª 

mencionou, V. Exª fez uma comparação, então vou lhe 
dizer aqui o resultado dos investimentos, fazendo uma 
comparação do ano de 2002 com o de 2004, de janeiro 
a abril, portanto o primeiro qüadrimestre.

O SR. (orador não identificado) – (Inaudível) com-
paração aqui, só a execução.

O SR. GUIDO MANTEGA – Pois é. Mas quero 
fazer uma comparação porque normalmente no pri-
meiro semestre a execução orçamentária é menor, e 
principalmente no caso dos investimentos. Isso não é 

uma regra do nosso Governo, é uma regra de todos 
os Governos; qualquer Governo, no início, empenha 
mais recursos com custeio e começa a fazer os inves-
timentos e demora mais para viabilizar os investimen-
tos. No segundo semestre, aceleram-se os gastos e 
os investimentos, isso é normal. Posso lhe mostrar 
os gráficos aqui, tenho gráficos de vários Governos. 
Mesmo assim, quero lhe dizer que em 2002, nesse 
mesmo período, de janeiro a abril, o Governo anterior 
tinha empenhado R$1 bilhão, e empenhamos R$2,4, 
portanto muito mais. Estou falando só de investimen-
to, não estou falando de custeio. Recursos liquidados, 
portanto, pagos, 2002, janeiro a abril, 148 milhões, o 
Governo anterior; o nosso, 300 milhões.

Portanto, há um gasto maior. Isso porque não 
estou pegando empenhamento. Se pegar empenha-
mento, você vai ver, compare por exemplo transporte, 
porque estamos falando em investimento, em transpor-
te, mesmo tendo mais recursos do que tinha em 2002, 
o Ministério dos Transportes tinha 3 bilhões e 800, e 
temos menos porque sobrou menos dinheiro. Temos 2 
bilhões e 300 para transporte este ano. Já foram em-
penhados este ano mais de 1 bilhão. O Governo an-
terior chegava a 300 e poucos milhões empenhados. 
Eu diria que o Governo está num ritmo perfeitamente 
normal de empenhamento e de gasto no investimento, 
O Deputado Rodrigo Maia pensou alguns programas 
cujos gastos não começaram. Mas se pegar o todo 
vai ver que estamos com 2 bilhões e 400 em empe-
nhamento. Empenhamento é que significa que já co-
meçou a fazer o programa. O programa se iniciou, foi 
feito o empenhamento, começa uma execução, daqui 
a pouco tem a liquidação. É o prenúncio da liquidação. 
Muito pouco deputado, cancela muito pouco. Vamos 
ver ao longo do ano.

Eu diria que ao contrário de estarmos reféns dos 
mercados, eu diria que estávamos reféns dos mercados 
quando assumimos o Governo, estávamos totalmente 
reféns dos mercados, porque precisávamos de dinheiro 
externo para rolar divida, precisávamos de empréstimos 
para cobrir as contas, estávamos totalmente reféns dos 
mercados, Deputada Luciana. Devíamos uma fortuna 
e não tínhamos como pagar. O Governo está fazendo 
justamente um trabalho de se tornar menos vulnerável 
aos mercados externos, precisar de menos dinheiro 
externo. Estamos caminhando para isso. E como esta-
mos fazendo isso? Estimulando o setor exportador da 
economia brasileira, gerando o superávit

comercial, isso estimula a produção, cria empre-
gos, gera renda e ainda gera divisas. E é assim que es-
tamos nos tornando menos vulneráveis. Essa questão 
de ser refém é quanto dinheiro você precisa. Se preci-
so de 100 bilhões para fechar a minha conta, dependo 
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do credor; se ele não me der o dinheiro, eu quebro, a 
menos que a gente faça a moratória, mas depois vou 
explicar as conseqüências de uma moratória.

Então, estamos no caminho de redução. Não vou 
dizer que estamos totalmente independentes e não so-
mos vulneráveis. Seria um equívoco dizer isso. Estamos 
reduzindo gradualmente a nossa vulnerabilidade que 
foi elevada de forma substancial no Governo anterior, 
chegou no ápice no Governo anterior. E estamos re-
duzindo isso. Estamos criando reservas e vamo-nos 
tornar cada vez menos dependentes e menos suscep-
tíveis dessa turbulência internacional.

Deputado Luiz Sérgio, concordo com todas as 
afirmações que o senhor fez com o seu raciocínio. É 
exatamente esse raciocínio que é importante, quer 
dizer, o que beneficia mais o trabalhador. Você dá um 
salário mínimo mais elevado, que talvez ele nem venha 
receber, porque se tiver desemprego ele não tem o em-
prego para receber, ou se é mais importante fazer todo 
o esforço para fomentar um crescimento econômico vi-
goroso. Não tenho a menor dúvida, o senhor tem toda 
razão, porque fomentando o crescimento, principalmente 
com infra-estrutura, infelizmente o setor público tem que 
comparecer em infra-estrutura, ele é responsável por 
uma parte dos investimentos de infra-estrutura, estamos 
beneficiando os trabalhadores de duas maneiras. A pri-
meira, porque cria um fluxo de renda na economia que 
de alguma maneira, se o Governo fizer políticas corre-
tas, vai beneficiar o trabalhador. A segunda, porque cria 
emprego direto. Quando estamos investindo no setor, 
por exemplo, de transporte ou no setor de construção 
civil, dar mais recurso por exemplo para a habitação, 
estamos fazendo um grande esforço, nunca teve tanto 
recurso financeiro como agora para a habitação. Você 
está contratando trabalhador diretamente. Você está 
criando emprego direto. Quando você está fomentan-
do a construção, o reparo das estradas brasileiras, que 
estão em petição de miséria, você está fomentando o 
emprego, porque aquelas empresas vão contratar tra-
balhador, então beneficia sim.

Se conseguíssemos alcançar um ritmo de cresci-
mento do PIB da ordem de 5,5%, 6%, ou mesmo o ritmo 
que a Índia está tendo ou quem sabe caminhar para o 
ritmo da China algum dia, teremos instrumentos e condi-
ções para elevar a condição de vida de todos os trabalha-
dores brasileiros e enfrentar o problema do desemprego. 
Creio que o maior flagelo do trabalhador brasileiro não é 
o salário mínimo, mas o desemprego, que deve ser com-
batido pelo Governo. E desemprego se combate funda-
mentalmente com crescimento econômico.

Quero dizer à Deputada Luciana Genro que o 
Governo Lula não optou por continuar a política do 
Governo anterior. De fato, tivemos de produzir um su-

perávit mais elevado por causa da situação em que 
nos encontrávamos. Evidentemente, naquele momento, 
havia a alternativa da moratória – era uma possibilida-
de que considero desastrosa. O FMI talvez seja mais 
radical do que eu; não sei. No entanto, considero que 
seria desastroso para o Brasil fazer uma moratória nas 
condições em que estávamos.

Em dezembro de 2002, não entrava um tostão 
no País. As nossas reservas próprias estavam abaixo 
de R$10 bilhões. Quer dizer, não dava para sustentar 
um mês. O que significa fazer a moratória? Seria as-
sumir toda a dívida privada, porque mais de US$100 
bilhões da nossa dívida externa – a Deputada deve 
saber disso – é do setor privado. Moratória seria o 
Governo assumir a dívida do setor privado, como já 
foi feito no passado. O Governo assumiria US$100 
bilhões, e ficaríamos devendo dinheiro do setor priva-
do, sem falar que o risco-País aumentaria para 5 mil, 
10 mil – não sei o valor. Haveria fuga desesperada de 
capitais, porque há como o capital fugir, mesmo com 
moratória. V. Exª sabe que é possível mandar dinheiro 
para fora do País. Assim, estaríamos em condições 
políticas insustentáveis, e o País também ficaria insus-
tentável. Se, ao fazer a moratória, estivesse ainda com 
muito dinheiro, com muita reserva, quem sabe, o País 
se agüentaria. Quando se faz moratória nessas condi-
ções, sem nenhum tostão no bolso, não se consegue 
mais fazer importação. Bloqueia-se o comércio exterior 
brasileiro. Faltaria produto na economia brasileira, e a 
situação provocaria um processo de inflação aguda. 
Com o câmbio a cinco mil, imaginem o efeito disso nos 
preços brasileiros. Haveria um processo de hiperinfla-
ção. Portanto, percebam a combinação de situações: 
hiperinflação, fuga de capitais, descontrole, bloqueio 
do comércio exterior brasileiro. Esse seria o quadro se 
enfrentássemos uma moratória. Sinceramente, acredito 
que o Governo Lula não se sustentaria. Politicamente, 
causaria tamanho descontentamento em todos os se-
tores. A população, os empresários, a classe média e 
o funcionalismo sofreriam, e acabaríamos na ingover-
nabilidade. Portanto, esse não foi o caminho seguido. 
Talvez outros países o seguiram com sucesso, embo-
ra eu não veja tanto sucesso assim em alguns países. 
Creio que não é o caso, mas poderíamos, em outra 
ocasião, debater sobre esse assunto, falar do caso da 
Malásia e da Rússia e fazer uma análise mais detida 
sobre o tema, mas, para o Brasil, nas condições em 
que nos encontrávamos, seria uma aventura que po-
deria levar a uma crise social e econômica de graves 
proporções. Por isso, o Governo não arriscou nesse 
caminho, mas ressalto que não optou pela continui-
dade. Por quê? O que fez o Governo anterior? O Go-
verno anterior optou pela abertura do País e pelo en-

    769ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2004 



24306 Quarta-feira 4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2004

dividamento indiscriminado. A estratégia do Governo 
anterior era crescer – o que não ocorreu – com capital 
externo e endividamento. Para poder cobrir as contas 
externas, era preciso praticar juros altos, o mais alto 
do planeta. Assim, fazia essa combinação perversa 
que era endividar, déficit de transações correntes, para 
cobrir a conta de juros altos. Digamos que essa seja a 
combinação mais fatídica que pode ter ocorrido. Não 
estamos fazendo isso. O nosso crescimento ocorre sem 
endividamento. Pretende-se sustar o endividamento e 
também o endividamento externo.

Portanto, a política mudou bastante. Talvez não 
fique nítida nesse período de transição porque preci-
samos fazer alguns ajustes e conseguir as condições, 
mas é diferente.

O Governo anterior era contra a política industrial. 
Hoje existe política industrial. O Governo anterior era 
contrário a que o Estado tivesse um papel de indutor 
do crescimento econômico e fizesse planejamento. E 
nós estamos fazendo tudo isso. Há um plano de desen-
volvimento, o Governo está à frente desse plano, orien-
tando uma parte dos investimentos, embora atraindo o 
setor privado. Portanto, não é aquela economia liberal, 
neoliberal, que vigorava antes. Estamos numa fase de 
transição. Ainda existe vulnerabilidade. Estamos con-
quistando gradativamente uma vulnerabilidade menor, 
estimulando a produção interna brasileira. Portanto, 
não vejo que a política seja a mesma.

A política social deste Governo é completamente 
diferente. A quantidade de recursos que estamos colo-
cando nesse programa Bolsa–Família é muito superior 
à do Governo anterior. Então, são essas as prioridades 
deste Governo.

Quanto à suposta promessa de dobrar o poder 
aquisitivo do salário mínimo, realmente é uma meta 
difícil – devo reconhecer aqui que é uma meta difícil 
de alcançar. Principalmente quando você senta na 
cadeira do orçamento e vê as limitações, que foram 
deixadas. Acho que, em outras épocas, as limitações 
eram menores; você podia dar mais. Mas, com essas 
limitações que temos, você não pode, num curto es-
paço de tempo, atingir essa meta. Eu sou favorável a 
um programa de longo prazo de recuperação do sa-
lário mínimo. Acho que se deveria definir, sim, uma 
política de salário mínimo. Aliás, existe uma proposta 
da CUT nesse sentido de fazer uma política de 10 ou 
20 anos, de pensar não no curto, mas no médio e no 
longo prazos, e ver, dentro das possibilidades que o 
País tem, de ir aumentando o salário mínimo de forma 
gradativa ao longo do tempo.

A SRª LUCIANA GENRO (PT – RS) – Então, a 
promessa foi demagogia literal, Ministro?

O SR. GUIDO MANTEGA – Não foi demagogia; 
foi uma vontade. Porque o Presidente Lula é sensível 
às necessidades da população brasileira. Então, havia 
uma vontade de elevar o poder aquisitivo.

Agora, a situação das contas públicas que encon-
tramos era pior do que imaginávamos, as possibilida-
des eram muitos menores. Os “esqueletos” estão em 
todos os armários, você abre um armário, aparece um 
“esqueleto”; são contas que temos que pagar. Só esse 
“esqueleto” da Previdência já permitiria um salário mí-
nimo de R$315,00 se não houvesse. É de R$12 bilhões 
o custo de um salário mínimo de R$315,00.

Então, a situação era – eu diria até –  mais dra-
mática do que aquilo que foi mencionado. Hoje eu 
posso dizer porque já consertamos uma parte desses 
problemas. Embora “esqueletos” continuem surgindo, 
a situação hoje está sob controle. Mas ela não esta-
va sob controle, e havia riscos. Ainda, o Estado tem 
menos poder de intervenção, de investimentos e de 
gastos que gostaríamos que tivéssemos.

O SR. PRESIDENTE (Tasso Jereissati) – Os pró-
ximos três inscritos são os Deputados João Fontes, o 
Senador Efraim Morais e o Deputado Virgílio Guima-
rães, que estavam inscritos anteriormente.

Então, passo a palavra, dando três minutos.
Faria um apelo para que pudéssemos respeitar, 

o máximo possível, o tempo destinado, em função do 
número de inscritos que há aqui e da necessidade de 
o ministro se retirar à 1h30min. Se não respeitarmos o 
tempo, não daremos oportunidade a todos de fazerem 
as suas colocações.

O SR. JOÃO FONTES (s/Partido – SE) – Srs. 
Senadores, Srs. Deputados, Ministro Guido Mantega, 
a Deputada Luciana Genro foi mais generosa porque, 
na abertura desta reunião, trouxe aqui três pãezinhos 
para poder demonstrar o que significa o aumento do 
salário mínimo. Mas os pãezinhos combinam até com 
o sobrenome do ministro; é mais fácil porque ele pode 
até passar uma “mantega” aí.

Eu, na realidade, traria hoje aqui óleo de peroba. 
Porque não posso acreditar – o Brasil inteiro viu, se-
mana passada, essa foto em todos os jornais, Folha 
de S.Paulo, O Globo, Correio Braziliense – onde 
Mercadante, Palocci, José Dirceu, Berzoini e o Pre-
feito Marcelo Deda, que está lá em Aracaju escondi-
do, do bloco dos desmascarados. Porque esse grupo 
todo pregava para o País uma outra situação. O povo 
brasileiro sofreu o maior estelionato da história con-
temporânea da nossa República. É inadmissível. Não 
posso entender como é que o Ministro Mantega, que 
é tido como competente, e toda a área econômica que 
assessorou o então candidato a presidente não co-
nheciam os números da economia do nosso País. Eu 
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discordo até da Deputada Luciana Genro porque acho 
que eles não deram continuidade; eles aprofundaram 
muito mais as metas de superávit e de arrocho fiscal. 
Então, no ano passado, até queríamos ajudar o Pre-
sidente Lula a cumprir uma promessa de campanha. 
Apresentamos 19 emendas – eu, a Deputada Luciana 
Genro e o Deputado Babá – à Lei de Diretrizes Orça-
mentárias, repactuando todas as metas de superávit 
primário. O autor, Paulo Bernardo, cortou todas porque 
a questão é de opção. O Governo fez uma opção de 
agradar banqueiros. Na realidade, fico até contente, 
porque, dessa foto aqui, só sobra o Deputado Babá. 
O Deputado Babá é o único aqui que não faz parte do 
bloco dos desmascarados.

Então, a questão dessa opção econômica e políti-
ca foi a que Lula fez, mas sem – e aí é que está – dizer 
ao povo brasileiro. E agora, Ministro, a gente vê mais a 
máscara se escancarar. Fico agora imaginando como 
é que o mundo vai ficar a pensar do Governo Lula, 
com o hábito insano e impensado, por falta de juízo, 
ao cancelar o visto ao repórter do New York Times. Fui 
buscar hoje e fiquei memorizando: Espere aí... No ano 
passado, Heloísa Helena ia ser expulsa do Partido dos 
Trabalhadores porque não tinha votado no Presidente 
do Congresso José Sarney. Aí, eu apresentei esta fita 
aqui – e o povo brasileiro acompanhou – o que custou 
a expulsão, da Bancada do Partido dos Trabalhado-
res, minha e, de graça, da Deputada Luciana Genro. 
O Presidente Lula dizia – reparem bem, senadores e 
deputados – que Paulo Maluf, esse senhor de bons 
antecedentes, era trombadinha perto do grande ladrão 
que havia na Presidência, que era José Sarney... Ora, 
Lula, na época candidato a Presidente da República, 
líder do maior partido de esquerda da América Latina, 
fundador do PT, disse isso de Sarney e não foi expulso 
nem preso. Aí, vem, na expulsão de um repórter – eu 
até não concordo com a reportagem, porque acho que 
é chacota com o Presidente da República – com um 
ato que é a cara do Governo Lula, que, acho, tem uma 
estatura pequena.

Então, Presidente, quero deixar aqui o meu protes-
to e o registro, porque, lamentavelmente, o Presidente 
Lula – vou encerrar – fez uma escolha pela tecnocra-
cia. E para exigir de Lula fazer a escolha pelo social, 
precisa haver alma de estadista. E de Lula, se a gen-
te “espremer”, não vai sair alma de estadista. Então, 
temos de lamentar, porque V. Exª, Ministro, colaborou 
com o Plano de Metas de Lula durante a campanha, 
enganaram o País, trairam o povo brasileiro e come-
teram o maior estelionato da história. E para vocês 
somente óleo de peroba.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Tasso Jereissati) – Lem-
brando a todos os Srs. Deputados e Senadores so-
bre a questão do tempo, passo a palavra ao Senador 
Efraim Morais.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Sr. Presi-
dente, eu serei rápido.

Queria só fazer uma afirmação aqui da audiência 
de ontem, em que o Secretário de Desenvolvimento do 
Trabalho e Solidariedade da Prefeitura de São Paulo 
e da gestão Marta Suplicy, o Dr. Márcio, afirmou que 
a história mostra que toda vez que o mínimo sobe, há 
mais desemprego. E ele diz: “As chances de quem 
tem carteira assinada perder o trabalho ficam em 50% 
maiores”. Essa é uma afirmação do Dr. Márcio, que é 
o Secretário, repito, de Desenvolvimento, Trabalho e 
Solidariedade da Prefeita Marta.

Não sei se V. Exª concorda com essa afirmação. 
Seria a minha primeira pergunta.

Eu diria o seguinte, Sr. Ministro. Vou insistir aqui 
numa afirmativa que foi a meta principal da área de 
recuperação de salários do discurso do PT. Evidente-
mente, V. Exª, como orientador do próprio Presidente 
Lula, relativamente a dobrar o salário mínimo.

Eu não aceitaria, por exemplo, a situação de que 
não tinha conhecimento das contas. Até porque a Inter-
net está aí e é aberta. Todos temos conhecimento da 
atual situação do País. V. Exª considera uma afirmação. 
De desconhecimento V. Exª já disse que era. Estou me 
referindo ao Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e não 
a V. Exª ou a uma informação ou afirmação demagógica 
eleitoreira com o objetivo de vencer as eleições. O que 
diria V. Exª hoje, como Ministro do Planejamento, de 
se dobrar o salário mínimo em quatro anos? É possí-
vel? Se não, temos que dar, no caso o Governo, uma 
explicação aos trabalhadores brasileiros.

Insistir, ainda, em uma posição. Não há a menor 
dúvida. Conheço muito bem a Câmara dos Deputados. 
Estive naquela Casa por três mandatos, já a presidi, e 
conheço a independência dos parlamentares brasilei-
ros. Tenho certeza de que o Governo não terá forças 
para evitar o aumento do salário mínimo, seja para 
mais três pãezinhos, dois pãezinhos, meio pãozinho. 
Não interessa. O que interessa é que este é um mo-
mento de independência do Poder Legislativo. Conhe-
ço vários parlamentares, mesmo sendo do Governo, 
que a vida toda defenderam posições dessa natureza, 
e tenho certeza que vão repeti–las. Vamos admitir a 
hipótese, que considero verdadeira, pode ser que V. 
Exª considere falsa, como verdadeira: Congresso Na-
cional decide aumentar salário mínimo para R$275,00, 
R$270,00, R$280,00, R$315,00. Não sei. Vamos admitir 
o aumento. V. Exª, como Ministro do Planejamento do 
Governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, vai 
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recomendar ao Presidente? Pois V. Exª disse que não 
era uma decisão isolada do Presidente. O Presidente 
não toma uma decisão como essa sem ouvir os minis-
tros da área econômica. V. Exª vai dizer ao Presidente 
que tem que vetar, se não o Pais quebra, fica inviável, 
as contas da Previdência serão impagáveis e haverá 
desemprego? O que não entendo é que um secretário 
de Governo da capital de São Paulo, que é do Partido 
dos Trabalhadores, afirme, de forma bem clara aqui, 
a todos os parlamentares, que, se aumentar o salário, 
haverá 50% de desemprego, principalmente em São 
Paulo. É uma afirmação irresponsável e penso que ele 
não combinou com Dona Marta Suplicy, que almeja a 
reeleição. Espero que o Governo também não aproveite 
o momento do Bolsa-Família e vá para as grandes ci-
dades porque estamos às vésperas das eleições. Não 
sei porque não foi no início. O Fome Zero, segundo V. 
Exª, deixou de ser prioridade do Governo, e passou a 
ser o Bolsa-Família.

V. Exª vai orientar ou recomendar ao Presidente 
que vete o aumento do salário mínimo? E se V. Exª 

hoje – não sei, talvez V. Exª não tenha participado de 
algum discurso na campanha do Presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva – fosse para o palanque, recomendaria 
dobrar o salário mínimo?

O SR. PRESIDENTE (Tasso Jereissati) – O ter-
ceiro inscrito, o Deputado Virgílio Guimarães, por favor, 
lembrando novamente o apelo em relação ao tempo.

O SR. VIRGÍLIO GUIMARÃES (PT – MG) – Muito 
obrigado, Sr. Presidente. Falaria a respeito do salário 
mínimo, mas não posso deixar de fazer comentários 
a respeito das declarações ácidas do Deputado João 
Fontes com relação à fita que apresentou. Gostaria 
de dizer, Deputado, que sempre privei muito da sua 
amizade pessoal, de seu companheirismo, até partici-
pava da mesma corrente dentro do PT. Mas, ouvindo a 
fita apresentada, e a distância da realidade, não podia 
deixar de ficar indignado. O Presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva, na fita, Sr. Presidente, falava do absurdo que 
era a instituição do aumento da contribuição do inativo, 
referindo-se ao regime geral da Previdência. E isso ser 
apresentado, no contexto onde defendíamos a contri-
buição do inativo para acima de um determinado valor, 
do regime próprio do servidor público, me pareceu uma 
calúnia. Quero dizer, Deputado João Fontes, que foi 
uma calúnia, foi uma injustiça a fita apresentada disso. 
O Presidente Lula se referia ao regime geral. Não es-
tabelecemos cobrança do inativo para o regime geral. 
O Presidente Lula criticava a instituição da cobrança 
do inativo para aquela que se fazia, que começava a 
partir do primeiro centavo. Nós fizemos uma cobrança 
do inativo diferente daquilo que o Presidente Lula cri-
ticava. Para pensionista, a partir de R$2.400,00. Onze 

estados já cobravam, inclusive Minas Gerais. Mais 
gente deixou de pagar Previdência com a reforma da 
Previdência do que aqueles que passaram a pagar. E 
isso V. Exª não mostrou. O Presidente Lula, portanto, 
tinha uma proposta completamente diferente. Pode até 
discordar, é um direito achar que não foi boa, que é 
ruim, que não deve cobrar de ninguém. Mas dizer que 
nós estávamos aplicando aquilo que o Presidente Lula 
combatia naquele momento me pareceu uma coisa 
completamente fora de propósito. Até porque a situa-
ção era muito diferente. Naquela ocasião, a expectativa 
de vida do brasileiro era de mais de 10 anos a menos 
do que hoje. Na última década foi 7 anos – isso está 
na página do IBGE.

Mas eu não quero aqui polemizar com V. Exª; já o 
fiz em outras ocasiões. Queria que o companheiro to-
masse respeitosamente essa minha crítica, até porque 
não poderia ouvir aqui sem essa manifestação.

Queria dizer, Sr. Presidente – meu tempo está-se 
esgotando, e eu gostaria de falar mais sobre salário 
mínimo –, que, vendo aqui o Ministro do Planejamen-
to, eu fiquei muito satisfeito com a audiência pública 
que tivemos ontem, Ministro. Porque se falou muito em 
planejamento. Aliás, o setor produtivo, com razão, não 
gosta dessa história de dar salário mínimo de véspera. 
O País tem que se preparar para alcançar suas metas. 
Nós precisamos introduzir as metas de salário mínimo 
como metas do País, seja para dobrar o que foi pago 
pelo Governo passado, seja para alcançar aquilo que 
eu defendo, que é o salário mínimo constitucional a 
partir dos dados do DIEESE. Isso é possível, quero 
mostrar isso. Quero ter oportunidade de demonstrar 
para o País que é possível o salário mínimo constitu-
cional. Essa é a nossa verdadeira meta. Não é cem 
dólares, não é nada; é o salário mínimo constitucional 
suficiente para o trabalhador e sua família se alimentar, 
vestir, educar, cuidar da saúde, incluindo os programas 
sociais que existem.

Mas temos que aprender, Ministro do Planeja-
mento e companheiro Guido Mantega, a ter planeja-
mento, fazer, ao longo do tempo, o pais se preparar. 
Se a Previdência Social não suporta, que cuidemos 
para que ela passe a suportar. Se uma prefeitura do 
interior não suporta, que fortaleçamos os municípios 
para que eles dêem conta dessa tarefa. Mas isso de 
uma maneira calculada, sabendo que esse será o sa-
lário mínimo. Fiquei entusiasmado ontem. Esta mesa 
ontem me convenceu da idéia do planejamento, in-
clusive, para o salário mínimo. Temos que começar a 
pensar isso. Eu sei que isso não resolve, e não quero, 
com isso – já falei ontem e repito hoje que podem ter 
outras pessoas ouvindo –, dizer que não tenhamos que 
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enfrentar o problema que está em suas mãos, relator, 
que é o salário mínimo de maio deste ano.

Eu queria dizer, meu amigo Rodrigo, que ninguém 
tome estas minhas palavras, como tendo a intenção de 
contornar o problema real, imediato e concreto que te-
mos. Mas não posso deixar de incluir, na preocupação 
nacional, não desta Comissão, que se extinguirá em 
pouco tempo, mas das duas Casas que esta Comissão 
representa, de ter a idéia do planejamento, das metas 
– não das promessas – que devem existir. De colocar 
ao longo do tempo, de ver as maneiras de chegar até 
lá. Isso será uma grande conquista e um avanço no 
planejamento, inclusive, da vida das pessoas e dos 
pagadores do salário mínimo – porque não é apenas 
a Previdência que paga salário mínimo; são também 
as prefeituras, o empregador doméstico, o empregador 
rural, todos eles.

E a idéia do planejamento, que foi uma das idéias-
força que brotou do debate de ontem, creio que deve-
mos incorporar, sobretudo na sua Pasta – na revisão 
do PPA, quem sabe, Ministro.

O SR. PRESIDENTE (Tasso Jereissati) – Antes 
de passar a palavra ao Ministro Guido Mantega, ape-
nas desejo saudar a presença do ex-Ministro Paulo 
Renato aqui, que nos honra muito.

O SR. GUIDO MANTEGA – Sr. Presidente, se 
me permite, vou começar respondendo a colocação 
do Deputado Virgílio Guimarães, com a qual concordo 
inteiramente. Acho que é possível sairmos desse afo-
gadilho, desse sufoco do curto prazo e pensar numa 
política de salário mínimo de longo prazo para o País. 
Não apenas isso é possível, como já temos até algu-
mas propostas. A CUT fez uma proposta de longo pra-
zo, que neste momento está sendo examinada pelos 
canais competentes do Governo. Então, acredito que 
possamos compartilhar essa discussão – acho que 
devemos compartilhar essa discussão – com o Legis-
lativo, com o Congresso, de modo que todos possa-
mos dar uma contribuição e sair dessa discussão que 
se dá todo ano nesse período.

Se conseguirmos definir uma política de salário 
mínimo de longo prazo, a cada ano não será necessá-
rio fazer essa discussão. Então, saímos disso e temos 
uma visão de longo prazo.

Em relação ao que disse o Deputado João Fon-
tes, quanto ao conhecimento dos números, Deputado, 
eu diria que tínhamos, sim, conhecimento dos núme-
ros, mas não na sua totalidade. Porque o senhor deve 
saber que o Estado possui caixas-pretas, e você só 
abre essas caixas-pretas quando senta na cadeira e 
abre a caixa-preta. “Esqueletos”, por exemplo, não são 
conhecidos, só aparecem quando vêm ações judiciais 
e os desnudam. Além disso, o senhor deve se lembrar 

que, no segundo semestre de 2002, nós fizemos um 
manifesto à Nação – chamava-se Carta aos Brasileiros 
– no qual assinalávamos a dramaticidade da situação 
brasileira. Em função disso, Senador Efraim, colocá-
vamos lá a necessidade de um rigor fiscal maior. Está 
lá. Antes da eleição, o Presidente assinou esta Carta, 
que foi comunicada à Nação com os propósitos explí-
citos. Portanto, estava dito lá que precisávamos fazer 
um superávit importante, porque as contas brasileiras 
estavam comprometidas; o nível de deterioração era 
grande. Então, tínhamos consciência da gravidade da 
situação, não poderíamos piorar a situação, fazendo 
declarações irresponsáveis, mas tínhamos um conhe-
cimento de que a situação era dramática. E claro que, 
depois que entramos no Estado, começamos a ver 
novos detalhes – e eu posso dizer, por exemplo, que 
o BNDES estava numa situação pior do que a que a 
gente imaginava.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Só que em 
dois anos, Ministro, o aumento real foi de 3%.

O SR. GUIDO MANTEGA – Deputado, eu vou 
me referir à sua manifestação.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Deputado 
não, Senador.

O SR. GUIDO MANTEGA – Só queria terminar e 
dizer que, em relação ao João Fontes, não tenho mui-
to mais a comentar, porque o Deputado está aqui, me 
parece, destilando um certo ressentimento – não sei 
– que foge à questão principal que estamos discutindo. 
Eu não gostaria de perder o nosso tempo aqui respon-
dendo afirmações aqui muitas vezes ofensivas.

O SR. (orador não identificado) – Ministro, só para 
uma questão de ordem. Não se trata de ressentimento, 
até porque sou um homem feliz.

O SR. GUIDO MANTEGA – Mas vamos passar 
para a discussão substantiva, que é o que todos nós 
temos aqui. Em relação ao Deputado Efraim, ele per-
gunta se eu concordo com essa idéia de que aumen-
tar o salário mínimo aumenta o desemprego. Não sei, 
Deputado, mas, independentemente de essa pesquisa 
ser ou não correta, a posição do Governo é de que de-
vemos aumentar o salário mínimo; o aumento do salário 
mínimo é benéfico para um segmento da população. 
Não tenho conhecimento dessa pesquisa e, indepen-
dentemente de ela ser ou não verdadeira – deveria me 
debruçar sobre os dados, não tenho tempo para isso –, 
somos favoráveis a um aumento para o salário mínimo 
porque ele é benéfico. Estou afirmando pela terceira 
vez para que isso fique bem claro e registrado.

Quanto à questão de se eu recomendaria ou não 
o veto, posso lhe dizer que não vou raciocinar sobre 
hipóteses, mas estou confiante de que o Congresso 
Nacional fará uma recomendação de salário mínimo 
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que seja compatível com a responsabilidade fiscal 
brasileira e que, portanto, dará condições para que o 
Governo continue fazendo os investimentos que são 
necessários para permitir um crescimento sustentável 
no País. Então, confio nisso, e não há por que racioci-
nar em relação a outras hipóteses.

Quanto à extensão do programa Bolsa-Família 
para região metropolitana, farei um breve histórico ao 
Senador. Começamos a implantar o Bolsa-Família...

(Intervenções fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Tasso Jereissati) – O Mi-

nistro está com a palavra, e vamos respeitar a palavra 
de S. Exª.

O SR. GUIDO MANTEGA – Com relação à im-
plantação do Programa Bolsa-Família, eu queria ex-
plicar ao Senador como está sendo feita essa implan-
tação. Iniciamos essa implantação pelos Municípios 
mais pobres. Escolhemos mil Municípios nas regiões 
mais pobres do País, principalmente na região Nor-
deste. Fizemos um novo cadastramento, pois havia 
cadastramentos anteriores que tinham defeitos. Por-
tanto, já conseguimos abarcar um espectro importante 
da população mais pobre dessas regiões. Depois, de-
tectou-se que as regiões metropolitanas têm bolsões 
de pobreza tão ou mais importantes que os do meio 
rural ou dessas cidades da região Nordeste. Hoje, o 
nível de desemprego é altíssimo nas regiões metro-
politanas, com as suas conseqüências sociais que o 
Senador muito bem sabe. Em função disso, resolvemos 
estender também esse programa para essas regiões 
metropolitanas. Esse é o propósito.

Para completar, o Programa Fome Zero está 
compreendido no Programa Bolsa-Família, que é a 
unificação de vários programas que antes estavam 
dispersos, implicando numa dispersão de recursos: 
VaIe-Gás, Bolsa-Alimentação e Bolsa-Educação. Fize-
mos uma unificação desses programas de modo que 
isso tivesse mais eficiência. Portanto, o Bolsa-Alimen-
tação, o chamado Programa Fome Zero, está incluído 
no Programa Bolsa-Família. Ele não foi extinto, pelo 
contrário, ele está com muito vigor e compreendido no 
Programa Bolsa-Família.

Obrigado.
O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Sr. Presi-

dente, quero apenas agradecer ao Ministro e dizer ao 
Ministro que entendi perfeitamente a posição. V. Exª é 
um homem de muita crença quanto à questão do sa-
lário mínimo não ser aprovado. Entendi também, entre 
linhas, que V. Exª fará o encaminhamento ao Presidente 
para que ocorra o veto, até porque a Líder do PT no 
Senado já declarou que não há a menor possibilidade, 
porque o Presidente vetara.

Agradeço a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Tasso Jereissati) – Faço 
uma consulta ao plenário e ao Ministro. Temos cinco 
inscritos. Não seria o caso de agruparmos em cinco, 
diante do compromisso que temos com o Ministro de 
liberá-lo às 13 horas e 30 minutos, de maneira que 
todos possam se manifestar?

Estando todos de acordo, passarei a palavra ao 
Deputado Jorge Alberto. Em seguida, seriam o Depu-
tado Dr. Pinotti, o Senador Paulo Paim, o Senador Ro-
berto Saturnino e o Deputado Paulo Afonso.

Concedo a palavra ao Deputado Jorge Alberto.
O SR. JORGE ALBERTO (PMDB – SE) – Sr. 

Presidente, Sr. Ministro, sou do PMDB, sou da base 
de sustentação do atual Governo e fiz parte da base 
de sustentação do Governo anterior.

Tratar da questão do salário mínimo desvirtua o 
foco central, que é o desemprego no Brasil. Em 14 de 
julho de 2000, aprovamos a Lei Complementar nº 103, 
que instituiu o piso salarial mínimo para que Estados, 
Distrito Federal e Municípios legislassem sobre suas 
políticas salariais.

Eu desejada atenção, pois estou aqui esperan-
do há três, quatro horas. Peço que o Deputado Virgílio 
Guimarães compreenda...

O SR. PRESIDENTE (Tasso Jereissati) – Peço 
ao Deputado Virgílio Guimarães...

O SR. JORGE ALBERTO (PMDB – SE) – É uma 
falta de atenção para quem está aqui há muito tempo 
para poder falar.

Então, o que nós temos de tratar – e ai eu volto 
à questão – é que no ano de 1999 eu relatei a fórmu-
la de cálculo dos benefícios da Previdência Privada, o 
fator previdenciário. E naquela época nós discutíamos 
exatamente o quê? O déficit da Previdência do setor 
privado. Tínhamos de dar um complemento à Emen-
da Constitucional nº 20, que teria sido relatada pelo 
Deputado Michel Temer e, de certa forma, tratávamos 
também da questão dos municípios.

Veio a lei complementar para deixar Estados, 
Distrito Federal e municípios resolverem os seus pro-
blemas de política salarial. A conclusão a que se chega 
depois de tanto tempo de manifestação dos senhores 
Parlamentares e do próprio Ministro é que, na verdade, 
o foco central, Sr. Ministro, é que temos que

participarmos – e aí cabe ao PMDB como Parti-
do da base, dar a sua contribuição ao Governo Fede-
ral, no sentido de termos concretamente uma política 
nacional de desenvolvimento que venha promover o 
que V. Exª falou, de promover o aumento real do poder 
de compra do salário mínimo: que fomente a criação 
de empregos porque o desemprego no Brasil é alar-
mante. São milhões e milhões de desempregado e de 
brasileiros que não têm condições de sequer entrar 
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no mercado de trabalho – aí sim temos de dar a nos-
sa contribuição ao povo brasileiro. Que se promova 
a inclusão social tão propalada, esperada e que não 
conseguimos até então.

De certa forma, só vejo condição, Sr. Ministro, 
se a política nacional venha a ser desenvolvida com o 
aumento de recursos para os investimentos públicos 
e privados e, conseqüentemente, para o aumento da 
oferta de crédito.

Espero escutar de V. Exª comentários sobre essas 
observações. Perguntas não farei porque diversas já 
foram feitas. Mas deixando a participação como Depu-
tado do PMDB, porque essa é a linha que o PMDB tem 
que adotar como um Partido da base de sustentação 
do atual governo.

O SR. PRESIDENTE (Tasso Jereissati) – Obri-
gado, Deputado Jorge Alberto. Parabéns por ter res-
peitado rigorosamente o horário...

O SR. VIRGÍLIO GUIMARÃES (PT – MG) – Des-
culpe atrapalhar. Primeiro, vou pedir desculpas públi-
cas por ter feito a pergunta... É só a entrega do que 
se compra com o salário mínimo, com a diferença do 
salário mínimo mais o salário-família, porque este ser-
ve para comprar também.

A Deputada Luciana deixou os três pãezinhos, 
e eu fiz aqui a diferença do que ela esqueceu de doar 
ao Ministro, O Deputado João Fontes foi encarregado, 
ela disse que ia embora, mas que deixaria o Deputado 
João Fontes.

Eu queria trazer alguns limões para representar 
também o azedume de alguns companheiros. Mas 
fica aqui a diferença, além dos três pãezinhos, aquilo 
que podemos comprar com a diferença também do 
salário-família.

Aqui está a nota, comprovante exatamente do 
valor, e fica o troco do que a Deputada Luciana es-
queceu-se de comprar com a diferença, talvez porque 
ela não precise disso.

O SR. (orador não identificado) – Sr. Presidente, 
eu fui citado e gostaria de dizer ao Deputado Virgílio 
Guimarães que essa é uma cesta sem criatividade, 
porque está até separada. Aquele pedaço de cá faz 
parte do projeto Lula. Os três pãezinhos ele trouxe 
novamente de volta.

Então, imagine o que é o trabalhador brasileiro 
receber um aumento para comprar o que está aí. É que 
o Deputado nunca passou fome, o Deputado não sabe 
o que é isso, e agora o Deputado chega às glórias do 
poder do Governo Lula, esqueceu-se do passado e é 
um Governo totalmente sem criatividade e caipira.

O SR. PRESIDENTE (Tasso Jereissati) – Por fa-
vor, passado o momento de descontração e bom hu-

mor, concedo a palavra ao Deputado Pinotti, pedindo 
que a Secretaria retire...

Deputado Pinotti, V. Exª tem a palavra.
O SR. JOSÉ ARISTODEMO PINOTTI (PFL – SP) 

– Sr. Presidente, Sr. Ministro, eu quero realmente fazer 
uma pergunta a V. Exª porque tenho uma enorme ne-
cessidade de entender essa questão e quero entendê-
la melhor. Também porque não entendo a questão do 
salário mínimo isolada, mas no contexto de um pro-
jeto econômico e do desenvolvimento do País, razão 
pela qual isso é uma questão extremamente relevante 
para mim.

Penso, Sr. Ministro, que ficou aqui mais do que 
comprovado que existem recursos para suprir as de-
ficiências orçamentárias para cobrir o salário mínimo. 
É uma questão de opção do Governo. O ano passado, 
o Governo pagou 150 bilhões de juros. Três por cen-
to são suficientes para chegarmos a R$175,00. Isso 
significa 0,3% ou 0,4% de diminuição no juro que se 
deveria praticar. É uma decisão do Governo o nível de 
juros que deve ser praticado. Existem provas de que a 
Seguridade Social é absolutamente superavitária, de 
maneira que não há razão para não usar o superávit 
da seguridade social para suprir a questão do salário 
mínimo. Existem provas, também, de que o aumento 
do salário mínimo aumenta a arrecadação do Governo. 
O cidadão que ganha um salário mínimo não guarda 
dinheiro no banco, não manda dinheiro para o exterior 
com os banqueiros estão fazendo, simplesmente gasta 
com suas necessidades básicas como, por exemplo, 
comida, roupa. A cada real de salário mínimo dado 
há 0,24% de arrecadação do Governo. Em cálculos 
de economistas do próprio PT seria mais do que sufi-
ciente para cobrir o aumento da folha de pagamentos 
para aqueles que estão na ativa. Existem provas, e V. 
Exª seguramente saberá dizer melhor do que eu, de 
que o aumento do salário mínimo ativa a economia. 
Ativando a economia, não posso entender que gere 
desemprego. Seguramente, o aumento do salário mí-
nimo vai gerar empregos.

Quero dizer, Sr. Ministro, que não se pode restrin-
gir, minimizar a economia a uma ciência matemática. 
Creio que a economia é muito parecida com a ciência 
que pratico, que é uma ciência biológica. Muitas vezes, 
devemos ter coragem de fazer experimentos, principal-
mente quando estes são para matar a fome do brasilei-
ro. É preciso coragem para aumentar um pouco mais 
o salário mínimo. Além disso, Sr. Ministro, ficou muito 
claro em tudo o que foi falado aqui hoje, ontem, ante-
ontem, que o aumento do salário mínimo ataca uma 
questão fulcral da proposta do seu Governo, que é a 
diminuição da concentração de renda, do que somos 
campeões mundiais. Minha pergunta é muito simples, 
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Sr. Ministro, por que não se dá um aumento maior de 
salário mínimo, já que não existe nenhuma lógica nas 
respostas que tenho obtido, quer pela imprensa, quer 
pelas fontes oficiais de Governo. Tenho até algumas 
formulações em relação a isso. Será que é porque exis-
te essa brutal neurose do superávit primário e ele tem 
que diminuir um pouquinho? Será que é porque não se 
pode continuar a aumentar o superávit primário além 
daquilo que deseja o Fundo Monetário? Será que épor-
que se deve manter uma mão-de-obra quase escrava 
no Brasil para que as multinacionais possam usufruir? 
Ou será por que existe uma submissão quase servil 
que precisa ser continuada em relação aos interesses 
do capital, do Fundo Monetário, dos Bancos, etc.

Faço essa pergunta, Sr. Ministro, porque fiz oito 
anos de oposição ao Governo Fernando Henrique, 
apesar de ter neste Governo um dos meus melhores 
amigos, que está sentado aqui ao lado. Falo do Minis-
tro Paulo Renato. Exatamente porque não acreditava 
nesse modelo econômico. Votei no Presidente Lula, fiz 
propaganda, tendo como competidor de Sua Excelência 
um amigo especial, o ex-Ministro José Serra. Estava 
certo de que esta política econômica ia mudar. A polí-
tica econômica não mudou, ou melhor, ela mudou pois 
aprofundou-se no modelo anterior. Uma política mais 
subserviente, que pratica juros incompatíveis com o 
combate ao desemprego, que aumenta a concentra-
ção de renda, a violência, a miséria em nosso País. É 
preciso coragem para mudar isso, Sr. Presidente. É o 
que queria, realmente, perguntar-lhe. V. Exª colocou um 
argumento importante: o de que pegou o País com uma 
dívida brutal, e era preciso mudar. A dívida aumentou 
nesse ano e meio de Governo, o que mostra que essa 
política econômica, mesmo aprofundada, não resolve 
o problema da dívida brasileira, nem da dívida interna 
e muito menos da externa. O que mostra claramente 
que é preciso mudar esse modelo. A pergunta é mui-
to simples, Ministro: será que não seria interessante 
começar a ter um pouco de ato de coragem, fazendo 
com que o aumento do salário mínimo, além desses 
limites calculados, não possa ser o início do processo 
de uma política econômica? Quero me manifestar aqui 
totalmente contrário a essa questão do planejamento. 
Acho que um Governo que começa já deve ter tudo 
planejado; não pode começar planejando. E o Brasil 
é um país que não está precisando de planejamento, 
mas de ação. Nós deveríamos ter um planejamento já 
feito muito antes e uma ação começada não no primei-
ro dia do Governo, mas na primeira hora.

Faço essa pergunta, Ministro, porque quero en-
tender por que não se diminui esse juro, por que não 
se diminui o superávit primário, porque não se aumenta 
o salário mínimo.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Tasso Jereissati) – Sena-
dor Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Em pri-
meiro lugar, queria cumprimentar o Ministro Guido 
Mantega pela importância de ter concordado com o 
nosso convite para debater um tema que, embora al-
guns não gostem do termo, interessa, no mínimo, a 
2/3 dos brasileiros que ficam naquela faixa entre zero 
e um salário mínimo.

Mas, Ministro, como o tempo é muito pouco, vou 
ser bem objetivo.

Quando aqui fizemos a reforma da Previdência, 
a nós foi dito – e quero fazer este debate com muita 
tranqüilidade – que a grande questão da Previdência 
era o Serviço Público. Surpreendi-me agora quando 
percebi que o regime geral da Previdência – por isso 
é que não dá para reajustar o salário mínimo – e a re-
percussão dos aposentados ficariam com um déficit 
de R$31 bilhões.

Ora, por que me surpreende? Estou aqui com os 
dados do SIAFI que mostram que, pelo contrário, há 
um superávit da Seguridade de R$31 bilhões. Quando 
levantei esse argumento em outro momento da história, 
me disseram que eu não estava considerando a DRU. 
Muito bem, aqui, com a DRU, teremos ainda um supe-
rávit R$12,6 bilhões. Desvinculando a DRU, ainda fica 
um superávit de R$12,6 bilhões, que eu entendo que 
poderia ir para o salário mínimo. Não vou falar aqui do 
COFINS, que V. Exª sabe que arrecadou R$7 bilhões 
a mais; não vou falar da Receita Federal, que arreca-
dou R$3,5 bilhões a mais; não vou falar do impacto 
positivo na economia conforme os dados que tenho 
aqui, também de fontes oficiais – e aqui eu me refiro 
ao Ministério do Trabalho e Emprego. Quero me con-
trapor porque ouço isso há anos e não agüento mais. 
Tais dados sustentam que a cada um real que é dado 
ao salário mínimo significa um gasto a mais. Segundo 
uns, 180 milhões; segundo outros, 200; já ouvi gente 
falando em 240, num “chutômetro” para todo lado, ao 
longo da história, não é de hoje. Então, pego esses 
dados e digo: “a cada 1 real que você dá ao salário 
mínimo, na verdade você injeta na economia R$193 
milhões”. Aqui, a Assessoria fez uma projeção e dis-
se: se déssemos um reajuste de R$35,00, estaríamos 
reinjetando na economia, por mês, R$520.438.000,20. 
Se fosse anualmente, daria R$6,245 bilhões. Se fos-
sem os R$60,O0, daria R$892 milhões mensais – es-
tou arredondando – e R$10 bilhões a mais que seriam 
injetados na economia.

Por que faço isso, Sr. Ministro?
Porque não consigo entender que – aqueles que 

pensam diferente eu respeito – não dá para aumentar 
o salário mínimo porque temos que investir em infra-
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estrutura. Será que o salário mínimo é o vilão da his-
tória? Será que a economia não cresce neste País por 
causa do salário mínimo? Será que é o salário mínimo 
que não permite mais investimento em estrada ou mes-
mo o salário-família? Claro que não acredito. O Már-
cio Poshman ontem disse que o problema deste País 
é que alguém ganha 250 vezes a mais que o salário 
mínimo, e nós devíamos pensar talvez de R$250 para 
cima para investir na infra-estrutura e no crescimento 
econômico, com o que eu concordo. Agora, tirar de 
quem ganha o salário mínimo...! Com todo o respeito 
com que foram apresentados aqui a cesta básica e os 
pãezinhos, sabe quanto sobra para um cidadão viver 
com a sua família com o salário mínimo? Trinta reais 
para alimentação, sem gastos aqui com saúde, sem 
gastos com aluguel e sem gastos, obviamente, com 
lazer, que nem pode se pensar nisto.

Então, é dentro desta realidade que eu quero fa-
zer três propostas, que às vezes a gente critica, critica 
– eu prefiro criticar e apresentarmos propostas. Uma 
delas é: como é que V. Exª vê uma tese, que defende-
mos há mais de dez anos, de desvincular totalmente 
sobre a folha de pagamento as folhas de contribuição 
da Previdência e passar para o faturamento, como 
uma forma de gerar, inclusive, emprego, que desone-
ra a folha e joga uma contribuição para aqueles que 
faturam muito e empregam poucos. Leia-se claro ai: 
não dá para não ler os banqueiros.

Mas faço mais duas perguntas, pensando naquilo 
que V. Exª falou de política a longo prazo. Eu apresentei 
ao relator duas propostas de políticas a longo prazo. 
Como é que V. Exª entende que seria possível ou não 
um reajuste de R$0,20 a hora, uma vez por ano, por 
uma política permanente da elevação do salário míni-
mo. Repito, R$0,20 a hora uma vez por ano para uma 
política permanente.

Bom, alguém poderia dizer: mas por que R$0,20? 
Então, eu apresento outra proposta. Como é que V. Exª vê 
que nós déssemos para o salário mínimo, que são aque-
les que estão na base da pirâmide, um reajuste anual, 
real, de duas vezes o percentual do PIB. Por exemplo, se 
o PIB crescer 1%, nós daríamos para aqueles que efeti-
vamente ganham menos, 2%; se o PIB crescer 3%, nós 
daríamos 6%; se o PIB não crescer nada, não daríamos 
nada. São as duas propostas de política permanente até 
que atinjamos o que manda a Constituição.

E concluo, Sr. Ministro, deixando aqui a minha 
posição para uma reflexão de V. Exª Nesta questão do 
salário mínimo, o Governo tem três hipóteses, no meu 
entendimento – e queria ouvir também a sua posição. 
Quais são as três hipóteses que o Governo tem? 

1) Fechar a questão. Se fechar a questão pode 
ganhar, pode perder, mas com certeza vai ter Senador e 
Deputado que votarão contra. Essa é uma hipótese.

2) Não fechar a questão. Se não fechar perde. 
Estou convicto que perde os R$ 260,00, com certeza 
absoluta, se não fechar a questão.

3) A minha proposta, se V. Exª não acha – e eu 
posso lhe dar aqui estudos aqui do DIESSE, da Anfip, 
da Fenafisp e da consultoria da Casa que mostram 
mais de 20 fontes de recursos – que o melhor, para 
evitarmos uma situação semelhante á dos bingos, não 
vou entrar no mérito aqui, seria construirmos um subs-
titutivo. Porque eu percebi aqui, do plenário, inclusive 
de V. Exª, que ninguém defende R$260,00. Ninguém 
aqui, de sã consciência, vai dizer que R$ 260,00 dá 
para alguém viver.

Sinto da parte de V. Exª, sinto do Presidente Lula, 
como sinto do Plenário, de que há uma vontade de bus-
carmos uma alternativa. E é a essa alternativa que es-
tou me incorporando. Se não é possível, a exemplo do 
que fizemos em toda história do salário mínimo... Quem 
debateu salário mínimo aqui no Congresso sabe que 
não houve uma vez que a medida provisória do salário 
mínimo não fosse mudada. Inclusive no ano passado. 
Digo isso aqueles que têm memória mais curta e po-
dem dizer: não, mas e no ano passado? No ano pas-
sado foi mudado. Primeiro, o do Governo anterior era 
com um percentual menor, mas, mediante um amplo 
acordo, chegamos a algo em torno de 20%, mas inclu-
ímos data-base em primeiro de maio e pagamento no 
quinto dia útil. Ora, foi essa a criatividade que permitiu 
a votação no ano passado. E nos anos anteriores? Eu 
poderia lembrar aqui 1991, com 147% mediante um 
amplo entendimento. Em 1995, 92%, mediante um 
amplo entendimento, foi aprovado por unanimidade. 
Em 1998, em que foram aprovados mais ou menos os 
cem dólares, mediante um amplo entendimento. Se, 
ao longo da história, foi possível alterar praticamente 
todas as iniciativas mediante acordo, V. Exª não acha 
que o melhor caminho seria esse?

Sei da boa vontade do relator, Rodrigo Maia, que 
está buscando um número que seja de entendimento. 
Ou seja, há ou não há espaço no Governo para irmos 
na terceira via, ou seja, construirmos um substitutivo que 
represente uma parceria entre Executivo e Legislativo? 
Sei da boa vontade do Presidente. Ele tem declarado 
publicamente que gostaria de um salário mínimo maior. 
Se o Presidente gostaria, o Congresso eu sinto que 
quer, não houve um economista que passou por aqui 
que disse que o problema do Brasil era o salário míni-
mo – até porque não poderia dizer... Não houve um que 
disse, com convicção, que o problema do desemprego 
no Brasil era o salário mínimo – isso viraria piada.
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Então, mediante esse quadro, a pergunta que 
faço, em resumo, é: V. Exª entende que há ou não há? 
Porque não adianta só nós, do Congresso, debater-
mos sem que haja, no mínimo, um sinal do Executivo 
no sentido de que possamos, juntos, construir essa 
alternativa. Porque a pergunta que veio do plenário 
para V. Exª foi aquela: mas, se nós construirmos, veta 
ou não veta? Eu não gostaria de entrar na questão do 
veto ou do não-veto, mas na proposta de um grande 
entendimento, em que todos ganhariam. Com certeza, 
ganha o Presidente Lula, conseqüentemente ganha o 
Governo, ganha a sociedade e o Congresso Nacional. 
Há um dado que já disse e que vou repetir com esta 
última frase: não me lembro de uma única medida 
provisória, nos últimos tempos, que o Congresso não 
modificou. E aí a resposta que dou é esta: será que é 
só essa que interessa àqueles que estão na base da 
pirâmide, que não conseguem pegar os aviões para vir 
a Brasília para fazer o lobby que não vamos mudar?

Eu não acredito. Eu acredito no Congresso Na-
cional, acredito nos Deputados, nos Senadores e na 
boa vontade – pelo que já percebi, inclusive pela sua 
fala – do Executivo de encontrar caminhos. Fontes de 
recursos, quero deixar aqui com muita firmeza, o Con-
gresso tem como ajudar a apontar. Era isso.

O SR. PRESIDENTE (Tasso Jereissati) – Eu pediria 
encarecidamente, em nome do compromisso de horário 
que temos com o Ministro, que os próximos três últimos 
debatedores cumpram rigorosamente o horário.

A seguir, o Senador Saturnino, o Paulo Afonso e 
o Eduardo Azeredo.

O SR. ROBERTO SATURNINO (s/Partido – RJ) 
– Sr. Presidente, farei tudo para cumprir, mas quero 
antes dar notícia de que acabei de receber um tele-
fonema do economista Márcio Poshman dando conta 
de que, com certa indignação, saíram informações 
distorcidas na imprensa de que ele teria ligado salário 
mínimo ao aumento do desemprego, por exemplo, que 
ele absolutamente não disse. Então, ele me pediu que 
faça este registro e que cuidará, junto aos jornais, de 
recompor a verdade das suas informações.

Mas quero aproveitar o ensejo para manifestar 
aqui um regozijo com a percepção de que se vai for-
mando aqui um consenso em torno de certas idéias 
que eu gostaria de reforçar. Primeiro, a idéia de que 
a responsabilidade exige um conhecimento da reali-
dade. E se houve um erro de apreciação no passado 
em relação a essa realidade, esse erro tem que ser 
reconhecido e superado, não obstante o desgaste po-
lítico que possa decorrer dessa atitude. Mas é neces-
sário e é uma exigência da própria responsabilidade. 
Eu fico satisfeito com pronunciamentos que ouvi aqui 
a esse respeito.

A segunda idéia que eu gostaria de ver transfor-
mada em consenso – e quero também colocar a minha 
opinião a favor – é de tratar a questão de salário míni-
mo segundo uma política de longo prazo. Quer dizer, 
não tratar anualmente, pontualmente, ouvi do próprio 
Ministro e de vários representantes aqui. Isso é funda-
mental, é essencial. Eu mesmo, como relator do PPA, 
cheguei a apresentar a proposta de um aumento real 
de 3% a cada ano. Acho que a gente pode estabelecer 
uma banda de variação, um mínimo de 3% até 6% ou 
7%, dependendo, é claro, do crescimento do produto. 
Mas estabelecer um compromisso que seja do Governo 
e que seja consensuado pelo Congresso, como con-
senso nacional, levando em conta que é preciso pagar 
a dívida, é preciso cuidar dos outros gastos sociais, 
que são até mais importantes sob o ponto de vista de 
justiça social, como é o caso do Bolsa-Família, e cui-
dar dos investimentos, que são essenciais.

Concordo com o Senador Paim que há uma in-
jeção de recursos na economia, por meio do aumento 
do salário mínimo, o que revitaliza, mas é uma injeção 
pelo lado do consumo, e a gente precisa de ter a ga-
rantia de ter um investimento que anda muito baixo no 
Pais e elevar o investimento para que a economia se 
revitalize, e os empregos sejam gerados.

Mas, enfim, em resumo, eu quero reforçar a idéia 
de que podemos aproveitar o ensejo para estabelecer 
uma política de compromisso consensuada entre as 
forças políticas da Nação, no sentido de garantir uma 
recuperação do salário mínimo, mas dentro de uma 
faixa de viabilidade que seja compatível com o cresci-
mento da nossa economia.

O SR. PRESIDENTE (Tasso Jereissati) – Obri-
gado pela cooperação.

O SR. PAULO AFONSO (PMDB – SC) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Parlamentares, Sr. Ministro, quero, 
em primeiro lugar, dizer que não fui do governo pas-
sado, não era parlamentar e sempre fui muito crítico 
e continuo crítico em relação ao governo anterior. Da 
mesma forma, votei no candidato Lula, mesmo contra-
riando o indicativo do meu partido, o PMDB, porque, 
como a maioria esmagadora dos brasileiros, acreditei 
– e até certo ponto acredito – nas possibilidades de 
transformação com que ele acenava.

Portanto, o que vou dizer aqui é a favor do Gover-
no, e não contra. Vou dizer, a favor do Governo, que a 
proposta de R$260,00 é inaceitável e indefensável. Essa 
proposta e os argumentos que V. Exª colocam, assim 
como alguns colegas do PT, são argumentos pífios, os 
mesmos argumentos que o governo anterior colocava 
para justificar os reajustes reduzidos como esse que 
protagonizou durante a sua administração.
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Falar de novo no déficit da Previdência, nas pobres 
prefeituras do Nordeste, nas limitações orçamentárias 
e até no aumento do desemprego, isso é para mim é 
estarrecedor ouvir aqui este mesmo tipo de argumento 
sendo repetido agora, neste Governo. Até porque eles 
mereciam, da parte dos colegas do PT, a mais contun-
dente e competente crítica. Então, ela não pode ser 
colocada aqui, em hipótese alguma, porque ela nos 
leva ao raciocínio da Deputada Luciana Genro, que não 
quero adentrar, de que ou os Srs. não sabiam disso – e 
é estarrecedor isso – ou sabiam e conscientemente 
pregaram algo que não poderiam cumprir. Então, não 
vou entrar nessa questão. O que vou dizer é que gos-
taria de ouvir – e não ouvi – argumentos efetivos que 
justificassem não ter um reajuste maior. E acho que 
esse reajuste vai acontecer aqui.

Quero dizer de antemão que vou votar no reajus-
te mais próximo da promessa do Presidente Lula, de 
dobrar o salário mínimo em quatro anos. Não sei quais 
são as emendas e os destaques, mas esse será o meu 
voto para chegarmos mais perto do cumprimento dessa 
promessa, porque quero defender o Governo, quero 
defender o compromisso do Presidente Lula, porque, 
sendo do PMDB e da base do Governo – quero dizer 
ao Sr. Ministro –, que ando na rua e fico chateado, 
entristecido, de ver o nível de deterioração da popu-
laridade e da confiança no Governo. Isso é visível, é 
palpável e podemos enxergar a olhos vistos, pelo des-
vio do rumo e da conduta que esperava determinados 
compromissos e executou outros.

Aquela questão da vontade política que ouvi 
tantas vezes – fui Secretário de Fazenda e Governa-
dor e enfrentei várias vezes o PT, portanto teria mil 
argumentos e mil razões para não estar ao lado –, 
que tinha que ter vontade política, parar de pagar a 
dívida, cobrar do sonegador, resolver o problema do 
servidor, da educação e da saúde, não vou cair nesse 
mesmo discurso.

Mas quero crer que é um pouco de vontade po-
lítica, porque, se era para ficar no mesmo diapasão, o 
Ministro José Serra seria eleito presidente, se era para 
continuar como estava, se era para continuar igual.

A questão da herança é recebida por todos os 
governos, e essa herança vale na primeira semana, no 
primeiro mês, talvez no primeiro bimestre, mas depois, 
está na hora de dizer que agora tem que ir para frente, 
governar e acontecer.

Faço um apelo no sentido de tentar rever isso aí. O 
desgaste é muito grande, a decepção é muito profunda, 
e não é possível – com todo o respeito ao Deputado 
Rodrigo Maia – que teremos que votar o salário pro-
posto pelo PFL, que também não é o referencial mais 
aplaudido de defesa do salário mínimo.

O SR. PRESIDENTE (Tasso Jereissati) – Muito 
obrigado, Deputado Paulo Afonso. Senador Eduardo 
Azeredo.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Parlamentares, Sr. Ministro, o 
PT em Minas Gerais está propondo um mínimo de 
R$347,00 através de sua bancada estadual. Nós, com 
responsabilidade, estamos propondo R$275,00, portan-
to, R$15,00 a mais do que o Governo propõe. O Senador 
Paulo Paim, com muita pertinência, mostra os números 
que demonstram o aumento da arrecadação.

No ano passado, nós aprovamos e ajudamos a 
aprovar a reforma da Previdência. Eu, pessoalmen-
te, dei o meu voto a favor da reforma da Previdência, 
acreditando que era importante naquele momento, 
e que o Governo poderia aos poucos ir cumprindo a 
sua promessa. De maneira que deixaria apenas essa 
pergunta: o senhor reconhece que, neste andar, não 
vamos ter o cumprimento da promessa de dobrar o 
valor real do salário mínimo em quatro anos?

O SR. PRESIDENTE (Tasso Jereissati) – Ministro 
Mantega, por favor.

O SR. GUIDO MANTEGA – Obrigado, Presi-
dente. Concordo plenamente com a explanação do 
Deputado Jorge Alberto, que parece não estar mais 
aqui, no sentido de que a questão do salário mínimo 
não deve ser abordada de forma isolada; faz parte de 
um contexto maior e deve ser vista no âmbito de uma 
política nacional de desenvolvimento. E queria dizer a 
ele, embora ausente, que é exatamente esta a abor-
dagem do Governo: olharmos o todo para ver quais 
os passos que o Governo deve dar de modo a benefi-
ciar melhor a população brasileira e, particularmente, 
os trabalhadores de baixa renda. E é para isso que o 
Governo olha quando toma a decisão de propor um 
aumento de salário mínimo de R$260,00 mais a Bol-
sa-Família, justamente olhando aquilo que pode ser 
feito com os recursos públicos. Os recursos não são 
infinitos, infelizmente são finitos e muito finitos. Temos 
pouco cobertor para abrigar muitos santos. Então, te-
mos que otimizar a aplicação desses recursos.

Temos que atender à questão social, à questão 
econômica, de modo a ter um resultado o melhor possí-
vel. Isso é que acontece quando se decide que, sim, o 
Governo tem programas sociais tão importantes quanto 
o salário mínimo. O salário mínimo é importante, mas é 
importante também o Bolsa-Família, porque ele aten-
de à população de mais baixa renda, mais pobre até 
que a população que ganha um salário mínimo. Então, 
o Governo faz essa opção e certamente acha que é 
importante criar as condições para que o desenvolvi-
mento seja vigoroso e sustentável no País. Isso não 
se faz sem investimentos. Queria insistir nessa tecla. 
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O Brasil tem um nível de investimentos muito baixos, 
vem tendo esse nível há muitos anos. Podemos até 
ter um crescimento pontual, em 2003, de 3,5%, 4%, 
mas para que ele seja sustentável, para que ele não 
tenha gargalos, para que não falte energia elétrica, não 
faltem estradas, ferrovias, portos, precisamos fazer in-
vestimentos, senão, daí a pouco, teremos um gargalo e 
bloqueia novamente o nosso desenvolvimento. E quem 
paga o pato é população porque o emprego vai dimi-
nuir, em vez de aumentar, a renda do trabalhador vai 
cair. Então, é justamente a população de baixa renda 
que vai pagar essa conta.

O Governo tem recursos limitados, Deputado 
Pinotti. Infelizmente não ficou provado aqui que o Go-
verno tem recursos ilimitados. Tem limitados, posso 
demonstrar, a qualquer momento que V. Exª dese-
jar, a qualquer outro parlamentar que solicitar, e será 
prontamente informado, a disponibilidade de recursos 
que temos. É limitada e não cobre todas as nossas ne-
cessidades. São todas urgentes. Nenhum gasto aqui 
é desperdício de recurso, aliás, fizemos um corte de 
custeio. Aquele custeio da máquina, custeio administra-
tivo. E continuamos apertando os parafusos de modo 
que isso fique sob controle. E estamos incrementando 
as despesas com programas sociais e investimentos. 
Para nós, este ano, é fundamental que possamos ter 
um nível de investimento.

A Seguridade Social pode ser superavitária, mas é 
que ela está contribuindo para a conta geral que cobre 
todas essas despesas. Não adianta dizer que a con-
ta da Seguridade é superavitária, pode ser de 12, 25 
bilhões, mas há uma série de outras contas que são 
deficitárias. Se quiser usufruir desse recurso, podem 
ser 12 bilhões, vai faltar certamente Bolsa-Família, re-
curso para saúde, que é obrigatória, e outros gastos 
importantes do Governo. Não tem milagre. Não dá para 
inventar recursos. Então, de fato, eles são restritos.

Que o salário mínimo traz um benefício não só 
para a família que recebe, mas para a economia como 
um todo, não tem dúvida, porque ele vai direto para 
o consumo. Concordo plenamente. Cada real volta, 
inclusive volta com arrecadação de tributos. Isso já foi 
computado na conta, Deputado. Infelizmente, quan-
do eu dei aqueles números iniciais, dizendo quanto 
custa implantar o salário mínimo, já estava deduzi-
do aquilo que volta ao Governo. Portanto, aquilo era 
despesa líquida. Já foi computado. De fato, ele cria 
um aumento da demanda. Porém, também um inves-
timento, principalmente em determinados setores. 
E essa a escolha que devemos fazer, porque tenho 
muita preocupação de que não consigamos manter 
um crescimento de 3%, 4% sem esses investimentos 
básicos que estamos fazendo.

A malha rodoviária está em situação crítica, há 
muito tempo, com poucos investimentos. Temos que 
recuperá-la porque, senão, alguns dos setores mais 
dinâmicos da economia brasileira hoje e que puxam o 
emprego – o setor agropecuário e também o de expor-
tação, inclusive, manufaturados – tenham problemas 
de embarque e transporte das mercadorias, porque, 
sem estradas e ferrovias, não se exporta nem trans-
porta. Vamos perder esse superávit. As empresas vão 
desacelerar. Um setor que hoje puxa o aquecimento da 
economia vai desacelerar e desempregar gente. Não 
adianta resolver um problema e causar outro. E uma 
questão de escolha. É essa a escolha que temos que 
fazer. Ativa a economia sim, porém, diria que esses 
outros investimentos podem impedir que a economia 
vá adiante. Isso me preocupa muito. lemos que ter um 
crescimento sustentável e criar as condições. O Estado 
é responsável, em grande parte, por isso.

Acho que já respondi a questão do déficit e do 
superávit da seguridade que o Senador Paulo Paim per-
guntou. O salário mínimo injeta recursos na economia. 
Concordo plenamente com isso. Também compartilho 
da idéia de que o aumento do salário mínimo teria que 
ser maior. De fato, tanto eu quanto o Presidente Lula, 
o Ministro José Dirceu, o Ministro Ricardo Berzoini e 
todos os Ministros do Governo gostaríamos de dar um 
aumento maior ao salário mínimo, mas a minha pro-
posta é de R$260,00, porque é um aumento possível 
de salário mínimo. Minha proposta é essa, embora gos-
taria de dar R$300,00, R$400,00, R$500,00, o maior 
patamar possível, mas, dentro dos recursos limitados, 
não é possível fazer um aumento maior.

O Deputado Dr. Pinotti ainda fala se não deverí-
amos ser mais ousados e fazer um experimento para 
matar a fome dos brasileiros. Diria que o Bolsa-família 
tem sido a resposta para matar a fome e é justamente 
direcionado ao setor que está abaixo do patamar da-
queles trabalhadores que ganham o salário mínimo. 
Outros experimentos, realmente, podem ser temerá-
rios. Acho que o Governo tem que ter ousadia, mas 
não na política fiscal, por exemplo, na situação em que 
nos encontramos. O Governo tem que ter ousadia em 
fazer novos programas, uma política industrial que o 
Governo anterior não fazia, programas sociais mais 
ousados. E temos feito isso. Ousadia com política fis-
cal é complicado porque a emenda pode ser pior que 
o soneto. O custo que podemos pagar por esse tipo de 
ousadia pode ser deletério para a economia.

No Brasil, temos vários exemplos de ousadia no 
passado: planos econômicos, tipo o Plano Collor e ou-
tros, que deram com os burros n’água, que levaram o 
País a uma situação pior do que a em que se encon-
trava. Esse tipo de ousadia é dispensável. Concordo 
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que temos que ter ousadia, mas ousadia em outro 
campo: criatividade de como recuperar as empresas 
brasileiras, a nossa competitividade, ganhar o mercado 
externo, fazer uma disputa no mercado externo mais 
vigorosa, algo que o País não fazia, criar outros blocos 
econômicos, tudo que estamos fazendo. Hoje, o Brasil 
ocupa um espaço muito maior no mercado interna-
cional porque teve ousadia de desafiar os interesses 
dominantes, criar novos blocos e ocupar mercados, 
talvez, de outros competidores. Transacionar mais com 
a Índia, a China, criar o G-20... Portanto, nesse campo, 
concordo que deve haver ousadia.

Quanto à questão dos juros, também gostaria de 
baixá-los mais. Mas existe uma lágica. A possibilidade 
de baixar os juros não é dada pela nossa vontade, mas 
pelas condições. Aliás, eu quero dizer que os nossos 
juros reais de 365 dias é o mais baixo dos últimos tem-
pos. Ele já é baixo o suficiente? Não ébaixo o suficiente. 
Temos de baixá-los mais. A nossa meta é chegar nos 
juros reais de 3%, 3,5%, dentro de um ritmo normal.

Mas eu queria dizer, Deputado, que não adianta 
baixar um pouco o percentual dos juros, porque não 
sobra dinheiro para o salário-mínimo. São duas contas 
diferentes. Uma conta é do resultado primário e a outra 
é do resultado nominal, que inclui também a conta de 
juros. É bom baixar juros? É bom que diminui a conta 
de juros que é rolada, porque não estamos pagando 
todos os juros que são gerados. Mas, para a conta do 
primário não há nenhuma interferência, ela fica idên-
tica, igual. Pode baixar 1% dos juros, 2%, e ela fica 
igualzinha. Apenas se diminui o gasto com a rolagem 
e a dívida fica mais estabilizada.

Eu diria que esta é uma meta do Governo, ou 
seja, baixar os juros, porque, apesar de eles estarem 
mais baixos, eles ainda estão acima do razoável. Nós 
estamos nos esforçando para isso, tanto que é o me-
nor juros de todos os tempos. E acredito que tenhamos 
as condições de alcançar essa meta que é o desejo 
do Governo. Acredito que, em matéria de planos eco-
nômicos, de fato, temos de partir para a ação; e par-
timos para a ação. Tínhamos um programa de Gover-
no. Talvez, ele fosse do conhecimento da população 
ou não, mas ele foi absorvido no PPA. O PPA é uma 
reabsorção do Programa de Governo do Presidente 
Lula. Ele está lá. Não sei se está mencionado, porque 
questões de Governo não se pode dizer. Mas, as dire-
trizes estão lá. Eu sei disso, porque o meu Ministério 
foi particularmente responsável pela elaboração desse 
programa, que é de longo prazo. Para nortear o de-
senvolvimento do País, acredito que tenhamos de ter 
programas de longo prazo. E ele já está sendo posto 
em prática atualmente.

Quais são, somente para mencionar muito ra-
pidamente as diretrizes e as prioridades desse plano 
de longo prazo? Primeiro, crescimento sustentado é o 
objetivo máximo; crescimento sustentável, com distri-
buição de renda. Como se alcança isso? Diminuindo 
a vulnerabilidade externa do País. Como se faz isso? 
Estimulando o setor externo. Como está sendo feito? 
Aumentando o superávit comercial e diminuindo a nos-
sa dependência de capitais externos.

Terceiro, como se faz para o crescimento susten-
tado? Aumentando os investimentos em infra-estrutura, 
eliminando os gargalos. E isso está sendo perseguido 
não somente criando o cenário para o setor privado 
fazer mais investimentos, mas criando novos meca-
nismos como esse do PPP, para os quais estamos 
aguardando a aprovação aqui, no Senado, de modo 
que possamos atrair o setor privado. O setor privado 
está interessado e irá participar.

E, finalmente, por último e não menos impor-
tante, como se diz em inglês, um sólido programa 
social, de modo que esse crescimento, por fim, seja 
um crescimento com distribuição de renda, aumen-
tando o mercado interno. Temos de criar um mercado 
de massa no País. Esse é um dos objetivos princi-
pais desse projeto. Como se faz isso? Aumenta-se a 
riqueza e a distribui ao mesmo tempo em que ela é 
gerada, criando um mercado de massa, transferindo 
renda para a população mais pobre. Isso se faz di-
versas maneiras. O salário-mínimo é uma maneira. 
É sim. Concordo plenamente. Também o é a Bolsa-
Família, os programas de saúde, e outros programas 
que o Governo possui nesse sentido.

Então, eu diria que é um plano coerente que está 
sendo posto em prática. Infelizmente, tivemos uma tran-
sição difícil e, muitas vezes, ela ainda não apareceu. 
Eu diria que ela está começando a aparecer. Começa 
a aparecer o crescimento econômico que não pude-
mos ter no ano passado. Ela começa a aparecer. Este 
ano já será um ano melhor, um ano de crescimento. 
Mas, a minha preocupação é que esse crescimento se 
consolide e que se repita nos próximos anos. Que não 
seja um crescimento isolado, somente de um ano; mas 
que seja um crescimento sustentável e crescente. No 
próximo ano, seja mais de quatro; no outro, mais de 
cinco. O Brasil tem potencial para fazer isso. E crescer 
com estabilidade, pois isso é importante. Nós temos as 
condições e estamos caminhando para isso.

Bem, em relação aos comentários do Senador 
Paulo Paim, acredito que já comentei um pouco acer-
ca deles, da seguridade social. Quanto às suas pro-
postas, V. Exª me pergunta o que penso em desone-
rar a folha de pagamentos e transferir uma parte para 
o faturamento? Concordo plenamente. Aliás, isso faz 
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parte da proposta de reforma tributária que o Governo 
apresentou e que foi aprovada, em parte.

Então, no futuro, devemos transferir para o fatu-
ramento. É claro que isso tem de ser feito de forma or-
denada, porque sabemos que são movimentos que às 
vezes podem atrapalhar um pouco; não queremos tam-
bém onerar o faturamento. Então, é um equilíbrio meio 
difícil de conseguir. Mas diria que isso é bom porque 
estimula o emprego. Não tenho dados suficientes para 
me manifestar a respeito do reajuste R$0,20 por hora; 
teria que fazer os cálculos. E o reajuste anual de duas 
vezes o PIB não sei se é possível. Acho que devemos 
caminhar para um plano nacional de salário mínimo, 
como o Senador Saturnino, outros parlamentares e o 
senhor mencionou, e estabelecer alguma regra. Acho 
que podemos estabelecer alguma regra, olhando para 
o longo prazo, uma recuperação possível, como dis-
se o Senador Saturnino, sem comprometer as outras 
coisas. Porque não adianta: você resolve o problema 
do salário mínimo e cria vários outros problemas que 
serão fatais para a própria população que se beneficia-
ria. Mas concordo: vamos olhar para um longo prazo 
nessa questão, de modo que até evitemos ficar nos 
debatendo em torno do curto prazo. Podemos ter uma 
cooperação entre o Congresso, o Executivo, as centrais 
sindicais, que estão interessadas nisso, de modo que 
possamos avançar nesse sentido.

Senador Saturnino, fico satisfeito de que o eco-
nomista Márcio Poshman tenha esclarecido a questão 
de que aumentar o salário não aumenta o desemprego. 
De qualquer maneira, já tinha declarado aqui que, in-
dependente disso, o Governo é favorável ao aumento 
do salário mínimo, independente de se essa tese fosse 
verdadeira ou não. Felizmente ela não é verdadeira. 
Então, estamos tranqüilos. Quanto a erro de aprecia-
ção, eu não acredito que houve erro de apreciação da 
realidade, da dramaticidade da situação em que nos 
encontrávamos em 2000. Tanto que fizemos um ma-
nifesto, dizendo: não, infelizmente vamos precisar do 
Fundo Monetário. O que nós sabemos que não é nada 
agradável, principalmente para mim, que sempre criti-
quei as fórmulas do Fundo Monetário. Mas, na situação 
de emergência, tem que ir para UTI, ser entubado, re-
ceber oxigênio, senão o paciente morre. Eu diria que 
não tínhamos, talvez, todos os elementos. Você tem 
que entrar no BNDES para saber os “esqueletos” que 
têm lá dentro, não tem como saber de fora, o próprio 
Governo não informa. Embora o Governo anterior ti-
vesse boa vontade de informar, fez uma transição ci-
vilizada, democrática e disponibilizou, mas tudo você 
não sabe. Na hora em que você senta lá, fala: puxa 
vida, tem um “esqueleto” aqui que eu não percebi. Foi o 
caso do “esqueleto” das elétricas, por exemplo. Eu digo 

isso com tranqüilidade porque nós até já superamos; 
o BNDES já teve lucro e, portanto, superou. Você não 
pode dizer, quando você está no auge da crise, que 
tal banco está balançando, porque, senão, você sabe 
o que acontece com o mercado. Hoje você pode dizer 
porque já superou o problema, já resolveu. Então, eu 
diria que tínhamos conhecimento, não houve nenhum 
erro, sabíamos da dramaticidade da situação, não co-
nhecíamos alguns dados, principalmente “esqueletos” 
como esse que surgiu agora, da Previdência. E “esque-
leto” no Brasil são R$12 bilhões, estamos falando da 
casa de bilhões. Isso ai é suficiente para frustrar um 
plano de investimento. Então, estamos lutando para 
que isso não aconteça, não deixar esse “esqueleto” 
atrapalhar esse projeto que estamos implantando, 
que tem no investimento um dos pilares importantes. 
E estamos administrando da forma possível. A solução 
mais simples seria criar um tributo para poder arrecadar 
mais. Aí poderíamos até dar um salário mínimo maior, 
mas há uma resistência natural da sociedade, porque 
sabemos que não é uma boa composição tributo alto, 
juro alto, etc. Temos que caminhar na direção inver-
sa: estabilizar o tributo para, um pouco mais adiante, 
baixar. A carga dos tributos tem que baixar, mas sem 
ameaçar a responsabilidade fiscal. Mas esse é um 
objetivo que o Governo tem no futuro.

Eu diria, Presidente, que tentei responder a to-
das as questões.

O SR. PRESIDENTE (Tasso Jereissati) – Minis-
tro, apenas em relação á promessa de dobrar o salá-
rio mínimo.

O SR. GUIDO MANTEGA – Ah, desculpe.
Não sei da realidade de Minas Gerais. Então, 

não posso me manifestar, não conheço o orçamen-
to, a disponibilidade do Governo. Agora o que posso 
dizer é que conheço do Governo Federal, e a nossa 
situação é difícil, mesmo porque procuramos ajudar 
os Estados. Por exemplo, agora, transferindo esses 
recursos da Cide para que os Estados possam repa-
rar as suas estradas, 29% da Cide serão transferidos 
para os Estados.

Ninguém está em situação fácil; acredito que 
o Governo de Minas está numa situação dramática, 
como estão os Estados de São Paulo, do Rio Grande 
do Sul, os Estados do Norte do País. Os prefeitos, por 
exemplo. Tivemos uma manifestação de prefeitos contra 
o aumento do salário mínimo, porque senão algumas 
prefeituras iriam quebrar.

Quanto ao cumprimento do que eu diria ser mais 
que uma promessa – um desejo – do Presidente em 
aumentar o poder de consumo do salário mínimo, nós 
vamos fazer o possível para que isso se verifique. Em 
qual prazo eu não sei. Porque eu acho que temos que 
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olhar para um programa de longo prazo onde isso 
seja acomodado. Então, é o que posso lhe dizer em 
relação a isso. Vamos fazer todo o esforço do Governo 
para tentar cumprir esse objetivo e essa meta que foi 
estabelecida. Iremos o máximo possível nessa meta. 
Se vai ser cumprida ou não, vamos esperar o término 
do Governo.

O SR. PRESIDENTE (Tasso Jereissati) – Ministro 
Guido Mantega, queria agradecer muito, em nome da 
Comissão e dos Deputados e Senadores, a sua pre-
sença aqui, a gentileza e a cordialidade com que se 
desenvolveram os debates. Acrescento que teremos 
amanhã, às 10 horas, o último encontro da Comis-
são, quando será lido o relatório do Deputado Rodri-
go Maia. Há uma proposta do Senador Sibá Machado 
de convocar a diretoria do Dieese, o que é impossível 
em função de amanhã ser o dia final. E também do 
Deputado Goldman de convocar o Ministro Amir Lan-
do, que não veio hoje, para vir amanhã. É preciso es-
clarecer que, novamente, tentamos hoje, durante toda 
a manhã, contato com o Ministro Amir Lando. Tenho 
certeza de que não é má vontade ou desprezo de S. 
Exª por esta Casa.

Muito obrigado, Ministro Mantega.

(Levanta-se a reunião às l3h59min.)

SECRETARIA-GERAL DA MESA

SUBSECRETARIA DE COMISSÕES

SERVIÇO DE APOIO ÀS COMISSÕES MISTAS

COMISSÃO MISTA DESTINADA A EXAMINAR E 
EMITIR PARECER SOBRE A MEDIDA 

 PROVISÓRIA Nº 182, DE 29 DE ABRIL DE 2004 E 
PUBLICADA NO DIA 30 DO MESMO MÊS E ANO, 

QUE “DISPÕE SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO  
A PARIR DE 1º DE MAIO DE 2004, 
 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

Ata da Quarta Reunião, Realizada em 13 de 
maio de 2004

Às dez horas e vinte e dois minutos do dia treze 
de maio do ano de dois mil e quatro, na sala número 
dois da Ala Senador Nilo Coelho, Senado Federal, re-
úne-se a Comissão Mista acima especificada com a 
presença dos Senhores Senadores Efraim Morais, lasso 
Jereissati (Presidente), César Borges, José Agripino, 
Paulo Paim, Rodolpho Tourinho, Leonel Pavan, Paulo 
Elifas, Antero Paes de Barros, Garibaldi Alves Filho, 
Eduardo Azeredo e dos Senhores Deputados Virgí-
lio Guimarães, Luiz Sérgio, Rodrigo Maia (Relator), 
Onyx Lorenzoni, Alberto Goldman, Eduardo Paes, Dr. 
Pinotti e Fernando Coruja. Deixa de comparecer, por 

motivo justificado, o Senador Magno Malta. Havendo 
número regimental, assume a presidência, eventual-
mente, o Senador José Agripino, que declara abertos 
os trabalhos da Comissão destinados à discussão e 
votação do relatório. O Presidente passa a palavra ao 
Relator, Deputado Rodrigo Maia que antes de proferir 
o seu relatório, apresenta Requerimento de retirada da 
Emenda nº 49, de sua autoria, que foi acatada pelo Pre-
sidente. Após a leitura do relatório, o Deputado Virgílio 
Guimarães, solicita pedido de vista por um dia, que em 
seguida, após ouvir esclarecimentos do Relator, reti-
ra o seu pedido. O Senhor Presidente, Senador José 
Agripino, submete ao plenário, a dispensa das leituras 
das Atas das reuniões dos dias 11 e 12 de maio, sendo 
aprovada. Apresentado requerimento de votação em 
separado pelo Deputado Virgílio Guimarães que ficou 
prejudicado pela falta de quorum para deliberação. 
Discutem a matéria os Senhores Senadores Arthur 
Virgílio, Antonio Carlos Magalhães, Jéfferson Peres, 
Leonel Pavan, Efraim Morais, Eduardo Suplicy, Almeida 
Lima, Paulo Paim, Garibaldi Alves Filho e Deputados 
Rodrigo Maia (Relator), Virgílio Guimarães, Moroni 
Torgan, Onyx Lorenzoni, Beto Albuquerque, Fernan-
do Coruja, José Carlos Aleluia. Durante a discussão, 
presidem a reunião os Senhores Senadores Tasso 
Jereissati (Presidente) e José Agripino e o Deputado 
Moroni Torgan. Discutida a Medida, sem quorum para 
votação, o Senhor Presidente declara encerrada a reu-
nião, lavrando eu, Hermes Pinto Gomes, Secretário da 
Comissão, a presente ata que, após lida e aprovada, 
será assinada pelo Senhor Presidente e irá à publica-
ção juntamente com as notas taquigráficas. – Senador 
Tasso Jereissati, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Agripino) – Há nú-
mero regimental. Presentes 09 membros titulares da 
Comissão.

Declaro aberta a 4ª reunião da Comissão Mista 
destinada a examinar e emitir parecer sobre a MP nº 182, 
emitida em 29 de abril de 2004, publicada no dia 30 do 
mesmo mês e ano, que dispõe sobre o salário mínimo a 
partir de 1º de maio de 2004 e dá outras providências.

A pauta de hoje destina-se especificamente à 
discussão e votação do relatório do Deputado Rodri-
go Maia, a quem passo a palavra para proferir o seu 
relatório.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Agripino) – Pela or-
dem, Senador Arthur Virgílio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – An-
tes da leitura do relatório do ilustre Deputado Rodri-
go Maia, quero fazer o registro de que estamos hoje 
encerrando uma etapa muito relevante de discussão, 
para repetir uma figura muito querida nossa aqui da 
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Casa, “discussão qualificada”, sobre salário mínimo 
com uma significativa ausência dos representantes 
da base governista, numa inversão de valores e de 
prioridades que jamais pensei que pudesse viver para 
ver. O PT obstruindo sessão, o PT pouco disposto a 
discutir salário mínimo. É um registro, mas, de qual-
quer maneira, ressalte-se que esta Comissão, presidi-
da pelo Senador Tasso Jereissati e que deveria estar 
sendo brilhantemente vice-presidida pelo Senador 
Paim, que, aliás, foi o brilhante Presidente da última 
reunião, e relatada pelo Deputado Rodrigo Maia, mos-
trou equilíbrio: ouviu de maneira plural as diversas 
correntes que se interessam pelo estudo técnico do 
salário mínimo e convidou Ministros para virem aqui 
expor seus pontos de vista – um deles veio e outro 
não. Enfim, nada foi tendencioso, nada parecido com 
o que se fazia no passado em termos de Oposição, 
e oposição canhestra, algo diferente.

Agora estamos aqui prontos para testar as armas 
do debate em cima de um relatório técnico, fundamen-
tado em fonte de financiamento absolutamente reais, 
factíveis, realizáveis, para desmistificarmos a idéia de 
que fora de R$280,00 não há salvação. Há sim! E não 
é a oposição entre demagogos, neodemagogos, e neo-
austeros, é a oposição entre pessoas responsáveis e 
sensíveis e pessoas que, supostamente convertidas à 
austeridade fiscal, de repente passaram a agir como os 
cristãos novos, aqueles que saem exatamente confor-
me o figurino mais estrito e mais ortodoxo, ou perdem a 
credibilidade, até por serem cristãos novos. Os cristãos 
novos são aqueles que jogam mais duramente, com mais 
força, para obter resultados mais inquisitoriais.

Ouço, como imagino que a Casa inteira, a Nação, 
os Senadores presentes, uma maioria muito expressiva 
de Senadores da Oposição, Deputados da Oposição, 
o relatório do Deputado Rodrigo Maia, seguro de que 
S. Exª elaborou, junto com o Senador Tasso Jereissati 
e sem dúvida alguma sob a supervisão do Senador 
Paulo Paim, um trabalho consistente, um trabalho que 
haverá de encher de orgulho a todos nós, porque pro-
cura mostrar, com base nos princípios do ajuste fis-
cal, nos princípios do respeito às contas públicas, do 
respeito ao impacto sobre a previdência, do respeito 
ao impacto sobre as prefeituras, qual o máximo salá-
rio mínimo que a racionalidade e a responsabilidade 
permitem, nada além disso: um tostão a menos fica 
um pouco cruel, um tostão a mais nos parece irres-
ponsabilidade. Mas o limite entre a responsabilidade e 
a irresponsabilidade não são os perversos R$260,00, 
mas sim R$275,00, que propusemos e que imagino, 
não conheço o relatório, possam vir contemplados na 
palavra do ilustre Deputado Rodrigo Maia.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (José Agripino) – Vamos 
passar a palavra ao Relator.

Há requerimento sobre a mesa de retirada da Emen-
da nº 49, apresentada à MP nº 182, de 2004, que diz: 

“Requeremos a V. Exª, nos termos do art. 
151 do Regimento Comum, combinado com o 
art. 256, inciso I, § 1º, do Regimento do Senado 
Federal, a retirada da Emenda nº 49, de minha 
autoria, apresentada à MP nº 182.”

Assina o Deputado Rodrigo Maia.
O requerimento será apreciado tão logo aconteça 

o quorum para deliberação da Comissão.
O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Sr. Pre-

sidente, queria primeiro parabenizar o Senador Paulo 
Paim pela sua posição firme em relação à questão do 
salário mínimo. S. Exª mantém sua coerência desde a 
época em que éramos Deputados Federais.

É de se lamentar, no entanto, que, em se tratando 
de salário mínimo, o PT faça obstrução e não queira 
votar o relatório. Trata-se de aumento de salário míni-
mo, e a matéria poderá não ser votada hoje porque o 
PT está em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (José Agripino) – Concedo 
a palavra ao Deputado Rodrigo Maia.

O SR. RODRIGO MAIA (PFL – RJ) – Agradeço ao 
Senador Arthur Virgílio as palavras. Agradeço também 
ao meu Partido, o PFL, e ao PSDB, que me deram a 
oportunidade de relatar essa importante matéria. Agra-
deço aos meus companheiros de Bancada, Deputados 
Onyx Lorenzoni e Moroni Torgan, pela colaboração e 
pelo apoio à minha indicação. Agradeço ao Senador 
Paulo Paim, que, independentemente da decisão do 
seu Partido, manteve sua postura, colaborando com 
as informações necessárias para que o relatório pu-
desse ser elaborado.

Voto do Relator.

Da admissibilidade.
Conforme determina a Constituição Federal e a 

Resolução nº 1, de 2002, do Congresso Nacional:
Art. 5º Cabe ao Congresso Nacional, no que toque 

às medidas provisórias, deliberar sobre atendimento 
dos pressupostos constitucionais nos quais se incluem 
a relevância e a urgência, bem como sobre a adequa-
ção orçamentária financeira e o mérito. 

O art. 62 da Constituição Federal dispõe: 
**Art 62. Em caso de relevância e urgência, o 

Presidente da República poderá adotar medidas pro-
visórias, com força de lei, devendo submetê-las de 
imediato ao Congresso Nacional... 

O § 1º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002, do 
Congresso Nacional, determina: 

Art. 2º ............................
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§ 1º Na data de publicação da medida provisória 
no Diário Oficial será enviado ao Congresso Nacional 
seu texto, acompanhado da respectiva mensagem e 
documentos que revelem a motivação do ato.

A admissibilidade depende, dessa forma, da obe-
diência aos pressupostos constitucionais, relevância e 
urgência, bem como do atendimento ao mencionado dis-
positivo do Regimento Comum do Congresso Nacional.

A elevação do salário mínimo, por ser uma polí-
tica social de tão vasto impacto, certamente é matéria 
relevante para este Parlamento. Quanto à urgência, 
entretanto, cabem algumas considerações.

Entendemos urgência para fins de análise de me-
dida provisória sobre duas perspectivas. A primeira seria 
aquela em que um fato surge de forma não prevista, 
inesperada, e exige a atuação imediata da autoridade 
competente. A segunda seria aquela em que se está 
diante de um fato previsível, mas, por negligência ou 
algum outro tipo de impedimento, a autoridade com-
petente não atua com necessária e adequada anteci-
pação e previdência.

Creio que a edição da medida provisória do salário 
mínimo seria urgente dentro dessa segunda perspec-
tiva. Por mais de uma década, o salário mínimo vem 
sendo reajustado no primeiro semestre do ano. Assim, 
é bastante previsível e antecipável o fato.

Dessa forma, seria conveniente que todos os 
estudos para a adoção do aumento fossem feitos pre-
viamente e que a proposição fosse enviada ao Con-
gresso Nacional para tramitação no regime ordinário 
de exame das leis em geral.

Vale ressaltar que, por ocasião da votação da Lei 
Orçamentária Anual, os Parlamentares realizem estu-
dos e discussões sobre a elevação do salário mínimo, 
pois o Congresso, ao cumprir o seu papel, antevê e age 
previamente em relação a suas obrigações.

Agora, no entanto, a fim de evitar um mal maior 
para a população brasileira, aceitamos também a ur-
gência dessa medida provisória, muito embora pu-
desse ter havido uma atuação mais responsável do 
Poder Executivo, permitindo maior discussão neste 
Congresso Nacional.

Nesse sentido, os requisitos constitucionais de 
relevância e urgência da presente medida provisória 
restam evidenciados.

Com base no exposto e tendo em vista o cum-
primento do que estabelece o art. 62 da Constituição 
Federal e o que dispõe a Resolução nº 1, de 2002, so-
mos pela admissibilidade da medida provisória.

Da constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa.

A matéria contida na medida provisória não se 
insere entre aquelas de competência exclusiva do 

Congresso Nacional ou de qualquer de suas Casas, 
da mesma forma que não se contrapõe aos temas 
cujo tratamento é vedado por intermédio desse ins-
trumento normativo.

A medida provisória em tela coaduna-se com o 
ordenamento jurídico vigente. Foi redigida atendendo 
a todas as normas relativas à boa técnica legislativa, 
possuindo clareza, precisão e ordem lógica em con-
formidade com a Lei Complementar nº 95, de 1998, 
alterada pela Lei nº 107, de 2000, que dispõe sobre a 
elaboração e consolidação das leis.

Pelo exposto, votamos pela constitucionalidade, 
juridicidade e boa técnica legislativa da Medida Provi-
sória nº 182, de 2004.

Da Adequação Financeira e Orçamentária.
A análise da adequação financeira e orçamentária 

da MP nº 182, de 2004, deve seguir as disposições da 
Resolução nº 1, de 2002, do Congresso Nacional, que, 
no § 1º do art. 5º, define que o exame da compatibilida-
de e adequação orçamentária e financeira das medidas 
provisórias abrange a análise da repercussão sobre a 
receita ou sobre a despesa pública da União e da impli-
cação quanto ao atendimento das normas orçamentá-
rias e financeiras vigentes, em especial a conformida-
de com a Lei Complementar nº 101, de quatro de maio 
de 2001, a Lei do Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e a Lei Orçamentária da União.

A medida provisória em comento trará impacto às 
despesas da União, sobretudo por suas implicações 
nos benefícios previdenciários e assistenciais.

Conforme demonstra a exposição de motivos 
anexa à medida provisória, o impacto nas despesas 
no ano de 2004 será de R$2,22 bilhões. Desse to-
tal, R$1,87 bilhão já estavam previstos na Lei Orça-
mentária Anual e os R$343 milhões restantes seriam 
custeados por meio de remanejamento de dotações 
orçamentárias.

A nota técnica elaborada pela Consultoria de 
Orçamento do Senado, parte integrante do proces-
so de análise da medida provisória, aponta algumas 
incorreções técnicas na proposição. Não obstante, 
entendemos que tais problemas não comprometem 
a tramitação da medida provisória, pois suas explica-
ções estão equacionadas dentro da Lei Orçamentária 
Anual em vigor.

Diante do exposto, consideramos ser a MP nº 182, 
de 2004, nos termos da Resolução do Congresso Na-
cional, adequada orçamentária e financeiramente.

Do Mérito.
A Política de incremento do poder aquisitivo do 

salário mínimo no Brasil é de extrema importância. 
Conforme já dito, o salário mínimo é a remuneração de 
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milhões de trabalhadores formais e informais e também 
de milhões de aposentados e pensionistas.

Sabemos que a política do salário mínimo é fun-
damental no combate à pobreza e à desigualdade de 
renda. No Brasil, 22 milhões de trabalhadores recebem 
um valor igual ou superior ao salário mínimo, que re-
presenta 31,5% dos ocupados com rendimento.

O impacto do aumento do salário mínimo faz 
sentir diretamente sobre 45% destes trabalhadores, 
entre formais e informais. Vale dizer que o incremento 
de 10% do salário mínimo contribui para que 88 mil 
famílias saíam da linha de pobreza.

A diferença entre o salário mínimo e os maiores 
salários registrados na Pnad é de 250 vezes. Cada 
1% de acréscimo no salário mínimo reduziria em 0,5% 
essa desigualdade.

Por fim, em 1995, por exemplo, a elevação do 
salário mínimo de R$70 para R$100 reduziu a pobre-
za em 10%.

Ademais, a cada um real consumido pelas famí-
lias beneficiadas com o aumento do salário mínimo, 
em gemi sujeitas principalmente à tributação direta, 
corresponde a uma entrada de 24 centavos nos co-
fres públicos.

Entendemos, dessa forma, que a busca da me-
lhoria das condições de vida dos trabalhadores brasi-
leiros passa por uma política de elevação do valor do 
salário mínimo.

Assim, nossa primeira avaliação é de que o Po-
der Executivo foi tímido no aumento real que concedeu 
– apenas 1,23%. É uma elevação insuficiente tanto para 
permitir a melhoria das condições de vida do trabalha-
dor quanto para cumprir a promessa de campanha que 
ambicionava dobrar o valor deste piso nacional.

Para cumprir a promessa de campanha, dobrar 
o salário mínimo, seu valor teria que ser de R$441,15 
no final do Governo, que, se escalonado nas três par-
celas restantes – 2004, 2005 e 2006 – exigiria que o 
salário fosse reajustado para R$295.

Essa esperança, infundida no coração do brasilei-
ro mais simples, reverberou com força, pois pequenos 
acréscimos em níveis de renda muito pequenos, como é 
o caso do valor do salário mínimo, têm significativos im-
pactos na melhoria de vida daqueles que o recebem.

Caberia ao Congresso Nacional, como fórum de 
representantes da população brasileira, fazer valer as 
promessas de campanha pelas quais se decidiu a elei-
ção. Nada obstante, compete a este mesmo Congres-
so zelar pelos bons interesses da economia brasileira 
com responsabilidade e sensatez.

Por essa razão, o presente relatório não endossa e 
não cobra o valor de R$295, inerente à proposta de cam-

panha, vez que tal proposição implicaria um ônus fiscal 
superior a R$8,3 bilhões nos próximos oito meses.

A alegação oficial do Governo para não conceder 
um aumento salarial maior do que R$260 seriam as 
restrições orçamentárias. Entendemos que o tema não 
foi bem discutido e permite avaliações alternativas.

Abaixo apresentamos nossa análise para embasar 
um aumento do salário mínimo para R$275, consubs-
tanciado em folgas orçamentárias que não impactam 
os resultados do Governo Federal.

Houve arrecadação no primeiro bimestre su-
perior à prevista no Decreto nº 5.027, de 2004, que 
limitou as despesas aprovadas na Lei Orçamentária 
Anual de 2004.

O excesso arrecadado, se analisado e conside-
rada a estacionalidade na arrecadação das receitas, 
permite supor que as previsões de receitas aprovadas 
na LOA 2004 se realizarão com excesso de arrecada-
ção devido ao aumento de alíquotas como no caso da 
Cofins e também aumento na base de cálculo como 
ocorre na importação de insumos.

Será possível, portanto, utilizar o recurso adi-
cional para o aumento do salário mínimo, estando de 
acordo com o mandamento do § 2º, do art. 17 da Lei 
Complementar nº 101. Todavia, não utilizaremos como 
fonte de recurso o excesso de arrecadação em relação 
ao decreto de contingenciamento pois embora exista 
a Lei de Responsabilidade Fiscal em seu art. 9º, § 1º 
determina que no caso de restabelecimento da receita 
prevista, ainda que parcial, deverá ocorrer à recompo-
sição das dotações cujos empenhos foram limitados. 
Portanto, as dotações aprovadas na LOA 2004 devem 
ser preservadas.

Outrossim, se utilizássemos o excesso de arre-
cadação em relação ao decreto, estaríamos retirando 
os recursos destinados aos investimentos no valor de 
3,18 milhões cuja origem são, em maioria, de emendas 
parlamentares. Para contornarmos essas barreiras, 
propomos outras fontes de recursos para o custeio de 
reajuste do salário mínimo.

Pressupostos adotados para a elevação do sa-
lário mínimo: 

1) o aumento líquido nas despesas previdenciá-
rias e assistenciais provenientes do reajuste proposto 
ao salário mínimo, será de três bilhões, trezentos e 
setenta e três milhões de reais nos oito meses res-
tantes de 2004.

Esse cálculo adotou como base a informação 
oficial “aumento líquido das despesas previdenciárias 
e assistenciais de trezentos e quarenta e sete milhões 
por ano, a cada aumento de um ponto percentual no 
valor do salário mínimo.
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O passivo previdenciário deverá ser considerado 
apenas em seu fluxo para os meses restantes do exercício 
de 2004, avaliado em um bilhão e trezentos milhões.

As fontes de recursos que poderão custear o 
aumento do salário mínimo são: o excesso de arre-
cadação em relação à lei orçamentária de 2004 que 
atingirá o valor de, no mínimo, 1,4 bilhão; a redução 
nas necessidades do superávit primário por queda do 
PIB de setecentos milhões; os recursos reservados na 
LOA 2004 para o aumento do salário mínimo de 1,8 
bilhão conforme Documento Interministerial nº 5 e re-
manejamento de dotações orçamentárias no valor de 
quinhentos e quatro milhões.

Apresentamos tabelas demonstrando que o sa-
lário mínimo pode ser reajustado para R$275,00 con-
forme tabela abaixo.

Verificamos, conforme o quadro demonstrativo 
acima, que a fonte de recursos para o aumento do sa-
lário mínimo proposto de R$275,00 para os anos de 
2005/2006, a elevação da carga tributária, a priorização 
das despesas aliada à menor necessidade do superá-
vit primário, são alternativas que poderão suportar o 
impacto causado pelo aumento proposto.

Cabe registrar ainda que as decisões do Gover-
no Federal não vêm levando em consideração os as-
pectos sociais especialmente com relação aos traba-
lhadores de baixa renda. Ao invés de alocar recursos 
para um reajuste mais digno do salário mínimo, optou 
por destinar recursos para a aquisição de um avião 
presidencial, criação de cargos comissionados e ou-
tros conforme demonstro a seguir em uma relação de 
gastos adicionais.

Outro ponto fundamental foi à postergação do 
aumento do salário mínimo que antes era reajusta-
do em 1º de abril e agora passou a ser 1º de maio. A 
exposição de motivos da MP gastou sete parágrafos 
de um total de quinze para explicar o por quê dessa 
postergação.

Infelizmente, nenhum deles fez referência à perda 
que se impingiu àquele se recebe um salário mínimo 
e teve que passar mais um mês sem receber aumen-
to de forma, talvez, casual, o período de reajuste que 
era de doze meses passou a ser de treze, um número 
muito emblemático.

Em relação ao aumento do salário família, en-
tendemos que ele melhora a situação de parcela dos 
trabalhadores, mas cabe a discussão de um ponto. Faz 
jus ao salário família o trabalhador formal, com cadei-
ra assinada, que recebe, pela medida provisória, até 
R$586,19. Dessa forma, somente se beneficiou com 
o aumento uma parcela de baixa remuneração mais 
formalizada da população brasileira.

Questionamos se não teria sido mais convenien-
te aplicar os recursos gastos na devolução do salário 
família com o salário família e assim permitir a esse 
ultimo um aumento maior pois como é sabido, a maio-
ria dos trabalhadores brasileiros está na informalidade 
e iria se beneficiar, de alguma forma, de um salário 
mínimo maior.

Em suma, o Governo optou por um gasto que 
poderia ter sido mais eficiente em termos sociais. Só 
a título de exemplo: a fim de combater a pobreza seria 
mais útil o incremento no Programa Bolsa-Família que 
teria um foco mais preciso na pobreza e viria acompa-
nhado de incentivos à maior escolarização das crian-
ças pobres. Contudo, a fim de não criar prejuízos aos 
trabalhadores que já estão recebendo maior salário 
família, optamos por não alterar os valores propostos 
pelo Poder Executivo.

Quanto as 78 emendas, mais de 50 delas pro-
põem um salário mínimo superior. Com a nossa pro-
posta de elevar o salário mínimo para R$275,00, aca-
tamos integralmente a emenda dos Deputado Benedito 
Dias e Ronaldo Vasconcellos* e a emenda proposta em 
conjunto pelos Líderes do PFL e PSDB na Câmara dos 
Deputados, Deputados José Carlos Aleluia e Custó-
dio Mattos*. Da mesma forma, acatamos parcialmente 
todas aquelas outras emendas que propõem valores 
superiores a R$260,00.

Assim, quanto ao aspecto formal e material, voto 
pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica 
legislativa, pelo atendimento dos pressupostos cons-
titucionais de relevância e urgência, pela adequação 
financeira e orçamentária. E, no mérito, pela aprova-
ção da Medida Provisória nº 182, de 2004, na forma 
do projeto de lei de conversão em anexo e pela apro-
vação das Emendas de nºs 1 a 5, 7, 9 a 38, 41 a 47, 
50, 51, 53, 55 a 58, 60, 69, 70, 73, 75 a 77, e pela re-
jeição das demais.

É o relatório.
O SR. PRESIDENTE (José Agripino) – Concluída 

a leitura do relatório, a matéria entra em discussão.
Temos inscritos, até o presente momento, os 

Deputados Moroni Torgan, Virgílio Guimarães e Onyx 
Lorenzoni e o Senador Arthur Virgílio.

O SR. VIRGÍLIO GUIMARÃES (PT – MG) – Sr. 
Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Agripino) – Pela or-
dem, o Deputado Virgílio Guimarães.

O SR. VIRGÍLIO GUIMARÃES (PT – MG) – Sr. 
Relator, há exatamente um minuto – marquei no relógio 
– recebi o relatório. Não tive tempo de apreciá-lo. Não 
recebi com antecedência por meio eletrônico. Mesmo 
não desejando interromper a discussão ou a votação, 
vou pedir vistas pelo prazo de um dia. Se eu concluir a 
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análise antes, comprometo-me, ainda nesta reunião, a 
devolver o relatório. Não tenho a menor condição de vo-
tar, Sr. Presidente. Recebi o texto há apenas um minuto. 
Pedi à Assessoria, e não havia sequer cópia. A única 
coisa que pude observar aqui foi, creio, que a principal 
fonte do financiamento do salário mínimo seria a refor-
ma agrária. Assustei! Em sendo assim, peço vistas a V. 
Exª por um prazo máximo de um dia, sem interromper 
a discussão, porque posso, a qualquer instante, me dar 
por satisfeito com os dados e devolver o relatório.

Sou economista e quero conferir os dados a res-
peito da recuperação do salário e o cálculo do salário 
real. Não tive tempo para isso. Tenho aqui comigo a 
série, inclusive, dos valores pagos pelo Governo ante-
rior, mas o Deputado Rodrigo Maia afirmou que, para 
o poder aquisitivo do salário anterior ser dobrado, se-
ria necessário um determinado valor. Em princípio, 
acredito, até porque S. Exª é um deputado dos mais 
competentes da Casa, mas eu, que fiz minha vida es-
tudando o tema, gostaria, por segurança, de testar os 
dados. Portanto, peço vistas a V. Exª, sem interrupção 
da discussão, Sr. Presidente. Comprometo-me a devol-
ver assim que concluir a análise dos dados.

O SR. PRESIDENTE (José Agripino) – Antes de 
conceder o pedido de vistas do Deputado Virgílio Gui-
marães, gostaria de passar a palavra ao Relator, que 
tem informações importantes a respeito da matéria.

O SR. RODRIGO MAIA (PFL – RJ) – Deputado 
Virgílio Guimarães, V. Exª fique tranqüilo, pois esta-
mos cumprindo o prazo regimental. Conversamos com 
as Lideranças do Governo e já havíamos informado, 
ontem, pela imprensa, que não haveria quorum para 
deliberação na manhã de hoje.

Queremos hoje apresentar a nossa proposta 
com base no Regimento Interno e na Lei de Respon-
sabilidade Fiscal.

Com relação à reforma agrária, citamos no relatório 
que houve recursos adicionais para esse projeto. Não fize-
mos nenhuma proposta de retirada, até porque o Governo 
não teria capacidade gerencial para utilizar todos esses 
recursos. No ano passado, foram investidos no País R$2 
bilhões, R$1,7 bilhão apenas na reforma agrária. Este 
Governo não teria toda essa capacidade.

Fique tranqüilo, Deputado, porque ontem a im-
prensa divulgou que o Governo informava – sabíamos 
desse fato – que não haveria quorum para deliberar. 
Queremos o relatório apresentado hoje. De hoje até o 
dia da votação no plenário da Câmara dos Deputados, 
queremos discutir o relatório profundamente com a base 
do Governo. Temos convicção de que chegaremos a 
convencê-los de que esse valor de forma nenhuma 
prejudicaria as contas públicas do País.

O SR. VIRGÍLIO GUIMARÃES (PT – MG) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Agripino) – Concedo a 
palavra pela ordem ao Deputado Virgílio Guimarães.

O SR. VIRGÍLIO GUIMARÃES (PT – MG) – Sr. 
Presidente, ouvi as explicações do nobre Relator e, 
com base nelas, retiro o meu pedido de vista. A reunião 
transcorre, então, normalmente. Se houver iminência de 
votação e eu não me sentir suficientemente esclareci-
do, reservarei a mim o direito de refazer o meu pedido. 
Seguramente não será esse o caso. Em sendo assim, 
para que a reunião transcorra normalmente, retiro o 
meu pedido de vista.

O SR. ONYX LORENZONI (PFL – RS) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Tasso Jereissati) – Con-
cedo a palavra pela ordem ao Deputado.

O SR. ONYX LORENZONI (PFL – RS) – Sr. Pre-
sidente, o Deputado Rodrigo Maia, Relator da Comis-
são e autor da Emenda nº 49, solicitou a retirada da 
emenda. Alerto a todos para o que dispõe o art. 42: “A 
retirada de qualquer proposição só poderá ser requerida 
por seu autor e dependerá de despacho da Presidên-
cia”. O parágrafo único estabelece que competirá ao 
Plenário decidir sobre a retirada de proposição com 
a votação iniciada. Anteriormente, o Presidente José 
Agripino recebeu a orientação de que a matéria será 
submetida ao Plenário. Deveria ser assim porque não 
estava em votação. O art. 42 suporta a retirada pelo 
autor com a aquiescência de V. Exª.

Era esse o encaminhamento que queria fazer em 
relação a essa questão de ordem, para que não fique 
nenhuma dúvida em relação à legitimidade do ato pra-
ticado pelo Deputado Rodrigo Maia e à autoridade de 
que V. Exª está investido para autorizar a retirada da 
Emenda nº 49, já que V. Exª não pode relatar matéria 
que ele mesmo emendou.

O SR. PRESIDENTE (Tasso Jereissati) – Depu-
tado, assim que houver quorum, deliberaremos sobre 
a matéria.

O SR. ONYX LORENZONI (PFL – RS) – Sr. Pre-
sidente, insisto em dizer que o art. 42 não exige quo-
rum, nem mesmo votação. O art. 42 é muito claro ao 
dizer que a retirada de qualquer proposição só poderá 
ser requerida por seu autor. E foi requerida pelo Depu-
tado Rodrigo Maia, dependendo apenas de despacho 
da Presidência. O mero acatamento da Presidência 
é suficiente. A informação que recebeu o Presidente 
anterior, Senador José Agripino, é que deveria subme-
ter ao Plenário a matéria, mas estou informando adi-
cionalmente que o parágrafo único do art. 42 dispõe 
que competirá ao Plenário decidir somente quando a 
emenda ou a proposição tiver sido colocada em vota-
ção, o que não é o caso.
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O SR. PRESIDENTE (Tasso Jereissati) – Des-
sa maneira, acatamos o pedido de retirada feito pelo 
Deputado Rodrigo Maia.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Tasso Jereissati) – Concedo 
a palavra pela ordem ao Senador Arthur Virgílio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, ficou bem esclarecida essa questão do 
recurso para a reforma agrária. Não pretendeu o Re-
lator mexer nisso. Ao contrário, S. Exª mostrou haver 
uma possibilidade remota de incluir junto com cortes 
de despesas, mas não essa, que é fundamental, colo-
cando numa outra conta, junto com despesas extras e 
supérfluas, como o avião presidencial e a contratação 
de servidores públicos não concursados. Tudo isso 
onera, diminui a capacidade de investimento, porque 
pesa sobre o custeio.

Saúdo, Sr. Presidente, no momento em que che-
gamos ao fim de uma jornada bonita, uma jornada de-
mocrática. Já havia feito aqui referências elogiosas à 
conduta de V. Exª e à do Senador Paulo Paim, que fica 
muito bem na Mesa. Na reunião presidida por V. Exª, 
Senador Paim, tudo se passou dentro do melhor critério, 
do maior respeito, prova de que não erraram os cole-
gas que o indicaram para vice-presidir esta Comissão, 
tão bem presidida pelo Senador Tasso Jereissati, aliás 
hoje muito bem presidida também pela figura elegante 
e competente do Senador José Agripino Maia.

Sr. Relator, sinto-me convencido pelo seu relatório. 
Observo até que seria possível, em tese, esticar esse 
valor, pedir mais, mas R$275,00 atende ao conjunto 
das perspectivas: respeito às contas públicas, respeito 
ao impacto sobre a Previdência, respeito às pequenas 
prefeituras, respeito ao trabalhador de salário mínimo, 
que merece o máximo.

Trabalhava sob uma ótica, Deputado Rodrigo 
Maia, e sob uma lógica que me dizia: “Arthur, alguém 
disse que R$256,00 é o possível”. Não era o que pen-
sava o Deputado Jorge Bittar no dia 23 de dezembro 
de 2002, e eu e V. Exª também estávamos presentes 
na votação do Orçamento. S. Exª dizia que poderia ser 
entre R$270,00 e R$276,00. “Se o Deputado Jorge Bit-
tar, competente e consciente como é, considera que 
pode ser um valor entre R$270,00 e R$276,00, é cla-
ro que estamos na pedida correta”, e nesse momento 
mostramos as fontes. Não foi, portanto, um número 
inventado, como já ocorreu em ocasiões passadas, 
em governos passados e com oposições passadas. 
Pelo contrário, é um número que corresponde à má-
xima possibilidade de se conceder o melhor mínimo 
para o trabalhador, respeitados os princípios das con-
tas públicas saudáveis. Se R$256,00 é o número do 

Ministro Palocci, Senador Paulo Paim, e R$260,00 do 
Presidente Lula, Sua Excelência seria menos respon-
sável do que o Ministro?

Não propus emenda alguma, apenas endossei a 
emenda do meu Partido, que, Senador Leonel Pavan, 
pelo Senado, sugeriu o valor de R$275,00, com muita 
presteza, mostrando seu compromisso com o traba-
lhador de salário mínimo. Endossei essa emenda por 
entendê-la cabível. Eu pensava em R$280,00 antes.

Mas veja, Senador Tasso Jereissati, se eu tivesse 
apresentado uma emenda para aumentar para R$260,30, 
será que eu mereceria o apodo de irresponsável? Não, 
não mereceria! Alguém teria coragem de dizer que o 
Senador Arthur Virgílio é irresponsável porque propôs 
R$260,30. Se é assim, pergunto: se não sou irrespon-
sável propondo esse valor, por que o Presidente Lula 
não deu os R$0,30 a mais? Ou sou irresponsável por-
que propus R$260,10 ou o Presidente Lula não deu o 
máximo para o mínimo salário deste País.

Na condução desta reunião, o Senador Tasso Je-
reissati e V. Exª, especialmente, estão de parabéns. O 
Senador Paulo Paim ajudou muito na feitura de tudo. V. 
Exªs trabalharam de comum acordo – foi o que percebi 
–, e deram um show de responsabilidade.

Estiveram aqui o importante e consciente eco-
nomista Raul Velloso, que afirmou ser melhor o valor 
de R$260,00 proposto pelo Presidente; o Sr. Marcelo 
Nery, que abriu uma outra perspectiva; e o Sr. Márcio 
Pochmann, que, mesmo vinculado ao Partido dos Tra-
balhadores, foi o que mais se abriu para a possibilida-
de de mudanças mais fortes na formatação do valor 
do salário mínimo.

Pensaram que o Senador Tasso Jereissati iria 
abdicar da sua responsabilidade de tantos governos, 
de uma vida pública tão profícua e tão longa. V. Exª, 
com um futuro tão promissor, abdicar da responsabi-
lidade para fazer daqui um carnaval, uma micarecan-
danga, um carnaval fora de época? Não! Trouxemos 
para cá opiniões plurais e estamos chegando a uma 
belíssima conclusão: a perspectiva de se levar ao Pre-
sidente, para convencê-lo, o valor de R$275,00 para 
o salário mínimo.

Deputado Rodrigo Maia, procurei analisar todas as 
emendas apresentadas ao projeto, à Medida Provisória 
e vi de tudo: entre elas, emendas que não endossa-
ria, que reindexam a economia brasileira, e emendas 
da base do Governo, Deputado Augusto Nardes, pro-
pondo R$265,00, e não sei se o Governo se sentiria 
bem em desatender até isso. Tenho a impressão de 
que tem força essa proposta de V. Exª, porque todos 
aqueles Senadores e Deputados que apresentaram 
emendas acima de R$275,00 não haverão de se ne-
gar, na hora do voto, na hora do vamos ver, na hora 
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de ver se tem café no bule, a votar com V. Exª, com o 
seu relatório consciente e elaborado. Tenho absoluta 
convicção de que contaremos com o apoio de muitas 
pessoas da base do Governo, que não haverá de ser 
ditatorial. Essa não é uma questão programática. Não 
é isso que está em jogo. Se é proposta uma emenda 
parlamentarista, por exemplo, e eu não voto, sou ex-
pulso do meu Partido, que nasceu para um dia levar 
este País pelos rumos do Parlamentarismo. Essa é uma 
questão programática. Duvido que autoritariamente fe-
chem questão entre expulsa ou não. lemos que parar 
com essa história de expulsar. Não pode ser o Gover-
no da expulsão. Tem que ser o Governo da inclusão, 
e não da expulsão.

Tenho certeza absoluta de que vamos contar com 
o apoio de muitas pessoas ilustres da base do Gover-
no. A maioria das emendas apresentadas não foram 
“para inglês ver”. Não quem perder o respeito pelos 
Parlamentares que apresentaram as emendas. S. Exªs 
são de vários partidos, do PCdoB, do PT, do PMDB, do 
PP, são pessoas da base do Governo, e tenho certeza 
de que não vou perder meu respeito por elas. S. Exªs 
não apresentaram emendas para fazer média com seu 
eleitorado, mas sim porque consideraram possível um 
reajuste maior. O seu relatório haverá de ser consagrado 
mais do que pelo voto das Oposições; será consagra-
do pelo voto de todos aqueles que, com sensibilidade, 
entendem ser possível um reajuste maior.

Quero, na verdade, parabenizar V. Exª e mais 
uma vez registrar o espírito público do Deputado Virgí-
lio Guimarães, homem de acordo, homem que conduz 
uma conversa de maneira respeitosa. S. Exª mostrou 
isso mais uma vez ao retirar o seu pedido de vista, 
afirmando inclusive que será uma jornada vitoriosa até 
o Plenário – uma jornada vitoriosa, sim, porque aqui 
se discutiu para valer. Além de tudo isso, o momento 
atual é importante porque o Governo se omitiu, não 
se fez presente com sua maioria na constituição desta 
Comissão do Salário Mínimo.

A direção moral desta Comissão é a seguinte: 
Tasso Jereissati, Presidente; Paulo Paim, Vice-Pre-
sidente – e estou aqui sendo um pouco o Coutinho 
com aquela Seleção de 1978 – e o Deputado Rodrigo 
Maia. Essa direção mostrou que não tinha nada a te-
mer. Não ficou com o espelho refletindo a si próprio e 
imaginando que temas e atitudes passados voltariam. 
Ela mostrou com consciência que pode, sim, relatar 
matéria relevante, que pode, sim, presidir uma Casa 
Legislativa, que pode, sim, opinar sobre questões do 
Estado com a mesma preocupação do Governo em 
relação às contas públicas, até porque não somos ir-
responsáveis ao lidar com a coisa pública.

Senador Tasso Jereissati, meus parabéns a V. Exª.

Estou convencido, mais do que nunca, de que fiz 
bem em reduzir a minha pedida técnica de R$280,00 
para a sugestão consagrada no relatório muito bem 
embasado do Deputado Rodrigo Maia. Estou dispos-
to a imediatamente convocar a nossa Bancada do 
PSDB, imaginando que o resultado será unânime pe-
los R$275,00, na Câmara e no Senado. Esse valor é 
aquele máximo mínimo que não agride as contas pú-
blicas, que não é irresponsável, que pode ser pago, 
sim, basta – e vou usar um velho jargão sem cair na 
base que levava o velho jargão do passado, a falácia 
do passado –vontade política e priorização certa. É 
hora de se mostrar quem tem e quem não tem com-
promisso efetivo com um pouquinho mais de salário 
para quem ganha o mínimo, sem prejudicar o restante 
da sociedade brasileira.

Parabéns a V. Exª, parabéns ao Senador Tasso 
Jereissati, parabéns ao Deputado Paulo Paim.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Peço a 
palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Tasso Jereissati) – Pela 
ordem, Senador José Agripino.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Pre-
sidente, é rápido.

A posição do meu Partido é muito clara pelo cum-
primento do compromisso do Presidente da Repúbli-
ca, e esse cumprimento, traduzido em números, seria 
R$322,22. Depois de muitas marchas e contramarchas, 
de muitas conversas, de análise das contas públicas, 
de ponderações de um lado e de outro e diante da ne-
cessidade de o Brasil avançar, o PFL, o PSDB e o PDT 
chegaram ao entendimento sobre o valor de R$275,00, 
em um claríssimo recuo. O trabalhador do Brasil tem 
todo o direito de reivindicar os US$100 preconizados 
pelo Senador Paulo Paim, porque votou em Lula, de 
reivindicar o cumprimento da palavra do candidato, que 
não está sendo cumprida. Recuamos e nos fixamos 
no valor de R$275,00 a bem do diálogo responsável e 
do entendimento. O Relator, Deputado Rodrigo Maia, 
apresenta as fontes de financiamento para subsidiar a 
concessão do salário mínimo de R$275,00.

Foi feito pela oposição o máximo da concessão. 
Chegamos ao nosso limite máximo. Essa Comissão foi 
instalada – e nem sempre se instalam, pelo contrário, 
raramente se instalam comissões mistas para analisar 
medidas provisórias – por determinação dos Partidos 
que fazem oposição. Ao final, os Partidos do Governo 
compuseram quorum, estabeleceu-se um acordo e 
estamos chegando ao prazo final. Hoje é o prazo final 
de funcionamento desta Comissão, que está em regi-
me de urgência.

Quero fazer um apelo e dar um conselho. Estamos 
às 11h3min, Deputado Rodrigo Maia, ilustre Relator, no 
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meio de uma reunião e com o relatório lido. Estamos 
prontos para discutir e votar. O PFL está com todos os 
seus membros presentes, o PSDB está com todos os 
seus membros presentes, o PDT está com todos os 
seus membros presentes, mas isso não é suficiente 
para procedermos à votação. É preciso que se façam 
presentes os Deputados e os Senadores da base do 
Governo, do PT, do PSB, do PMDB, do PP.

O Deputado Virgílio Guimarães, de forma muito 
cordata, quando ainda estava na Presidência, subs-
tituindo V. Exª, apresentou uma questão de ordem e 
um legítimo pedido de vista. É claro que V. Exª vai de-
finir, mas sem descumprir o REGIMENTO. Estando a 
matéria em regime de urgência, o regimento vai dar a 
V. Exª pouca margem de manobra. As 24h solicitadas 
pelo Deputado Virgílio Guimarães não serão viáveis, 
porque esta Comissão tem de deliberar hoje, no má-
ximo. Em sendo assim, V. Exª dispõe de horas.

O que quero apelar, o que quero solicitar e o que 
quero aconselhar? Se não conseguirmos, por falta 
de quorum da base do Governo, deliberar sobre os 
R$275,00, que é o nosso limite máximo de concessão, 
um valor plenamente viável de, a culpa será, perante a 
Nação, claramente da base do Governo, que obstruiu 
a votação, na Comissão Mista, do valor proposto pela 
Oposição. O Deputado Rodrigo Maia é do PFL, é da 
oposição e, aliás, baixou o número que tínhamos em 
mente. Foi a base do Governo que evitou que esse nú-
mero fosse votado, porque não garantiu o quorum.

Este é o apelo que faço: que os Deputados Beto 
Albuquerque e Virgílio Guimarães, que aqui estão, 
façam a comunicação, enquanto estamos discutindo 
a matéria, para que venham todos os que quiserem 
discuti-la, e vamos votar. Vamos ver quem tem núme-
ro e vamos mostrar a cara: quem quer e quem não 
quer votar ao lado do trabalhador. Vamos discutir, 
vamos debater os argumentos, mas vamos garantir 
quorum, porque, sem ele, o valor de R$275,00 não 
será votado. Se o Governo não quiser essa pecha 
de ter obstruído a votação dos R$275,00, chamem 
os seus membros e vamos decidir no voto. O Gover-
no tem a maioria, mas será que as consciências livres 
dos que integram a base do Governo votarão ou não 
o valor proposto pelo relator?

Esse é o apelo e o conselho que faço.
O SR. PRESIDENTE (Tasso Jereissati) – Iniciando a 

discussão, passo a palavra ao Deputado Moroni Torgan.
O SR. MORONI TORGAN (PFL – CE) – Obrigado, 

Sr. Presidente. Parabenizo a Mesa e a condução de V. 
Exª e também daqueles que ocuparam a Presidência, 
os Senadores José Agripino e Paulo Paim.

Esta discussão foi muito salutar para os traba-
lhadores brasileiros.

Parabenizo a atuação do Deputado Rodrigo Maia. 
Entendo a atuação do Deputado Rodrigo Maia den-
tro daquelas palavras que me antecederam, fazendo 
o sacrifício máximo da oposição, para dar algo que 
pudesse gerar um acordo global em torno deste va-
lor. Estamos, sem sombra de dúvida, dando um valor 
mínimo, mas dentro de todas as características de 
responsabilidade.

Agora, Sr. Presidente e Sr. Relator, é interessan-
te como os discursos mudam. Eu mesmo tenho uma 
emenda de salário mínimo para viabilizar o discurso 
do Presidente da República, e não como candidato. 
A emenda que apresentei é para viabilizar o discurso 
do Presidente Lula já como Presidente da República. 
Não posso admitir que o Presidente estivesse sendo 
irresponsável no início do ano passado, quando disse 
que queria dobrar o valor real de compra do salário 
mínimo. Não podia admitir que, assumindo o Governo 
e a Presidência, o Presidente fosse dar uma declara-
ção totalmente irresponsável.

Infelizmente o valor real de reajuste do salário 
mínimo no ano passado não chegou a 2%. Com esse 
valor, na verdade, ainda faltam 98% para atingir o que 
foi expresso no ano passado pelo Presidente. Mas como 
o Presidente tem mudado em muitas coisas, acredito 
que esteja em plena mudança a sua idéia de valorizar 
o trabalhador. Só sinto muito é que a mesma idéia de 
mudança não ocorra com os banqueiros.

Na verdade, nas manchetes dos jornais de cir-
culação nacional observamos justamente o contrário 
daquilo que vemos no tratamento dispensado ao tra-
balhador brasileiro. Os jornais publicaram manchetes 
dizendo que o Bradesco teve quase 20% de lucro; o 
Itaú, mais de 20% de lucro. Enfim, o spread bancá-
rio do Brasil, que é justamente o lucro das aplicações 
bancárias, é o maior do mundo. Não existe outro país 
no mundo que ofereça mais lucro aos seus banqueiros 
– e não são os bancários, se eles pudessem participar 
desse lucro...

Ninguém fala em irresponsabilidade quando dos 
aumentos nos lucros dos banqueiros. Ninguém fala 
que é irresponsável dar 20% de lucro para banquei-
ro. Isso é engraçado. Mas ao se falar em aumentar o 
salário mínimo, começa toda a ladainha de irrespon-
sabilidade, talvez porque quem ganha salário míni-
mo não possa contratar economista para defendê-lo; 
talvez porque quem ganha salário mínimo não possa 
entrar nas contas públicas da mesma maneira e com 
a mesma competência daqueles que podem pagar 
grandes economistas para que estes possam desen-
volver boas alegações.

Gostaria de ver ainda neste Governo, uma man-
chete publicando que o lucro bancário do Brasil é o 
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maior do mundo e alguém dizendo que isso seria uma 
irresponsabilidade. Um por cento a mais no lucro ban-
cário é uma grande irresponsabilidade. A cada vez que 
se fala em salário mínimo, em aumentá-lo em 1%, dizem 
logo: “isso e irresponsável, isso é demagogia”. Mas não 
é demagogia dar aumento para banqueiro.

Não consigo entender essa situação. Sou um pou-
co leigo na área econômica. Há muitas pessoas mais 
especializadas. Mas fica difícil entender que aumentar 
o lucro de banqueiro não é uma irresponsabilidade com 
o País e que aumentar o salário daquele trabalhador 
que ganha uma miséria é irresponsável. Que discurso 
é esse! Que tipo de discurso de irresponsabilidade é 
esse? A irresponsabilidade se detém só para os graú-
dos, totalmente irresponsável se faz qualquer atitude 
em benefício daqueles que estão na camada básica 
da sociedade, a grande maioria.

Estão falando em irresponsabilidade no aumen-
to do mínimo!

Nesse momento, surgem aquelas idéias brilhan-
tes. “Vamos desvincular o salário mínimo dos aposen-
tados.” Que idéia maravilhosa, brilhante! “Aposentado 
é velho mesmo! Vamos enterrar os velhos, que só nos 
vão dar prejuízo! Vamos botá-los debaixo da terra logo.” 
Desvincular o salário mínimo dos aposentados, sem 
sombra de dúvida, é diminuir a perspectiva de vida 
deles. Não podemos admitir algo dessa natureza. Vejo 
que o relatório não tocou nesse assunto e garantiu o 
tratamento isonômico entre aqueles que estão na ativa 
ou na aposentadoria. Se assim não for, o aposentado 
terá que ir até o sinal da esquina pedindo uma moedi-
nha para os carros que param. Não há vergonha maior 
para um país do que deixar relegado à condição de 
miserável aquele que lutou, trabalhou, rendeu para o 
Brasil e é o genitor dos que agora estão aqui.

Peço que, por respeito, por vergonha na cara, 
paremos com essa idéia de desvincular o aumento de 
salário mínimo dos aposentados. Temos que ter respei-
to e vergonha na cara. Vamos parar com essas idéias 
e com esse argumento ridículo a que temos assistido 
cada vez que se vai dar uma aumento para o salário 
mínimo. Alegar irresponsabilidade é pura demagogia! 
E ninguém diz ser irresponsável o aumento do lucro 
dos banqueiros. Ninguém diz que um ponto no lucro 
dos banqueiros significa a vida de vários brasileiros 
sendo consumida. Está na hora de pararmos com essa 
bobagem. Esses argumentos técnicos estão sempre a 
favor dos graúdos e massacrando os miúdos. E com 
isso que temos que parar.

Vejo o grande esforço de V. Exª, que determinou 
o mínimo possível, baixou tudo o que pode. Ninguém 
venha dizer-me que R$275,00 é um grande sacrifício 
para a Nação. Um grande sacrifício para a nação é ler 

manchetes dizendo que o spread bancário do Brasil 
é o maior do mundo. Isso é sacrifício para a Nação, é 
escravidão ao Sistema Financeiro. Vamos parar com 
essa demagogia barata de dizer que aumento de mí-
nimo vai quebrar todo mundo. O aumento dos ban-
queiros não quebra ninguém – é gozado isso! -, mas 
o aumento do salário mínimo vai quebrar tudo mundo. 
Vamos parar com isso. Está na hora de analisarmos a 
questão com responsabilidade pública e popular. Não 
é só responsabilidade para com os grandes financis-
tas, os grandes sistemas financeiros. Está na hora de 
a responsabilidade ser para com o nosso povo, muito 
mais do que para o FMI, para os banqueiros ou para 
outro setor parecido.

Quero agradecer a condução de V. Exª e parabe-
nizar o grande esforço do Deputado Rodrigo Maia. S. 
Exª cortou na própria carne para chegar ao valor que 
propicia um acordo global. Sei do esforço do Deputado 
Paulo Paim e de V. Exª, Senador Tasso Jereissati. Esta-
mos fazendo uma proposta para obter um acordo, não 
para contrapor, combater, contrariar ou coisa parecida. 
Essa proposta é para conseguirmos um acordo. Na 
verdade, o sacrifício do Governo não será tão grande 
assim. Sacrifício faz o trabalhador brasileiro ao tentar 
viver ganhando um salário mínimo.

Muito obrigado, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Tasso Jereissati) – Vou 

propor um acordo às Srªs e aos Srs. Parlamentares. 
Ontem, concedemos três minutos como tempo regu-
lamentar. Vou conceder cinco minutos, esperando que 
todos façam um esforço para que seja cumprido.

Concedo a palavra ao Deputado Virgílio Gui-
marães.

O SR. VIRGÍLIO GUIMARÃES (PT – MG) – Muito 
obrigado, Sr. Presidente.

Na próxima semana, teremos uma discussão 
sobre a reforma tributária na Comissão da Câmara e 
espero que possamos avançar o máximo para apurar o 
trabalho de V. Exª, que, quem sabe, tenha sido o autor 
de uma das idéias processuais mais inteligentes a res-
peito da matéria: a idéia de um consenso progressivo, 
do fatiamento, dos consensos e avanços. Tenho cer-
teza de que chegaremos, inclusive, à famosa terceira 
etapa da Reforma Tributária, pois é daquilo que o País 
precisa, de contmles de carga, de uma modernização 
real, de um avanço efetivo. Que a nossa Legislatura 
comum, Câmara e Senado, quem sabe, passe pela 
história por ter conseguido avançar em algo tão im-
portante para o destino do País.

Falo isso, Sr. Presidente, sem intuito algum, até 
porque já o fiz na Comissão, e o farei em plenário, e 
porque os temas são muito ligados. O sistema tributário, 
ao desonerar a folha, fortalecerá os entes federados, 
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as prefeituras, a Previdência Social, por exemplo. Esse 
deve ser o centro da nossa discussão.

Estamos preparados para afastar ora obstácu-
los reais ora desculpas utilizadas para se aumentar o 
salário mínimo. Por quê? É inegável que o salário mí-
nimo tem que ser analisado por dois pontos de vista: 
as necessidades de quem recebe e a possibilidade de 
quem paga. Não podemos ficar a vida inteira olhando 
para a necessidade máxima de quem recebe, ou seja, 
uma família de quatro pessoas, na região mais cara, 
sem políticas sociais e que responde integralmente por 
todos os pagamentos – esse é o máximo necessário 
adequado com o salário mínimo -; ou para aquele que 
menos tem condição de pagar, não sei a Previdência 
Social ou a Prefeitura; e nunca saímos desse dilema. 
Temos que aproximar essas duas pontas para poder-
mos calcular a necessidade de quem recebe, e isso foi 
abordado aqui na primeira audiência pública.

Qual é o valor necessário de fato para o salário 
mínimo em um país real? O Dieese já nos disse quanto 
custa. Já sabemos quanto a família precisa para ela 
própria arcar com tudo. Mas precisamos dizer “Olha, 
o Brasil é um País que tem algumas políticas sociais. 
Tem merenda escolar, tem vale-transporte, tem uma 
série de políticas sociais, tem o SUS, que responde por 
alguns medicamentos. Quanto é necessário, então, a 
família receber?” Esse valor seria uma meta. Quanto 
pode pagar aquele que paga o salário mínimo? As li-
mitações virtuais são claras. Habituamo-nos a analisar 
apenas a capacidade de pagamento da Previdência, 
mas existem o empregador doméstico e o pequeno 
empregador rural, por exemplo. Devemos também 
estabelecer uma política clara de fortalecimento das 
Prefeituras – e não apenas dizer que a Prefeitura não 
pode pagar -, e uma política tributária de fortalecimento 
dos recursos dos Municípios para que possamos pagar 
um salário mínimo adequado. Por que o pobre tem que 
responder por essa incapacidade de pagamento? De-
vemos ter uma política em médio e longo prazos para 
o salário mínimo, uma política de viabilização daqueles 
com dificuldade de responder por um salário mínimo 
adequado, e não usar essa política como desculpa.

Fiz essas considerações aqui para marcar um 
ponto de vista, um pensamento. Não vou discutir o re-
latório do nobre Deputado Rodrigo Maia, o qual não 
tive oportunidade de esmiuçar, apenas gostaria que o 
Relator esclarecesse algumas de minhas preocupações. 
S. Exª, de alguma maneira, já as elucidou, mas ainda 
não posso aceitar, mesmo como recurso alternativo, a 
Reforma Agrária, a criação de cargos importantes para 
a própria fiscalização, que está sendo feita, a questão 
do equipamento das nossas forças aéreas...

O SR. RODRIGO MAIA (PFL – RJ) – Os jatos 
da Força Aérea ou a Lula voadora?

O SR. VIRGÍLIO GUIMARÃES (PT – MG) – Seja 
como V. Exª interpretar.

O SR. RODRIGO MAIA (PFL – RJ) – O jatinho 
particular do Presidente.

O SR. VIRGÍLIO GUIMARÃES (PT – MG) – O 
do Presidente é o Jatão.

O SR. RODRIGO MAIA (PFL – RJ) – Jatão, é 
verdade!

O SR. VIRGÍLIO GUIMARÃES (PT – MG) – Pe-
los dados disponíveis, esse não é o nosso tema, mas, 
quando chegar o momento, vou mostrar que éuma 
economia a utilização de um equipamento. Os avan-
ços tecnológicos foram enormes, sobretudo na área 
de poupança de combustível, que é o principal item de 
custo nas viagens de longa distância. Não podemos 
ficar poluindo com poluição sonora, poluindo com po-
sição de fumaça e, sobretudo, sendo perdulários com 
o gás. Mas esse não é o nosso assunto.

Conheço a competência do Deputado Rodrigo 
Maia. Li o relatório por alto, uma leitura perfunctória, e 
me pareceu um bom relatório. Chamou-me a atenção 
apenas esse ponto negativo, mas eu não gostaria de 
que quem me assistisse neste momento considerasse 
que tive má intenção. Pelo contrário, tive uma excelente 
impressão do relatório. Apenas chamei a atenção para 
um ponto que nos pareceu negativo. Não tive no con-
junto uma impressão negativa. Pareceu-me um bom 
relatório. Queria, portanto, dentro daquilo que pude 
analisar elogiar o trabalho feito pelo Relator.

Muito obrigado.
O SR. RODRIGO MAIA (PFL – RJ) – Sr. Presi-

dente, quatro parlamentares usaram a palavra.
Agradeço ao Senador Arthur Virgílio as palavras, a 

confiança, o apoio ao relatório; ao Líder do meu Partido 
no Senado, o Senador José Agripino, a colaboração 
com o nosso trabalho; ao Deputado Moroni Torgan a 
comparação entre responsabilidade social e fiscal – con-
sidero as duas igualmente relevantes e prioritárias, não 
devendo haver o excesso observado no Governo Lula 
com relação à questão fiscal; e ao Deputado Virgilio 
Guimarães as palavras, as permanentes conversas 
em todos os fóruns que participamos na Comissão de 
Orçamento, no plenário, na reforma tributária.

Especificamente ao Deputado Virgílio Guimarães 
quem dizer que éclaro que é nossa responsabilidade 
analisar a capacidade de quem necessita receber o 
salário mínimo, as possibilidades do Governo e até 
dos empregadores, das Prefeituras, enfim, de todos. 
Além dessa observação, V. Exª também citou recursos 
adicionais! reforma agrária. No relatório, e não vou en-
trar na discussão da reforma agrária, deixamos claro 
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que, quando há uma ameaça plausível do Movimento 
dos Sem Terra, como foi o Abril Vermelho, o Governo 
se mobiliza e encontra recursos adicionais. Mas, infe-
lizmente, quem ganha um salário mínimo não tem a 
capacidade de mobilização que tem os movimentos de 
Sem-Terra. A crítica foi essa. Na ameaça, e não apenas 
ameaça, mas também no momento de invasão concre-
ta de terras produtivas, o Ministro da Agricultura partiu 
em defesa do agro-negócio no Brasil e obteve recursos 
adicionais; o salário mínimo, no entanto, por falta de 
mobilização ou por falta de vontade do Governo, não 
sei se do Parlamento, não consegue esse mesmo tra-
tamento. Espero que o Parlamento tenha a vontade de 
avançar e procurar um valor maior que R$260,00.

O SR. PRESIDENTE (Tasso Jereissati) – Concedo 
a palavra ao nobre Deputado Onix Lorenzoni.

O SR. ONIX LORENZONI (PFL – RS) – Sr. Pre-
sidente, quem cumprimentar o Deputado Rodrigo Maia 
por seu diligente trabalho. Este não é um relatório 
apenas do Deputado Rodrigo Maia, apenas do par-
tido “a”, do partido “b” ou do partido “c”, mas sim do 
Congresso Nacional.

Deve ficar claro ao País, ficar claro à Nação que 
o Governo Lula, que havia prometido dobrar o salário 
mínimo, concedeu um reajuste absolutamente insufi-
ciente, muito aquém das possibilidades, privilegiando, 
como bem disse o Deputado Moroni Torgan, a visão 
de salvaguardar, principalmente, os ganhos do setor 
financeiro, internacional e nacional. Governar é esco-
lher, e a escolha do Governo Lula, ao oferecer um sa-
lário insuficiente e frustrante de R$260,00, é pelo setor 
financeiro, por um equilíbrio fiscal excessivo, absoluta-
mente além da necessidade do País e que discrimina 
o aposentado brasileiro, com a criativa e perversa idéia 
de desvincular a aposentadoria do salário mínimo.

Caracterizo este relatório, Deputado Rodrigo 
Maia, como o relatório do Congresso Nacional, o re-
latório dos Partidos brasileiros. V. Exª trabalhou e aca-
tou emendas de Parlamentares de todos os Partidos. 
V. Exª trouxe para este relatório a responsabilidade 
fiscal do Congresso Nacional, conjugada com a pre-
ocupação social.

A participação do Ministro Guido Mantega deixou 
claro que houve uma preocupação apenas baseada na 
questão fiscal e um esquecimento, uma escolha por 
negar a preocupação social, visto que o valor do salário 
mínimo foi estabelecido em R$260,00. Senador Paulo 
Paim, quero dizer a V. Exª, que carrega a bandeira do 
salário mínimo há muitos anos, meu conterrâneo, a 
quem nutro grande respeito e admiração, que o salá-
rio mínimo, sem dúvida nenhuma, é e continuará a ser 
por muitos e muitos anos no Brasil o maior programa 
social brasileiro. O salário mínimo é o instrumento que 

distribui renda aos brasileiros da maneira mais ade-
quada e equânime.

O SR. PRESIDENTE (Tasso Jereissati) – Peço um 
pouquinho de silêncio ao Plenário, para que o Depu-
tado possa expressar suas idéias e que todos possam 
ouvi-la, por obséquio.

O SR. ONIX LORENZONI (PFL – RS) – Sr. Pre-
sidente, queira ainda chamar a atenção dos Parla-
mentares e daqueles que nos estão assistindo para o 
seguinte ponto. O Deputado Rodrigo Maia, de maneira 
muito responsável, inclusive com folga fiscal, encon-
trou para custear o aumento de R$275,00 um excesso 
de arrecadação, em relação à LOA de 2004, de R$1,7 
bilhão. Há estudos que indicam que esse valor será 
maior. A redução da necessidade de superávit por 
queda do PIB, em 2003, são R$700 milhões; recursos 
reservados na LOA para aumento do salário mínimo, 
R$1,8 bilhão; remanejamento de algumas dotações 
orçamentárias, e foi modesta a conta do Deputado 
Rodrigo Maia, apenas R$500 milhões. Com esses nú-
meros está perfeitamente atendido, na integralidade, o 
aumento líquido das despesas previdenciárias assis-
tenciais de R$3,5 bilhões e o passivo previdenciário 
de R$1,3 bilhões. Sr. Presidente, a tabela, na página 
11 do relatório do Deputado Rodrigo Maia, mostra que 
é atendido, na integralidade, o que determina a Lei de 
Responsabilidade Fiscal.

O Deputado Rodrigo Maia aponta ainda duas 
questões: a compra do avião presidencial – no momento 
em que o país está vivendo, um gasto desnecessário, 
talvez originário no deslumbramento de alguns que 
chegaram ao poder sem estarem preparados, amadu-
recidos para esse exercício – ; e a criação de cargos, 
um escândalo nacional. Em um ano eleitoral o Partido 
dos Trabalhadores criou 2.787 cargos em comissão, e 
tenho certeza absoluta de que serão agentes políticos 
eleitorais de uso do Partido dos Trabalhadores. O PT 
recolherá 30% dos mais de R$55 milhões que isso vai 
custar ao ano para o povo brasileiro, para financiar as 
campanhas nos Estados, até porque conheço, e bem, 
o PT no poder.

O Deputado Beto Albuquerque, adversário do 
Governo Brito, que comprou um helicóptero, afirmou 
ser uma barbaridade. O Governador Olívio Dutra disse 
ser um escândalo, mas, ao chegar no poder, no Esta-
do do Rio Grande do Sul, o que mais fez foi andar de 
helicóptero para cima e para baixo. Aliás, pegavam o 
helicóptero em Porto Alegre para descer em Guaíba 
– uma cidade fica a 5mm. de vôo da outra -, com ab-
soluta tranqüilidade e naturalidade, considerando que 
essa seria a postura mais correta do mundo.

Quero deixar claro esse ponto porque daqui há 
pouco vai aparecer na imprensa que o Deputado Rodrigo 
Maia, para chegar aos R$275,00, propôs retirar dinhei-

AGOSTO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL794     



Agosto de 2004 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 4 24331 

ro da reforma agrária, o que não é verdade. S. Exª não 
está tirando dinheiro do processo de reforma agrária, 
seus recursos adicionais, apenas inclui, sugere, pontos 
de escolha do Governo que poderiam ainda permitir um 
acréscimo maior do salário mínimo. Os R$275,00 pro-
posto pelo Relator estão perfeitamente suportados de 
acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Outra questão, Sr. Presidente, é o aumento da 
estrutura ministerial. Não há no mundo nenhuma de-
mocracia que tenha tantos ministros, não há nenhum 
presidente no mundo que tenha um número tão grande 
de ministros e uma estrutura tão grande para atender 
esses ministros.

Sr Presidente, quero fazer ainda a seguinte ob-
servação. A escolha pela burocracia ou pelo lucro dos 
banqueiros e a definição de um salário indigno de 
R$260,00 para o trabalhador brasileiro faz com que 
o Ministro Mantega tenha que vir aqui para dizer ao 
trabalhador brasileiro que, para chegar a R$320,00, o 
que seria um valor razoável, Senador Paulo Paim, de 
acordo com o que o Presidente havia prometido em 
campanha, tem que ter três filhos para poder somar 
R$20,00 por filho. Ao ganhar esta maravilha que o 
Ministro Mantega idealizou aqui, ou seja, para viver 
com o salário mínimo e com R$20,00 por filho, toda a 
família têm que fazer dieta.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – E até 
para esclarecer bem, não são R$20,00, mas R$20,00 
menos R$13,48. Então, estão convocando os traba-
lhadores a terem 3 filhos em troca de R$6,52. A mes-
quinharia é mais grave do que V. Exª no seu brilhante 
discurso está verberando.

O SR. ONIX LORENZONI (PFL – RS) – Para 
concluir, Sr. Presidente, quem dizer que o Relator foi 
perspicaz quando lembrou, na pág. 12, que o Partido 
dos Trabalhadores ganhou um mês a mais sem rea-
juste, ou seja, o PT retirou esse dinheiro do bolso do 
trabalhador brasileiro. O reajuste do salário mínimo 
vinha sendo feito historicamente, há alguns anos, no 
dia 1º de abril. Ao fazer isso no dia 1º de maio, o Go-
verno saqueou, tomou e o Presidente Lula sumiu com 
um mês de reajuste de salário; o que seria vital para 
milhões de brasileiros.

Em nome da independência e da autonomia do 
Congresso Nacional, em nome da saudável e ade-
quada separação entre Poderes, em nome do legado 
legítimo e democrático que faz com que estejamos 
aqui alicerçados em milhões e milhões de votos, cum-
primento o Deputado Rodrigo Maia dizendo que V. Exª 

não propõe sozinho o salário de R$275,00. Esse é o 
salário da Câmara dos Deputados; esse é o salário 
que o Congresso Nacional, respeitando a Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal, oferece ao Brasil. Sugerimos 

esse salário com responsabilidade social, mas acima 
de tudo, sabendo da importância e da relevância do 
fato de que o trabalhador brasileiro consiga viver um 
pouco melhor.

O SR. PRESIDENTE (Tasso Jereissati) – Antes de 
passar a palavra ao próximo orador, renovo os apelos 
no sentido de que seja respeitado o tempo em função 
do adiantado da hora.

Deputado Beto Albuquerque, por gentileza.
O SR. BETO ALBUQUERQUE (PSB – RS) – Sr. 

Presidente, distintos Parlamentares, distinto Relator, 
Deputado Rodrigo Maia, é muito importante esse nosso 
debate pois há uma intenção legitima e meritória desta 
Comissão Mista com relação à matéria em questão. 
Há um grande esforço desta Comissão Mista do Con-
gresso Nacional, e muito particularmente da Oposição, 
que legitimamente exerce seu papel democrático e 
constitucional de sugerir algum caminho ao Governo 
para justificar a possibilidade de um reajuste do salário 
mínimo além dos R$260,00, recentemente anunciado 
pelo Presidente Luiz lnácio Lula da Silva.

Deputado Rodrigo Maia, destaco que li com aten-
ção seu Relatório e, em que pese seja colega e sabedor 
dos seus esforços, não posso legitimar os chamados 
recursos alternativos que V. Exª elenca para justificar 
o aumento do salário mínimo para R$275,00, porque 
V. Exª parte do pressuposto de que são recursos que 
poderiam ser usados para o aumento do salário-míni-
mo. Se o Congresso Nacional quer efetivamente con-
tribuir para um reajuste maior, não pode sugerir, tem 
que identificar a receita e o corte que deverá ser feito 
para que possamos corresponder ao impacto econô-
mico e orçamentário.

Sabemos que o montante de R$1,8 bilhões ou os 
recursos que estavam previstos no Orçamento, tanto 
na arrecadação na Lei Orgânica da Assistência Social 
quanto nos recursos reservados, acabaram sendo to-
dos 100% comprometidos nesse reajuste infinitamente 
menor que o desejado. Nem o Presidente Lula, nem 
este Deputado ou as Lideranças da base do Governo 
no Congresso estão felizes, alegres e realizados, nem 
dirão que este salário mínimo de R$ 260,00 é a mara-
vilha do século, porque não o é. Queremos enfrentar 
esse debate com a responsabilidade de dizer que esse 
valor é o máximo a que o Presidente Lula pôde chegar 
nas condições atuais do Orçamento da União. Sugerir 
o manuseio de R$1,7 bilhão dos chamados recursos 
adicionais da reforma agrária é uma contradição, pois 
tiraremos do trabalhador que também precisa dos re-
cursos para acrescentar R$15,00 no salário-mínimo 
do cidadão brasileiro. Não posso concordar com as 
fontes de receitas que aqui estão sendo propostas, 
Deputado Rodrigo Maia.
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V. Exª poderia apenas ter tocado no assunto. Fa-
ríamos gosto em fazer o debate e em decidir, no voto, 
sobre a única possibilidade que existe na avaliação 
do nosso Governo para discutir qualquer aumento do 
salário mínimo para além dos R$260,00: o corte nos 
investimentos. Ninguém coloca em relatório algum a 
possibilidade de verberar a favor do cidadão brasileiro, 
do aposentado. O corte de investimento seria objetiva-
mente uma possibilidade real de recursos. Sugiro R$3 
bilhões a menos de investimentos, com o corte de de 
obras no Rio de Janeiro, no Nordeste, no meu Estado, 
de obras em estradas, de obras em portos, cortando 
empregos, para suportar, inclusive, um salário além 
dos R$275,00 que está sendo aqui discutido.

Só há uma forma de aumentar o salário mínimo 
hoje, fazer a escolha que o marisco tem que fazer 
todos os dias: ficar entre o mar e o rochedo, que é 
cortar investimentos. O resto aqui são opiniões, são 
sugestões. Não vamos tirar R$1,7 bilhões da reforma 
agrária, nem imaginar que o problema é a criação de 
cargos comissionados. Esses cargos são todos de livre 
nomeação partidária; são cargos para repor tarefas im-
portantes da vida do País, enquanto estamos fazendo 
concurso público. Não é verdadeiro que esses cargos 
foram criados para nomear petistas ou psebistas. São 
cargos para ocupar vagas em áreas estratégicas, que 
não podem ficar vagos até o concurso público.

Sr. Presidente, R$260,00 é pouco, R$275,00 
também. Estamos no limite do possível, mas já temos 
uma vitória, o Governo Lula já tem uma vitória: o PSDB 
e o PFL preocuparem-se com o salário mínimo já é 
uma vitória para nós. Fazia tempo que eu não via tan-
ta dedicação em torno do salário mínimo e em torno 
do aposentado. Isso já é uma vitória imensa, porque 
se tivesse havido essa preocupação no Governo Fer-
nando Henrique Cardoso, a diferença que deveríamos 
dar hoje ao salário mínimo e aos aposentados seria 
bem menor, Senador Paulo Paim. O problema é que o 
salário mínimo e a aposentadoria não eram pauta de 
quem governou o Brasil durante os últimos oito anos, 
mas hoje é. Isso é natural, legítimo, inclusive as con-
tradições que nós mesmos tenhamos criado contra 
nós nessa história recente.

Mas a minha pergunta é a seguinte: por que os 
governadores do PSDB de Minas Gerais, de São Pau-
lo, do Ceará, do Pará, de Goiás ou do PFL da Bahia 
e do Sergipe não usam a lei do Presidente Fernando 
Henrique Cardoso, que utilizamos, no Governo do Rio 
Grande do Sul, para aumentar o piso básico, como fez 
Garotinho no Rio de Janeiro, hoje Rosinha Matheus. 
Esses são os dois únicos Estados que estão aplicando 
a lei do ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso, que 
diz que, se querem tanto um piso de salário melhor, 

estabeleçam-no, então, no âmbito dos Estados. Será 
que Minas Gerais não pode estabelecer um piso de 
salário além de R$260,00? Será que a Bahia, próspe-
ra, industrializada, não pode oferecer um piso básico 
além de R$260,00?

Não adianta ficarmos aqui querendo resolver o 
problema do piso na conta do Governo Federal. Gos-
taria de convidá-los a fazer nos Estados nos quais os 
Partidos de V. Exªs administram aquilo que o Rio Gran-
de do Sul e o Rio de Janeiro já fizeram há três anos. 
O Rio Grande do Sul oferece aos trabalhadores, aos 
empregados domésticos, a todos um piso de R$360,00, 
não importa se o mínimo aqui seja R$260,00. O Go-
verno do Rio Grande do Sul, um governo da Frente 
Popular, como no Rio de Janeiro, teve a coragem de 
não ficar atrás de soluções nacionais quando poderia 
resolver para os seus cidadãos, para aqueles brasilei-
ros que vivem nos seus Estados. Essa decisão cabe 
aos Governadores.

Deputado Moroni Torgan, quem entende de lucro 
são aqueles que privatizaram os bancos, que tornaram 
os bancos o melhor negócio do mundo. Não privatíza-
mos bancos e nem criamos juros, porque os juros do 
Governo Lula já são dez pontos percentuais menores 
do que os juros do Governo Femando Henrique Car-
doso. Não esqueci 2002. Pode ter brasileiro que não 
se lembre de 2002, mas não me esqueci de quanto 
era o risco-Brasil, de quanto era a taxa de inflação, de 
quanto eram os juros no Governo Fernando Henrique 
Cardoso, que eram dez pontos percentuais a maior que 
os nossos. Não estamos engordando juros de bancos, 
não privatizamos bancos, como V. Exªs fizeram.

Quem fala deve-se lembrar que foi Governo. No 
passado e agora, no momento em que falamos, temos 
que nos lembrar que também podemos estar em con-
tradição. Não há problema algum nisso. Juros, divida, 
acordos, sinceramente, quem governou o Brasil durante 
oito anos não pode se esquecer de que praticava juros 
muito maiores do que praticamos hoje.

Senador, desculpa a demora, mas é muito hon-
roso ouvi-lo e debater com V. Exª.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Ao con-
trário. V. Exª não me concedendo um aparte e fazendo 
esse discurso tão batuta, eu ficava aqui extasiado. Eu 
estava quase que em êxtase.

O SR. BETO ALBUQUERQUE (PSB – RS) – Ima-
gino. Faremos um debate do Oiapoque ao Chuí.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sim. 
Lá, no Chuí, o mínimo proposto pelo Governador Ger-
mano Rigotto, aliado de V. Exª no plano federal, porém, 
adversário no plano regional, é R$338,00. O PT consi-
dera que pode ser um pouco mais onde não governa. 
Quem governa lá é o Germano Rigotto.
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O SR. BETO ALBUQUERQUE (PSB – RS) – 
Quem criou o salário lá fomos nós.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Muito 
bem. O PT considera que, em Minas Gerais, o Gove-
mador Aécio Neves pode pagar R$327,00 e que aqui 
deve ser R$260,00. Estou começando a acreditar que 
há uma prevenção do Governo contra os aposentados 
da Previdência Social. No Ceará, o Governador Lúcio 
Alcântara acabou de aumentar para R$310,00, ou seja, 
as condições possibilitam isso.

O SR. BETO ALBUQUERQUE (PSB – RS) – 
Meus parabéns.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Mui-
to bem. Agradeço a V. Exª Transmitirei ao Governador 
que V. Exª, enfim, pensa assim.

V. Exª falou das privatizações. Privatizou, sim, o 
Banco do Maranhão, e fez bem; está privatizando o 
Banco de Santa Catarina, e faz bem. Seria desastroso 
não fazer isso. A equipe econômica, por quem tenho 
muita adrniração – é a única área que, efetivamente, 
tem funcionado no Governo, mas que é tão mal falada 
pelos aliados de V. Exª nos bastidores -, também vai 
privatizar o Banco do Ceará...

O SR. BETO ALBUQUERQUE (PSB – RS) – Já 
está privatizando agora.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – A 
equipe econômica, da forma como se porta, com sua 
ortodoxia, teria sido, quem sabe, até mais ágil – falo 
isso como uma homenagem – nas privatizações ne-
cessárias daquela verdadeira sangria para as contas 
públicas, que eram os bancos estaduais.

Mas, Deputado, há algumas observações de que 
não podemos escapar. V. Exª tem todo o direito de fa-
zer, com a bravura que percebemos, esse papel. Vol-
to a dizer: para mim, V. Exª é um batuta mesmo, com 
um discurso bacana. Para um Vice-Líder do Governo, 
como V. Exª o é, pior seria a omissão. O melhor é fa-
zer mesmo isso.

Não estamos aqui tentando transformar a discus-
são naquele programa medíocre do PT que afirmava 
que, no Governo do Fernando Henrique Cardoso, era 
assim e, no nosso, é assim. Estavam divulgando men-
tiras técnicas pois comparavam o final de um Governo 
de oito anos com uma agitação brutal. O Ministro Anto-
nio Palocci sabe, mas não vai poder confessar porque 
vai acabar perdendo o emprego, que a agitação foi do 
Lula. O Governo Fernando Henrique Cardoso mereceu 
a confiança dos mercados durante todo o seu período. 
Nos últimos seis ou sete meses, com a ascensão ir-
reversível do candidato Lula à Presidência, os merca-
dos se agitaram e ninguém acreditava naquela carta 
aos brasileiros, mas sim no Sr. José Dirceu, dizendo 
que iria vetar a Alca e fazer um plebiscito para não 

pagar a dívida externa. Enfim, aqueles 2.400 pontos 
são do Lula.

Estou vendo um drama que quem compartilhar 
com V. Exª Se pudesse, falava apenas com V. Exª 
Faça de conta que não há ninguém ouvindo V. Exª 

aqui: apenas eu e o Deputado Beto. Espero que a TV 
Senado não deixe de colocar no ar, porque até agora 
não estamos no ar. Pensamos que estamos, mas não 
estamos. Processo a TV Senado se V. Exª não esteve, 
com um discurso bacana desse.

Deputado, quero dizer a V. Exª o seguinte: a agi-
tação toda se deu pela ascensão do Presidente Lula 
e contradições nos discursos intra-PT. Hoje há uma 
confusão estabelecida na base, porque o PT não tem 
muito ânimo para defender algumas teses até corretas 
no campo macroeconômico com o ardor de V. Exª. To-
dos ficam meio escondidos, tirando a canela da bola 
e procurando não dividi-la.

E mais: o Presidente Lula é responsável, em 
grande parte, pelos 800 pontos de risco atuais. Podia 
estar 300, e não seria grande coisa. O menor ponto 
de risco do Governo Fernando Henrique Cardoso, que 
enfrentou uma porção de crises internacionais – este 
Governo não enfrentou nenhuma até agora –, foi 329 
pontos, em setembro de 1997, se não me engano. Não 
era grande coisa, não. Era bastante. O Chile possui 94 
pontos de risco, apenas.

Sabe por que estou muito preocupado com esse 
Governo – e, por isso, peço confidência somente entre 
nós dois –? Porque esse Governo não está sabendo 
lidar, Senador lasso Jereissati, com o crescimento mun-
dial. O Governo não está sabendo lidar não é com a 
crise mundial. Tivemos de enfrentar, durante oito anos, 
as crises asiática, russa, americana e japonesa. Havia 
crise de toda sorte. Esse Governo navegou em mar de 
almirante e voou em céu de brigadeiro com uma so-
breliquidez internacional, mas não aproveitou o que os 
economistas chamam de “janela de oportunidade”.

E toda essa a agitação se deve a quê? À percep-
ção da inoperância do Governo, no administrativo, ou 
seja, as políticas sociais não saem à incapacidade do 
Governo de impulsionar o crescimento econômico, su-
gerindo inclusive que a dívida não vai ser paga; à falta 
de confiança de que o Governo vá dar uma guinada 
e que, daqui a pouco, despeça o Palocci e coloque 
uma figura criativa que perdure por 12 dias, 14 horas, 
23 minutos, 47 segundos e 10 décimos de segundo, 
no Ministério da Fazenda, no lugar do Palocci, se isso 
ocorrer. Mais ainda, isso se deve à percepção de que 
o Governo não é capaz de fazer, no microeconômico, 
um marco regulatório que atraia investidores para cá, 
ou seja, não cresce de verdade, porque não aumenta 
a taxa de investimento. Mais ainda, o Governo revela 
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fragilidades, porque era para estarmos satisfeitos. O 
mundo está crescendo. E uma maravilha. Ele está evo-
luindo. Os Estados Unidos estão preocupados com a 
inflação e, por isso, aumentarão os seus juros básicos. 
O Japão também já se movimenta nessa discussão. A 
Europa está crescendo, mas vai, certamente, elevar 
seus pisos, pois estão muito baixos hoje. Nesse ponto, 
digo: “Meu Deus do céu, o Governo brasileiro, Senador 
Tasso Jereissati, não está sendo capaz de lidar com o 
crescimento econômico.” Imagine se uma crise sistê-
mica encontrasse esse desarvoramento.

E, mais ainda, um dado de risco fundamental é 
a teimosia do Presidente Lula, Deputado Beto, nesse 
episódio que mereceu a nossa solidariedade. A maté-
ria do jornalista foi baixa e torta. O jornalista se portou 
de maneira antijornalística, mas, a idéia de castrar a 
liberdade de imprensa está se refletindo na baixa da 
bolsa brasileira e em aumento do risco e do dólar.

Aliás, Senador lasso Jereissati, não quero mistu-
rar os assuntos, mas havia muitas pessoas aqui que 
diziam que, com o dólar subindo, as exportações bra-
sileiros também aumentariam, esquecendo-se de que 
a grande virada das exportações brasileiras se deu 
no Governo passado, com o dólar a 2,2% apenas. Al-
gumas pessoas do nosso Partido também pensavam 
um pouco assim, mas pessoas do Partido dos Tra-
balhadores, que está no poder, pensam muito assim 
também e dizem: “Ë preciso um dólar mais alto para 
alavancarmos as exportações”. As exportações foram 
alavancadas durante oito anos, e isso tem sido muito 
bem continuado pelo Ministro Furlan, mas com um 
valor do dólar que interessa a quem também deseja 
inflação baixa. Não é a hora, Deputado Rodrigo Maia, 
de darmos parabéns às pessoas que queriam o dólar 
mais alto para alavancar as exportações? Está ai o 
dólar mais alto, a US$3,17. Se eles fizerem um pou-
co mais de tolice no Governo, vai a US$3,50. Nesse 
ponto, vão considerar que descobriram a pólvora e vão 
exportar o que salvaria o Pais, quando, na verdade, o 
que se esconderá por trás disso é a inflação e a ne-
cessidade de aumentar a taxa Celic. O Governo está 
perdido em perplexidade.

Eu queria, na verdade, fazer disso uma home-
nagem ao Deputado Beto Albuquerque. S. Exª é uma 
figura que, pelo que vejo nos jornais, não é das mais 
bem tratadas do Governo. S. Exª mereceria muito mais. 
E verdade. S. Exª reclama com consciência, e não é 
das mais bem tratadas. S. Exª está aqui por crença.

O SR. BETO ALBUQUERQUE (PSB – RS) – Com 
um advogado desse, quem sabe eu mereça...

O SR. ARTHUR VIRGILIO (PSDB – AM) – Sem 
dúvida. Eu só não quero que saibam por ai que tenho 
simpatia por V. Exª, pois ai sim V. Exª seria maltratado 

mesmo, no Governo. Mas, vou falar mal de V. Exª para 
essas pessoas, para o Sr. José Dirceu, pois, quando 
eu falo mal de alguém, esse alguém cresce.

Finalizando, o Governo precisa de pessoas como 
o Deputado Beto Albuquerque, pessoas que venham 
para cá, porque esta Comissão está um deserto. Está 
presente o meu xará, figura a quem respeito e de 
quem gosto muito; e o Senador Eurípedes Camargo, 
suplente do Senador Cristovam Buarque, a quem, se 
pudesse, eu daria a palavra, porque S. Exª é uma pes-
soa que nunca deixou de defender o Governo. Queria 
mais pessoas aqui, fazendo esse papel, porque está 
ficando feio para o Governo escalar dois para a defesa 
e o restante para o esconde-esconde, como se fosse 
possível se esconder da opinião pública.

Quanto ao dado final do ex-Presidente Fernando 
Henrique, que enfrentou tantas crises, não é possível 
ainda V. Exª pisotear FHC, sabe por quê? Vamos espe-
rar dobrar o valor do salário para V. Exª deitar e rolar, 
e eu terei de ficar calado, ouvindo. Por enquanto, qual 
é a verdade? Um ponto dois porcento de ganho real 
apenas no primeiro ano; 1,7% proposto, no segundo.

No primeiro ano do Presidente Fernando Henri-
que, 5. Exª deu 22% de ganho real. Essa era a inten-
ção de S. Exª. A crise internacional não permitiu que 
se fizesse mais. A média foi acima de 5% do ganho 
real, ao longo dos oito anos do Presidente. O Presiden-
te Lula está reclamando do time do Flamengo, que é 
o meu time, e está indo muito mal, mas está jogando 
com o time do São Cristóvão.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Ganhou 
do meu Grêmio ontem, infelizmente.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Ga-
nhou ontem, mas para flamenguista que está acostu-
mado a ganhar sempre, não pode perder de ninguém 
de cinco a um.

O que eu estou vendo? Sua Excelência reclama 
do time do Flamengo, que está mal, mas está atuando 
como se fosse o São Cristóvão. O Presidente Fernando 
Henrique conseguiu a medíocre média anual de 5% de 
ganho real ao longo dos seus oito anos. O Presidente 
Lula está conseguindo a medíocre média de 1,5% real 
ao longo dos seus dois primeiros anos.

Sabe o que Sua Excelência deveria fazer em 
homenagem ao Deputado Beto Albuquerque? Deve-
ria ir para a televisão e dizer que falou muita besteira 
na campanha; que fez muita tolice; que, para ganhar 
voto, estava obliterado, parecendo a DarIene da nove-
la, querendo aparecer de qualquer jeito: ela aparecen-
do e ele ganhando votos. Sua Excelência prometeu o 
que não pode cumprir, e isso está arruinando o seu 
mandato, está acabando com a sua credibilidade. O 
Presidente deve homenagem a pessoas bravas, como 

AGOSTO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL798     



Agosto de 2004 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 4 24335 

o Deputado Beto Albuquerque e meu xará, Deputado 
Virgilio Guimarães. Deveria dizer que errou: que não 
vai dobrar o salário e que está podendo dar somente 
isso. Se fizesse assim e cotejasse conosco, o que não 
fez, porque a Bancada, com exceção desses bravos, 
fugiu daqui, poderíamos até reconhecer que o Governo 
estava certo e votaríamos os R$260,00. Tenho certeza 
de que temos possibilidade de provar ao Governo que 
o certo é R$275,0O.

O estamos fazendo nós? Estamos aqui para 
ouvir, convencer e sermos convencidos. O que estão 
fazendo eles? Escalam um bravo, figuras talentosas 
e bravas, como os Deputados Virgílio Guimarães e 
Beto Albuquerque, mas o restante não vem. Quanto 
mais prolongarmos a reunião, maior será a tortura 
para S.Exªs. Eu queria até dizer para S. Exªs que, por 
enquanto, a tortura não começou, porque não está no 
ar a TV Senado.

Mas, Deputado Beto, não posso esconder a mi-
nha amizade, por mais que imagine que se eu a revelar 
posso estar prejudicando V. Exª no seu Governo. Na 
verdade, fiz um aparte longo, mas é uma homenagem 
a alguém que veio defender o Governo numa causa 
indefensável como essa, de maneira altaneira, enfren-
tando o seu eleitorado. Não pense que eu estigmatizo 
V. Exª. Estigmatizo aqueles que não estão aqui. Os que 
não estão aqui são verdadeiros Judas em relação a V. 
Exª, porque não estão aqui e deixam V. Exª no fogo, 
imaginando que estão salvaguardando os votinhos 
deles. Não estão! Quem vai acabar tendo votos é V. 
Exª, porque o eleitorado aprecia quem é coerente e 
corajoso e reprova aqueles que cometem o pior dos 
pecados, o da omissão.

Parabéns a V. Exª.
O SR. BETO ALBUQUERQUE (PSB – RS) – Mui-

to obrigado
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Fiz 

esses pequenos ajustes ao seu discurso por saber 
que o seu Governo está privatizando – só não privati-
za mais porque não existem mais bancos para serem 
privatizados. Seu Governo tem uma fúria de privatizar 
que é algo admirável. Quero homenagear aqui os meus 
amigos Marcos Lisboa e Ministro Palocci dizendo que 
privatizam mesmo!

O SR. BETO ALBUQUERQUE (PSB – RS) – Eu 
só queria agradecer.

Eu gostei muito do aparte do Senador, que é 
bem generoso.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Não. 
Conciso, objetivo, curto.

O SR. BETO ALBUQUERQUE (PSB – RS) –Con-
ciso e objetivo.

Mas agradeço as considerações de V. Exª e quero 
somente lembrar que os bancos hoje privatizados são 
os que foram rifados no processo do Proes, em 1997, 
no Rio Grande do Sul, quando tivemos um governo 
vigilante sobre isso. O Banrisul continua público, forte 
e produzindo excelentes resultados.

Queria entregar ao nobre Relator, para que não 
fique apenas a minha palavra, toda a explicação sobre 
os chamados cargos. Afinal de contas, para onde são 
esses cargos que V. Exªs estão sugerindo que sejam 
extintos, como se isso fosse suficiente? Como serão 
distribuídos, mesmo sendo DAS e sendo observado o 
critério de que sejam funcionários públicos? Qual é o 
calendário dos concursos aos quais há pouco me referi, 
que irão repor, em razão de aposentadorias nos próxi-
mos três anos, todas as funções fundamentais? Serão 
120 mil aposentadorias em áreas importantes. Estamos 
agindo sobre isso. Vou entregar à Mesa esse assunto.

Não nos faltou esforço para encontrar um cami-
nho melhor. Não conseguimos. Não estamos conten-
tes. Proponho um acordo ao Senador Arthur Virgílio. 
Faço um acordo no compromisso de dobrar o salá-
rio-mínimo, mas V. Exª precisa fazer um acordo de 
ser mais generoso e nos dar pelo menos oito anos, 
como V. Exªs tiveram. Dobrar o salário mínimo em 15 
meses é difícil.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) –Per-
mita-me V. Exª um aparte.

Serei breve, agora. Uma frase apenas, somente 
uma frase.

O SR. BETO ALBUQUERQUE (PSB – RS) – V. 
Exª nos concede oito anos e fazemos isso.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – No rit-
mo em que vai indo o Presidente Lula, Deputado Beto 
Albuquerque, concedo a V. Exª cinqüenta e sete anos. 
Precisa de cinqüenta e sete, não de oito.

O SR. BETO ALBUQUERQUE (PSB – RS) – Não, 
espere apenas que nós govememos oito anos.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Eu 
desejo vida longa para o Presidente, mas nem o Pre-
sidente Salazar agüentou tanto tempo. Com a média 
anual de um ponto alguma coisa, será preciso cin-
qüenta e sete anos. Oito anos depende do eleitorado: 
cinqüenta e sete depende de Deus.

O SR. BETO ALBUQUERQUE (PSB – RS) – Eu 
só queria a generosidade, porque...

O SR. PRESIDENTE (Tasso Jereissati) – Eu gos-
taria, eu gostaria...

O SR. BETO ALBUQUERQUE (PSB – RS) – Eu 
vou encerrar, Sr. Presidente, eu vou encerrar.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – O Presi-
dente Lula teria que viver 115 anos para governar 57.
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O SR. BETO ALBUQUERQUE (PSB – RS) – Eu 
só gostaria de dizer que não faço julgamento definitivo 
de valor sobre o seu governo de 8 anos. Só espero 
um pouco de generosidade com um governo que está 
longe de chegar ainda aos 8 anos.

E quero só lembrá-lo, Senador Paulo Paim, para 
encerrar, que o meu pai é um aposentado do INSS e 
que, durante os 8 anos, talvez um dia eu tenha uma 
explicação, do governo anterior, recebeu R$513,00. 
Não teve nenhum reajuste. Iodos os aposentados 
acima de um salário mínimo não tiveram qualquer re-
ajuste de reposição, o que passamos a fazer, a partir 
do ano passado, inclusive antecipando o calendário 
de pagamento das aposentadorias, pois agora todos 
percebem até o 5º dia útil de cada mês.

Muito obrigado, Sr. Presidente, pela atenção.
Faço esse registro, contrariando as fontes aqui anun-

ciadas, pois não me parecem consistentes para justificar 
o aumento pretendido pelo Deputado Rodrigo Maia.

O SR. PRESIDENTE (Tasso Jereissati) – Gos-
taria, antes de passar a palavra ao Deputado Rodrigo 
Maia, que deseja se pronunciar, e dizer ao Deputado 
Beto Albuquerque que demos, como é nossa obriga-
ção, o mesmo tempo, o mesmo espaço que quiseram, 
durante o debate, seja Deputado, seja Senador, seja 
do PT, seja do PFL, porque essa é a nossa obrigação. 
E pretendemos nos comportar assim até o final.

O SR. RODRIGO MAIA (PFL – RJ) – Queria 
começar a minha resposta ao Deputado Beto Albu-
querque dizendo que V. Exª faltou com a verdade com 
relação ao Partido da Frente Liberal nunca ter tratado 
da questão do salário mínimo.

O SR. BETO ALBUQUERQUE (PSB – RS) – V. 
Exª me perdoe.

O SR. RODRIGO MAIA (PFL – RJ) – Mas, não 
vou responder a V. Exª porque tenho certeza de que o 
Senador Antonio Carlos Magalhães, que liderou nos-
sa Bancada, naquele processo de aumento do salário 
mínimo, está aqui e terá condições de falar sobre a 
questão do salário mínimo.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Mesmo tendo sido muitas vezes dissidente, 
tanto na Câmara como no Senado, do meu partido, não 
abro mão da tese que sempre tive de US$100 para o 
salário mínimo. Estamos propondo um valor menor, 
mas alguma coisa tem que ser feita. A minha posição 
será do maior salário que possa ser concedido, che-
gando a US$100. Não chegando a US$100, tenho que 
ir para o salário maior, que é R$275,00. Quero deixar 
clara a minha posição, porque muitas vezes não con-
cordo com a Liderança na Câmara: raramente, discor-
do no Senado.

O SR. RODRIGO MAIA (PFL – RS) – V. Exª não 
estava presente, Senador Antonio Carlos Magalhães, 
mas o Deputado Beto Albuquerque disse que o Partido 
da Frente Liberal nunca defendeu, na Câmara ou no 
Senado, e que o Senador Antonio Carlos foi...

Mas vamos em frente.
Nobre Deputado, na tabela 2, estão as nossas 

fontes. Tratamos tudo isso de forma técnica. A fonte 
que utilizamos, e V. Exª citou algumas, foi o excesso 
de arrecadação.

Espero que esse Governo não faça como o ante-
rior, do qual fizemos parte. O nosso ex-Ministro Malan 
escondia os números e, no final, o excesso de arreca-
dação, o superávit primário era sempre maior do que o 
acertado com o FMI. Espero que esse Governo, mas, 
infelizmente, parece que vai atuar da mesma forma, 
não esconda os números, para que possamos conce-
der um reajuste ao salário mínimo.

As nossas fontes são: o excesso de arrecadação 
com relação à Lei Orçamentária de 2004, a redução de 
necessidades de superávit por causa do PIB, os recur-
sos que já estavam previstos na LOA, de 2004, para o 
aumento do salário mínimo, e o remanejamento das 
dotações orçamentárias, que também já estão autoriza-
dos. Essas fontes são concretas e as utilizamos porque 
temos convicção de que podem custear esse aumento 
maior de R$15,00: de forma nenhuma, esse aumento 
prejudicaria as contas do Governo Brasileiro.

A outra tabela mostra os recursos adicionais da 
Reforma Agrária, da compra de um avião, mas boa 
parte disto, claro, o Governo, de forma ágil, já pagou. 
Não sei porque essa pressa para pagar o avião e a falta 
de pressa para aplicar os recursos em investimentos. 
Poder-se-ia ter feito leasing.

E o aumento da estrutura ministerial em relação 
ao governo anterior? V. Exª poderia ter citado que os 
custos dos Ministérios estão na casa de R$312 milhões. 
E a criação dos cargos, nobre Deputado? Preferíamos 
que esses valores pudessem ser deslocados para o 
salário mínimo. Seriam mais úteis para o País.

O SR. PRESIDENTE (Tasso Jereissati) – Passo 
a palavra ao nobre Senador Jefferson Péres.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores e Deputados, agra-
deço ao Senador Leonel Pavan de ter-me cedido a vez. 
Cumprirei o meu prometido de que farei uma breve co-
municação, uma vez que me reservo para o plenário, 
onde procurarei fazer um discurso analítico.

Estudarei e analisarei, com muita atenção, o pa-
recer do Deputado Rodrigo Maia, sem parti pris. Se 
os seus dados me convencerem, posso acatá-los: se 
não me convencerem, esquecendo que o PDT é de 
Oposição, ficarei com a proposta do Governo ou, quem 
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sabe, com uma proposta até maior que a do Relator. 
O PDT não se comportará como Partido de Oposi-
ção nessa questão de salário mínimo. Não digo que, 
se propuser um valor menor ou igual a do Governo, 
estaria agindo responsavelmente, porque esta é uma 
colocação deselegante em relação aos demais, pois, 
implicitamente, diria que, quem propõe mais seria ir-
responsável – e não é assim. Muitos propõem mais 
porque estão convencidos de que é possível dar mais. 
Essa é a postura correta. Os que propõem menos não 
são mais responsáveis que os outros.

O SR. VIRGÍLIO GUIMARÃES (PT – MG) – Quem 
disse isso, Sr. Senador? Eu nunca o disse. O Deputado 
Beto também não o fez.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Em 
não estava me referindo a V. Exª.

O SR. VIRGÍLIO GUIMARÃES (PT – MG) – En-
tão, me desculpe. ludo bem. Ficou claro que não dis-
semos isso.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Eu 
já ouvi este discurso, não estou me referindo a V. Exª 

em seu discurso de hoje.
Examinarei o seu parecer, nobre Deputado, com 

atenção e sem juízo prévio. A posição do PDI no Se-
nado será explicada e manifestada, oportunamente, 
em Plenário.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Tasso Jereissati) – Conce-

do a palavra ao nobre Senador Leonel Pavan.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Pre-

sidente, primeiro quero cumprimentar o nosso Rela-
tor, Rodrigo Maia, pelo seu brilhante trabalho e pelos 
avanços que fornece para que todos os Deputados e 
Senadores possam realmente colocar um salário justo 
aos trabalhadores brasileiros. Eu sou autor da emenda, 
do Senado, para R$275,00.

O SR. RODRIGO MAIA (PFL – RJ) – Peço que, se 
for possível, eu possa retificar o meu relatório, porque 
não foi incluída a emenda do Senador Leonel Pavan.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Antes 
mesmo de ser constituída esta Comissão, apresentei 
uma emenda para a correção do salário mínimo para 
R$275,00.

Tenho o maior respeito pelos aposentados e, 
muito mais, pela história de seu pai, que, realmente, 
orgulha o Rio Grande do Sul. Porém, não é verdade 
que o salário dos aposentados ficaram congelados. 
Foram corrigidos em todos os anos, na mesma data 
do salário mínimo, porém, pelo INPC.

Quero colocar a todos os que estão nos assis-
tindo – à população brasileira – que um Senador da 
Base do PT, Senador Paulo Paim, que foi destituído da 
Vice-Presidência desta Comissão e que ainda não foi 

substituído, continua aqui firme, mesmo contrariando 
o PT e sendo ameaçado – não sei se de expulsão. O 
PT destitui um integrante de seu Partido da vice-presi-
dência de uma comissão que está avaliando a melhoria 
do salário do povo brasileiro, destituiu um integrante 
histórico do seu Partido, um dos grandes lutadores nes-
ses longos anos na vida pública por um salário digno. 
O PT o destituiu. Em vez de negociar para que um de 
seus integrantes fosse indicado Presidente ou Vice-
Presidente, o PT destituiu o Vice-Presidente, que era 
do PT. O Partido dos Trabalhadores sempre defendeu 
um salário mínimo de US$100. Com o dólar baixando, 
algumas pessoas da Base do Governo foram para a 
tribuna dizer que o salário do Lula estava próximo dos 
US$100, mas agora, com o aumento do dólar, vão ter 
que reformular o discurso, porque ficou menor ainda 
o salário brasileiro.

Lamento profundamente que o PT esteja rasgan-
do a sua história, fazendo com que a população se sinta 
traída, porque uma das lutas do PT, em campanha elei-
toral – e não me refiro ao PSB, que, infelizmente, acaba 
envolvendo-se pela obrigação de atender o Governo 
-, foi justamente a questão do salário, do desemprego. 
O PT dizia o seguinte: que a máquina estava incha-
da, que teria que haver uma reforma administrativa, 
diminuir o número de funcionários. E o que estamos 
vendo? Mais 2.807 novos cargos. Não interessa se é 
para atender ao setor a ou b, só que precisaríamos, 
primeiro, verificar o salário dos trabalhadores, antes da 
criação de novos cargos. Se faltam pessoas para dar 
um bom andamento à administração do Lula e do PT, 
também faltariam para a administração no passado e, 
no entanto, optamos por outras prioridades.

A questão do conforto do Presidente Lula, Sr. Pre-
sidente. Sua Excelência está optando pela prioridade 
pessoal: a compra de um avião para transportá-lo pelo 
mundo afora, em detrimento do aumento salarial dos 
nossos trabalhadores. Isso é verídico, isso é verdadeiro. 
Quando um governante de um Estado assume o seu co-
mando, corta na carne, tira do seu próprio partido, diminui 
o número de cargos comissionados para beneficiar os 
trabalhadores, para a administração do seu Estado ou do 
seu município andar da forma como pretende.

Esperamos apenas que o Governo Lula se lem-
bre que o candidato Lula dizia para a população, em 
campanha, Sr. Presidente Tasso Jereissati, que o salá-
rio dos trabalhadores não era para comprar dólar, que 
o salário do trabalhador não era para comprar carne 
importada, mas sim para comprar feijão e arroz para 
comer. Esse salário não dá comprar feijão e arroz, in-
felizmente. É isso que nós queremos.

Estamos fazendo reivindicações com bases con-
cretas. É um relatório responsável, elaborado pelo 
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Deputado Rodrigo Maia. A nossa emenda está base-
ada em condições fiscais e econômicas positivas. Não 
estamos fazendo demagogia requerendo R$350,00, 
R$400,00, como fazia o PT no passado; estamos apre-
sentando uma emenda com responsabilidade, um rela-
tório com responsabilidade, dentro das possibilidades 
do superávit atual do Governo Federal. Espero que o 
Lula reveja sua posição.

Essa é a verdade. Esse é o fato. O povo é tes-
temunha.

O SR. PRESIDENTE (Tasso Jereissati) – Eu 
gostaria de pedir licença aos Srs. Senadores e Depu-
tados porque preciso me ausentar por alguns minu-
tos. Convido o Senador José Agripino para presidir 
esta reunião.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Sr. Presidente, V. Exª me concede a palavra 
por um minuto, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Tasso Jereissati) – Sena-
dor Antonio Carlos.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – O Senador César Borges estava aqui. S. Exª 

teve que sair, mas esqueceu de dizer que o menor 
salário na Bahia, hoje, é R$320,00, bem mais que 
R$260,00.

O SR. PRESIDENTE (José Agripino) – Muito 
obrigado, Senador Antonio Carlos Magalhães.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – É impor-
tante registrar que o Senador lutou pelos US$100, a 
Bahia pratica os R$320,00. Fica aí o registro feito, não 
há reparo nenhum sobre nada.

O SR. PRESIDENTE (José Agripino) – Conce-
do a palavra, por ordem de inscrição, ao Senador 
Efraim Moraes.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, inicialmente quero para-
benizar o Relator, Deputado Rodrigo Maia, pela com-
petência, pela seriedade, enfim, pelo espírito público 
se seu relatório. S. Exª inclusive recuou em termos de 
valores, para que pudéssemos, realmente, chegar a 
um salário mínimo possível dentro do que dispomos 
no nosso orçamento.

Nosso querido Deputado Beto, a que situa-
ção está chegando o PT e a Base do Governo? O 
Partido de V. Exª já está propondo acordo ao PSDB 
para oito anos.

Lamento a saída do companheiro Arthur Virgílio, 
que teve que votar matéria importante.

O PFL está fora desse acordo. O PFL não vai 
concordar. Da forma como caminha o Governo Lula, 
que depende do voto do povo, o PT já se esqueceu 
do povo, mas quer fazer um acordo com Lideranças 
para que passemos para oito anos. Mesmo que se 

faça um acordo aqui, o povo brasileiro não aceita 
mais esse Governo. Vamos torcer, pedir à Deus que 
o PT chegue bem ao final desses quatro anos, sem 
sentir uma reação forte do povo brasileiro. Isso é o 
que nós pedimos.

Deputado Beto, é difícil esse acordo porque tem 
que passar pelo povo, e o povo brasileiro não vai acei-
tar, nem vai agüentar esse Governo por muito tempo.

Quero dizer também o quão importante é essa 
elevação do salário mínimo, que vai atingir 31 milhões 
de trabalhadores dos setores formal e informal e 13,7 
milhões de pessoas que recebem benefícios previden-
ciários e assistenciais.

Deputado Rodrigo Maia, meus parabéns pelo seu 
relatório, lenho convicção de que o seu relatório será 
aprovado. Tive oportunidade de passar pela Casa que 
V. Exª aqui representa, ao lado dos nossos companhei-
ros todos, Deputados Federais, e conheço bem a co-
ragem dos Parlamentares daquela Casa. Seu relatório 
será aprovado. Não estamos extrapolando, estamos 
propondo o possível, que é R$275,00.

É evidente que já sentimos a Base do Governo, 
PT, PSB e PMDB, em pura obstrução. Essa matéria 
não será votada hoje, nesta Comissão. É bom que se 
diga aos nossos telespectadores que o PT, o PMDB e 
o PSB entenderam que não se deve tratar de votação 
de salário mínimo. Não é importante para o trabalhador 
brasileiro o salário mínimo. É isso o que está dizendo 
aqui o Pl, o PMDB e o PSB com uma obstrução clara 
para que essa matéria não seja votada.

Não satisfaz sabermos que, pelo andar da carru-
agem, em dois anos, o Governo do PT concederá um 
aumento real de 3%. A proposta do palanque era dobrar 
o salário, o que significa dizer que está devendo 97% 
de salário real para chegar à proposta da campanha, 
do palanque. Foi uma proposta eleitoreira e irrespon-
sável ou simplesmente de desconhecimento total da 
realidade da situação do nosso País.

Lamento que isso esteja fora da proposta, como 
está fora a questão dos 10 milhões de empregos, ou 
seja, estão fora todas aquelas propostas que o PT 
fez para que pudesse chegar ao poder Estamos ven-
do o PT negar tudo que disse no palanque. Ouvimos 
democracia e liberdade de imprensa, mas obtivemos 
a expulsão de jornalistas e de companheiros do seu 
Partido, porque querem ser coerentes; a ameaça a ou-
tros companheiros que defendem suas teses. O povo 
brasileiro está observando. É aquela história da ética, 
meu caro líder Aleluia.

A CPI que não existe mais, a CPI não pode acon-
tecer neste Governo. Está proibida a constituição de 
uma CPI. Está-se autorizando o País a praticar a cor-

AGOSTO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL802     



Agosto de 2004 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 4 24339 

rupção, porque a maioria garante que não haverá CPI 
que chegará ao Palácio do Planalto.

É essa a posição do PT. Seus Parlamentares per-
deram a ética, perderam o discurso. Os compromissos 
assumidos não estão sendo cumpridos.

A pergunta que fiz ontem ao Ministro Mantega e 
que não foi respondida é a seguinte: será que o Presi-
dente vai ter coragem de vetar a decisão do Congres-
so Nacional? Não tenho a menor dúvida! Aconselho 
aos Deputados da Base do Governo que aprovem 
logo na Câmara, porque, do contrário, os Senadores 
vão aprovar esse relatório. Não quero que os nossos 
companheiros, Deputados Federais, se desgastem 
mais uma vez por pressão do Governo. Se não pas-
sar na Câmara dos Deputados, vamos aprovar no Se-
nado Federal. Como o Presidente Lula foi eleito com 
a esperança, esperança do presente do trabalhador 
brasileiro, se Sua Excelência vetar, vai ganhar o titulo 
de Exterminador do trabalhador Brasileiro. Será o Ex-
terminador do Futuro. Não acredito que o Presidente 
Lula vete mais 3 pães, 2,5 pães, segundo as contas 
do Senador Cristovam Buarque. O que estamos con-
cedendo aqui são mais 2,5 pães.

É essa a nossa preocupação.
Reitero os meus elogios ao Deputado Rodrigo 

Maia – PFL/RJ –, que elaborou um brilhante relatório, 
repito, com competência e seriedade. Tenho convicção 
e faço um apelo aos meus Pares. Senador Paulo Paim, 
tenho saudades da nossa Câmara dos Deputados. 
Saudades, sim. Hoje V. Exª tem o mesmo discurso de 
ontem em relação ao salário mínimo e a muitos ou-
tros avanços.

Aqui fica a minha preocupação com os meus 
companheiros, Deputados Federais. Pelo amor de 
Deus, não tenham esse desgaste. Se V. Exªs não 
aprovarem na Câmara, iremos aprovar no Senado. 
Com certeza, este é um ano em que os Deputados 
não devem se desgastar pela imposição do Governo 
do PT, que está traindo a sua história e o seu discurso. 
Tenho convicção de que, nessa eleição, no dia 03 de 
outubro, haverá a CPI dos que prometeram, dos que 
se elegeram com o discurso e dos que estão fazendo 
exatamente o contrário.

Parabéns, Deputado Rodrigo Maia, tenho certe-
za de que essa é a convicção do Congresso Nacional. 
V. Exª não elaborou um relatório eleitoreiro, mas um 
relatório possível.

O SR. PRESIDENTE (José Agripino) – Antes de 
conceder a palavra ao próximo orador, Deputado Fer-
nando Coruja, queria submeter ao plenário a dispensa 
das leituras das Atas das reuniões de 11 e 12 de maio, 
que já estão assinadas pelo Presidente.

O SR. VIRGÍLIO GUIMARÃES (PT – MG) – Fo-
ram distribuídas?

O SR. PRESIDENTE (José Agripino) – Posso 
distribuir.

O SR. VIRGÍLIO GUIMARÃES (PT – MG) – Estou 
de acordo. É só uma questão de formalidade.

O SR. PRESIDENTE (José Agripino) – Posso 
consultar a Secretaria Geral da Comissão e distribuir 
as atas. São simples relatos das reuniões de ontem 
e anteontem.

O SR. VIRGÍLIO GUIMARÃES (PT – MG) – De 
acordo, Presidente, tenho absoluta confiança de que 
está tudo de acordo.

O SR. PRESIDENTE (José Agripino) – Estão 
ambas aprovadas.

Com a palavra o Deputado Fernando Coruja.
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC) – Sr. 

Presidente, Sr. Relator, Srs. Deputados, Srs. Senado-
res, o Deputado Rodrigo Maia elaborou um relatório 
coerente e propôs R$275,00, o que também é pouco, 
como já foi levantado aqui. Quero parabenizar S. Exª 
pelo trabalho realizado.

Neste plenário, é muito difícil alguém falar que 
outro está se contradizendo, porque os discursos aqui 
são absolutamente contraditórios. Nós, que estive-
mos na Câmara dos Deputados no mandato passado 
e que acompanhamos o processo que lá aconteceu, 
podemos perceber que muitos dos discursos de hoje 
da Oposição, por mais sensato ou bem elaborado que 
tenha sido o relatório, tem, sem dúvida nenhuma, uma 
conotação política muito forte: criar um constrangimen-
to para a base do Governo ao votar um valor diferente 
dos R$260,00. É o jogo político.

Não me convenço da boa intenção da Oposição 
do Governo neste instante como arautos da defesa 
do trabalhador brasileiro. E a grande contradição do 
discurso para mim, está na política macroeconômi-
ca. Quando se vai procurar as fontes, e o Deputado 
Rodrigo Maia aponta algumas, é difícil encontrá-las. 
Algumas citadas aqui, quando colocam o avião que 
evidentemente...

O SR. RODRIGO MAIA (PFL – RJ) – As fontes 
estão na tabela de cima. As fontes estão na tabela 02. 
A tabela 03 é apenas demonstração de gastos extras 
do Governo, alguns não estavam previstos, outros, sim, 
gastos necessários.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC) – Vou 
analisar as fontes citadas acima no superávit. Estou ape-
nas raciocinando exatamente pelo fato de alguns gastos 
não serem continuados. Não se pode financiar o salário 
mínimo, que é um gasto continuado, com verbas alocadas 
para a compra do avião, por exemplo, por mais irrelevante 
que o avião seja em contraposição ao salário.
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Quando falamos em superávit primário, estamos 
começando a falar da política macroeconômica, e, sem 
dúvida nenhuma, quem mais a elogia é a Oposição: o 
Senador Arthur Virgílio a elogiou; Lideranças próceres 
do PFL elogiam-na, com exceção do Deputado Ale-
luia do meu lado, que é um novo cristão; e o Deputado 
Moroni Torgan também. Todos esses Parlamentares 
hoje, no entanto, são contundentes contra a políti-
ca macroeconômica do Governo. Mas é uma política 
que, sem dúvida nenhuma, qualquer um sabe, trans-
fere recursos dos tributos dos salários para o sistema 
financeiro. Isso está acontecendo, como acontecia 
no Governo Fernando Henrique. A pergunta que fiz, 
ontem, ao Ministro Mantega foi sobre a possibilidade 
de alterarmos este modelo. Precisamos caminhar no 
sentido de termos alternativas.

Sou da base do Governo, mas desconfio que 
esta política econômica não vai terminar bem, mas é 
nesta política macroeconômica que vamos encontrar 
os recursos. Quando o dólar sobe um pouco, são 10 
bilhões a mais no aumento da dívida pública. Quando 
falo em superávit primário, estou falando da política 
macroeconômica. Em sendo assim, quem defende o 
sistema financeiro no País? O Governo ou setores da 
Oposição, que são muito mais ligados ao sistema fi-
nanceiro e que, por isso, fortalecem muito mais a atual 
política macroeconômica?

É muito contraditória aqui nesta Casa hoje a 
questão do salário. Não sei o que vou fazer, sincera-
mente. Sou da Base do Governo. Estou aqui escutando, 
ouvindo, acompanhando, lendo os relatórios e verei o 
que vou fazer. Vou ouvir o meu Partido, o Governo, a 
minha consciência, o meu entendimento.

O SR. MORONI TORGAN (PFL – CE) – Permite-
me V. Exª um pequeno aparte?

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC) – Ouço, 
com prazer, o aparte do nobre Deputado Moroni Torgan.

O SR. MORONI TORGAN (PFL – CE) – Só um 
esclarecimento.

A grande diferença entre o nosso Partido e o 
Partido que está no Governo, hoje, é que, no passado, 
eu discordava dessa política macroeconômica e era 
respeitado pelo meu Partido, mas, hoje, quem discor-
da – e venho mantendo coerência tanto no passado 
quanto agora – dessa política no Partido do Governo 
é escorraçado, muitas vezes, do próprio Partido.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC) – É 
verdade. V. Exª votava sempre contra.

O SR. MORONI TORGAN (PFL – CE) – Essa é a 
grande diferença da aplicação da democracia nos Par-
tidos. O meu Partido me respeitou quando fui contrário 
a suas posições, e a Oposição me aplaudia. Agora, vejo 
muitos Parlamentares querendo ser contrários a essa 

política, mas, infelizmente, não há o mesmo respeito 
que recebi do meu Partido.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC) – 
Acolho, com prazer, o aparte do nobre Deputado 
Moroni Torgan.

Agora, não posso concordar com esses discursos 
da Oposição, como se o Governo tivesse acabado. Que 
discurso é esse que diz que o Governo acabou? É evi-
dente que o nosso Governo está cometendo erros, os 
governos cometem erros, mas nós, da Base do Gover-
no, estamos aqui para ajudar. Estão ai os setores da 
Oposição que também estão ajudando. A nossa opção 
é atender o Pais, não o Governo. Há erros, como os 
cometemos, no passado, na Câmara dos Deputados 
e no Senado Federal, mas devemos encontrar uma 
melhor solução para o País. O Governo enfrenta difi-
culdades: hoje mesmo o dólar está subindo, a Bolsa 
está caindo. Mas dizer que o Governo acabou, que o 
povo vai dar um basta!

Vamos trabalhar para que este Governo tenha 
sucesso. O Presidente Lula é bem intencionado, tem 
experiência do País e uma boa equipe. Vamos tentar 
solucionar, em conjunto, os problemas e encaminhar 
as nossas conclusões para Sua Excelência.

Vejo aqui o Deputado Rodrigo Maia falar que há 
possibilidade de manter realmente essas fontes sus-
tentadas para o mínimo. Fala-se para os anos 2005/06 
a possibilidade de elevação da carga tributária, a prio-
rização de despesas, aliada à menor necessidade 
de superávit primário. São possibilidades, evidentes. 
Deputado Rodrigo Maia, falar em possibilidade de au-
mento de carga tributária, é um pouco difícil, não? V. 
Exª tem sido um intransigente defensor da diminuição 
da carga tributária em todo o seu mandato parlamen-
tar, aqui, nesta Casa. É evidente que V. Exª não está 
propondo aumentar, claro, eu sei disso. Talvez, V. Exª 

esteja falando aqui que vai aumentar naturalmente por 
causa da situação atual.

Mas, de qualquer forma, estamos aqui vivendo 
um momento de muitas contradições. E o País não 
pode, por causa das contradições dos seus Parla-
mentares, ficar sem um caminho. Estamos vivendo 
um momento muito difícil. No próprio Congresso não 
há mais debate. Foi levantado que o Senador Arthur 
Virgílio falou bastante. No Senado não há debate, 
existem menos Parlamentares; na Câmara, não há 
debate – um Parlamentar começa à tarde, falando 
sobre o aniversário da cidade dele; o outro, fala 
não-sei-o-quê; e no final do dia, há 100 discursos, 
mas nenhum debate, e os apartes devem ser rápi-
dos, porque há oito ou nove inscritos. Isso não é um 
debate. O País precisa ser debatido. Estamos aqui 

AGOSTO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL804     



Agosto de 2004 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 4 24341 

representando a população e precisamos debater 
para definir o caminho mais responsável.

São pequenas críticas, mas estou enaltecendo 
o relatório. O nosso Governo está tendo algumas difi-
culdades. Duvido muito da boa intenção da Oposição 
com relação a este caso especifico do salário mínimo. 
É uma questão de debate, porque se trata do homem 
e das suas circunstâncias: um é eleito para governar; 
outro, para fazer oposição. É preciso haver esse con-
fronto de idéias para se encontrar uma solução. Vamos 
debater com o Governo para encontrarmos uma solu-
ção. Qual é a melhor solução para o povo brasileiro, que 
evidentemente precisa de um salário mínimo maior? 
Vamos ver se isso é possível.

O SR. PRESIDENTE (José Agripino) – Concedo 
a palavra ao Relator.

O SR. RODRIGO MAIA (PFL – RJ) – Primei-
ro quero agradecê-los pelas palavras. O importante 
é analisarmos o relatório, as críticas e se há ou não 
contradição.

Vou começar pelo final, quando V. Exª tratou da 
carga tributária. Haverá um aumento efetivo e perma-
nente da carga tributária para 2004, 2005 e 2006. De 
acordo com nossa projeção de trabalho – trabalhamos 
dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal – haverá 
certamente um excedente de arrecadação.

Se quiséssemos apresentar um valor simbólico, 
que seria, até alguns dias atrás, US$100... E um risco 
indexar o salário mínimo a outra moeda, porque, em 
razão do câmbio flutuante, US$100 hoje é um valor e 
amanhã é outro. Quem promete US$100 hoje pode 
estar no poder amanhã, o dólar pode disparar e não 
termos condição de atender isso.

Estamos propondo R$275,00, Deputado, con-
vencidos de que já há um aumento de carga tributária 
que poderia sustentar um valor maior, como falamos, 
R$300,00. O valor proposto não prejudica as contas. 
Com isso estaríamos cumprindo a Lei de Responsabi-
lidade Fiscal e atendendo os anseios da sociedade.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC) – Depu-
tado, com relação à carga tributária, entendi bem o ra-
ciocínio de V. Exª Para o ano de 2004, há uma discussão 
se vai aumentar ou não a carga tributária. O Governo 
diz que não aumentou, a Oposição diz que aumentou. 
Estamos vendo o que está acontecendo. Ninguém sabe 
direito ainda. V. Exª afirma que vai haver aumento da 
carga tributária para 2005 e 2006. Não sei de nenhum 
tributo novo para 2005 ou 2006. O impacto vai se dar 
neste ano. Em 2005 e 2006, necessariamente, teria 
que haver outro tributo.

O SR. RODRIGO MAIA (PFL – RJ) – Com relação 
ao superávit, Deputado, estamos apenas tratando aqui 
da queda do PIB em 2003. Não entramos no mérito do 

relatório, até porque fomos derrotados na Comissão 
de Orçamento com relação ao PPA. Fomos derrotados 
junto com o Senador Saturnino Braga, que fazia a pro-
posta do superávit primário decrescente.

Em relação à incoerência da Oposição no que 
diz respeito à política macroeconômica, V. Exª pode 
perguntar o seguinte: o Deputado Rodrigo Maia apoia-
va a política econômica? Continuo apoiando a política 
macroeconômica. Votamos o relatório do Senador Sa-
turnino Braga porque mantinha um valor decrescente. 
Sabemos que isso é necessário, porque, infelizmente, 
temos uma dívida grande. A relação dívida/PIB precisa 
ser diminuída. As propostas eram no sentido da dimi-
nuição e nunca se chegou a um exagero tão grande 
como 4.25. Esse valor está terminando de inviabilizar 
a capacidade de investimentos do Brasil e de melhorar 
a renda dos mais pobres.

Não vamos obstruir a votação do PPA no plená-
rio. Nossa intenção é discutir no plenário. Quando a 
matéria chegar ao plenário, já terá sido aprovada na 
Comissão, e manteremos a nossa posição. O Governo 
ganhou na Comissão, mas de forma nenhuma é uma 
vitória definitiva.

Há um exagero, como há também um exagero 
na política de taxas de juros. Se analisarmos a política 
de taxa de juros do ano passado do Banco Central, 
tirando a inflação do Brasil e o risco Brasil, o que vai 
dar a taxa de juros líquida, e comparando-a à taxa de 
juros americana, como era na época do Presidente 
Armínio, e comparando, liquidamente, a taxa de juros 
brasileira e a americana depois da política de taxa de 
juros e de câmbio fixo do Sr. Gustavo Franco, obser-
varemos que, na época do Sr. Armínio Fraga, há uma 
correlação desse patamar. Não sei porque, no ano 
passado, com o Henrique Meirelles, há um gap, que 
representou no passado 50 bilhões da economia real 
para a economia virtual, do mercado financeiro.

A nossa crítica é também ao excesso de juros, 
porque dos juros brasileiros deve-se retirar essas duas 
variáveis e acompanhar. Podemos observar, no período 
do Sr. Armínio Fraga, uma correlação, mas, agora, o 
Sr. Henrique Meirelles parece a época do Sr. Gustavo 
Franco, só que este tinha que manter o câmbio fixo, 
tinha que pagar mais juros, não havia saída, e deu no 
que deu. Todas as críticas possíveis foram feitas, mas 
havia um raciocínio lógico. Hoje, não há nenhum ra-
ciocínio lógico para o excesso de taxas de juros, nem 
em relação aos meios de pagamento. Não sei por que 
está havendo, mês após mês, uma retração dos meios 
de pagamento, a M1, que é o papel-moeda e depósito 
bancário, que é o papel da população. Nunca aconte-
ceu isso no Brasil. Houve sempre uma expansão, cla-
ro, pequena, para que não se tenha muitos recursos 
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na mão da população, para não ter nenhum tipo de 
pressão, mas nunca uma retração na média de 3% ao 
mês! Criticamos esses exageros na política macroe-
conômica. A política microeconômica, que não existe 
no Governo, é a mais importante para o desenvolvi-
mento do país, a infra-estrutura econômica e outras. 
Não quero me estender.

Em 2000, e quem votou contra aquela votação 
nominal de 159 contra 151 do salário mínimo não foi 
incoerente, vivíamos crises sistemáticas no Governo 
anterior. Votei contra os 151 daquela proposta do Go-
verno Federal. Podemos continuar debatendo. A matéria 
não será votada hoje, o Governo não deu quorum, o 
que é até melhor, porque aqui o Governo tinha muda-
do os membros, o Governo ganharia de forma clara. 
Para nós, a votação no plenário será o momento da 
verdade. Com quorum, aqui venceria o Governo, que, 
a partir de hoje, já teria o Relator. Foi ótimo o Governo 
não ter comparecido para votar, porque vamos com 
esse relatório até o plenário, tentando convencê-lo 
e tentando convencer outros Parlamentares de que 
essa proposta é coerente, séria e de que não quebra 
as contas públicas do Brasil.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL – BA) –Sr. 
Presidente, serei breve, só uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Moroni Torgan) – Pois não, 
Deputado.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL – BA) 
– Se o Partido dos Trabalhadores não tivesse subs-
tituido o Senador Paulo Paim, teríamos quorum para 
aprovar o relatório. Portanto, não temos quorum para 
aprová-lo porque o Partido dos Trabalhadores no Se-
nado, deliberadamente, substituiu os Deputados que 
poderiam votar a favor. Na Câmara, o Deputado Ivan 
Valente, que seria favorável, foi substituído. Quero, 
portanto, parabenizar o PPS por não ter substituído 
o Deputado Coruja, que foi um dos Deputados que 
assegurou quorum para a instalação da Comissão. A 
Comissão foi positiva, não tenho dúvida disso. Vamos 
lutar no plenário.

O SR. VIRGÍLIO GUIMARÃES (PT – MG) – Ape-
nas para registro, Sr. Presidente, não vejo...

O SR. PRESIDENTE (Moroni Torgan) – Só um 
pouquinho, Deputado.

O SR. VIRGÍLIO GUIMARÃES (PT – MG) – Só 
para registrar, não vejo aqui o Deputado Ivan Valente 
e o Senador Paulo Paim. Não os vejo.

O SR. PRESIDENTE (Moroni Torgan) – O Sena-
dor Paim acabou de avisar esta Presidência que está 

só atendendo um telefonema, mas está aqui no recinto 
e estará aqui conosco.

O SR. RODRIGO MAIA (PFL – RJ) – O Senador 
Paulo Paim não tem nenhuma obrigação de estar aqui, 
o PT tirou-o da Comissão, Deputado.

O SR. PRESIDENTE (Moroni Torgan) – Sim, mas 
de qualquer jeito, foi uma solicitação do Senador Paim. 
Tivemos respeito no passado por parte do nosso Parti-
do, mas, infelizmente, outros Partidos não comungam 
da mesma idéia e do mesmo respeito.

Sem delongas, pelo adiantado da hora, vamos 
partir para o próximo orador inscrito. Tem a palavra o 
Senador Eduardo Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –Sr. 
Presidente, Senador Moroni Torgan...

O SR. PRESIDENTE (Moroni Torgan) –Agradeço 
pelo Senador.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Deputado Moroni Torgan, como estamos no Sena-
do Federal e V. Exª tem exercido tão brilhantemente o 
seu mandato de Deputado Federal aqui nesta na Ala 
Nilo Coelho, V. Exª hoje poderia ser perfeitamente um 
senador, que estaria dignificando o povo do Ceará.

O SR. PRESIDENTE (Moroni Torgan) – Agradeço 
a bondade de V. Exª.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
–Deputado Moroni Torgan, quero aqui cumprimentar 
o Deputado Rodrigo Maia pelo seu parecer, mas gos-
taria de fazer algumas observações a respeito de seu 
relatório, bem como algumas sugestões ao Deputado 
Rodrigo Maia e a esta Comissão. Vou me referir a al-
guns aspectos sobre os quais tenho dialogado bas-
tante com, antes o Deputado Paulo Paim, hoje meu 
companheiro no Senado, Senador Paulo Paim, que 
tem se empenhado para assegurar uma remuneração 
mais condigna aos trabalhadores brasileiros, sobretudo 
aos que estão na faixa próxima de receber o salário 
mínimo ou um pouco mais.

Ao definimos o salário mínimo, precisamos levar 
em consideração diversos aspectos, entre eles o fato 
desse salário mínimo também representar a remune-
ração de pessoas já aposentadas, daqueles que não 
estão mais no mercado de trabalho, mas que estão 
recebendo a aposentadoria. São ex-trabalhadores do 
campo ou do setor urbano e constituem um contingente 
formidável. Isso implica dispêndio, o que faz com que 
o Governo, conforme os Ministros Guido Mantega e 
Amir Lando aqui expuseram, posicione-se contra, e 
isso precisa ser considerado.
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Precisamos, por outro lado, levar em conta os 
eventuais ou hipotéticos efeitos que teria no mercado 
de trabalho um aumento do salário mínimo. Se ajustás-
semos o salário mínimo de maneira extraordinária ou 
muito significativa, ou seja, aumentando de R$240,O0 
para, por exemplo, R$1 mil, teríamos que nos preo-
cupar com aquilo que nos diz a teoria econômica, ou 
seja, as empresas normalmente contratam trabalha-
dores na medida em que o valor adicionado por esses 
trabalhadores àquela empresa seja igual ao valor do 
salário pago. Se, por ventura, o valor adicionado para 
uma faixa significativa de trabalhadores estiver abaixo 
ou se o valor adicionado não for suficiente para pagar 
o salário mínimo que se deseja, vamos ter desempre-
go, um efeito no mercado do trabalho.

Qual é um instrumento alternativo apontado, nor-
malmente, pela teoria econômica e pela experiência 
dos países, especialmente, desenvolvidos? Importantes 
economistas que têm estudado esse assunto, ao lon-
go dos últimos 50 anos, e posso me referir ao George 
Stigler, em 1946, na American Economic Review; ao 
próprio Milton Friedman, em 1962, em Capitalismo e 
Liberdade; ao James Stolb, nos seus diversos artigos 
escritos na década de 60, indicam que um instrumento 
para a remuneração adequada aos trabalhadores sem 
prejudicar a questão do emprego seria um imposto de 
renda negativo. Esse instrumento proveria um mínimo 
de renda para todos.

Equivalente ao imposto de renda negativo, mas 
de forma mais racional e completa, seria a renda bá-
sica de cidadania, que foi aprovada pelo Congresso 
Nacional em dezembro último. O Deputado Rodrigo 
Maia esteve presente na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, que, em caráter terminativo, vo-
tou a matéria, que foi sancionada pelo Presidente para 
ser instituida gradualmente a partir de 2005. Podemos 
considerar o Bolsa-Família, que foi aqui referido inclu-
sive pelo economista Marcelo Nery como algo a que 
se deve dar prioridade. O próprio Ministro Guido Man-
tega reiterou essa política como um passo na direção 
dessa renda básica de cidadania.

Nos países desenvolvidos, há formas de trans-
ferência de renda que se nós, brasileiros, sejam os 
trabalhadores, sejam os empresários, não conside-
rarmos, estaremos deixando de considerar um ponto 
de extraordinária relevância.

Presidente Moroni Torgan, os Estados Unidos, o 
Reino Unido e outros países europeus, quando esta-
belecem o salário mínimo, consideram tanto o salário 

mínimo quanto o outro instrumento de transferência 
de renda que existe e que ali se denomina Crédito por 
Remuneração Recebida. Ora, o Governo brasileiro teve 
uma vitória importante na Organização Mundial do Co-
mércio, há duas semanas, quando os Estados Unidos 
foi impedido de pagar algo como US$3 a US$4 bilhões 
aos seus cotonicultores, como subsídios, porque pre-
judicaria os produtores de algodão na sua tentativa de 
exportar para o exterior. Será que deveríamos, então, 
denunciar à Organização Mundial do Comércio o fato 
de que o Governo dos Estados Unidos, a comunida-
de dos Estados Unidos concedeu aos trabalhadores, 
no ano passado, US$37 bilhões na forma do Crédito 
Fiscal por Remuneração Recebida.

Um trabalhador nos Estados Unidos hoje recebe 
um salário mínimo mensal em torno de – US$5.20 a 
hora, se ele trabalhar 40 horas por semana, 160 horas 
no mês – US$832; por ano, em doze meses, cerca de 
US$9.984, em números redondos, US$10 mil. Quanto 
um trabalhador que receba US$10 mil por um salário, 
que tenha mulher e dois filhos, quatro pessoas na sua 
família, recebe de crédito fiscal adicionalmente? Consi-
dero importante esse dado. Presidente Moroni Torgan, 
Relator Rodrigo Maia, esse trabalhador recebe a mais 
US$4,2 mil, é uma transferência de renda, e sua remu-
neração passa para US$14,2 mil. Qual o efeito disso 
para a economia brasileira? O fato de os norte-ameri-
canos terem criado um processo de transferência de 
renda para o trabalhador que recebe um salário, mas 
não supera a linha que se quer superar de pobreza, 
faz com que as empresas norte americanas tenham 
maior grau de competitividade em relação às nossas, 
se não pensarmos sobre isso e se não criarmos um 
instrumento pelo menos semelhante ou até melhor, é 
isso que quero chamar a atenção.

Felizmente, o Congresso Nacional aprovou a 
renda básica de cidadania, que é uma forma de trans-
ferência de renda equivalente ao imposto de renda ne-
gativo e que tem um desenho melhor do que o desenho 
norte-americano. É mais racional, conforme inclusive 
o próprio o Prêmio Nobel de Economia observou. Ora, 
mais e mais, na hora de definirmos o salário mínimo, 
deveremos estar também pensando na definição de 
qual é essa transferência de renda, que, ao ser apli-
cada, significará, Deputado Moroni Torgan, o direito 
de todas as pessoas, não importa a sua origem, raça, 
sexo, idade, condição civil ou sócio-econômica, par-
ticiparem da riqueza da Nação. Uma família de seis 
pessoas e com uma renda básica de cidadania de 
R$40,00, por exemplo, por pessoa, renda muito modes-
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ta, receberia R$240,00. Essa renda e o salário mínimo 
do chefe de família, R$260,00, totalizariam R$500,00. 
Pagaríamos até para as pessoas que não precisam 
essa renda básica incondicional? Sim. Obviamente 
os mais ricos iriam receber, mas iriam colaborar para 
que eles próprios e todos os demais viessem a rece-
ber. Assim, estaríamos eliminando toda a burocracia 
envolvida em se ter que saber quanto cada um ganha, 
o estigma envolvido em a pessoa precisar receber, o 
que, do ponto de vista da dignidade e liberdade do ser 
humano, seria muito melhor.

Vou concluir, Sr. Presidente.
O Sr. Relator assinalou bem que o salário família 

é apenas para os trabalhadores no mercado formal. A 
renda básica de cidadania é universal, para todos no 
mercado formal ou informal, e será um instrumento que 
cada vez mais haverá de ser considerado na definição 
do salário mínimo. Felizmente, o Congresso Nacional 
já votou e o Presidente sancionou.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Tasso Jereissati) – Muito 

obrigado, Senador Eduardo Suplicy. lemos mais três 
inscritos, dois estão presentes. Devido ao adianta-
do da hora, vou conceder a questão de ordem ao 
Deputado Virgílio. Solicitaria só que o tempo pudes-
se ser observado.

O SR. VIRGÍLIO GUIMARÃES (PT – MG) – Que-
ria apenas esclarecer uma questão para não ficar uma 
impressão errada do que falei, até porque essa reunião 
deve estar sendo transmitida.

Naquele momento em que o Deputado José 
Carlos Aleluia se referfu ao quorum, lembrei que dois 
Parlamentares não estavam presentes. Isso pode pas-
sar uma impressão errada do que eu quis dizer. Quis 
apenas responder a alegação de que não teríamos 
quorum naquele momento. S. Exª, talvez, tivesse dado 
uma alfinetada, e respondi, mas pode ter passado uma 
questão errada, sobretudo pelo Senador Paulo Paim. 
O Deputado Ivan Valente não tinha obrigação nenhu-
ma de estar aqui, S. Exª não é membro da Comissão. 
O Senador Paulo Paim, apesar de não ser membro 
da Comissão, esteve aqui o tempo inteiro. No tempo 
inteiro não desta Comissão, mas da sua vida, S. Exª 
esteve na luta pelo salário mínimo.

Queria, Senador Paulo Paim, falar isso porque 
pode ser que a impressão tenha sido outra para quem 
está assistindo, e não queria que essa interpretação 
existisse. Queria dizer, inclusive, da seriedade do Se-
nador Paulo Paim nas emendas que apresentou. A 
presença de S. Exª nesta Comissão, o tempo inteiro, 
não foi menor do que talvez dos mais freqüentes dos 
titulares desta Comissão.

Não quero que fique nenhuma impressão equi-
vocada da minha intenção, lodos sabem como são 
essas alfinetadas aqui em plenário. Peguei, num des-
lize aqui, dizendo: Teria quorum? Falei: Não teria não. 
Mas isso talvez possa resvalar de uma maneira não 
querida e injusta para o trabalho feito pelo Senador 
Paulo Paim, que não nesta Comissão, mas durante 
toda a sua vida foi firme e inseparável na luta por me-
lhor salário mínimo.

O SR. PRESIDENTE (Tasso Jereissati) – lenho cer-
teza de que a explicação de V. Exª foi acatada pelo Se-
nador Paulo Paim e pela população que nos assiste.

Agora com a palavra o Senador Almeida Lima.
O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Srs. Depu-

tados, Srªs e Srs. Senadores, nobre Relator, terei a 
preocupação de fazer a leitura e estabelecer um racio-
cínio aprofundado diante do parecer que V. Exª propõe 
a esta Comissão e ao Plenário. No entanto, sem come-
ter nenhuma irresponsabilidade, gostaria de adiantar 
alguns pontos mais do que suficientes para justificar, 
independentemente das justificativas apresentadas 
por V. Exª, o aumento do salário mínimo proposto pelo 
Presidente da República.

Gostaria também de dizer que é preciso que a 
população brasileira que nos assiste agora tenha cons-
ciência de que a nossa audiência é enorme e de que 
pode se questionar por que tantas dificuldades e eva-
sivas para o Governo oferecer ao trabalhador brasileiro 
um salário mínimo diferente do proposto.

Aqui não se trata de discurso de palanque, até 
por uma questão de coerência e de vida pública. Em-
bora o povo brasileiro não me conheça, o povo do meu 
Estado, Sergipe, conhece. Não tenho a pretensão de 
transformar isso aqui num palanque eleitoral. Não serei 
candidato nas próximas eleições.

O Governo não tem o trabalhador brasileiro, não 
têm as questões maiores de interesse nacional como 
prioridade. Isso não é nenhuma irresponsabilidade. 
É a realidade. O Governo brasileiro não tem o traba-
lhador como prioridade nenhuma. A prioridade deste 
Governo tem sido as elites: as elites nacionais e as 
elites internacionais. Nenhuma medida tomada por 
este Governo foi consistente para atender aos mais 
carentes, desde o Fome Zero, a Reforma Agrária e 
agora a política salarial. Já vimos a reforma tributária 
e a reforma previdenciária. ludo que o Governo tem 
feito foi exatamente no outro sentido. Se o Governo 
priorizasse o trabalhador, as classes populares, teria 
criado condições para, nesse momento, conceder um 
salário mínimo diferente do que propos.
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Se o Governo recebeu a máquina inchada, preo-
cupou-se em ampliar o inchaço da máquina. Fui o único 
Senador a votar contra a reforma ministerial que ampliou 
para mais de 40 os Ministérios e as Secretarias com 
status de Ministérios, os cargos em comissão etc.

O Deputado Fernando Coruja, há poucos instan-
tes, disse que no plenário da Câmara não há condições 
de se estabelecer um debate. Mas, lógico! Uma Câ-
mara, um plenário com 513 Parlamentares, mas que 
tem condições de funcionar apenas com a metade! Se 
o Governo se preocupasse com todos os quadrantes 
da Administração Pública, teria tentado diminuí-la, 
mas assim não procedeu não apenas na sua estrutu-
ra, mas nos seus gastos, que continuam supérfluos. 
O Governo não criou as condições necessárias para 
atender aqueles que precisam do Governo. A elite não 
precisa, embora seja a ela que o Governo destine a 
sua maior atenção.

Um dos motivos para a fixação desse salário míni-
mo, dessa Proposta, é que a Previdência Social não su-
porta. Alegam também que não se fez, também, a Reforma 
Previdenciária para adequá-la a suportar o ônus de um 
salário mínimo e que, agora, não há mais condições.

Usando elementos macroeconômicos, iremos nos 
debruçar sobre o Parecer para analisarmos questões 
que não dizem respeito à macroeconomia, mas para 
sermos responsáveis, e o PDT votará com responsa-
bilidade. Digo, de antemão, que é possível, com res-
ponsabilidade, oferecer um valor bem maior do que o 
proposto. Por exemplo, com a diminuição do superá-
vit primário – e o Governo pisa com muita força nesse 
acelerador, como se fosse, com o superávit primário, 
resolver os problemas da economia brasileira da noite 
para o dia –, teríamos condições de suportar um au-
mento do salário mínimo.

Quem fixa a política de juros neste País é o Go-
verno, e me parece que o Governo é o maior tomador. 
Ele fixa para pagar porque é ele quem toma. Se tiver-
mos condições de diminuir isso – e temos condições –, 
teremos recursos para o aumento do salário mínimo, 
não para ampliarmos o superávit primário, objetivan-
do pagar os juros da dívida interna e externa. Apenas 
usando elementos da macroeconomia, chegaremos 
facilmente e com responsabilidade a esta conclusão. 
Não precisaremos de elementos de economia ou do 
pensamento econômico teórico, produzido no mundo 
inteiro, como citou, há poucos instantes, o Senador 
Eduardo Suplicy.

Sr. Presidente, dentro da realidade brasileira, tere-
mos condições de atender a população que nos assiste 
e que, aflita, se pergunta qual será a conclusão. A elite 
discute a impossibilidade de nos conceder um salário 
mínimo digno e adequado, quando ela, evidentemen-

te, de longe, nem poderia pensar em suportar e viver 
nas condições em que a maior parcela da população 
brasileira vive. Com certeza, no plenário do Senado, 
onde, realmente, há um debate sobre a questão, ire-
mos aprofundá-la e mostraremos à sociedade brasi-
leira que não se concede um salário mínimo digno ao 
nosso trabalhador porque ele não tem sido prioridade 
para esse Governo.

O SR. PRESIDENTE (Tasso Jereissati) – Eu 
agradeço a V. Exª.

Passo a palavra ao último orador inscrito, presen-
te, Deputado por vários anos em que estivemos juntos 
na Câmara dos Deputados, o Senador Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Exmº Sr. 
Deputado Moroni Torgan, Sr. Deputado Rodrigo Maia, 
Relator desta matéria, estou perplexo. Estou aqui do 
primeiro ao último minuto no debate desta matéria. 
Peço até desculpas a alguns profissionais da impren-
sa que me pediram para dar entrevista e eu lhes dis-
se: “Olha, não dá. Eu tenho que ficar porque eu quem 
assistir a todo o debate. Eu quem montar um quadro 
para ter uma avaliação.”

Por que estou perplexo, e quem assiste à IV Se-
nado também deve estar?. Porque os argumentos para 
não elevar o valor do salário mínimo, sinto muito, são 
os mesmos que ouvi ao longo desses 20 anos aqui 
na Casa. Não há como não dizer isto: são exatamen-
te os mesmos.

Veja uma coincidência. Sr. Deputado Virgílio, hoje 
são 13 de maio. Veja a coincidência: o dia da abolição 
da escravatura. E quem neste País ganha salário mí-
nimo? São principalmente os negros. Sonhei muito, e 
lutei muito. linha muita esperança de que um dia con-
cretizaríamos o sonho de termos um salário mínimo 
melhor. Hoje, 13 de maio, treze assinaturas. A minha 
não tem valor porque não sou membro da Comissão. A 
Comissão não deliberar é mais grave do que a questão 
do valor. Devíamos deliberar. Cada um assuma a sua 
responsabilidade de votar. Seria ou não R$300,00? 
Não vou entrar no mérito do relatório aqui apresenta-
do, mas a Comissão deveria ter deliberado.

Sinto-me, até porque nasci no mês de março, um 
pouco como um peixe fora d’água.

Alguns pedem para apontarmos as fontes de 
recursos. Por amor de Deus, na minha página, es-
tão definidas, e assumo a responsabilidade, quatorze 
fontes de recursos que podiam ser consideradas pelo 
Executivo, pelo Legislativo.

E o superávit primário não dá? Não dá. O superá-
vit da seguridade social que tirando tudo... Ontem não 
quis aqui, em respeito ao Ministro Mantega, por quem 
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tenho o maior carinho... Quando S. Exª disse: V. Exª 

fala em superávit da seguridade, mas não analisou a 
saúde. Quando falei em superávit, claro que estou só 
explicando, todo mundo sabe que seguridade, até o 
meu guri lá em casa sabe, refere-se à saúde, previdên-
cia e assistência. Disseram-me, então, que o problema 
era a DRU. Eu tiraria a tal da DRU, e ainda o superávit 
foi de 12 bilhões.

Qual seria, então, o caminho? Seria, quem sabe, 
apontarmos por que o Cofins está arrecadando a mais, 
7 bilhões; o excesso da receita, em torno de 1,5 bi-
lhões. lambém não é. Vamos nos debruçar sobre os 
grandes devedores, que sempre falamos. Também 
não dá. Então vamos apontar outro caminho ainda. 
Vamos pensar.

Por exemplo, eu tenho estudo no meu gabinete 
do Presidente do INSS que diz que há nesse País em 
torno de 25 bilhões de prédios da Previdência apodre-
cendo e alugados a preço vil. Mas só nós entendemos 
que um terço da população brasileira tem uma renda 
de R$78, um terço do salário mínimo; e numa projeção 
eu faço de novo que dois terços... Salário mínimo... Por 
que então não nos debruçarmos?

O que é que eu queria aqui? Faço esse quase 
desabafo e vamos para o plenário com a mesma in-
tenção de construir um substitutivo dialogando com o 
Executivo. Sei da angústia também do Presidente. E 
aí eu me pergunto: se o Presidente quer...

Tenho um carinho enorme, por incrível que pare-
ça, pelo Ministro do Trabalho. S. Exª, quando foi Minis-
tro da Previdência, e toda a imprensa sabe, divulgou 
que era possível avançarmos um pouco mais. Então, 
se o Ministro do lrabalho e da Previdência querem, 
sei que a maioria quer, sei que o Congresso quer, por 
que não temos imaginação suficiente para construir 
uma alternativa, uma proposta definitiva para o salário 
mínimo? Eu, pelo menos ponderei: vamos a um valor 
agora e analisar o PIB, se o PIB cresce e quem ga-
nha são os ricos, vamos conceder o dobro do PIB de 
aumento real para elevar o salário mínimo em longo 
prazo. Se o PIB cresceu zero, concederemos um; se 
o PIB cresceu um, dois; se o PIB cresceu três, seis. 
Mas para quem? Para quem está na base da pirâmide. 
Esse era o meu sonho.

Não vou parar de sonhar. Vou continuar; vou para 
o plenário; vamos advogar; vamos mostrar; vamos pro-
curar o nosso Governo para tentar ainda sensibilizá-lo 
na perspectiva de construirmos alguma alternativa.

Faço esse desabafo. Claro que a comparação 
com o dia 13 de maio se deveu à minha história. Sou 
negro, filho de pai e mãe analfabetos, que ganharam 
sempre salário mínimo. Sou do tempo de comprar fia-
do no armazém o pão e o leite. Sou do tempo de não 
ter o dinheiro para comprar o remédio, e a farmácia 
não vendia o remédio fiado. Sou desse tempo. E talvez 
esteja ainda muito ligado a essas raízes, que fazem 
com que eu saiba, movido pela emoção, mas também 
com muita razão e com base em dados e números, 
que muitos brasileiros, enquanto estamos aqui discu-
tindo, estão morrendo de fome. Sabemos disso. Estão 
morrendo de fome neste País e na expectativa de que 
o salário fosse aumentado.

Tenho certeza absoluta de que aquela discussão 
que foi levantada de desvincular do idoso, que o dinhei-
ro dele... V. Exªs não sabem as cartas que recebo. São 
de chorar. Vou ler na tribuna a carta de uma professora 
do Rio Grande do Sul. Sabe o que a professora do Rio 
Grande do Sul me pede? “Senador, tenho uma grande 
esperança no senhor. Sabe o que quero que o senhor 
me mande, por favor? Uma cesta básica.” E a carta não 
é escrita na forma de sátira. “Preciso que o senhor me 
dê, pelo menos, uma cesta básica. E faço um apelo: 
é só este mês. O mês que vem, eu não farei. Viamão. 
Rio Grande do Sul.” Não cito o nome, porque ela não 
permitiu. Claro que enviei. Não fará diferença para nós 
uma, duas cestas básicas, com certeza absoluta, mas 
isso não resolve o problema. Estou contando fatos que, 
de fato, mexem com as nossas emoções.

Quanta gente está passando fome neste País! E 
não estamos conseguindo aumentar o valor do salário 
mínimo. É claro que fico triste quando ouço alguns ar-
gumentos. Não foi apresentado por nenhum Deputado, 
nenhum Senador, mas ouço isto: Não, não podemos 
aumentar salário mínimo, porque faltará dinheiro para 
a estrada, faltará dinheiro para obras, para investimen-
tos. Mas por que tirar do salário mínimo? Será que não 
conseguimos apontar outros meios. É do mínimo que 
temos que tirar?

Dói. Claro que dói. Dói aqui, no coração. Dói mui-
to. O argumento é que se derem o salário minimo... E 
um argumento que vi, com todo o respeito, que não 
consigo levar comigo sem dar a resposta, com todo o 
carinho, para todos autores que levantaram isso... Se 
alguém me provar que o problema do desemprego é 
o salário mínimo, mudo de nome. Nunca vi um único, 
pequeno, médio, microempresário ou mesmo empre-
sário de fundo de quintal que diga: o meu problema 
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é o salário mínimo. Nunca ouvi na minha vida. Ainda 
bem que o Márcio Pochmann mandou um desmentido 
aqui, oficialmente, ontem. Então, para aquele setor que 
diz que salário mínimo causa desemprego, pelo amor 
de Deus! Isso dói demais.

Senador Suplicy, com o maior carinho, e V. Exª 

sabe que tenho consideração para com sua história, 
fico triste quando V. Exª fala da renda mínima, que 
também defendo e quero me somar a V. Exª, e diz 
que, nos Estados Unidos, um salário mínimo é em 
torno de US$1 mil. Claro, se o salário mínimo é em 
torno de US$1 mil, há outros instrumentos, como V. 
Exª mesmo disse, que fazem com que ganhem, por 
ano, mais US$4 mil. Nem estou pedindo isso. Veja bem 
que todo o argumento que tenho exposto ao longo 
desses anos é: vamos tentar chegar a US$100. Nem 
os piores países do continente americano pagam um 
salário menor que esse. Deixando bem claro que não 
é uma questão só deste Governo, é uma questão his-
tórica, das últimas décadas e que, um dia, teremos 
que enfrentar este debate, até para viabilizar, de for-
ma muito mais clara, a questão da renda mínima. Um 
dia, vamos ter que sentar e discutir que não podemos 
continuar tirando dos mais pobres, mas é isso que 
estamos fazendo.

Com relação ao argumento de que não há dinheiro 
para isso ou aquilo. Por que tirar do mínimo? Vamos tirar 
do salário mínimo? Vamos tirar dos aposentados, dos 
pensionistas, dos que estão passando fome? Quem, 
em sã consciência, dirá que R$260,00 permite que 
alguém tenha casa? Se não tem casa, como ele o alu-
guel? Como sempre paguei. Aliás, não paguei depois 
que virei Deputado, e todos sabem que um Deputado 
ganha R$12 mil por mês, no mínimo, mas aquele que 
está lá embaixo paga o aluguel e, conseqüentemente, 
passa fome. Não tem como não passar fome.

Calcule o idoso, que tem que comprar comida e 
remédios e pagar aluguel. Eu, com 54 anos, uso três 
remédios diariamente. Calculem V. Exªs um cidadão 
com 60 anos e que ganha salário mínimo. É inadmis-
sível. Por isso que vou passar o choro das cartas que 
recebo para o Plenário.

Tenho uma esperança muito grande de que o 
Plenário da Câmara ou do Senado construam um 
substitutivo dentro daquilo que for possível e de uma 
proposta duradoura para o salário mínimo.

Companheiro Beto, tenho o maior carinho por 
V. Exª e quero lhe cumprimentar pelos argumentos 
firmes. Sei o quanto está preocupado também com 
essa questão, mas V. Exª cumpriu, e muito bem, o seu 
papel como Vice-Líder do Governo. Então, aqui meus 
elogios a V. Exª e a todos aqueles que aqui falaram, 
mas sabemos como dói, como dói esse debate e como 
dói para nós, inclusive, a contradição.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Permite, Senador Paulo Paim, um breve aparte.

O SR. PRESIDENTE (Moroni Torgan) – Breve, 
por favor, Senador Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Senador Paulo Paim, uma pessoa com a sua histó-
ria, com seus argumentos e com a defesa que faz da 
melhor remuneração aos trabalhadores sempre terá 
que estar nas fileiras do PT. V. Exª poderá, portanto, 
ter eventuais divergências com o que a Bancada e 
a Liderança estiverem propondo, mas a minha voz 
será sempre de respeito à posição de V. Exª Tenho a 
convicção de que o Sr. Presidente da República, Luiz 
Inácio Lula da Silva, estará respeitando-o e sabendo 
da importância da fala de V. Exª.

Quando mencionei há pouco o aumento do sa-
lário-mínimo, ilustrei que um aumento de R$240,0O 
para R$1 mil teria um efeito no mercado de trabalho, 
mas o aumento moderado que se está cogitando não 
proporcionaria o mesmo efeito extraordinário de gerar 
desemprego.

Temos a experiência do início do Governo Fer-
nando Henrique, quando foi concedido um aumento 
pouco maior que o moderado, depois de muito tempo 
sem ajuste. Naquele ano, o salário-mínimo aumentou 
de R$70,00 para R$100,00, e houve o aumento da 
atividade econômica e do emprego. Quando o salário-
mínimo está baixo, não ocorre esse efeito. Mencionei 
o exemplo porque devemos fazer todas as considera-
ções possíveis na definição do salário mínimo. No caso 
do Rio Grande do Sul, da Bahia ou de outros Estados 
em que o valor do salário mínimo já é maior, oscilan-
do de R$300,00 a R$320,00, não haveria o efeito de 
desempregar pessoas. Nesses casos, o ajuste seria 
importante para fortalecer o próprio poder de barganha 
dos trabalhadores.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) – Tenho o 
maior respeito por V. Exª e pelo Deputado Virgílio Gui-
marães, que está presente. Sabemos que quando S. 
Exª fala do salário-mínimo o faz com seriedade, inclu-
sive apresentando a composição possível.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Há um dado importante para considerarmos. Por 
exemplo, nos mercados de trabalho mais desenvolvi-
dos no Brasil, de acordo com os O Estado de S.Paulo, 
a Folha de S.Paulo e o Diário, verificaremos que a 
remuneração das profissões de menor rendimento 
– como as de servidor, lavador de automóveis, guar-
da, entre outras – já estão todas acima de R$340,00, 
chegando aos R$500,00. Portanto, nessas áreas, não 
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se estaria gerando o efeito de desempregar pessoas. 
Mais e mais, no momento da definição tanto do salá-
rio mínimo quanto da renda básica de cidadania, que 
será instituída gradualmente, será importante levar em 
conta os dois valores.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Moroni Torgan) – O Senador 

Garibaldi Alves Filho também queria fazer um aparte.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN) 

– Sr. Presidente, não pude estar presente em todos 
os momentos deste debate. Infelizmente, não ouvi a 
leitura do relatório do Deputado Rodrigo Maia, mas 
quero neste breve aparte prestar minha solidarieda-
de ao Senador Paulo Paim, porque sei que V. Exª está 
vivendo um dos momentos mais difíceis da sua vida 
parlamentar, diante da luta que sempre manteve em 
favor de um melhor salário mínimo. Pela seriedade do 
Senador Paulo Paim, tenho certeza absoluta de que 
S. Exª merece ser ouvido por aqueles que estão no 
Poder Executivo, pelo Presidente Lula, por aqueles 
que estão decidindo essa matéria.

Senador Paulo Paim, presto a V. Exª, de quem 
hoje já o conhece melhor, a minha solidariedade.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Gostaria 
de concluir com duas frases muito rápidas. Algumas 
pessoas me disseram para não falar nada, porque, 
além de estar me desgastando com o poder central, 
o relatório não seria votado mesmo. Respondi que o 
Presidente entendia esse meu momento, que é muito 
mais difícil do que a reforma da Previdência, lodos po-
dem ter certeza disso. Digo isso de coração.

Outros me perguntaram se eu era candidato a 
alguma coisa, já que o meu mandato como Senador 
terminaria daqui a oito anos. Não sou candidato a 
nada, nem sequer daqui a oito anos, porque estou 
muito chateado com tudo, mas quero dizer também 
que não concordo com algumas frases que ouvi, di-
zendo que Deputados e Senadores votariam qualquer 
salário mínimo, desde que os atendessem nas suas 
emendas ou em algum espaço no Governo. Repudio 
esse tipo de argumento. Não acredito nisso. Votando 
em R$260,00, ou em mais do que isso, tenho certeza 
de que cada um vai votar de acordo com a sua cons-
ciência e com a sua responsabilidade histórica. Não 
tenho como votar em R$260,00. Fui muito franco em 
relação a isso e avisei o meu Partido há muito tempo. 
Isso está dentro de mim. Não farei essa violência co-
migo mesmo. Não posso fazer isso.

Um abraço a todos.
Desculpe.

O SR. PRESIDENTE (Moroni Torgan) – Obrigado, 
Senador Paulo Paim. Entendemos a sua dor.

Agora, para as considerações finais, concedo a 
palavra ao Relator.

O SR. RODRIGO MAIA (PFL – RJ) – Quero 
agradecer a todos que se manifestaram pelo debate, 
principalmente ao Senador Paulo Paim, a quem peço 
desculpas públicas, porque o correto seria que pudesse 
acatar a sua emenda. Infelizmente, na minha ótica, só 
consegui encontrar fontes para esse valor.

Não queria, de forma alguma, apresentar uma 
proposta que não fosse a minha convicção. Na minha 
proposta, a sua está atendida, porque é melhor do 
que os R$260,00, mas não consegui fontes, e a minha 
consciência não me permitiu chegar aos R$300,00 pro-
postos por V. Exª e por outros Parlamentares da Base. 
Certamente, o valor proposto por V. Exª seria simbólico. 
Até pelo rosto das pessoas presentes, na hora em que 
V. Exª falou, seria uma votação muito forte e simbólica, 
se pudesse ter acatado a proposta de V. Exª.

Espero que este debate continue até o Plená-
rio, e eu possa, junto ao PFL e ao PSDB, convencer, 
na Câmara dos Deputados, os Parlamentares de que 
essa proposta, de forma alguma, vem ao encontro 
da realidade do País, até porque sabemos que, no 
Senado, a votação é sempre muito mais dura para o 
Governo do que tem sido na Câmara. Como disse o 
Deputado Fernando Coruja, o debate, no Senado, tem 
sido muito mais rico, não pelo número de Deputados, 
mas pelo excesso de “governismo” que tem vencido 
nas votações, principalmente nas duas reformas – na 
previdenciária e na tributária.

Espero que, com relação ao salário mínimo, te-
nhamos uma visão diferente: que possamos avançar 
em relação ao que o Governo propôs, com uma propos-
ta factível, que nós, da Oposição, do PFL e do PSDB, 
apresentamos no meu Relatório.

O SR. PRESIDENTE (Leonel Pavan) – Por mani-
festa falta de quorum, teremos que encerrar a reunião, 
antes cumprimentando o Deputado Rodrigo Maia, pelo 
Relatório, que mostra um piso de salário mínimo.

Espero que o Senador Paulo Paim tenha o res-
peito do seu Partido, como tive quando votei contra um 
salário mínimo menor no Governo anterior. Continuo 
nessa coerência, e tive o respeito do meu Partido. Faço 
um apelo ao Partido de V. Exª que o respeite também 
nessa sua posição de uma vida.

Parabéns ao Deputado Rodrigo Maia. O Relatório 
de V. Exª estará no plenário, apesar de não aprovado 
hoje, por manifesta falta de quorum.

Dou por encerrada a reunião.

(Levanta-se a reunião às 13h35min.)
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PSDB  Sérgio Guerra PMDB  Gilberto Mestrinho 

SÃO PAULO PSDB  Arthur Virgílio 
PT  Eduardo Suplicy  PDT  Jefferson Peres 
PT  Aloizio Mercadante PARANÁ 
PFL  Romeu Tuma PSDB  Alvaro Dias 

MINAS GERAIS PT  Flávio Arns 
PL  Aelton Freitas PDT  Osmar Dias 
PSDB  Eduardo Azeredo ACRE 
PMDB  Hélio Costa PT  Tião Viana  

GOIÁS PSB  Geraldo Mesquita Júnior 
PMDB Maguito Vilela PT  Sibá Machado 
PFL  Demóstenes Torres MATO GROSSO DO SUL 
PSDB  Lúcia Vânia PDT  Juvêncio da Fonseca 

MATO GROSSO PT  Delcídio Amaral 
PSDB  Antero Paes de Barros PMDB  Ramez Tebet 
PFL  Jonas Pinheiro DISTRITO FEDERAL 
PT  Serys Slhessarenko PMDB  Valmir Amaral 

RIO GRANDE DO SUL PT  Cristovam Buarque 
PMDB  Pedro Simon PFL  Paulo Octávio 
PT  Paulo Paim TOCANTINS 
PTB  Sérgio Zambiasi PSDB  Eduardo Siqueira Campos  

CEARÁ PFL  João Ribeiro 
PSDB  Reginaldo Duarte  PFL  Leomar Quintanilha 
PPS  Patrícia Saboya Gomes AMAPÁ 
PSDB  Tasso Jereissati PMDB  José Sarney 

PARAÍBA PSB  João Capiberibe 
PMDB  Ney Suassuna PMDB  Papaléo Paes 
PFL  Efraim Morais RONDÔNIA 
PMDB  José Maranhão PMDB - Paulo Elifas 

ESPÍRITO SANTO PT - Fátima Cleide 
PPS  João Batista Motta  PMDB - Valdir Raupp 
PSDB  Marcos Guerra RORAIMA 
PL  Magno Malta PPS - Mozarildo Cavalcanti 

PIAUÍ PDT - Augusto Botelho 
PMDB  Alberto Silva PMDB - Romero Jucá 
 



COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES 
 

1) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS 
(27 titulares e 27 suplentes)  

 
Presidente: Senador Ramez Tebet (PMDB-MS)  

Vice-Presidente: Senador Paulo Octavio (PFL-DF) 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 

Aloizio Mercadante 1. Ideli Salvatti 
Ana Júlia Carepa 2. Flávio Arns 
Eduardo Suplicy 3. Serys Slhessarenko 
Delcídio Amaral 4. Duciomar Costa 
Roberto Saturnino 5. Magno Malta 
Antonio Carlos Valadares 6. Aelton Freitas 
Geraldo Mesquita Júnior 7. (vago) 
Fernando Bezerra 8. (vago) 

PMDB 
Ramez Tebet 1. Hélio Costa 
Mão Santa 2. Luiz Otávio 
Garibaldi Alves Filho 3. Valmir Amaral 
Romero Jucá 4. Gerson Camata* 
João Alberto Souza 5. Sérgio Cabral 
Pedro Simon 6. Ney Suassuna 
Valdir Raupp 7. Maguito Vilela 

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. Álvaro Dias 
Eduardo Azeredo 3. Lúcia Vânia 
Tasso Jereissati 4. Leonel Pavan 

PDT 
Almeida Lima 1. Osmar Dias 

PPS 
Patrícia Saboya Gomes 1. Mozarildo Cavalcanti 

*Desfiliou-se do PMDB, em 15.09.2003. 
Atualizada em 30.10.2003 

 
Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho 

Reuniões: Terças-Feiras às 10:00 horas - Plenário nº 19 - Ala Alexandre Costa. 
Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344 

E-Mail: sscomcae@senado.gov.br 
 
 
 
 
 



 
 

1.1) SUBCOMISSÃO DE TURISMO 
 

TEMPORÁRIA  
(07 titulares e 07 suplentes) 

 
Presidente: Senador Paulo Octávio (PFL -DF)  

Vice-Presidente: Senador Leonel Pavan (PSDB - SC) 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 

Aelton Freitas 1. Antonio Carlos Valadares 
Serys Slhessarenko 2. Ideli Salvatti 

PMDB 
Garibaldi Alves Filho 1. Mão Santa 
Valdir Raupp 2. Luiz Otávio 

PFL 
Paulo Octavio 1.  
João Ribeiro 2. César Borges 

PSDB 
Leonel Pavan 1. Eduardo Azeredo 

*Vaga cedida ao PPS.  
Atualizada em 30.10.2003 

 
 

Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho 
Reuniões: Terças-Feiras às 10:00 horas - Plenário nº 19 - Ala Alexandre Costa. 

Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344 
E-Mail: sscomcae@senado.gov.br 



 
1.2) SUBCOMISSÃO DE MINERAÇÃO 

 
TEMPORÁRIA 

(07 titulares e 07 suplentes) 
 

Presidente: Senadora Ana Júlia Carepa (PT - PA) 
Vice-Presidente: Senador Rodolpho Tourinho (PFL - BA) 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 
Ana Julia Carepa 1. Delcídio Amaral. 
Aelton Freitas 2. Magno Malta 

PMDB 
Luiz Otávio 1. Hélio Costa 
Sérgio Cabral 2. Gerson Camata** 

PFL 
Rodolpho Tourinho 1. Efraim Morais 
João Ribeiro 2. Almeida Lima (PDT)* 

PSDB 
Sérgio Guerra 1.Eduardo Azeredo 

*Vaga cedida pelo PFL 
**Desfiliou-se do PMDB, em 15.09.2003. 
Atualizada em 15.08.2003. 

 
 

Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho 
Reuniões: Terças-Feiras às 10:00 horas - Plenário nº 19 - Ala Alexandre Costa. 

Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344 
E-Mail: sscomcae@senado.gov.br 



1.3) SUBCOMISSÃO DESTINADA A  ACOMPANHAR A EVOLUÇÃO  
DA DÍVIDA PÚBLICA DOS ESTADOS  TEMPORÁRIA  

(09 titulares e 09 suplentes) 
 

Presidente: Senador César Borges (PFL - BA) 
Vice-Presidente: Senador Fernando Bezerra (PTB - RN) 

Relator: Senador Ney Suassuna 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 

Roberto Saturnino 1. Eduardo Suplicy. 
Fernando Bezerra 2. Aelton Freitas 
Delcídio Amaral 3. Antonio Carlos Valadares  

PMDB 
Ney Suassuna  1. Valdir Raupp 
Pedro Simon 2. Gerson Camata* 

PFL 
César Borges 1. Jonas Pinheiro 
Paulo Octávio 2. José Jorge 

PSDB 
Sérgio Guerra 1.Lúcia Vânia 

PDT - PPS 
(vago) (vago) 

*Desfiliou-se do PMDB, em 15.09.2003. 
Atualizada em 30.10.2003 

 
Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho 

Reuniões: Terças-Feiras às 10:00 horas - Plenário nº 19 - Ala Alexandre Costa. 
Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344 

E-Mail: sscomcae@senado.gov.br 



1.4) SUBCOMISSÃO FOME ZERO TEMPORÁRIA 
 (07 titulares e 07 suplentes)  

 
Presidente: Rodolpho Tourinho (PFL - BA)  

Vice-Presidente: Senador Eduardo Suplicy (PT - SP)  
Relator: Senador Romero Jucá (PMDB - RR) 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 
Eduardo Suplicy 1. Delcídio Amaral. 
Fernando Bezerra 2. Serys Slhessarenko 

PMDB 
Ney Suassuna 1. Garibaldi Alves Filho 
Romero Jucá 2. Luiz Otávio 

PFL 
Jonas Pinheiro 1. Demóstenes Torres 
Rodolpho Tourinho 2. Paulo Octávio 

PSDB 
Lúcia Vânia 1.Leonel Pavan 

 
 

Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho 
Reuniões: Terças-Feiras às 10:00 horas - Plenário nº 19 - Ala Alexandre Costa. 

Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344 
E-Mail: sscomcae@senado.gov.br 



2) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS  
(29 titulares e 29 suplentes) 

 
Presidente: Senadora Lúcia Vânia (PSDB-GO) 

Vice-Presidente: Senador Papaléo Paes* (PMDB-AP) 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 

Ana Júlia Carepa 1. Delcídio Amaral 
Eurípedes Camargo 2. Fernando Bezerra 
Fátima Cleide 3. Tião Viana 
Flávio Arns 4. Antonio Carlos Valadares 
Sibá Machado 5. Duciomar Costa 
 (vago) 6. (vago) 
Aelton Freitas 7. Serys Slhessarenko 
Geraldo Mesquita Júnior 8. (vago) 

PMDB 
Mão Santa 1. Garibaldi Alves Filho 
Leomar Quintanilha 2. Hélio Costa 
Maguito Vilela 3. Ramez Tebet 
Sérgio Cabral 4. José Maranhão 
Ney Suassuna 5. Pedro Simon 
Amir Lando 6. Romero Jucá 
Papaléo Paes* 7. Gerson Camata** 

PFL 
Edison Lobão 1. Antonio Carlos Magalhães 
Jonas Pinheiro 2. César Borges 
José Agripino 3. Demóstenes Torres 
Paulo Octávio 4. Efraim Morais 
Maria do Carmo Alves  5. Jorge Bornhausen 
Roseana Sarney 6. João Ribeiro 

PSDB 
Eduardo Azeredo 1. Arthur Virgílio 
Lúcia Vânia 2. Tasso Jereissati 
João Tenório 3. Leonel Pavan 
Antero Paes de Barros 4. Sérgio Guerra 
Reginaldo Duarte 5. (vago) 

PDT 
Augusto Botelho 1. Osmar Dias 
Juvêncio da Fonseca 2. (vago) 

PPS 
Patrícia Saboya Gomes 1. Mozarildo Cavalcanti 

*Desfiliou-se do PTB, passando a integrar a bancada do PMDB em 07.05.2003. 
** Desfiliou-se do PMDB em 15.09.2003. 
Atualizada em 25.11.2003 
 
 

Secretário: José Roberto Assumpção Cruz 
Reuniões: Quintas - Feiras às 10:00 horas - Plenário nº 09 - Ala Alexandre Costa. 

Telefone: 3113515 Fax: 3113652 
E - Mail: sscomcas@senado.gov.br 

 
 
 
 



2.1) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DA CRIANÇA DO  
ADOLESCENTE E DA JUVENTUDE  

(7 titulares e 7 suplentes)   
 

Presidente: Senadora Lúcia Vânia (PSDB-GO)  
Vice-Presidente: Senadora Roseana Sarney (PFL-MA) 
Relatora: Senadora Patrícia Saboya Gomes (PPS-CE) 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 
Ana Júlia Carepa 1.(vago) 
Fátima Cleide 2. (vago) 

PMDB 
Amir Lando 1. (vago) 
Juvêncio da Fonseca* 2. (vago) 

PFL 
Roseana Sarney 1. (vago) 

PSDB 
Lúcia Vânia 1. (vago) 

PPS 
Patrícia Saboya Gomes 1. (vago) 

*Desfiliou-se do PMDB, passando a integrar a bancada do PDT em 10.09.2003. 
Atualizada em 10.09.2003 

 
 

Secretário: José Roberto Assumpção Cruz 
Plenário nº 09 - Ala Alexandre Costa. 

Telefone: 3113515 Fax: 3113652 
E - Mail: sscomcas@senado.gov.br 

 
 



2.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DO IDOSO  
(7 titulares e 7 suplentes)  

 
Presidente: Senador Sérgio Cabral (PMDB-RJ)  

Vice-Presidente: (vago)  
Relator: Senador Leomar Quintanilha (PFL -TO) 

 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 

Sibá Machado 1. (vago) 
Aelton Freitas 2. (vago) 

PMDB 
Sérgio Cabral 1. (vago) 
(vago) 2. (vago) 

PFL 
Leomar Quintanilha* 1. (vago) 

PSDB 
Antero Paes de Barros 1. (vago) 

PDT 
(vago) 1. (vago) 

* Desfiliou-se do PFL, passando a integrar a bancada do PMDB em 08.10.2003 
Atualizada em 08.10.2003 

 

Secretário: José Roberto Assumpção Cruz 
Plenário nº 09 - Ala Alexandre Costa. 

Telefone: 3113515 Fax: 3113652 
E - Mail: sscomcas@senado.gov.br 

 
 
 
 
 



2.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DAS PESSOAS PORTADORAS  
DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

(7 titulares e 7 suplentes)  
 

Presidente: Senador Flávio Arns (PT-PR)  
Vice-Presidente: Senador Jonas Pinheiro (PFL-MT)  

Relator: Senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG) 
  

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 

Flávio Arns 1. (vago) 
Eurípedes Camargo 2. (vago) 

PMDB 
Ney Suassuna 1. (vago) 
Garibaldi Alves Filho 2. (vago) 

PFL 
Jonas Pinheiro 1. (vago) 

PSDB 
Eduardo Azeredo 1. (vago) 

PPS 
Mozarildo Cavalcanti 1. (vago) 

 
Secretário: José Roberto Assumpção Cruz 

Plenário nº 09 - Ala Alexandre Costa. 
Telefone: 3113515 Fax: 3113652 

E - Mail: sscomcas@senado.gov.br 
 



2.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DE SAÚDE 
(7 titulares e 7 suplentes)  

 
Presidente: Senador Papaléo Paes*(PMDB-AP)  

Vice-Presidente: Senador Augusto Botelho (PDT-RR)  
Relator: Senador Mão Santa (PMDB-PI) 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 
Serys Slhessarenko 1. (vago) 
Eurípedes Camargo 2. (vago) 

PMDB 
Mão Santa 1. (vago) 
Papaléo Paes* 2. (vago) 

PFL 
Maria do Carmo Alves 1. (vago) 

PSDB 
Reginaldo Duarte 1. (vago) 

PDT 
Augusto Botelho 1. (vago) 

*Desfiliou-se do PTB, passando a integrar a bancada do PMDB em 07.05.2003. 
Atualizada em 17.09.2003 
 

Secretário: José Roberto Assumpção Cruz 
Plenário nº 09 - Ala Alexandre Costa. 

Telefone: 3113515 Fax: 3113652 
E - Mail: sscomcas@senado.gov.br 



3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA  
(23 titulares e 23 suplentes)  

  
Presidente: Senador Edison Lobão (PFL-MA)  

Vice-Presidente: Senador José Maranhão (PMDB-PB) 
  

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 

Serys Slhessarenko 1. Eduardo Suplicy 
Aloizio Mercadante 2. Ana Júlia Carepa 
Tião Viana 3. Sibá Machado 
Antonio Carlos Valadares 4. Duciomar Costa 
Magno Malta 5. Geraldo Mesquita Júnior 
Fernando Bezerra 6. João Capiberibe 
Marcelo Crivella 7. Aelton Freitas 

PMDB 
Amir Lando 1. Ney Suassuna 
Garibaldi Alves Filho 2. Luiz Otávio 
José Maranhão 3. Ramez Tebet 
Renan Calheiros 4. João Alberto Souza 
Romero Jucá 5. Maguito Vilela 
Pedro Simon 6. Sérgio Cabral 

PFL 
Antonio Carlos Magalhães 1. Paulo Octávio 
César Borges 2. João Ribeiro 
Demóstenes Torres 3. Jorge Bornhausen 
Edison Lobão 4. Efraim Morais 
José Jorge 5. Rodolpho Tourinho 
  

PSDB 
Álvaro Dias 1. Antero Paes de Barros 
Tasso Jereissati 2. Eduardo Azeredo 
Arthur Virgílio 3. Leonel Pavan 

PDT 
Jefferson Péres 1. Almeida Lima 

PPS 
Mozarildo Cavalcanti 1. Patrícia Saboya Gomes 

Atualizada em 10.12.2003 
 

Secretária: Gildete Leite de Melo 
Reuniões: Quartas - Feiras às 10:00 horas. - Plenário nº 3 - Ala Alexandre Costa 

Telefone: 3113972 Fax: 3114315 
E - Mail: sscomccj@senado.gov.br 



3.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DESTINADA A ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS 
“INDICAÇÕES APONTADAS” NO RELATÓRIO FINAL DA “CPI DO JUDICIÁRIO” E 

RECEBER NOVAS DENÚNCIAS E INFORMAÇÕES RELACIONADAS  
COM O OBJETIVO DA INVESTIGAÇÃO  

(7 titulares e 7suplentes) 
(AGUARDANDO INSTALAÇÃO) 

 

Criada através do Requerimento nº 12-CCJ, de 1999, aprovado em 15/12/1999. 
 

 

3.2) SUBCOMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 
(7 titulares e 7suplentes) 

 
Presidente: Senador Tasso Jereissati 

Vice-Presidente: Pedro Simon 
Relator Geral: Senador Demóstenes Torres 

 
TITULARES SUPLENTES 

PMDB 
Pedro Simon 1. João Alberto Souza 
Garibaldi Alves Filho 2. Papaléo Paes 

PFL 
Demóstenes Torres 1. Efraim Morais 
César Borges 2. João Ribeiro 

PT 
Serys Slhessarenko 1. Sibá Machado 

PSDB 
Tasso Jereissati 1. Leonel Pavan 

OUTROS PARTIDOS (PDT, PTB, PSB, PPS e PL) 
Magno Malta 1. Fernando Bezerra 

Atualizada em 02.09.03 
 

Secretária: Gildete Leite de Melo 
Plenário nº 3 - Ala Alexandre Costa 
Telefone: 3113972 Fax: 3114315 

E - Mail: sscomccj@senado.gov.br 



4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO  
(27 titulares e 27 suplentes) 

 
Presidente: Senador Osmar Dias (PDT-PR) 

Vice-Presidente: Senador Hélio Costa (PMDB-MG) 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 

Fátima Cleide 1. Tião Viana 
Flávio Arns 2. Roberto Saturnino 
Ideli Salvatti 3. Eurípedes Camargo 
João Capiberibe 4. (vago) 
Duciomar Costa 5. (vago) 
Aelton Freitas 6. (vago) 
(vaga cedida ao PMDB) 7. (vago) 
Heloísa Helena 8. (vago) 

PMDB 
Hélio Costa 1. Mão Santa 
Maguito Vilela 2. Garibaldi Alves Filho 
Valdir Raupp 3. Papaléo Paes 
Gerson Camata* 4. Luiz Otávio 
Sérgio Cabral 5. Romero Jucá 
José Maranhão 6. Amir Lando 
Valmir Amaral (por cessão do Bloco de Apoio ao Governo)  

PFL 
Demóstenes Torres 1. Edison Lobão 
Jorge Bornhausen 2. Jonas Pinheiro 
José Jorge 3. José Agripino 
Efraim Morais 4. Marco Maciel 
Maria do Carmo Alves 5. Paulo Octavio 
Roseana Sarney 6. João Ribeiro 

PSDB 
Sérgio Guerra 1. Arthur Virgílio 
Leonel Pavan 2. Eduardo Azeredo 
Reginaldo Duarte 3. João Tenório 
Antero Paes de Barros 4. Lúcia Vânia 

PDT 
Osmar Dias 1. Jefferson Péres 
Almeida Lima 2. Juvêncio da Fonseca 

PPS 
Mozarildo Cavalcanti 1. Patrícia Saboya Gomes 

* Desfiliou-se do PMDB em 15.09.2003. 
Atualizada em 25.11.2003 
 

Secretário: Júlio Ricardo Borges Linhares 
Reuniões: Terças - Feiras às 11:30 horas - Plenário nº 15 - Ala Alexandre Costa. 

Telefone: 3113498 Fax: 3113121 
E - Mail: julioric@senado.gov.br 

 

 

 

 



4.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CINEMA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA   
(12 (doze) titulares e 12 (doze) suplentes)   

 
Presidente: Senador Roberto Saturnino (PT-RJ)  

Vice-Presidente: (vago) 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 

Roberto Saturnino 1. (vago) 
Fátima Cleide 2. Eurípedes Camargo 
João Capiberibe 3. Papaléo Paes* 

PMDB 
Hélio Costa 1. Gerson Camata*** 
Sérgio Cabral 2. Juvêncio da Fonseca** 
(vago) 3. Luiz Otávio 

PFL 
Roseana Sarney 1 Paulo Octavio 
Demóstenes Torres 2. José Agripino 
Edison Lobão 3. (vago) 

PSDB 
Eduardo Azeredo 1. Arthur Virgílio 
Leonel Pavan 2. Reginaldo Duarte 

PDT 
Almeida Lima 2. (vago) 

* Desfiliou-se do PTB, passando a integrar a bancada do PMDB em 07.05.2003. 
**Desfiliou-se do PMDB, passando a integrar a bancada do PDT em 10.09.2003. 
*** Desfiliou-se do PMDB em 15.09.2003. 
Atualizada em 15.09.2003 
 

Secretário: Júlio Ricardo Borges Linhares 
Plenário nº 15 - Ala Alexandre Costa. 

Telefone: 3113498 Fax: 3113121 
E - Mail: julioric@senado.gov.br 

 

 
4.2) SUBCOMISSÃO DE RÁDIO E TV 

PERMANENTE 
9 (nove) titulares 
9 (nove) suplentes 

(AGUARDANDO INSTALAÇÃO) 
 

4.3) SUBCOMISSÃO DO LIVRO 
PERMANENTE 
7 (sete) titulares 
7 (sete) suplentes 

(AGUARDANDO INSTALAÇÃO) 
 

4.4) SUBCOMISSÃO DO ESPORTE 
PERMANENTE 
7 (sete) titulares 
7 (sete) suplentes 

(AGUARDANDO INSTALAÇÃO) 
 

 

 



 
 

 
SENADO FEDERAL 

SUBSECRETARIA DE COMISSÕES 
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE - CFC 

 
PRESIDENTE: SENADOR NEY SUASSUNA 

VICE-PRESIDENTE: SENADOR ANTERO PAES DE BARROS 
(17 TITULARES E 09 SUPLENTES) 

 
 
 

   
                  TITULARES        SUPLENTES 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 
IDELI SALVATTI-PT SC-2171/72 1-ANA JÚLIA CAREPA-PT PA-2104/10 
SIBÁ MACHADO AC-2184/88 2–DELCÍDIO AMARAL-PT MS-2451/55 
ANTONIO CARLOS VALADARES-PSB SE-2201/04 3-GERALDO MESQUITA JUNIOR-PSB AC-1078/1278 
AELTON FREITAS-PL MG-4018/4621   
DUCIOMAR COSTA-PTB PA-2342/43   

PMDB 
NEY SUASSUNA PB-4345/46 1-VALMIR AMARAL DF-1961/62 
LUIZ OTAVIO PA-3050/1026 2-ROMERO JUCÁ RR-2112/13 
GERSON CAMATA ES-1403/3256   
JOÃO ALBERTO SOUZA MA-1411/4073   

PFL 
CÉSAR BORGES BA-2212/13 1-JORGE BORNHAUSEN  SC-4206/07 
EFRAIM MORAIS PB-2421/22 2- PAULO OCTAVIO DF-2011/19 
JOAO RIBEIRO TO-2163/64   
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES BA-2191/92   

PSDB 
ARTHUR VIRGILIO AM-1201/1301 1-LEONEL PAVAN SC-4041/4014 
ANTERO PAES DE BARROS MT-1248/1348   

PDT 
OSMAR DIAS PR-2124/5 1-ALMEIDA LIMA SE-1312/1427 

PPS 
MOZARILDO CAVALCANTI RR-1160/1162   

 
 
REUNIÕES: QUARTA-FEIRA, ÀS 11:30 HORAS ALA SENADOR NILO COELHO 
SECRETÁRIO:JOSÉ FRANCISCO B. DE CARVALHO SALA Nº 06   -  telefone: 311-3254  
TELEFONES DA SECRETARIA:  3935 / 3519   Email: jcarvalho@senado.gov.br 
 Fax 311-1060                                            ATUALIZADA EM:  26-03-04 

 



5.1) SUBCOMISSÃO DESTINADA A FISCALIZAR AS  
AGÊNCIAS REGULADORAS PERMANENTE  

(05 titulares e 05 suplentes)   
 

Presidente: Senadora Ana Júlia Carepa (PT -PA)  
Vice-Presidente: Senador Valmir Amaral (PMDB - DF) 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 
Ana Júlia Carepa 1.Aelton Freitas 
Delcídio Amaral 2.Duciomar Costa 

PMDB 
Valmir Amaral 1. Romero Jucá 

PFL 
Leomar Quintanilha* 1. César Borges 

PSDB 
Leonel Pavan 1. Antero Paes de Barros 

* Desfiliou-se do PFL, passando a integrar a bancada do PMDB em 08.10.2003 
Atualizada em 08.10.2003 
 

 
Secretário: José Francisco B. de Carvalho 

Reuniões: Quartas - Feiras às 11:00 horas - Plenário nº 6 - Ala Nilo Coelho 
Telefone: 3113935 Fax: 3111060 

E - Mail: jcarvalho@senado.gov.br 
 

 

 

5.2) SUBCOMISSÃO DE OBRAS INACABADAS PERMANENTE  
(05 titulares e 05 suplentes)   

 
Presidente: Senador Efraim Morais (PFL -PB)  

Vice-Presidente: Senador Leonel Pavan (PSDB - SC) 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 

Aelton Freitas 1. Ana Júlia Carepa 
Delcídio Amaral 2.Geraldo Mesquita Júnior 

PMDB 
Gerson Camata* 1. Luiz Otávio 
  PFL 
Efraim Morais 1. César Borges 

PSDB 
Leonel Pavan 1. Arthur Virgílio 

* Desfiliou-se do PMDB em 15.09.2003. 
Atualizada em 15.09.2003 
 

 
Secretário: José Francisco B. de Carvalho 

Reuniões: Quartas - Feiras às 11:00 horas - Plenário nº 6 - Ala Nilo Coelho. 
Telefone: 3113935 Fax: 3111060 

E - Mail: jcarvalho@senado.gov.br 
 



6) - COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA  
(19 titulares e 19 suplentes)   

 
Presidente: Senador Magno Malta (PL-ES)  

Vice-Presidente: Senador Leomar Quintanilha 
 

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) 
(vago) 5. (vago) 

PMDB 
Leomar Quintanilha 1. Renan Calheiros 
Ney Suassuna 2. Amir Lando 
José Maranhão 3. Gilberto Mestrinho 
Sérgio Cabral 4. Romero Jucá 
Garibaldi Alves Filho 5. (vago) 

PFL 
Edison Lobão 1. Demóstenes Torres 
Efraim Morais 2. Jonas Pinheiro 
Maria do Carmo Alves 3. (vago) 
Rodolpho Tourinho 4. Roseana Sarney 

PSDB 
(vago) 1. Lúcia Vânia 
(vago) 2. (vago) 
Reginaldo Duarte 3. Antero Paes de Barros 

PDT 
Jefferson Péres 1. Almeida Lima 

PPS 
Mozarildo Cavalcanti 1. Patrícia Saboya Gomes  

Atualizada em 05.11.2003 
 

Secretária: Maria Dulce V. de Queirós Campos 
Telefone 3111856 Fax: 3114646 
E - Mail: mariadul@senado.br  



7) - COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL  
(19 titulares e 19 suplentes)   

 
Presidente: Senador Eduardo Suplicy (PT-SP)  

Vice-Presidente: Senador Marcelo Crivella (PL-RJ) 
 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 
Eduardo Suplicy 1. Flávio Arns 
Heloísa Helena 2. Fátima Cleide 
João Capiberibe 3. Aloizio Mercadante 
Marcelo Crivella 4. Duciomar Costa 
Fernando Bezerra 5. Aelton Freitas 
Tião Viana (por cessão do PMDB) Sibá Machado (por cessão do PMDB) 

PMDB 
Gilberto Mestrinho 1. Pedro Simon 
João Alberto Souza 2. Ramez Tebet 
Luiz Otávio 3. Valdir Raupp 
Hélio Costa 4. (vago) 
 (vaga cedida ao Bloco de Apoio ao Governo) 5. (vaga cedida ao Bloco de Apoio ao Governo) 

PFL 
Antonio Carlos Magalhães 1. Edison Lobão 
João Ribeiro 2. Maria do Carmo Alves 
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. Juvêncio da Fonseca 

PPS 
Mozarildo Cavalcanti 1. Patrícia Saboya Gomes  

Atualizada em 23.10.03 
 
 

Secretária: Maria Lúcia Ferreira de Mello 
Telefone 3113496 Fax: 3113546 - Plenário nº 7 - Ala Alexandre Costa 

Reuniões: Quintas-feiras às 10:00 horas 
E - Mail: luciamel@senado.gov.br 

 



7.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROTEÇÃO DOS   
CIDADÃOS BRASILEIROS NO EXTERIOR  

7 (sete) titulares 7 (sete) suplentes  
 

Presidente: Senador Marcelo Crivella  
Vice-Presidente: Senador João Capiberibe  

Relator: Senador Rodolpho Tourinho 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 

Marcelo Crivella 1. Duciomar Costa 
João Capiberibe 2. Aelton Freitas 

PMDB 
Hélio Costa 1. Ramez Tebet 
Luiz Otávio 2. Juvêncio da Fonseca* 

PFL 
Marco Maciel 1. Roseana Sarney 
Rodolpho Tourinho 2. Maria do Carmo Alves 

PSDB 
Eduardo Azeredo 1. Antero Paes de Barros 

*Desfiliou-se do PMDB, passando a integrar a bancada do PDT em 10.09.2003. 
Atualizada em 18.09.2003 
 

Secretária: Maria Lúcia Ferreira de Mello 
Telefone 3113496 Fax: 3113546 - Plenário nº 7 - Ala Alexandre Costa 

Reuniões: Quintas-feiras às 10:00 horas. 
E - Mail: luciamel@senado.gov.br 

 
 
 

7.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA AMAZÔNIA  
7 (sete) titulares 7 (sete) suplentes  

 
Presidente: Senador Jefferson Péres  

Vice-Presidente: Senador Mozarildo Cavalcanti 
 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 
João Capiberibe 1. Sibá Machado 
Fátima Cleide 2. (vago) 

PMDB 
Valdir Raupp 1. Gilberto Mestrinho 

PFL 
Marco Maciel 1. João Ribeiro 

PSDB 
Arthur Virgílio 1. Lúcia Vânia 

PDT 
Jefferson Péres 1. (vago) 

PPS 
Mozarildo Cavalcanti  1. Patrícia Saboya Gomes 

 
Secretária: Maria Lúcia Ferreira de Mello 

Telefone 3113496 Fax: 3113546 - Plenário nº 7 - Ala Alexandre Costa 
Reuniões: Quintas-feiras às 10:00 horas 

E - Mail: luciamel@senado.gov.br 



8) - COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA  
(23 titulares e 23 suplentes) 

 
Presidente: Senador José Jorge (PFL-PE) 

Vice-Presidente: Senador João Batista Motta (PPS-ES) 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 

Delcídio Amaral 1. Roberto Saturnino 
Eurípedes Camargo 2. Antonio Carlos Valadares 
Serys Slhessarenko 3. Heloísa Helena 
Sibá Machado 4. Ana Júlia Carepa 
Fátima Cleide 5. Duciomar Costa 
Duciomar Costa 6. Fernando Bezerra 
Magno Malta 7. Marcelo Crivella 

PMDB 
Gerson Camata* 1. Mão Santa 
Amir Lando 2. Luiz Otávio 
Valdir Raupp 3. Pedro Simon 
Valmir Amaral 4. Renan Calheiros 
Gilberto Mestrinho 5. Ney Suassuna 
José Maranhão 6. Romero Jucá 

PFL 
João Ribeiro 1. César Borges 
José Jorge 2. Jonas Pinheiro 
Marco Maciel 3. Efraim Morais 
Paulo Octavio 4. Maria do Carmo Alves 
Rodolpho Tourinho 5. Roseana Sarney 

PSDB 
Leonel Pavan 1. (vago) 
Sérgio Guerra 2. Arthur Virgílio 
João Tenório 3. Reginaldo Duarte 

PDT 
Augusto Botelho 1. Osmar Dias 

PPS 
Patrícia Saboya Gomes 1. Mozarildo Cavalcanti 

* Desfiliou-se do PMDB em 15.09.2003. 
Atualizada em 25.11.2003 

 
Secretário: Celso Parente 

Reuniões: Terças - Feiras às 14:00 horas. - Plenário nº 13 - Ala Alexandre Costa 
Telefone: 3114607 Fax: 3113286 
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