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do Projeto de Decreto Legislativo n.º 188, de 2000. Sen. Mozarildo
Cavalcanti.

801

(PDT)
Anúncio do encaminhamento, pela liderança do PDT na Câmara
dos Deputados, de solicitação ao Poder Executivo para que seja cumprido
o inciso X, do artigo 37 da Constituição Federal, que determina a revisão
anual dos vencimentos dos servidores públicos. Sen. Jefferson Peres.

726

(PETROBRAS)
Registro da assinatura de contrato entre a Petrobras e a
Universidade Federal de Sergipe, para dar continuidade ao Plano de
Consolidação do Museu de Arqueologia de Xingó. Sen. Maria do Carmo
Alves.

767

Preocupação com os constantes vazamentos de óleo envolvendo
a Petrobras. Sen. Osmar Dias.

793

PODER LEGISLATIVO
Defesa do fortalecimento do Poder Legislativo e de suas
prerrogativas. Sen. Bernardo Cabral.

794
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PODER PÚBLICO
Importância do equilíbrio entre os Poderes Legislativo e Executivo.
Sen. Lúdio Coelho.

392

POLÍTICA
Leitura do Sermão do Bom Ladrão, de autoria do Padre Antônio
Vieira, em comparação à atual realidade política brasileira. Sen. Heloísa
Helena.

826

PRESÍDIO
Apelo ao Presidente do Senado Federal para articular com o
Poder Executivo a implantação imediata do Plano Nacional de Segurança
Pública, em decorrência dos últimos acontecimentos nos presídios em São
Paulo. Sen. Jefferson Peres.

437

Análise sobre o aumento da violência e a superlotação nos
presídios brasileiros. Sen. Ney Suassuna.

450

Relato da visita feita ao presídio do Carandiru, e das negociações
feitas para o fim da rebelião. Sen. Eduardo Suplicy.

753

PRIVATIZAÇÃO
Satisfação com o êxito do programa de privatização do setor
elétrico no Estado do Tocantins. Sen. Eduardo Siqueira Campos.

854

PROJETO DE LEI
Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado n.º 179, de
1996 (n.º 3.162/97, naquela Casa), que dispõe sobre o registro geral de
recém-nascidos e dá outras providências. Sen. Marina Silva.

013

Projeto de Lei do Senado n.º 1, de 2001, que altera a redação do
inciso II do § 3º do art. 6º da Lei n.º 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, para
considerar como descontinuidade do serviço a interrupção do fornecimento
de água, energia elétrica e telefonia. Sen. Álvaro Dias.

377

Projeto de Lei do Senado n.º 2, de 2001, que estabelece as
condições para o funcionamento das organizações não-governamentais,
nacionais e estrangeiras. Sen. Mozarildo Cavalcanti.

380

Projeto de Lei do Senado n.º 3, de 2001, que altera a Lei n.º
9.807, de 13 de julho de 1999, que estabelece normas para organização e
a manutenção de programas especiais de proteção a vítimas e a
testemunhas ameaçadas, institui o Programa Federal de Assistência a
Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas e dispõe sobre a proteção de
acusados ou condenados que tenham voluntariamente prestado efetiva
colaboração à investigação policial e ao processo criminal. Sen. Mozarildo
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Cavalcanti.

380

Projeto de Lei do Senado n.º 4, de 2001, que altera o valor do
salário mínimo a partir de 1º de abril de 2001. Sen. Amir Lando.

384

Projeto de Lei do Senado n.º 5, de 2001, que altera o art. 3º da Lei
n.º 4.069-A, de 12 de junho de 1962, a fim de imprimir nova denominação
à Universidade do Amazonas. Sen. Bernardo Cabral.

385

Projeto de Lei do Senado n.º 6, de 2001, que acrescenta
parágrafo ao art. 3º da Consolidação da Leis do Trabalho – CLT, aprovada
pelo Decreto-Lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor sobre a
exigência discriminatória de diploma de curso superior na contratação de
empregados e dá outras providências. Sen. Lauro Campos.

633

Projeto de Lei do Senado n.º 7, de 2001, que altera o art. 69 da
Lei n.º 9.099, de 1995, que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e
Criminais e dá outras providências. Sen. Maria do Carmo Alves.

728

Projeto de Lei do Senado n.º 8, de 2001, que proíbe a utilização
de catraca eletrônica em ônibus urbanos. Sen. Valmir Amaral.

729

Projeto de Lei do Senado n.º 9, de 2001 – Complementar, que
altera a Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000, concedendo
prazo para o enquadramento de municípios no limite de despesa de
pessoal, nas hipóteses em que especifica. Sen. Roberto Saturnino.

730

Projeto de Lei do Senado n.º 10, de 2001 – Complementar, que
altera a Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000, estabelecendo
limites para o comprometimento da receita municipal no pagamento da
dívida consolidada. Sen. Roberto Saturnino.

736

Projeto de Lei do Senado n.º 11, de 2001, que altera a Lei n.º
7.210, de 11 de julho de 1984, que institui a Lei de Execução Penal. Sen.
João Alberto Souza.

771

Justificativa à apresentação do Projeto de Lei do Senado n.º 8, de
2001, que limita a implantação de catracas eletrônicas para arrecadação
tarifária no transporte urbano de passageiros. Sen. Valmir Amaral.

805

Posicionamento contrário à concessão de urgência ao Projeto de
Lei n.º 3.524, de 2000, que regulamenta a organização das Forças
Armadas, qualificando os órgãos e entidades do Ministério da Defesa
como Centros de Prestação de Serviços. Sen. Geraldo Cândido.

837

PROJETO DE RESOLUÇÃO
Projeto de Resolução n.º 2, de 2001, que altera o art. 2º e revoga
o art. 3º da Resolução do Senado Federal n.º 66, de 1996, que dispõe
sobre o depósito legal das publicações de que trata. Sen. Lúcio Alcântara.
Projeto de Resolução n.º 3, de 2001, que institui o Prêmio João
Calmon a ser conferido pelo Senado Federal a todo Prefeito que garantir
toda criança na escola e dá outras providências. Sen. José Roberto

374
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Arruda.

375

Projeto de Resolução n.º 4, de 2001, que altera o art. 88 do
Regimento Interno do Senado Federal, e o art. 5º da Resolução n.º 46, de
1993. Sen. Heloísa Helena.

376

PRONUNCIAMENTO
Considerações sobre o pronunciamento do Senador Renan
Calheiros. Sen. Antônio Carlos Magalhães.

627

REFORMA TRIBUTÁRIA
Expectativa da sociedade quanto à apreciação das reformas
tributária, política e do Judiciário. Sen. Lúdio Coelho.

392

Apoio à votação das reformas tributária, política e do Judiciário.
Sen. Nabor Júnior.

393

REGIÃO AMAZÔNICA
Considerações à apresentação de requerimento que solicita a
criação de CPI, destinada a investigar denúncias veiculadas a respeito da
atuação irregular de ONGs na região amazônica. Sen. Mozarildo
Cavalcanti.

407

Alerta para possibilidade de ocorrência de incêndios de graves
proporções na região amazônica, provocados por queimadas. Sen.
Marluce Pinto.

811

REGIÃO NORTE
Protestos à VARIG pelo tratamento discriminatório às cidades da
região norte, atendidas por aquela empresa. Sen. Tião Viana.

662

REQUERIMENTO
Requerimento n.º 15, de 2001, solicitando a tramitação conjunta
dos Projetos de Lei do Senado nºs 353, de 1999, e 252, de 2000, por
versarem sobre o mesmo assunto. Sen. Lúcio Alcântara.

386

Requerimento n.º 16, de 2001, solicitando a tramitação conjunta
dos Projetos de Lei do Senado nºs 545, 582, 595, 665 e 681, de 1999, por
versarem sobre o mesmo assunto. Sen. Lúcio Alcântara.

386

Requerimento n.º 17, de 2001, solicitando a tramitação conjunta
das Propostas de Emenda à Constituição nºs 29, de 1999, e 39, de 2000.
Sen. Pedro Simon.

386

Requerimento n.º 18 , de 2001, solicitando a tramitação conjunta
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dos Projetos de Lei do Senado nºs 664 e 688, de 1999, por versarem sobre
a mesma matéria. Sen. Juvêncio da Fonseca.

387

Requerimento n.º 19, de 2001, solicitando a retirada, em caráter
definitivo, do Requerimento n.º 590, de 2000, que dispõe sobre o Projeto
de Lei do Senado n.º 608, de 1999, de sua autoria. Sen. Lúcio Alcântara.

387

Requerimento n.º 20, de 2001, solicitando o desapensamento do
Projeto de Resolução n.º 57, de 2000, de sua autoria, do Projeto de
Resolução n.º 81, de 1999, de forma a retornar sua tramitação própria.
Sen. Roberto Requião.

387

Requerimento n.º 21, de 2001, solicitando voto de aplauso ao
jornal Folha de S.Paulo pelo transcurso do octogésimo aniversário de sua
fundação. Sen. Romeu Tuma.

396

Requerimento n.º 22, de 2001, solicitando a criação de Comissão
Parlamentar de Inquérito, composta de 11 membros titulares e de 7
suplentes, obedecido o princípio da proporcionalidade partidária, para
apurar, no prazo de 180 dias, as denúncias veiculadas a respeito da
atuação irregular de organizações não-governamentais – ONGs. Sen.
Mozarildo Cavalcanti.

438

Requerimento n.º 23, de 2001, solicitando que a Hora do
Expediente da sessão do dia 2 de agosto de 2001, quinta-feira, às 10:00
horas, seja destinada à comemoração do centenário de nascimento de
Pedro Aleixo. Sen. Francelino Pereira.

444

Encaminhamento à Mesa de diversos requerimentos de
informação a Ministros de Estado, no sentido de esclarecer supostas
irregularidades em diversos órgãos (Requerimentos nºs 24 a 37, de 2001).
Sen. Antônio Carlos Magalhães.

452

Requerimento n.º 44, de 2001, solicitando a convocação do
Ministro de Estado da Justiça para prestar, perante o Plenário, as
informações que menciona. Sen. Heloísa Helena.

629

Requerimento n.º 45, de 2001, solicitando a realização de Sessão
Especial Conjunta do Congresso Nacional, no dia 7 de março próximo, às
10 horas, para comemoração do Dia Internacional da Mulher. Sen. Emília
Fernandes.

637

Requerimento n.º 46, de 2001, solicitando homenagens de pesar
pelo falecimento do Sr. José Domingos Cardoso, ocorrido hoje, na cidade
do Rio de Janeiro. Sen. Geraldo Cândido.

738

Requerimento nº 47, de 2001, solicitando a dispensa de

publicação do Parecer, para imediata discussão e vatação final da
Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº26, de 2000
(nº1910/99, na Casa de origem), que altera dispositivo da Lei
nº9394, de 20 de Dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e
bases da Educação nacional. Sen Emilia Fernandes
Requerimento

n.º

48,

de

2001,

solicitando

votos

de
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congratulações a Suas Eminências Reverendíssimas Dom Geraldo Majella
Agnelo, Arcebispo de Salvador, e Dom Cláudio Hummes, Arcebispo de
São Paulo, tendo em vista suas nomeações para Cardeais pelo Papa João
Paulo II. Sen. Lúcio Alcântara.

754

Requerimento n.º 49, de 2001, solicitando que seja constituída
uma Comissão de cinco senadores, com o objetivo de realizar diligências
na região de fronteira do Brasil com a Colômbia, observando as condições
de segurança da população brasileira, em face do Plano Colômbia,
patrocinado pelos Estados Unidos da América, que poderá trazer riscos à
população e graves problemas ecológicos na região. Sen. Heloísa Helena.

796

Requerimento n.º 50, de 2001, solicitando ao Ministro de Estado
das Comunicações as informações que menciona. Sen. Antônio Carlos
Valadares.

797

Encaminhamento à Mesa e justificativas ao Requerimento n.º 51,
de 2001, subscrito por S. Ex.ª e a Sr.ª Heloísa Helena, solicitando a quebra
do sigilo bancário do ex-Secretário-Geral da Presidência da República,
Eduardo Jorge, e outras pessoas que relaciona. Sen. José Eduardo Dutra.

801

Requerimento n.º 52, de 2001, solicitando ao Ministro de Estado
do Trabalho as informações que menciona. Sen. Paulo Hartung.

839

RESPOSTA
Resposta ao pronunciamento do Senador Jefferson Péres. Sen.
Jader Barbalho.

437

Resposta ao Senador Antonio Carlos Magalhães. Sen. Renan
Calheiros.

627

RODOVIAS
Regozijo pelo anúncio da liberação de recursos governamentais
destinados à rodovia BR-163 e pelo lançamento do Programa
Telecomunidade. Sen. Antero Paes de Barros.

663

SENADO FEDERAL
Saudação aos membros da nova Mesa Diretora do Senado
Federal. Sen. Nabor Júnior.

393

Elogios à atuação do senador Antonio Carlos Magalhães na
Presidência do Senado, no último biênio e saudação ao Senador Jader
Barbalho pela assunção à Presidência da Casa. Sen. Eduardo Siqueira
Campos.

434

Argumentação em prol da discussão prévia, pelo Senado Federal,
de projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados, que institui as
diretrizes nacionais para uma política de saneamento básico. Sen. Paulo
Souto.

727
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Transcrição da documentação recebida da Procuradoria-Geral da
República, referente à solicitação da Mesa e do Conselho de Ética do
Senado Federal sobre os Senadores Antonio Carlos Magalhães e Jader
Barbalho. Sen. Ramez Tebet.

782

SERVIÇO PÚBLICO
Critérios discriminatórios adotados pelo Governo de Mato Grosso
do Sul para o ingresso no serviço público estadual. Sen. Juvêncio da
Fonseca.

776

SETOR AUTOMOTIVO
Análise da política do Governo Federal e do Estado do Paraná
para o setor automotivo. Sen. Roberto Requião.

831

SISTEMA PENITENCIÁRIO
Proposta de construção de oito penitenciárias independentes e
contínuas em substituição ao complexo do Carandiru. Sen. Alberto Silva.

755

Análise do Sistema Penitenciário brasileiro. Sen. Sérgio Machado.

767

SOLICITAÇÃO
Solicitação de direito de resposta ao SBT, pela divulgação
equivocada da intervenção de S. Ex.ª no episódio da rebelião na Casa de
Detenção de São Paulo. Sen. Eduardo Suplicy.

814

TECNOLOGIA
Satisfação com a implementação de programas de pesquisa e
conhecimento tecnológico, destacando a importância da descentralização
dos investimentos para o desenvolvimento do País. Sen. Lúcio Alcântara.

723

TELECOMUNICAÇÕES
Análise das tarifas telefônicas visando uma correção das
distorções e uma conseqüente universalização dos serviços. Sen. Ricardo
Santos.

404

Satisfação com a informatização das escolas com recursos do
Fundo de Universalização das Telecomunicações – FUST. Sen. José
Roberto Arruda.

756

(TO)
Considerações sobre a disputa da linha divisória entre os Estados
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de Tocantins e Bahia. Sen. Eduardo Siqueira Campos.

836

(UAM)
Justificativas à apresentação de projeto de lei de autoria de S.
Ex.ª que modifica o nome da Universidade do Amazonas para incluir o
termo ”Federal“. Sen. Bernardo Cabral.

406

URBANIZAÇÃO
Questionamento ao critério de escolha das cidades do Rio de
Janeiro, São Paulo e Salvador para receber investimentos destinados à
urbanização de favelas, uma vez que o problema assola todas as regiões
metropolitanas. Sen. Paulo Hartung.

715

VIOLÊNCIA
Cobrança da efetivação das propostas do Plano de Segurança
Nacional para prevenção da violência no País. Sen. Heloísa Helena.

409

Reivindicação de políticas governamentais eficazes no combate à
violência, que visem a prevenção de rebeliões nos presídios. Sen. Eduardo
Siqueira Campos.

671

Análise da escalada da violência e das rebeliões nos presídios do
Estado de São Paulo. Sen. João Alberto Souza.
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ATA DA 1ª SESSÃO NÃO DELIBERTIVA,
EM 16 DE FEVEREIRO DE 2001.
3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 51ª LEGISLATURA
Presidência do Sr. Edison Lobão
(Inicia-se a sessão às 9 horas)
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Havendo
número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son, pro cederá à leitura do Expediente.
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É lido o seguinte:

EXPEDIENTE
MENSAGEM Nº 1, DE 2001
(Nº 1.820/2000, na origem)
Senhores Membros do Senado Federal,
Nos termos do art. 52, inciso III, alínea f, da
Constituição Federal, combinado com o parágrafo
único do art. 11 da Lei nº 9.883, de 7 de dezembro de
1999, submeto à consideração de Vossas Excelências o nome da Senhora Marisa Almeida Del’Isola e Di niz para exer cer o car go de Di re to ra-Geral da Agên cia
Brasileira de Inteligência.
A Senhora Marisa Almeida Del’Isola e Diniz é
pessoa de reconhecida competência para o desempenho dessa elevada função, como se depreende do
anexo curriculum vitae.
Brasília, 4 de dezembro de 2000. _ Fernando
Henrique Cardoso.

CURRICULUM VITAE SINTÉTICO
1. DADOS PESSOAIS
Nome: Marisa Almeida Del’Isola e Diniz
Filiação: Mauro Del’Isola e Icanusa Almeida
Del’Isola
Data de Nascimento: 6 de julho de 1950
Nacionalidade: Brasileira
Naturalidade: Uberlância - MG
Estado Civil: Casada
Endereço de Trabalho: SPO Área 5 — Quadra 1 —
Bloco A — Brasília _ DF

3. PRINCIPAIS CURSOS
· Curso de Psicologia _ Universidade de Brasília _
1969 a 1973.
· Curso de Mestrado em Psicologia — Universidade
de Brasília — Áreas de Concentração:
· Psicologia Organizacional e Análise do Comportamento — 1975 a 1979.
· Curso de Especialização em Fundamentos Edu cacionais ao Processo de Capacitação de Recursos
Humanos _ Escola Nacional de Administração Pública — 1992.
4. PRINCIPAIS FUNÇÕES EXERCIDAS
· Psicóloga da Escola Nacional de Informações —
EsNI — 1974 a 1979.
· Chefe da Seção de Psicologia da Escola Nacional
de Informações — EsNI — 1979 a 1983.
· Chefe da Divisão de Psicologia da Escola Nacional
de Informações — EsNI — 1984 a 1990.
· Chefe da Divisão de Seleção e Desenvolvimento
de Recursos Humanos do Departamento de Administração Geral da Secretaria Assuntos Estratégicos
— 1990 a 1993.
· Coordenadora-Geral de Planejamento do Centro
de Formação e Aperfeiçoamento de Recursos Humanos da Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Assuntos Estratégicos — 1993.
· Diretora do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Recursos Humanos da Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Assuntos Estratégicos —
de 1993 a 2000.
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· Diretora-Adjunta da Agência Brasileira de Inteligência — a partir de junho de 2000.

5. OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS
· Professora do Departamento de Psicologia do
Centro de Ensino Unificado de Brasília _ 1974.
· Professora do Departamento de Psicologia da Universidade de Brasília _ 1974 e 1975.
· Consultora da Fundação Centro de Formação do
Serviço Público, atual Escola Nacional de Administração Pública _ 1981.
· Psicóloga autônoma junto ao Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos do Governo do
Distrito Federal — 1986 e 1987.
6.
VISITAS
OFICIAIS
A
CENTROS
DE
TREINAMENTO DE SERVIÇOS DE INTELIGÊNCIA
ESTRANGEIROS
· Serviço de Informações e Segurança Militar da Itália (SISMI) — 1993 e 1997.
· Serviço de Segurança e Inteligência Canadense
— 1997 e 2000.
· Serviço Secreto de Inteligência (SIS) da Inglaterra
— 1998.
7. IDIOMA ESTRANGEIRO _ CURSOS
· Curso Básico de Inglês — Casa Thomas Jefferson
— 1964 a 1966.
· Curso Avançado de Inglês — Casa Thomas Jefferson — 1967 e 1968.
8. CONDECORAÇÕES
· Medalha do Pacificador.
· Medalha da Ordem do Rio Branco.
· Medalha Alferes Joaquim José da Silva Xavier.
· Medalha do Mérito Militar.
· Medalha Marechal Cordeiro de Farias — ESG.
9. FUNÇÃO ATUAL
· Diretora-Adjunta da Agência Brasileira de Inteligência/GSI/PR.
Bra sí lia-DF, 10 de ju lho de 2000. _ Ma ri sa Alme i da Del’isola e Diniz.
(À Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.)
MENSAGEM Nº 89, DE 2001
(Nº 125/2001, na origem)
Senhores Membros do Senado Federal,
De conformidade com o art. 52, inciso IV, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, e com o dis pos to no art. 18, in ci -
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so I, e nos arts. 56 e 58, do Regulamento de Pessoal
do Serviço Exterior, aprovado pelo De cre to nº 93.325,
de 1º de ou tu bro de 1986, no art. 54, in ci so I, alí nea a,
e no art. 55, do Anexo I ao Decreto nº 3.414, de 14 de
abril de 2000, sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lências a escolha, que desejo fazer, do Senhor Rubem Amaral Júnior, Ministro de Primeira Classe, do
Quadro Especial do Serviço Exterior, para exercer o
cargo de Embaixador do Brasil junto à República Fe deral da Iugoslávia.
Os méritos do Embaixador Rubem Amaral Júnior, que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, constam da anexa informação do Ministério das Relaçôes Exteriores.
Brasília, 30 de janeiro de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso.
EM Nº 29 /DP/ARC/G-MRE/APES
Brasília, 26 de janeiro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De acor do com o art. 84, in ci so VII, da Cons ti tu i ção, e com o dis pos to no art. 18, in ci so I, e nos arts. 56
e 58, do Re gu la men to de Pes so al do Ser vi ço Exte ri or,
aprovado pelo Decreto nº 93.325, de 1º de ou tu bro de
1986, no art. 54, in ci so I, alí nea a, e no art. 55, do Ane xo I ao Decreto nº 3.414, de 14 de abril de 2000, submeto à apreciação de Vossa Excelência a anexa minuta de Mensagem ao Senado Federal destinada à
indicação do Senhor Rubem Amaral Júnior, Ministro
de Primeira Classe, do Quadro Especial do Serviço
Exterior, para exercer o cargo de Embaixador do Bra sil junto à República Federal da Iugoslávia.
2. Encaminho, igualmente em anexo, informação sobre o país e currculum-vitae do Embaixador
Ru bem Ama ral Jú ni or, que, jun ta men te com a Men sa gem ora submetida à apreciação de Vossa Excelência, se rão apre sen ta dos ao Se na do Fe de ral para exame por parte de seus ilustres membros.
Respeitosamente, - Luiz Felipe de Seixas Corrêa,
Ministro de Estado, interino, das Relações Exteriores
INFORMAÇÃO
CURRICULUM VITAE
MINISTRO DE PRIMEIRA CLASSE RUBEM
AMARAL JÚNIOR
Nascido em Fortaleza/CE, 23 de janeiro de
1938. Filho de Rubem Ribeiro Amaral e Zaida Garcia
Amaral.
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CPF: 09048480191
CI: 976 MRE/DF
Curso Especial de Preparação à Carreira de
Diplomata, IRBr.
Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais,
FD-IJF/CE.
Curso de Desenvolvimento Econômico, Instituto
de Pesquisas Econômicas UF/CE.
Diplôme de Capacité do Curso de Língua
Francesa da Associação Cultural
Franco-Brasileira (Alliance Française) de
Fortaleza, CE.
Estágio no COLESTE.
Curso de Altos Estudos, IRBr.
Professor de Promoção Comercial, Curso de
Prática Diplomática e Consular, IRBr. 1975.
Professor Assistente de Introdução ao Direito e
Direito Público, Curso de Preparação à Carreira de
Diplomata, IRBr, 1991/92.
Terceiro Secretário, concurso, 7 de janeiro de
1964.
Segundo Secretário, merecimento, 31 de
dezembro de 1966.
Primeiro Secretário, merecimento, 1º de janeiro
de 1973.
Conselheiro, merecimento, 15 de abril de 1978.
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 18
de dezembro de 1990.
Ministro de Primeira Classe, Quadro Especial,
24 de janeiro de 1998.
Secretário-Executivo Adjunto da COLESTE,
1964/66.
Chefe da Divisão de Feiras e Turismo 1973/78.
Coordenador Executivo da Consultoria Jurídica,
1989/92.
Consultor Jurídico, substituto, 1991/92.
Coordenador Executivo da Consultoria Jurídica,
1989/95.
Consultor Jurídico, substituto, 1991/95.
Montevidéu, ALALC, Terceiro Secretário, 1966.
Montevidéu, ALALC, Segundo Secretário,
1967/69.
Washington, Segundo Secretário, 1969/72.
Madri, Conselheiro, 1978/82.
Acra, Encarregado de Negócios, em Missão
Transitória, 1979.
Bogotá, Conselheiro, 1982/85.
Lisboa, Cônsul Geral Adjunto, 1985/89.
Tegucigalpa, Embaixador, 1995/2000.
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I Reunião da Comissão Mista Brasil-Hungria,
1964 (membro da seção
brasileira)
II
Reunião
da
Comissão
Mista
Brasil-Tcheco-Eslováquia, Rio de Janeiro, 1965
(membro da seção brasileira)
I Reunião da Sessão Permanente da Comissão
Mista Brasil-Polônia, Rio de Janeiro, 1965 (membro
da seção brasileira)
I Reunião de Chefes de Missão no Leste
Europeu, Viena, 1965 (participante) Reunião da
Comissão Mista Brasil-Iugoslávia, Belgrado, 1965
(membro da seção brasileira)
VII, VIII e IX Reuniões Ordinárias da
Conferência das partes Contratantes do Tratado de
Montevidéu, Montevidéu, 1966/68 (membro)
II, IV e V Reuniões Extraordinárias da
Conferência das partes Contratantes do Tratado de
Montevidéu, Montevidéu, 1966 e 1968 (membro)
Grupo Técnico Exploratório em Missão à Venezuela, 1967 (membro) Conselho Nacional de Tu ris mo,
1973/78 (representante do MRE)
Representante ad hoc do MRE em várias
Reuniões dos Conselhos Deliberativos da SUDENE e
da SUDAM, 1972/78.
V Reunião de Diretores Nacionais de Promoção
de Exportações, CIPE, Santa Marta, Colômbia, 1975
(delegado)
Grupo de Trabalho sobre Feiras e Exposições
Internacionais do Brasil, 1975 (representante do MRE)
III
Reunião
da
Comissão
Mista
Brasileiro-Peruana de Cooperação
Econômica e Técnica, Lima, 1975 (membro da
seção brasileira)
Reunião Latino-Americana de Administradores
de Feiras Internacionais, UNIDO, Bogotá, 1975
(representante)
Seminário sobre a Política Comercial Brasileira
de Exportação, SUDENE, Recife, 1976.
Seminários sobre Feiras e Exposições em São
Paulo, Curitiba, Camboriú, Recife, João Pessoa e
Fortaleza, 1977.
II Reunião do Sistema Nacional de Turismo, Rio
de Janeiro, 1977.
III Reunião da Comissão Mista Brasil-Espanha,
Brasília, 1979 (membro)
Reunião de Consulta Aeronáutica entre o Brasil
e a Espanha, Madri, 1981 (delegado)
XXXII Assembléia Ordinária da Junta de
Governadores do BID, Madri, 1981 (assessor)
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Conferência Ibero-americana de Cooperação
Econômica, Madri, 1981 (membro)
Negociações do novo Acordo de Cooperação
no Campo dos Usos Pacíficos da Energia Nuclear
Brasil-Espanha, Madri, 1981 (chefe)
Reunião das Negociações do Acordo de
Alcance Parcial nº. 10, Bogotá, 1982 (representante)
Seminário sobre Meteorologia e Hidrologia na
Bacia Amazônica, Bogotá, 1982 (membro)
III Reunião Anual de Junta de Governadores do
Banco de Desenvolvimento do Caribe (BDC),
Cartagena de Índias, Colômbia, 1983 (observador)
II Reunião de Chanceleres do Tratado de
Cooperação Amazônica, Cáli, Colômbia, 1983
(membro)
X Reunião do Conselho do Centro Regional
para o Fomento do Livro na América Latina e no
Caribe (CERLALC), Bogotá, 1984.
I Reunião da Comissão Mista Brasil-Colômbia
de Estupefacientes, Bogotá, 1984.
VI Conferência das partes Contratantes do
Acordo Sul-Americano sobre Estupefacientes e
Psicotrópicos, Bogotá, 1984.
XVI Reunião do Comitê Executivo do
CERLALC, Bogotá, 1985.
XI Reunião do Conselho do CERLALC,
extraordinária, Bogotá, 1985.
Reunião do Grupo Mercado Comum Quadripartite, Buenos Aires, 1991 (membro)
Grupo ad hoc sobre Solução de Controvérsias
no Mercosul, Montevidéu, 1991 (delegado)
Grupo Técnico sobre Solução de Controvérsias
da Hidrovia Paraná _ Paraguai, Buenos Aires, 1992
(delegado)
Grupo de Trabalho de Assessores Jurídicos da
Hidrovia Paraná-Paraguai, Buenos Aires, 1992
(delegado)
IIe III Reuniões da Comissão Técnica da
Reunião de Ministros da Justiça do Mercosul,
Brasília, 1992.
Secretário do Tribunal Internacional de
Arbitragem Argentina-Chile do Rio de Janeiro, 1992.
Funcionário do ”Bank of London & South
América Ltda“, fil ial de Fortaleza, 1959/60. Técnico do
Conselho Estadual de Economia do Ceará,
1961. Secretário Executivo do Conselho
Estadual de Economia do Ceará, 1962/63.
Sócio e Membro da Equipe Técnica da
Sociedade Civil, Serviços Técnicos de Organização
Econômica e Projetos Industriais, Fortaleza, 1961/63.
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Membro da Sociedade Brasileira de Direito
Internacional.
Secretário do Tribunal Internacional de Arbitragem
Argentina-Chile do Rio de Janeiro, 1992/96.
Membro do Coselho Fiscal da Fundação
Visconde de Cabo Frio, 1993/96.
Membro da Diretoria da Associação dos
Diplomatas Brasileiros, 1995/96.
Publicações:
”Os falsos títulos de nobreza do Império do
Brasil na Cisplatina“, In: Mesário do Arquivo Nacional,
Ano X, nº 3, p.ll-l7, 1979.
”Um folheto popular espanhol do século XVII
sobre a Armada do Conde da Torre“ (em colaboração
com Evaldo Cabral de Mello) , In: Revista do Instituto
Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano,
vol. 52, p.2l7-3l, 1979.
”Guerras Navales contra los Holandeses en el
Brasil. Iconografia
Española del Siglo XVII“, In: Revista de Cultura
Brasilefia, nº 52, Madri, p.31-40, 1981.
”Guerras Navais contra os Holandeses no
Brasil. Iconografia Espanhola do século XVII“, In:
Revista do Instituto Arqueológico, Histórico e
Geográfico Pernambucano, vol. 55, p.l9-36, 1983.
Jorge Manrique, Poesia Doutrinal: Coplas pela
morte de seu pai e Coplas Póstumas. Introdução,
tradução e notas de Rubem Amaral Jr., São Paulo,
1984 (edição particular)
”Sobre o texto e o significado de um soneto
atribuído a Camões“, In:
Estudos Universitários de Lingüística, Filologia
e Literatura, Homenagem ao Prof. Dr. Silvio Elia,
Sociedade Brasileira de Língua e Literatura/Tempo
Brasileiro, Rio de Janeiro, 1990, p. 247. ”Desfazendo
um equívoco. O Soneto contra o Monteiro Mor“, in
Estudos Universitários de Língua e Literatura.
Homenagem ao Prof. Dr. Leodegário A. de Azevedo
Filho, Rio de Janeiro, Tempo Brasileiro, 1993, pp.
377-83.
”A Literatura dos Descobrimentos e o Brasil:
registros de navegantes portugueses no primeiro
terço do século XVI“ e ”Os Jesuítas e o Brasil
primitivo: segunda metade do século XVI“, in História
de Portugal: dos tempos pré-históricos aos nossos
dias, direção de João Me dina, Lisboa, Ediclube, Tomo
V.
Ordem do Rio Branco, Comendador, Brasil.
Medalha do Centenário de Lauro Müller, Brasil.
Ordem Nacional do Mérito, Oficial, Paraguai.
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Ordem de Isabel, a Católica, Comendador,
Espanha.
Ordem do Mérito Naval, Comendador, Brasil.
Fernando Augusto Feraz Muggiatti, Diretor-Geral,
substituto, do Departamento do Serviço Exterior
Ministério das Relações Exteriores
Departamento da Europa
Divisão da Europa _ II
República Federativa da Iugoslávia
Situação Interna Atual
A Iugoslávia atual, entidade federal que
compreende as repúblicas da Sérvia, e suas
províncias do Kosovo e da Voivodina, além da
república do Montenegro, foi formada, a exemplo das
duas outras Iugoslávias constituídas nos períodos de
1918-1941 e 1945-1991, em seguimento a violentos
conflitos, tendo como fulcro questões seculares de
cunho étnico e nacionalista.
Pode-se dividir o histórico recente do país em
dois períodos: o primeiro compreende a fase que dura
de 1991, após o desencadeamento dos conflitos entre sérvios, croatas, bósnios e eslovenos, até outubro
de 2000, que inaugura a chamada fase de transição
“democrática”, levada a efeito com a vitória do
candidato independente Vojislav Kostunica nas
eleições federais convocadas antecipadamente, e
que acarretaram o atual processo, ainda em curso, de
transformações na estrutura política da RFI.
O cenário político no primeiro período _ a
denominada “terceira” Iugoslávia (1991-2000) _ foi
dominado pela figura de Slobodan Milosevic. Da
ascensão deste ex-"apparatchik" ao cargo de
Presidente da Sérvia em 1989, passando pelas
guerras civis desencadeadas sucessivamente na
Eslovênia, na Croácia e na Bósnia-Herzegovina, até
os ataques da Aliança Atlântica contra a República
Federal da Iugoslávia-RFI, em 1999, em
desdobramento à questão do Kosovo, o domínio
exercido por Milosevic sobre a política interna
iugoslava revelou-se profundo e efetivo.
A ascensão de Milosevic ao poder na antiga
RSFI teve lugar no quadro do acirramento da questão
nacionalista sérvia nos Balcãs, a qual dizia respeito
sobretudo à contínua pressão demográfica exercida
pela comunidade albanesa na província sérvia do
Kosovo, e que passou a acentuar-se de forma
determinante a partir do século XIX em diante.
Recorde-se que o eixo civilizatório sérvio nos Balcãs
já havia se deslocado gradualmente, a partir do era
medieval, de seu centro em Skopje, na atual
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Macedônia, para Belgrado, em processo no qual foi
cedido espaço para o povoamento albanês no
Kosovo.
Egresso dos quadros da extinta Liga dos
Comunistas da Sérvia, Milosevic soube manipular
habilmente aspectos unilaterais ligados à questão
sérvia nos Balcãs, em proveito do lançamento de sua
carreira política. No período 1987-88, livrou-se
gradualmente
de
eventuais
competidores,
preparando terreno para sua indicação como
Presidente da Sérvia, o que ocorreu de fato em maio
de 1989. Depois de dois mandatos seguidos,
Milosevic foi eleito Presidente da RFI em agosto de
1997, posição que ocupou até as eleições federais de
outubro de 2000, vencidas pelo candidato
oposicionista Vojislav Kostunica.
Slobodan Milosevic é apontado como um dos principais
políticos
ultra-nacionalistas
responsáveis
pelo
violento
desagregamento da antiga RSFI. De início, sob a capa da
preservação a todo custo da unidade da federação, Milosevic
acreditava ser possível reassegurar a predominância da
comunidade sérvia na antiga Iugoslávia, à semelhança da
“servianização” da primeira Iugoslávia, gradualmente promovida
no após 1ª Guerra, tendo a frente a dinastia Karadjordjevic.
A sua clara política de “revanchismo” contra o sistema
“titoísta” e a busca da hegemonia no contexto da federação
geraram, contudo, as correspondentes contra-reações por parte
de outras repúblicas iugoslavas, mormente de Croácia e
Eslovênia. A combinada política sérvia de “assalto” e bloqueio
simultâneo das instituições federais iugoslavas fez, por sua vez,
com que a tentativa de estabelecimento de uma confederação,
proposta por aqueles repúblicas e rechaçada pela Sérvia, logo
cedesse
terreno
ante
a
perspectiva
do
inevitável
desmembramento da federação. A partir dessa conjuntura,
Milosevic cambiou sua estratégia para o objetivo de aglutinar
todas as comunidades sérvias da Iugoslávia em um país unitário,
sob seu controle, ou seja, na realidade o estabelecimento de uma
“Grande Sérvia” nos Balcãs.
Assinale-se que a ideologia de uma “Grande Sérvia” vinha
sendo desenvolvida desde o século XIX, tendo suas raízes nos
trabalhos de proeminentes intelectuais sérvios como o lingüista
Vuk Karadzic (1787-1864), o geógrafo Jovan Cvijic (1865-1927) e
o político Ilija Garasanin (1812-1874). O fundamento da “Grande
Sérvia” reside, em essência, na necessidade de conectar-se e
fornecer proteção a todas populações sérvias habitantes dos
Balcãs, a fim de impedir novas dominações.

O primeiro real teste da política de Milosevic
deu-se na Croácia, quando o Exército Nacional
Iugoslavo-JNA, de preponderância sérvia em seus
quadros, foi utilizado para colocar as áreas habitadas
por maioria de comunidades sérvias, nas regiões da
Krajina, Banja, Eslavônia Ocidental e Srem, fora do
alcance
da
soberania
croata.
Na
Bósnia-Herzegovina, o objetivo era estabelecer pela
força um Estado sérvio sobre cerca de 2/3 do
território bósnio, inclusive sobre áreas historicamente
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de população minoritária sérvia. Ao mesmo tempo, a
gradual e sistemática denegação de direitos civis à
comunidade albanesa, habitante da província sérvia
do Kosovo em proporção de cerca de 90% do total,
política que assumiu proporções claras a partir de
1989 com a ascensão de Milosevic ao poder,
caracterizou claro padrão diferenciado no tratamento
da questão entre a soberania e a autodeterminação
de grupos nacionais, deixando evidentes os
propósitos
ditatoriais
dos
ex-"apparatchiks"
nacionalistas.
A longevidade e permanência no poder de
Slobodan Milosevic, a despeito do quadro de difícil
situação econômica do conjunto Sérvia-Montenegro
em toda a década passada, e das seguidas derrotas
nas guerras travadas com vizinhos, é atribuída,
contudo, não apenas à sua habilidade tática, mas
principalmente à combinação das excepcionais
circunstâncias do desmembramento da antiga RSFI.
Dentre esses fatores, avultou o permanente
estado de guerra estabelecido na Sérvia,
continuamente
reforçado
pelas
sanções
político-econômicas internacionais, em vigor de
forma praticamente ininterrupta desde 1992.
Acresceu a esse quadro o próprio estado de sítio
psicológico em que se viu mergulhado o povo sérvio,
e que foi agravado pelo isolamento internacional do
regime, na esteira das denúncias de “limpezas
étnicas” e de massacres perpetrados na guerra da
Bósnia, e também no curso da crise do Kosovo.
O grande revés militat da política ultra-nacionalista
sérvia na crise iugoslava deu-se no quadro da fase final
da guerra na Bósnia-Herzegovina, sendo precipitado
em desdobramento à campanha desencadeada pelo
exército croata, de reconquista do enclave da
“República Sérvia da Krajina”, que obteve êxito total: em
cinco dias, cerca de 300 mil sérvios foram expulsos das
áreas que ocupavam secularmente na Croácia,
acarretando êxodo maciço para regiões de maioria
sérvia na Bósnia-Herzegovina e na República Fed eral
da Iugoslávia. Essa vitória assumiu características
decisivas, porquanto redesenhou toda a frente
ocidental do conflito na Bósnia-Herzegovina. Como
conseqüência estratégica imediata da ação, foi
garantido militarmente o então ameaçado território da
Federação croatomuçulmana na ex-república
iugoslava.
O cenário seguinte, com o desmonoramento da
frente ocidental e a liberação do enclave de Bihac,
termina por favorecer a definição do conflito na
Bósnia, decretando o primeiro sério fracasso dos ul-

FEVEREIRO 2001

tra-nacionalistas sérvios nos Balcãs. Em seguida a mais
um ataque sérvio-bósnio de morteiros a civis em
Sarajevo, em agosto de 1995, e após o remanejamento
de efetivos da Unprofor no terreno das ações, a Otan
inicia série de contínuos ataques aéreos a posições
sérvio-bósnias por toda a república, o que resultou na
aceitação forçada, no quadro de conferência de paz
convocada em Genebra, dos princípios estabelecidos no
prévio plano do Grupo de Contato, composto por Rússia,
EUA, França, Alemanha e Grã-Bretanha, de divisão da
Bósnia-Herzegovina em duas entidades estanques: de
um lado, a Federação Croato-Muçulmana, e de outro a
República Sérvia da Bósnia, com respectivamente 51%
e 49% do território original da ex-república iugoslava.
Definida a frente na Bósnia, os ultra-nacionalistas
sérvios passaram a concentrar suas iniciativas buscando
lograr o restabelecimento hegemônico no Kosovo,
desencadeando a partir de 1998 o quadro que culminou
com os ataques da Otan à RFI no primeiro semestre de
1999. Em desdobramento a essa crise, assinale-se, no
entanto, a importância da vitória parcial obtida por parte
de radicais sérvios, no sentido de manter-se a província
do Kosovo unida à Iugoslávia por tempo indeterminado,
em contrário às disposições iniciais do Acordo de Rambouillet, que previam a realização forçada de um
plebiscito sobre a soberania da província no prazo de três
anos, e cujo resultado se revelaria claramente
pró-independência, em função da magnitude da
comunidade étnica albanesa habitante daquela
província.
As três principais forças políticas na Sérvia até
outubro de 2000 constituíam o Partido Socialista da
Sérvia-SPS, o Partido Radical Sérvio-SRS e o Movimento para a Renovação da Sérvia-SPO. O SPS, do
qual Slobodan Milosevic constituiu o principal líder, é
o herdeiro da Liga dos Comunistas da Sérvia. Após a
assinatura dos Acordos de Dayton, que conduziram
ao fim da guerra étnica na Bósnia-Herzegovina, o
SPS passou a adotar linha nacionalista relativamente
mais moderada, formando aliança eleitoral com a
Esquerda Iugoslava Unida-JUL, agremiação liderada
pela esposa de Milosevic, Miriana Markovic, também
ex-"apparatchik". Nas últimas eleições parlamentares
sérvias, celebradas em setembro de 1997, a coalizão
SPS-JUL conquistou 110 das 250 cadeiras,
totalizando 44% do eleitorado.
Todavia, com relação ao quadro anterior, as
eleições parlamentares de setembro de 1997
constituíram um revés para o SPS, na medida em que
o SRS, de Vojislav Seseli, cresceu à custa do
encolhimento daquela representação, obtendo 82
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cadeiras, correspondentes a 32% do eleitorado. O
controvertido Seseli, político de orientação radical ultra-nacionalista, tem se beneficiado de modo
contumaz do permanente estado de guerra iugoslavo.
Em 1997, esteve perto de conquistar a presidência da
Sérvia, alcançada por Milan Milutinovic, do SPS.
Cite-se que para garantir seu controle sobre o poder
na Sérvia, o SPS foi obrigado a realizar freqüentes
concessões ao SRS. O SRS, contudo, sofreu séria
revés em nível federal em função da fraca votação
obtida nas eleições presidenciais de setembro passado.
O SPO, por sua vez, é liderado por outro
controvertido político, Vuk Draskovic. Originalmente
oposicionista, surgido no bojo das eleições ocorridas
em todas as repúblicas iugoslavas em 1990,
Draskovic já foi inclusive preso e torturado pelo regime de Milosevic, em seguida a manifestações de
massa ocorridas em Belgrado, em 1991. De posições
populistas e “pró-tchetnik” (movimento reacionário de
orientação monarquista e ultra-nacionalista sérvio,
extremamente atuante na 2ª Guerra Mundial), Vuk
Draskovic desempenhou papel pendular, entre
oposição e governo, ao longo da crise iugoslava, no
curso de toda a década passada.
A tensão existente entre os dois remanescentes
membros da federação iugoslava _ Sérvia e
Montenegro _ ao longo da década passada
manteve-se, por outro lado, latente. O Montenegro
agiu para garantir de fato sua soberania em dois cam pos: nas finanças, com a adoção de moeda própria _
espécie de marco montenegrino _ vinculado a “currency board”, com a preocupação de escapar à
crônica inflação iugoslava, e militarmente, ao buscar
estabelecer suas próprias forças armadas.
No plano econômico, foram registradas trocas
de represálias entre ambas as repúblicas, relativas a
bloqueios de pagamentos, interrupções de
fornecimentos e boicote fiscal. O esforço para a
criação de moeda própria tem suscitado, ainda,
controvérsias e resultados positivos escassos para o
Montenegro, que não possui nível de reservas
suficientes para sustentar a iniciativa.
Quatro fatores indicam que, a despeito da
escalada de tensões, o resultado final das divisões
entre Sérvia e Montenegro não poderá conduzir
necessariamente à secessão. Em primeiro lugar, a
política ocidental de isolar o regime de Slobodan
Milosevic e a Sérvia teve em consideração que a
separação de Montenegro poderia gerar outra forte
onda desestabilizadora em região que ainda se
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recupera dos violentos conflitos ocorridos na
Bósnia-Herzegovina e no Kosovo, e que obrigaria a
novo engajamento da Aliança Atlântica. Em segundo
plano, concorre o fato de que o Montenegro é
extremamente dependente da economia da Sérvia _
o Montenegro contribui com apenas 5% para o PIB
iuguslavo e reúne 5% da população total do pais —
existindo laços significativos entre as duas repúblicas.
Cabe também asseverar a afinidade existente entre
as duas nações: Sérvia e Montenegro têm cultura
muito próxima, que remonta à unificação de uma
grande nação “sérvia” empreendida no século Xl, sob
a égide do Rei Mihajlo. A unificação deu-se em
território que recebeu a denominação geral de “Zeta”,
que corresponde ao atual Montenegro, tendo sido
depois fracionado e dividido entre diferentes clãs,
congregando sérvios e montenegrinos. Por último,
mencione-se que os recentes eventos, que
culminaram com o advento do regime de transição
democrática no pais, tiveram o efeito de transferir o
foco internacional do Presidente do Montenegro, Milo
Djukanovic, “ex-apparatchik”, para o novo Presidente
da RFI, Vojislav Kostunica, esvaziando-se pelo
momento o conteúdo reivindicatório das propostas
mais agressivas de autonomia para aquela república.
O governo montenegrino vem buscando, no
entanto, a definição de novas bases para a sua inserção
na federação iugoslava. Recentemente, foi adotada
plataforma para as futuras reuniões de consulta com o
governo da Sérvia sobre o futuro relacionamento. A
fórmula adotada preconiza a criação de uma aliança entre ”two independent and internationally recognized
states with several joint functions.
De acordo com a plataforma adotada por dois
dos três partidos que formavam o governo de
coalizão do Montenegro, o DPS — Partido
Democrático dos Socialistas, do Presidente
Djukanovic, e o SD — Partido Democrata Socialista, a
futura Aliança entre a Sérvia e o Montenegro
manteria
moeda
comum
para
transações
internacionais, mas disporia de forças armadas e
representações diplomáticas independentes. Essa
posição adotada pelo governo montenegrino tende a
diminuir a margem de manobra nas reuniões de
consultas entre as duas repúblicas visando à
definição de seu futuro relacionamento, as quais
orientarão o escopo do referendo popular sobre a
matéria, previsto para realizar-se proximamente
naquela república.
Em Kosovo, outro ponto de real tensão para a
RFI, registre-se que paralelamente à retomada da
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vida civil, continuam a repetir-se atos de violência,
sobretudo contra sérvios e ciganos, dentre os quais
ainda não se observou fluxo de retorno daqueles que
fugiram da província, em proporção estimada superior a 3/4 da população original.
A soberania iugoslava sobre o Kosovo, em seguida
ao armistício assinado, vem sofrendo contínua erosão.
Não obstante a Resolução 1244 do CSNU confirmar o
”status“’ do Kosovo como província iugoslava por tempo
indeterminado, o que teria colaborado decisivamente
para a aceitação do compromisso de paz pesa parte
sérvia, em julho de 1999, os sinais de uma efetiva
soberania sérvia e iugoslava sobre a província têm se
esvanecido rapidamente. A UNMIK - administração civil
da ONU no Kosovo — abandonou de vez o dinar
iugoslavo, tendo sido adotado o marco alemão. A
arrecadação fiscal da província, por seu lado, não é mais
destinada a Belgrado.
As missões da KFOR e da UNMIK vêm
debatendo-se com dificuldades para manter a ordem
pública no Kosovo. A UNMIK vem, outrossim,
apresentando escassos resultados no estabelecimento
de instituições nas áreas de serviços públicos. Os cortes
de energia elétrica têm sido freqüentes. A questão da
segurança para sérvios e não-albaneses no Kosovo
permanece igualmente critica.
Atualmente, subsistem apenas esparsos
bolsões étnicos sérvios, situados na região norte da
província. Persistem os focos de tensão na cidade de
Kosovska Mitrovica, dividida entre os bairros albanês
e sérvio, e em Orahovac, em que barreiras impedem
que as tropas russas da KFOR ingressem na cidade.
O Conselho Interino do Kosovo criado, em junho
de 1999, como principal elemento catalisador da paz
na província pelo brasileiro Sérgio Vieira de Mello,
que esteve a cargo das providências administrativas e
de mediação no período imediato após o armistício,
cessou suas atividades pouco após a assunção de
Bernard Kouchner - egresso dos quadros dos
”Médécins Sans Frontiéres“ -sendo de fato
substituído, por ato de dezembro seguinte, pelo
Conselho Administrativo Interino, que tampouco vem
desempenhando concretamente suas atividades.
Kouchner, por seu turno, alvo de críticas
generalizadas, e por demais desgastado a frente das
atividades da UNMIK junto a russos, chineses e
iugoslavos, já teve sua substituição anunciada pelo
Secretário-Geral da ONU, Kofi Annan, para janeiro
próximo. O novo Representante Especial para o
Kosovo e Chefe da Missão Interina das Nações
Unidas será Hans Haekkerup, parlamentar
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dinamarquês ligado à área de direitos humanos e
delegado daquele pais junto a OTAN.
Em outubro passado, foram realizadas as eleições
municipais no Kosovo, patrocinadas pela UNMIK, e que
tiveram desenrolar pacífico e a confirmação da liderança
do pacifista e moderado lbrahim Rugova. Embora o
Governo de Vojislav Kostunica sustentasse desde sua
chegada ao poder que não existiam condições básicas
para a realização das eleições, a OSCE organizou, por
iniciativa da UNMIK, o primeiro sufrágio municipal no
Kosovo. Do eleitorado inscrito de mais de 900 mil pessoas,
apenas mil sérvios se habilitaram. O amplo engajamento
no processo ficou evidenciado pela afluência de cerca de
80% do eleitorado albano-kosovar na eleição.
A expressiva vitória lograda por lbrahim Rugova
— mais de 60% dos votos foi para candidatos de sua
Liga Democrática do Kosovo-LDK — e,
conseqüentemente, os baixos resultados alcançados
por Hashim Thaci, ex-chefe do Exército de Libertação
de Kosovo-UCK, não fugiram às previsões de
analistas. Esses resultados, acrescidos da
declaração da OSCE de tratar-se das eleições mais
democráticas de cuja organização participou em
todos os Balcâs, confirmam a preferência da
comunidade de origem albanesa pelos caminhos
pacíficos, em divergência com as avaliações quanto
ao caráter violento do meio “kosovar”.
lbrahim Rugova, que durante a fase crítica da crise
do Kosovo foi apresentado pelos radicais como
associado a Slobodan Milosevic, dispondo-se a vir então
a Belgrado para encontrá-lo na busca de solução política
para a crise, representaria o sentimento de moderação a
que correspondem os albaneses de Kosovo. Em sentido
contrário, os votos revelam que o radicalismo advogado
pelos grupos afiliados por Thaci, que procurou
consolidar-se ocupando várias das prefeituras ao
término da campanha militar da OTAN, não conta com
decisivo apoio popular.
As reações do Governo de Vojislav Kostunica
foram expressas em bases pró-nacionalistas, sendo
criticada a realização do pleito com a presente
configuração étnica apresentada pela província.
Retomando reivindicação manifestada repetidamente, o
Governo insiste quanto à necessidade de ser
implementada a resolução 1244 (1999).
Estima-se, contudo, o advento de período de
menor confrontação com relação à questão do
Kosovo, como conseqüência da subida ao poder de
Kostunica. Em conclusão, cumpre frisar que o ”status“
do Kosovo deverá permanecer inalterado em curto e
médio prazos. Especula-se que a maioria dos países
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europeus se oporia a mais uma divisão das fronteiras
balcânicas, tendo em conta as perspectivas de
desestabilização das frágeis independências de
BósniaHerzegovina e Macedônia. Também deve ser
levado em consideração que Rússia e China podem
bloquear uma independência formal do Kosovo no
Conselho de Segurança das Nações Unidas.
O período dos últimos cinco anos correspondeu,
dentro do ciclo de fragmentação da ex-RSFI, à etapa
surgida entre o fim da fase de maior violência, com a
entrada em vigor dos acordos de Dayton, os quais
puseram fim aos conflitos na Bósnia-Herzegovina e na
Croácia, e o inicio efetivo da transição político-econômica
na República Federal da Iugoslávia, com a assunção
presidencial de Vojislav Kostunica.
A administração da RFI foi marcada, nesse
período, pelo autoritarismo da gestão de Slobodan
Milosevic que, num quadro de índices de aprovação
popular que não chegavam a 20%, desenvolvia
negociações
políticas
com
desenvoltura,
coligando-se com os partidos radicais da direita e da
esquerda, e assegurando crescente concentração de
poder. Ao longo desse processo, logrou equacionar
crises mais extensas, como a do inverno de
1995-1996, quando sobreviveu politicamente a
protestos de rua diários organizados por quase
quatro meses, em importante exemplo de busca
pacifica por mudanças em países do Leste Europeu.
Na qualidade de principal interlocutor de Richard
Holbrooke nas negociações de Dayton, em novembro de
1996, Slobodan Milosevic contou então com importante
fonte de sustentação no Governo norte-americano,
quadro que se transformou a partir de meados de 1998
quando a crise de Kosovo colocou os dois protagonistas
em campos opostos. Ampliadas nesse momento, as
sanções internacionais contra a Iugoslávia (mantidas
pelos EUA, não obstante o entendimento de que haveria
levantamento total dos embargos com a entrada em
vigor de Dayton, a exemplo da ”outer wall of sanctions“
que impedia acesso a organismos internacionais, ajuda
financeira, etc), Slobodan Milosevic reforçou sua posição
com o quadro de exclusão internacional assim criado, e
que teve seus efeitos de constrangimento sobre a
Iugoslávia limitados tendo em vista a posição
relativamente privilegiada em termos econômicos,
políticos e sociais que o país ocupava no mundo
socialista antes da queda do muro de Berlim.
As atividades econômicas experimentaram
taxas declinantes, o que não impediu que o Governo
buscasse esquematizar a transição econômica e, não
obstante os escassos resultados das reformas
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adotadas nessa área, pudesse atrair investidores
estrangeiros (europeus, e mais especificamente
italianos, gregos e alemães), além de garantir nível de
produção adequado à demanda e conseguir
complementar as necessidades mais essenciais
através do comércio exterior.
Esse quadro de relativo equilíbrio começa a
romper-se com o advento da fase crítica da questão do
Kosovo e sobretudo durante a campanha militar da OTAN.
Na esfera política, rompe-se a coligação com o Partido da
Renovação da Sérvia-SPO, de raízes centro-européias e
mais especificamente francesas. A aliança com o Partido
Rad i cal da Sérvia, de extrema direita passa, por sua vez, a
apresentar rupturas profundas que levarão a que
concorressem separadamente nas últimas eleições gerais
de setembro. Uma das conseqüências da operação
militar, que se realizou quando Slobodan Milosevic se
encontrava em fase de debilitação após mais de 10 anos
no poder - exercido de forma centralizadora sob
arcabouço formal aberto - consiste no rompimento do
equilíbrio em vários setores e a instalação da atual fase de
transição política e econômica. Os primeiros passos do
Governo de Vojislav Kostunica, eleito por voto direto em
outubro de 2000 (em consequência de mudança
constitucional introduzida pelo Governo Milosevic e em
eleições antecipadas que convocou), e levado ao poder
em 07 de novembro seguinte após protestos de rua,
apresentam elementos de confirmação do quadro
descrito no período anterior.
Durante essa fase, ressaltam os elementos que
caracterizam a Iugoslávia como ponto focal na região
balcânica, condicionando, em graus diversos, a
evolução de quase todos os respectivos países — em
especial Croácia, Bósnia-Herzegovina, Romênia,
Bulgária, Macedônia e Albânia. Isso significa que a
conjuntura política e econômica da Iugoslávia se
constitui em importante variável para os referidos
países regionais. Outra importante conclusão é
quanto à instabilidade desse ponto focal, com
repercussões sobre a região e potencial de ”spill-over
effect“ indireto sobre outras áreas. Condicionada por
fatores estratégicopoliticos, a região ocupa posição
sensível na fronteira sudeste da Europa, constituindo
causa e efeito das crises que a assolam desde os
prenúncios da Primeira Guerra Mundial e que se
projetam até os dias atuais sob a forma de “unfinished
businesses” dos desmembramentos dos dois
impérios que dividiam a maior parte da região
balcânica. No momento em que a ordem internacional
se redesenha, as crises balcânicas ressaltam a
importância da região, o que ficou evidenciado no
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processo que levou ao engajamento militar da OTAN
em março de 1999 com repercussões sobre as
relações de forças internacionais.
A instalação da chamada fase de transição
democrática na RFI deu-se à revelia da ação pretendida
por Slobodan Milosevic, e pelo SF8, que em manobra
visando a garantir mais um período de mandato, previsto
para encerrar-se em 2001, convocou para setembro de
2000 a realização antecipada das eleições federais, não
contando, contudo, com o poder de articulação da
oposição, que durante toda a década passada não teve
seus esforços de mobilização bem sucedidos, amargando
o isolamento. O estopim para a crise deflagrada, que levou
a população do pais às ruas, nos eventos que culminaram
com a invasão do parlamento em Belgrado, residiu na
decisão tomada pelo Tribunal Constitucional do pais, sob
pressão do SPS, de anular o resultado das eleições
presidenciais e a realização do segundo turno, não
obstante os indícios claros de uma vitória do candidato da
frente oposicionista ”DOS-Oposição Democrática da
Sérvia“, Vojislav Kostunica, já no primeiro turno com mais
de 50% dos votos.
A rápida e decisiva mobilização popular, da qual
já haviam sido mostrados precedentes nas crises
internas do regime ocorridas em 1991 e
em1995-1996, levou a que Slobodan Milosevic se
visse isolado, sendo forçado a aceitar o resultado e o
SPS obrigado a compor-se com a frente vencedora. O
acordo a que se chegou em seguida para constituição
de novo governo da Sérvia nos termos das
negociações entre a DOS e o SPS realizadas logo
após a posse de Kostunica como novo Presidente da
RFI representou passo importante no processo de
normalização política do país.
O acordo foi conseguido na esteira de
negociações que duraram mais de dez dias, sendo
constituído um novo Ministério provisório integrado
por membros do SPS, do DOS e do Partido da
Renovação da Sérvia-SPO, abrindo caminho para a
dissolução do parlamento da república e a
convocação de eleições legislativas para 23 de
dezembro de 2000.
Por sua vez, os resultados das eleições de 23 de
dezembro para o Parlamento da Sérvia não diferiram
substancialmente dos prognósticos de analistas,
apesar de haverem apresentado algumas surpresas
que podem ser indicativas de mudanças futuras no
cenário político do país em médio prazo.
O DOS obteve 64,2% dos votos, fazendo 176
dos 250 deputados do Parlamento, o que lhe confere
a maioria de 2/3 necessária para efetuar alterações à
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Constitução daquela República. O SPS de Milosevic
teve, por seu turno, apenas 13,7% dos votos, o que
lhe garantirá apenas 37 assentos, número que
corresponde a menos de 1/3 de sua representação
anterior.
As eleições apresentaram, no entanto, duas
surpresas com relação aos prognósticos. A primeira foi
que, pela primeira vez desde a instituição das eleições
parlamentares livres em 1990, o SPO — Partido da
Renovação da Sérvia — de Vuk Draskovic, tradicional
partido da oposição, não alcançou a faixa mínima de 5%
dos votos, perdendo sua representação no Parlamento.
A segunda surpresa residiu na significativa votação
obtida pela extrema-direita, que conquistou 37 cadeiras.
Tal fato deu-se em decorrência dos resultados
conquistados por dois partidos. O SRS — Partido Radical da Sérvia — liderado por Vojislav Seselj, aliado de
Milosevic no Parlamento anterior, ainda conseguiu fazer
23 deputados (contra os 82 que tinha anteriormente),
mas o SSJ — Partido da União Sérvia — fundado por
Zelkjo Raznatovic — o “Comandante Arkan”, criminoso
de guerra procurado pela Inter pol desde 1980 por crimes
comuns, e que foi assassinado em janeiro de 2000,
surpreendeu elegendo 14 deputados com 5,3% dos
votos.
Dessa forma, as correntes identificadas com o
passado e a extrema-direita conseguiram total de 74
assentos no Parlamento, com 27,6% dos votos. Isso
foi de certa forma contrabalançado pelo desempenho
da JUL — Esquerda Iugoslava Unida — partido
controlado pela esposa de Slobodan Milosevic e que
detinha grande poder na situação anterior, mas que
obteve menos de 0,4% dos votos, não elegendo
dessa feita nenhum deputado.
Cabe ressaltar o caráter da distribuição regional
dos votos, o que de certa forma reforça a vitória
quantitativa do DOS, já que esse partido foi
majoritário em praticamente todas as circunscrições
eleitorais da Iugoslávia, exceto nos bolsões sérvios
do Kosovo, em que prevaleceram tendências mais
radicais, havendo o SPS de Milosevic obtido 37% dos
votos e o SRS atraído 26% do eleitorado.
Outro aspecto das eleições que surpreendeu os
analistas foi o baixo nível de participação popular, de
apenas 57,9%, con tra os 80% obtidos nas eleições de
setembro, quando Milosevic foi derrotado pelo atual
Presidente Kostunica. Esse elevado índice de
abstenções pode ser explicado pela conjunção da
expectativa de vitória antecipada por parte dos
partidários de Kostunica com a falta de esperança do
eleitorado partidário do regime anterior.
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Os resultados das eleições municipais na
Sérvia confirmam, portanto, a passagem do poder
político para as forças renovadoras. São os seguintes
alguns dos prognósticos sobre a evolução provável
do quadro institucional do país em médio prazo.
Pela Constituição da Sérvia o Presidente da
República, Milan Milutinovic, membro do SPS e muito
próximo a Milosevic, deverá nomear como
Primeiro-Ministro um dos líderes do DOS, no caso o
presidente do partido mais atuante dessa coalizão de 18
agremiações da antiga oposição, Zoran Djinjic, do DS —
Partido Democrata. Podem ser esperadas importantes
mudanças em setores até então intocados pelo governo
de transição, como a designação de um advogado liberal, Gradin Nalic, para o Ministério do Interior, que
controla a polícia, com a consequente substituição do
chefe da Segurança Nacional (polícia secreta), Rade
Markovic e, finalmente, a nomeação para Ministro da
Justiça do advogado Vladan Batic, tradicional defensor
dos direitos humanos.
O provável novo ocupante do Ministério da Justiça já
fez declarações no sentido de que liderará as reformas
constitucionais necessárias à maior aproximação do regime Iugoslavo dos padrões adotados pelos países
membros da UE tanto do ponto de vista jurídico quanto no
que tange ao arcabouço econômico, a fim de tornar o país
mais atraente à entrada de capitais estrangeiros e às
esperadas privatizações. Seu discurso, afinado com a
expectativa da opinião pública, reside em restaurar o mais
rapidamente possível um quadro de legalidade, capaz de
permitir a correção das irregularidades do passado
levando aos tribunais seus responsáveis e saneando o
país das “máfias” oriundas do regime anterior que ainda
controlam grande parte das atividades econômicas.
Não resta dúvida de que o novo governo terá
que se defrontar com forças poderosas há muito
tempo arraigadas ao poder, mas a amplitude da
vitória da coligação do DOS, aliada ao forte
sentimento de repulsa popular ao statu quo vigente,
e reforçada pela pressão da comunidade
internacional parecem indicar que, pelo menos em
uma fase inicial, seja possível obter algumas
conquistas importantes nesse processo de
renovação nacional.
Parece também plausível assinalar que o
ímpeto reformista inicial pode ser de certa forma
arrefecido por alguns fatores cujos contornos já
podem ser vislumbrados nesse complexo cenário,
dentre os quais caberia apontar o gradual
enfraquecimento da coalizão do DOS uma vez no
poder, em função de seu largo espectro doutrinário,
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no momento cimentado pela oposição a Milosevic.
Nesse particular, pode-se esperar que ao longo do
tempo essa ampla coalizão se aglutine ao longo de
três eixos principais, um centro mais pró-ocidental
liderado por Djindjic, uma ala mais nacionalista
cristalizada em torno do ideário de Kostunica e,
finalmente um grupo mais à esquerda.
Daí para frente, o centro do poder e a direção do
rumo político a ser seguido dependerão, entre outros
fatores, da preponderância da força relativa entre os
pólos formados en tre Kostunica e Djindjic, o que só se
tornará claro após a ultrapassagem de alguns marcos
importantes no calendário político do país, que
passam pelas consultas para um modus vivendi
com o Montenegro e as eleições para a Presidência
da Sérvia, marcadas para dezembro de 2001, mas
que provavelmente serão antecipadas para a
primavera do mesmo ano.
Nesse complexo cenário, não podem ser
descartados também fatores de ordens diversas,
ligados ao sucesso do programa de privatização da
economia e o comportamento de protagonistas
externos como o novo Governo norte-americano, as
diversas percepções quanto ao quadro iugoslavo
dentro da União Européia, principalmente por parte
da Alemanha, França e Reino Unido, e finalmente a
evolução da situação no Kosovo.
No plano externo, têm sido intensos os contatos e as
visitas mantidas pelo novo governo Iugoslavo. Em outubro
de 2000, Kostunica esteve em Skopje assistindo à reunião
de Cúpula Balcânica, composta pelos noves países
regionais (o Primeiro-Ministro croata, Stipe Me sic, cancelou
sua participação de última hora). Kostunica já manteve
também conversações em Moscou a convite do Presidente
russo Vladimir Putin. Igualmente em outubro, em sessão
ocorrida em Bucareste, a Iugoslávia foi admitida no Pacto
de Estabilidade Balcânica. Em dezembro, deu-se o
ingresso do país na OSCE, no FMI e no BIRD.
No sentido inverso, a ofensiva no plano
internacional para com a Iugoslávia é explicada pelo
papel focal que o país desempenha nos Bálcãs,
região em que avultam importantes fatores
estratégicos. Desse modo, o efeito da recente
tendência poderá ser inclusive o de reforçar os
antigos desníveis regionais, uma das causas da
instabilidade balcânica e que se pretendia eliminar
com diversos projetos lançados durante a fase aguda
da crise Iugoslava, em especial o Pacto de
Estabilidade. Há analistas que buscam ver na
concentração dos projetos de ajuda em favor da
Iugoslávia também a tentativa de reparação pelas
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políticas que vinham adotando e que, como no caso
das sanções, corroboravam para agravar a crise
generalizada do país.
Como reflexo positivo do novo quadro interno
iugoslavo, ressalte-se o recente processo de
admissão da RFI como membro da ONU ocorreu em
tempo recorde, o que revelaria não apenas a
potencialidade do país como ator internacional como
significaria uma certa forma de resgate de eventos
que marcaram a história recente da região.
Não obstante o otimismo com que foi encarada
a reinserção da RFI na comunidade internacional, a
rapidez com que foi admitida como membro da ONU
excedeu as expectativas, sendo considerada mesmo
por especialistas como inaudita. Com efeito,
encaminhada a solicitação formalmente no dia 27 de
outubro, já no dia 31 o CSNU recomendava à AGNU a
aprovação do pedido e a AGNU dava sua aprovação
já no dia seguinte, ou seja dia 1º de novembro.
A forma de encaminhamento do assunto
corresponde diretamente à visão política do Presidente
Vojislav Kostunica, reafirmando os compromissos com a
ordem internacional mas deixando claros os matizes
oriundos das injunções específicas que marcaram o país
na década passada, tanto no campo das relações
bilaterais como multilaterais. No campo bilateral, o
processo de normalização com a ONU acompanhou o
papel que Kostunica atribui à Rússia como potência
européia, que tem melhor conhecimento regional e
mantém compromissos mais firmes com o quadro
balcânico do que países como os EUA. Mencione-se que
o processo de regularização das relações com os EUA
segue em ritmo pausado.
A participação da RFI na ONU se processa, por sua
vez, a partir de declarações programáticas do Governo
Kostunica, reconhecendo-lhe o papel de foro internacional
de ordem superior, mas explicitadas questões
particulares, como na questão de Kosovo em que reclama
lacunas na implementação da Resolução 1244 (1999), ou
como no relativo ao Tribunal Criminal de Haia que declara
apresentar conotações políticas e não dispor da
independência de um foro judicial. O processo de
admissão ressalta por seu lado o espírito de reconciliação
- o projeto de Resolução tabulado diante da AGNU foi
apresentado pela União Européia e contou dentre os
co-patrocinadores todos os outros quatro Estados que
emergiram da fragmentação da ex-RSFI (Eslovênia,
Croácia, BosniaHerzegovina e Macedonia).
Uma conclusão importante que se pode tirar da
situação atual consiste em que a Iugoslávia deverá
continuar a ocupar espaço importante na agenda
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internacional e que se trata de país a merecer
atenção privilegiada dos atores internacionais,
sobretudo por motivos políticos e econômicos.
Com relação ao Brasil, assinale-se que no
decorrer de todo o conflito iugoslavo, ao longo da
década passada, nosso País apoiou, inclusive em
seus mandatos como membro não-permanente do
CSNU, todas as resoluções adotadas em prol de uma
solução pacífica para a crise, evitando favorecer
qualquer das partes beligerantes, visto considerar
que todas, embora em graus diferenciados, possuem
parcela de responsabilidade pelo grave quadro
resultante e que, em muitos aspectos, ainda subsiste
na região. Além disso, o Brasil fez-se representar na
Força de Proteção das Nações Unidas para a
iugoslávia — UNPROFOR com expressivo
contingente de observadores militares e monitores
policiais, sediados basicamente em Zageb, na
Croácia, e em Sarajevo, na Bósnia-Herzegovina.
A posição do Governo brasileiro diante da crise
iugoslava como um todo, buscando canalizar o tratamento
da questão para os foros internacionais apropriados, e
manifestando-se crítico quanto a desvios que ocorriam na
RFI em matéria de valores e também quanto ao recurso
não-mandatado à força por parte da OTAN, foi essencial
para uma atuação protagônica da Embaixada do Brasil
em Belgrado. É nesse quadro que se pode explicar o fato
de o Brasil ter sido solicitado durante o auge da crise a
representar os interesses na Iugoslávia de vários Estados
- Reino-Unido, Alemanha, Portugal, Vaticano, Bélgica e
República Tcheca — e sondado informalmente por outros
(Suíça, Turquia). A Embaixada passou dedicou assim
parte de suas atividades à área de representação e
proteção de interesses, notadamente britânicos, em
atendimento a solicitação formal nesse sentido formulada
pelo governo daquele país.
O advento do Governo Kostunica - com as
eleições de 23 de setembro e os protestos de 05 de
outubro - redefiniu profundamente, conforme
assinalado, as relações da Iugoslávia com a
comunidade internacional, iniciando-se uma fase que
abre novas perspectivas de interrelacionamento
positivo, algumas já concretizadas. Cabe assinalar,
entretanto, que as prioridades iugoslavas estão
claramente definidas para com os círculos balcânico
e europeu. A transição interna, que o Governo
Kostunica insiste em definir como gradual, recusando
rupturas inclusive quanto aos atores políticos
internos, em que o partido de Slobodan Milosevic
continua a desempenhar importante papel de
oposição, deverá propiciar possibilidades de

FEVEREIRO 2001

ANAIS DO SENADO FEDERAL

desenvolvimento econômico e social, oferecendo
numerosos nichos de oportunidade, mas que
tenderão a beneficiar essencialmente os parceiros
regionais e europeus.
Vale, por último, traçar a esse respeito painel
sobre a presente situação econômica iugoslava. De
acordo com os próprios dados oficiais, subsiste
quadro bastante sombrio para a economia do país,
não obstante algumas cifras atualmente mais
favoráveis do que as vigentes durante toda a década
passada.
O PIB da RFI, por exemplo, que havia
decrescido 20% entre 1998 e 1999, apresentou
recuperação de 7% no ano passado, situando-se em
torno de US$11 bilhões. A produção industrial
cresceu 12% con tra queda de 50% sofrida no período
anterior, enquanto a produção agrícola teve um
resultado negativo de 12,2%, o que é comparado à
queda de mais de 20% no exercício anterior. A
inflação durante o ano de 2000 atingiu 115%.
Um dos maiores problemas atuais da economia
iugoslava consiste na quase total inoperância do
sistema bancário que, sem acesso ao sistema
financeiro internacional, não tem capacidade de
oferecer crédito ao setor produtivo. O montante atual
da dívida externa iugoslava é de US$11,7 bilhões. Na
realidade, essa dívida é superior ao PIB do país e
representa cerca de 600% do valor das exportações
de 2000. Para fazer face a seus compromissos
correntes — serviço da divida e déficit comercial - a
RFI precisa receber anualmente do exterior US$1,5
bilhões, o que só pode ser realisticamente esperado
do influxo de recursos internacionais, especialmente
da UE e agora talvez do FMI, ao qual a RFI se
reintegrou em dezembro passado.
As exportações, que haviam decrescido 50%
en tre 1999 e 1998 tiveram um incremento de ano pas sado de 15%, situando-se no patamar de US$1,4
bilhões, enquanto as importações totalizaram US$3,2
bilhões. Integrantes da equipe econômica do
governo, têm afirmado que a grande ênfase será a
promoção de privatizações, mormente nos setores de
telefonia, petroquimica e da indústria automobilística.
Para tanto, reconhecem, contudo, ser indispensável
para o êxito do programa realizar modificações
profundas na legislação vigente, bem como contratar
consultorias
internacionais
para
avaliar
realisticamente as empresas a serem privatizadas.
Recorde-se que o PIB da RFI — hoje em torno
de US$11 bilhões — alcançava US$60 bilhões antes
da desintegração da República Socialista Federativa
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da Iugoslávia em 1991. Desse montante, US$24
bilhões provinham de recursos gerados pela Sérvia e
o Montenegro. A última cifra relativa à renda per capita da antiga Iugoslávia situou-se ao redor de
US$3000, estando hoje em torno de US$ 1300 para o
conjunto
Sérvia
-Montenegro.
Finalmente,
assinale-se que o comércio externo da Iugoslávia em
1991 atingiu a faixa de US$33 bilhões para o qual a
Sérvia e o Montenegro contribuíram com US$12
bilhões. Hoje tal cifra não alcança US$5 bilhões.
(À Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional.)
MATÉRIAS RECEBIDAS DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Substitutivo da Câmara dos Deputados ao
Projeto de Lei do Senado nº 179, de 1996 (nº
3.162/97, naquela casa)
“Dispõe sobre o registro geral de
recém-nascidos e dá outras providências”.
Dê—se ao projeto a seguinte redação:
Dispõe sobre o registro geral de recém—nascidos e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. lº Os hospitais e maternidades, públicos e
particulares, imediatamente após os nascimentos,
copiarão as impressões das papilas digitais da mãe e
as impressões dos pés do recém—nascido, emitindo
a declaração neonatal.
§ 1º A declaração neonatal, com as impressões
do recém—nascido e da mãe, é imprescindível ao
registro de nascimento da criança e conterá todos os
dados
necessários
a
sua
identificação,
especialmente:
I _ nome dado à criança;
II _ nome dos pais;
III _ tipo e fator sangüíneos;
IV _ a data, a hora e o local de nascimento;
V _ nome do estabelecimento onde ocorreu o
nascimento;
VI _ a assinatura do diretor responsável pelo
estabelecimento.
§ 2º O diretor do estabelecimento responderá
civil e criminalmente pela veracidade dos dados
apostos na declaração.
§ 3º Segunda via da declaração neonatal, com
os da dos previstos no § 2º, fará parte do registro geral
de recém—nascido da entidade hospitalar ou
maternidade expedidora.
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Art. 2º Os nascidos fora de instituições
hospitalares ou de maternidades, dos quais não seja
possível colher as impressões, terão o registro de
nascimento assegurado sob testemunho qualificado
de, pelo menos, duas pessoas.
Parágrafo único. Considera—se qualificada a
testemunha que esteja habilitada a declarar ao oficial
de registro que conhece a genitora, a viu gestante, e
que a data do nascimento corresponde à declarada.
Art. 3º Observar—se-ão, nos casos não
enquadrados nos artigos anteriores, as normas
gerais do nascimento, constantes da Lei nº 6.015, de
31 de dezembro de 1973.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 1, DE 2001
(nº 1.615/99, na Casa de origem)
(de iniciativa do Presidente da República)
Dispõe sobre a reestruturação dos
transportes aquaviário e terrestre, cria o
Conselho Nacional de Integração de
Política de Transporte, a Agência
Nacional de Transportes Terrestres, a
Agência
Nacional
de
Transportes
Aquaviários e o Departamento Nacional
de Infra-Estrutura de Transportes, e dá
outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
CAPÍTULO I
Do Objeto
Art. 1º Constituem o objeto desta lei:
I _ criar o Conselho Nacional de Integração de
Políticas de Transporte;
II _ dispôr sobre a ordenação dos transportes
aquaviário e terrestre, nos termos do art. 178 da
Constituição
Federal,
reorganizando
o
gerenciamento do Sistema Federal de Viação e
regulando a prestação de serviços de transporte;
III _ criar a Agência Nacional de Transportes
Terrestres;
IV _ criar a Agência Nacional de Transportes
Aquaviários;
V _ criar o Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes.
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CAPÍTULO II
Do Sistema Nacional da Viação
Art. 2º O Sistema Nacional de Viação _ SNV é
constituído pela infra—estrutura viária e pela estrutura
operacional dos diferentes meios de transporte de
pessoas e bens, sob jurisdição da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios.
Parágrafo único. O SNV será regido pelos
princípios e diretrizes estabelecidos em consonância
com o disposto nos incisos XII, XX e XXI do art. 21 da
Constituição Federal.
Art. 3º o Sistema Federal de Viação _ SFV, sob
jurisdição da União, abrange a malha arterial básica
do Sistema Nacional de Viação, formada por eixos e
terminais relevantes do ponto de vista da demanda de
transporte, da integração nacional e das conexões
internacionais.
Parágrafo único. O SFV compreende os
elementos físicos da infra-estrutura viária existente e
planejada, definidos pela legislação vigente.
Art. 4º São objetivos essenciais do Sistema
Nacional de Viação:
I _ dotar o País de infra-estrutura viária
adequada;
II _ garantir a operação nacional e segura dos
transportes de pessoas e bens;
III — promover o desenvolvimento social e
econômico e a integração nacional.
§ 1º Define-se como infra-estrutura viária
adequada a que torna mínimo o custo to tal do transporte,
entendido como a soma dos custos de investimentos, de
manutenção e de operação dos sistemas.
§ 2º Entende-se como operação racional e segura
a que se caracteriza pela gerência eficiente das vias, dos
terminais, dos equipamentos e dos veículos, objetivando
tornar mínimos os custos operacionais e,
conseqüentemente, os fretes e as tarifas, e garantir a
segurança e a confiabilidade do transporte.
CAPÍTULO III
Do Conselho Nacional de Integração
de Políticas de Transporte
Art. 5º Fica criado o Conselho Nacional de
Integração de Políticas de Transporte _ CONIT,
vinculado à Presidência da República, com a
atribuição de propor ao Presidente da República
políticas nacionais de integração dos diferentes modos de transporte de pessoas e bens, em
conformidade com:
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I _ as políticas de desenvolvimento nacional, re gional e urbano, de meio ambiente, e de segurança
das populações, formuladas pelas diversas esferas
de governo;
II _ as diretrizes para a integração física e de
objetivos dos sistemas viários e das operações de
transporte sob jurisdição da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios;
III _ a promoção da competitividade, para redução
de custos, tarifas e fretes, e da descentralização, para
melhoria da qualidade dos serviços prestados;
IV _ as políticas de apoio à expansão e ao
desenvolvimento tecnológico da indústria de
equipamentos e veículos de transporte;
V _ a necessidade da coordenação de
atividades pertinentes ao Sistema Federal de Viação
e atribuídas pela legislação vigente aos Ministérios
dos Transportes, da Defesa e da Justiça e à
Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano da
Presidência da República.
Art. 6º No exercício da atribuição prevista no art.
5º, caberá ao CONIT:
I _ propor medidas que propiciem a integração
dos transportes aéreo, aquaviário e terrestre e a
harmonização das respectivas políticas setoriais;
II _ definir os elementos de logística do
transporte multimodal a serem implementados pelos
órgãos reguladores dos transportes terrestre e
aquaviário, vinculados ao Ministério dos Transportes,
conforme estabelece esta lei, e pelo órgão regulador
do transporte aéreo, vinculado ao Ministério da Defesa, conforme estabelece a Lei Complementar nº 97,
de 9 de junho de 1999;
III _ harmonizar as políticas nacionais de transpor te
com as políticas de transporte dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, visando à articulação dos
órgãos encarregados do gerenciamento dos sistemas
viários e da regulação dos transportes interestaduais,
intertunicipais e urbanos;
IV _ aprovar, em função das características
regionais, as políticas de prestação de serviços de
transporte às áreas mais remotas ou de difícil acesso
do País, submetendo ao Presidente da República e
ao Congresso Nacional as medidas específicas que
implicarem a criação de subsídios;
V _ aprovar as revisões periódicas das redes de
transporte que contemplam as diversas regiões do
País, propondo ao Poder Executivo e ao Congresso
Nacional as reformulações do Sistema Nacional de
Viação que atendam ao interesse nacional.
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Art. 7º O Conit será presidido pelo Ministro do
Estado dos Transportes e terá como membros os
Ministros de Estado da Defesa e da Justiça e o
Secretário Especial de Desenvolvimento Urbano da
Presidência da República.
Art. 8º Decreto do Presidente da República
estabelecerá a composição plena do Conit e sua
forma de atuação.
Art. 9º Cabe aos Ministros de Estado dos
Transportes, da Defesa e da Justiça e ao Secretário
Especial de Desenvolvimento Urbano da Presidência
da República compatibilizar as políticas de suas
respectivas esferas de atuação com as políticas de
integração formuladas pelo Conit.
Parágrafo único. Os Ministérios dos transportes e
da Defesa formularão ao Conit as propostas de alteração
do SNV, conforme disposto no inciso V do artigo 6º.
Art. 10. O Ministério dos Transportes, nos termos
do disposto no art. 101, proporá ao Presidente da
República a reorganização de sua estrutura
administrativa, criando uma secretaria de planejamento
de transportes, que incorporará as atribuições da
Empresa Brasileira da Planejamento de Transportes _
GEIPOT, dissolvida por esta lei, e prestará, cumulativamente, assessoramento técnico ao Conit.
CAPITULO IV
Dos Princípios e Diretrizes para os Transportes
Aquaviário e Terrestre
SEÇÃO I
Dos Princípios Gerais
Art. 11. O gerenciamento da infra-estrutura e a
operação dos transportes aquaviário e terrestre serão
regidos pelos seguintes princípios gerais:
I — preservar o interesse nacional e promover o
desenvolvimento econômico e social;
II _ assegurar a unidade nacional e a integração
regional;
III _ proteger os interesses dos usuários quanto
à qualidade e oferta de serviços de transporte e dos
consumidores finais quanto à incidência dos fretes
nos preços dos produtos transportados;
IV — assegurar, sempre que possível, que os
usuários paguem pelos custos dos serviços
prestados a regime de eficiência;
V — compatibilizar os transportes com a
preservação do meio ambiente, reduzindo os níveis
de poluição sonora e de contaminação atmosférica,
do solo e dos recursos hídricos;
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VI — promover a conservação de energia, por
meio da redução do consumo de combustíveis
automotivos;
VII — reduzir ou danos sociais e econômicos
decorrentes dos congestionamentos de tráfego;
VIII — assegurar aos usuários liberdade de
escolha da forma de locomoção e dos meios de
transporte mais adequados às suas necessidades;
IX _ estabelecer prioridade para o
deslocamento de pedestres e o transporte coletivo de
passageiros, em sua superposição com o transporte
individual, particularmente nos centros urbanos;
X _ promover a integração física e operacional
do Sistema Nacional de Viação com os sistemas
viários dos países limítrofes;
XI _ ampliar a competitividade do País no
mercado internacional;
XII — estimular a pesquisa e o desenvolvimento
de tecnologias aplicáveis ao setor de transportes.
SEÇÃO II
Das Diretrizes Gerais
Art. 12. Constituem diretrizes gerais do
gerenciamanto da infra—estrutura e da operação dos
transportes aquaviário e terrestre:
I — descentralizar as ações, sempre que
possível, promovendo sua transferência a outras
entidades públicas, mediante convênios de
delegação, ou a empresas públicas ou privadas,
mediante outorgas de autorização, concessão ou
permissão, conforme dispõe o inciso XII do art. 21 da
Constituição Federal;
II — aproveitar as vantagens comparativas dos
diferentes meios de transporte, promovendo sua
integração física e a conjugação de suas operações,
para a movimentação intermodal mais econômica e
segura de pessoas e bens;
III — dar prioridade aos programas de ação e de
in vestimentos relacionados com os eixos estratégicos
de integração nacional, de abastecimento do
mercado interno e de exportação;
IV — promover a pesquisa e a adoção das
melhores tecnologias, aplicáveis aos meios de
transporte e à integração destes;
V _ promover a adoção de práticas adequadas
de conservação e uso racional dos combustíveis e de
preservação do meio ambiente;
VI — estabelecer que os subsídios incidentes
sobre fretes e tarifas constituam ônus ao nível de
governo que os imponha ou conceda;
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VII — reprimir fatos e ações que configurem ou
possa configurar competição imperfeita ou infrações
da ordem econômica.
Art. 13. As outorgas a que se refere o inciso I do
art. 12 serão realizadas sob a forma de:
I — concessão, quando se tratar de exploração de
infra-estrutura de transporte público, precedida ou não de
obra pública, e da prestação da serviços de transporte
associados à exploração da infra-estrutura;
II — permissão, quando se tratar de prestação
regular da serviços de transporte coletivo de
passageiros desvinculados da exploração da infra-estrutura;
III _ autorização, quando se tratar de prestação
não regular de serviços de transporte, ou de
exploração de infra-estrutura de uso privativo.
Art. 14. O disposto no art. 13 aplica-se segundo
as diretrizes:
I — dependa de concessão:
a) a exploração das ferrovias, das rodovias, das
vias navegáveis e dos portos organizados que compõem
a infra—estrutura do Sistema Nacional de Viação;
b) o transporte ferroviário de passageiro e
cargas associado à exploração da infra—estrutura
ferroviária;
II — depende de permissão o transporte
coletivo regular de passageiros pelos meios
rodoviário e aquaviário, e os serviços de transporte
ferroviário de passageiros não associados à infra-estrutura;
III _ depende de autorização:
a) o transporte aquaviário de cargas;
b) o transporte rodoviário de passageiros, sob
regime de afretamento;
c) a construção e operação de terminais
portuários
privativos;
d) o exercício da atividade de prestação de
serviços de transporte rodoviário de cargas por conta
de terceiros e mediante remuneração.
§ 1º As outorgas de concessão ou permissão
serão sempre precedidas de licitação, conforme
prescreve o art. 175 da Constituição Federal.
§ 2º É vedada a prestação de serviços de
transporte coletivo de passageiros, de qualquer
natureza, que não tenham sido autorizados, concedidos
ou permitidos pela autoridade competente.
§ 3º As outorgas de concessão a que se refere o
inciso I do art. 13 poderão estar vinculadas a
contratos de arrendamento de ativos e a contratos de
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construção, com cláusula de reversão ao patrimônio
da União.
§ 4º Os procedimentos para as diferentes
formas de
outorga a que se refere este artigo são
disciplinados pelo disposto nos arts. 28 a 51.
CAPITULO V
Do Ministério dos Transportes
Art. 15. No âmbito das atribuições que lhe
confere a legislação vigente, cabe ao Ministério dos
Transportes:
I _ formular, coordenar e supervisionar as
políticas nacionais dos transportes ferroviário,
rodoviário e aquaviário, da marinha mercante, portos
e vias navegáveis, segundo os princípios e diretrizes
estabelecidos no capítulo anterior;
II _ promover o planejamento estratégico dos
meios de transporte sob sua jurisdição,
estabelecendo as diretrizes para sua implementação
e definindo as prioridades dos programas e dos
investimentos, em conformidade com o disposto no
art. 12;
III _ aprovar o plano geral de outorgas para
exploração da infra—estrutura e prestação de
serviços de transporte sob sua jurisdição, em
conformidade com as diretrizes estabelecidas nos
arts. 13 e 14;
IV _ estabelecer diretrizes para a representação
do Brasil nos organismos internacionais e em
convenções, acordos e tratados referentes aos meios
de transporte sob sua jurisdição;
V _ propor ao Presidente da República a
declaração de utilidade pública, para fins de
desapropriação ou de instituição de servidão
administrativa, dos bens necessários à implantação
de projetos e conseção de investimentos previstos
nas outorgas de exploração da infra-estrutura de
transportes sob sua jurisdição.
Art. 16. O Ministro de Estado dos Transportes no
âmbito de suas atribuições, orientará o cumprimento
das diretrizes de descentralização e deliberará sobre
os segmentos da infra—estrutura e das estruturas
operacionais do Sistema Federal de Viação, sob a
jurisdição do Ministério dos Transportes, a serem
administrados:
I _ diretamente por entidades públicas federais;
II _ por delegação aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios; e
III _ mediante outorga de autorização,
concessão ou permissão.
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Art. 17. O Ministro de Estado dos Transportes,
no âmbito de suas atribuições, baixará diretrizes, nos
termos e nos limites da legislação vigente, sobre a
política tarifária a ser exercida nas outorgas de
prestação de serviços e de exploração da infra-estrutura do Sistema Federal de Viação sob a
jurisdição do Ministério dos Transportes.
Parágrafo único. As diretrizes a que se refere o
caput conterão, necessariamente, definições sobre:
I _ alternativas a serem adotadas para o
cumprimento do disposto no art. 15 da Lei nº 8.987 de
13 de fevereiro de 1995;
II _ critérios uniformes para a cobrança de
pedágio ao longo das rodovias federais;
III _ critérios para reajustamento e revisão de
tarifas de prestação de serviços de transporte;
IV _ critérios e condições de flexibilização do re gime tarifário, em função do interesse público, das
caracte rísticas setoriais e das demandas de serviços.
Art. 18. Cabe ao Ministro de Estado dos
Transportes formular e supervisionar a execução da
política referente ao Fundo de Marinha Mercante,
destinado à renovação, recuperação e ampliação da
frota mercante nacional, em articulação com os
Ministros
de
Estado
da
Fazenda,
do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio e do
Planejamento, Orçamento e Gestão.
Art. 19. O Ministro de Estado dos Transportes
estabelecerá diretrizes, nos termos da Lei. nº 9.432,
de 8 de janeiro de 1997, para afretamento de
embarcações estrangeiras por empresas brasileiras
de navegação e para liberação do transporte de
cargas prescritas.
CAPÍTULO VI
Das Agências Nacionais da Regulação
dos Transportes Terrestre e Aquaviário
SEÇÃO I
Dos Objetivos, da Instituição e das
Esferas de Atuação
Art. 20. São objetivos das Agências Nacionais
de Regulação dos Transportes Terrestre e
Aquaviário:
I _ implementar, em suas respectivas esferas de
atuação, as políticas formuladas pelo Conselho
Nacional de Integração de Políticas de Transporte e
pelo Ministério dos Transportes, segundo os
princípios e diretrizes estabelecidos nesta Lei;
II _ regular ou supervisionar, em suas
respectivas esferas e atribuições, as atividades de
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prestação de serviços e da exploração da infra-estrutura de transportes, exercidas por terceiros,
com vistas em:
a) garantir a movimentação de pessoas e bens,
em cumprimento a padrões de eficiência, segurança,
conforto, regularidade, pontualidade e modicidade
nos fretes o tarifas;
b) harmonizar, preservado o interesse público,
os objetivos dos usuários, das empresas
concessionárias, permissionárias, autorizadas e
arrendatárias, e de entidades delegadas, arbitrando
conflitos de interesses e impedindo situações que
configurem competição imperfeita ou infração da
ordem econômica.
Art. 21. Fica instituidas a Agência Nacional de
Transportes Terrestres _ ANTT e a Agência Nacional de
Trans portes Aquaviários _ ANTAQ, entidades integrantes
da Administração Fed eral indireta, submetidas ao re gime
autárquico especial e vinculadas ao Ministério dos
Transportes, nos termos desta Lei.
§ 1º A ANTT e a ANTAQ terão sede e foro no
Distrito
Federal, podendo instalar unidades
administrativas regionais.
§ 2º O regime autárquico especial conferido à
ANTT e à ANTAQ é caracterizado pela independência
administrativa, autonomia financeira e funcional e
mandato fixo de seus dirigentes.
Art. 22. Constituem a esfera de atuação da
ANTT:
I — o transporte ferroviário de passageiros e
cargas ao longo do Sistema Nacional de Viação;
II — a exploração da infra—estrutura ferroviária
e o arrendamento dos ativos operacionais
correspondentes;
III - o transporte rodoviário interestadual e
internacional de passageiros;
IV - o transporte rodoviário de cargas;
V - a exploração da infra-estrutura rodoviária
federal;
VI - o transporte multimodal;
VII — o transporte de cargas especiais e
perigosas em rodovias e ferrovias.
§ 1º A ANTT articular—se—á com as demais
agências, para resolução das in ter faces do transporte
terrestre com os outros meios de transporte, visando
à movimentação intermodal mais econômica e
segura de pessoas e bens.
§ 2º A ANTT harmonizará sua esfera de atuação
com a de órgãos dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios encarregados do gerenciamento de
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seus sistemas viários e das operações de transporte
intermunicipal e urbano.
§ 3º A ANTT articular-se-á com entidades
operadoras do transporte rodoviário, para resolução
de interfaces intermodais e organização de cadastro
do sistema de dutovias do Brasil.
Art. 23. Constituem a esfera de atuação da
ANTAQ:
I - a navegação fluvial, lacustre, de travessia, de
apoio marítimo, de apoio portuário, de cabotagem e
de longo curso;
II - os portos organizados;
III - os terminais portuários privativos;
IV - o transporte aquaviário de cargas especiais
e perigosas.
§ 1º A ANTAQ articular-se-á com as demais
Agências, para resolução das interfaces do
transporte aquaviário com as outras modalidades de
transporte, visando à movimentação intermodal mais
econômica e segura de pessoas e bens.
§ 2º A ANTAQ harmonizará sua esfera de atuação
com a de órgãos dos Estados e dos Municípios
encarregados do gerencimento das operações de
transporte aquaviário intermunicipal e urbano.
Seção II
Das Atribuições da Agência Nacional
de Transportes Terrestres
Art. 24. Cabe à ANTT, em sua esfera de atuação,
como atribuições gerais:
I - promover pesquisas e estudos específicos de
tráfego e de demanda de serviços de transporte;
II - promover estudos aplicados às definições de
tarifas, preços e fretes, a confronto com os custos é
os benefícios econômicos transferidos aos usuários
pelos investimentos realizados;
III - propor ao Ministério dos Transportes os
planos de outorgas, instruídos por estudos
específicos de viabilidade técnica e econômica, para
exploração da infra—estrutura e a prestação de
serviços de transporte terrestre;
IV — elaborar e editar normas e regulamentos
relativos à exploração de vias e terminais, garantindo
isonomia no seu acesso e uso, bem como à prestação
de serviços de transporte, mantendo os itinerários
outorgados e fomentando a competição;
V - editar atos de outorga e de extinção de
direito de exploração de infra-estrutura e de
prestação de serviços de transporte terrestre,
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celebrando e gerindo os respectivos contratos e
demais instrumentos administrativos;
VI — reunir, sob sua administração, os
instrumentos de outorga para exploração de infra-estrutura e prestação de serviços de transporte
terrestre já celebrados antes da vigência desta lei,
resguardando os direitos das partes e o equilíbrio
econômico—financeiro dos respectivos contratos;
VII — proceder à revisão e ao reajuste de tarifa,
dos serviços prestados, segunda as disposições
contratuais, após prévia comunicação ao Ministério
da Fazenda;
VIII - fiscalizar a prestação dos serviços e a
manutenção dos bens arrendados, cumprindo e
fazendo cumprir as cláusulas e condições avençadas
nas outorgas e aplicando penalidades pelo seu
descumprimento;
IX - autorizar projetos e investimentos no âmbito
das outorgas estabelecidas, encaminhando ao
Ministro de Estado dos Transportes, se for o caso,
propostas de declaração de utilidade pública para o
cumprimento do disposto no inciso V do art. 15;
X — adotar procedimentos para a incorporação
ou desincorporação de bens, no âmbito dos
arrendamentos contratados;
XI - promover estudos sobre a logística do
transporte intermodal, ao longo de eixos ou fluxos de
produção;
XII - habilitar o Operador do Transporte
Multimodal em articulação com as demais agências
reguladoras de transportes;
XIII — promover levantamentos e organizar
cadastro relativos ao sistema de dutovias do Brasil e
às empresas proprietárias de equipamentos e
instalações de transporte dutoviário;
XIV — estabelecer padrões e normas técnicas
complementares relativos às operações de
transporte terrestre de cargas especiais e perigosas;
XV — elaborar o seu orçamento e proceder à
respectiva execução financeira.
Parágrafo único. No exercício de suas
atribuições a ANTT poderá:
I — firmar convênios de cooperação técnica e
administrativa com órgãos e entidades da
Administração Pública Federal, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, tendo em vista a
descentralização e a fiscalização eficiente das
outorgas;
II — participar de forós internacionais, sob a
coordenação do Ministério dos Transportes.
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Art. 25. Cabe à ANTT, como atribuições
específicas pertinentes ao Transporte Ferroviário:
I - publicar os editais, julgar as licitações e
celebrar os contratos de concessão para prestação
de serviços de transporte ferroviário, permitindo—se
sua vinculação com contratos de arrendamento de
ativos operacionais;
II — administrar os contratos de concessão e
arrendamento de ferrovias celebrados até a vigência
desta lei, em consonância com o inciso VI do art. 24;
III - publicar editais, julgar as licitações e celebrar
contratos de concessão para construção e exploração de
novas ferrovias, com cláusulas de reversão à União dos
ativos operacionais edificados e instalados;
IV — fiscalizar diretamente, com o apoio de
suas unidades regionais, ou por meio de convênios
de cooperação, o cumprimento das cláusulas
contratuais de prestação de serviços ferroviários e de
manutenção e reposição dos ativos arrendados;
V — regular e coordenar a atuação dos
concessionários, assegurando neutralidade com
relação aos interesses dos usuários, orientando e
disciplinando o tráfego mútuo e o di reito de passagem
de trens de passageiros e cargas e arbitrando as
questões não resolvidas pelas partes;
VI - articular-se com órgãos e instituições dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para
conciliação do uso da via permanente sob sua jurisdição
com as redes locais de metrôs e trens urbanos
destinados ao deslocamento de passageiros;
VII - contribuir para a preservação do patrimônio
histórico e da memória das ferrovias, em cooperação
com as instituições associadas à cultura nacional,
orientando e estimulando a participação dos
concessionários do setor.
Parágrafo único. No cumprimento do disposto
no inciso V, a ANTT estimulará a formação de
associações de usuários, no ambito de cada
concessão ferroviária, para a defesa de interesses
relativos aos serviços prestados.
Art. 26. Cabe à ANTT, como atribuições
específicas pertinentes ao Transporte Rodoviário:
I - publicar os editais, julgar as licitações e
celebrar os contratos de permissão para prestação de
serviços de transporte rodoviário interestadual e
internacional de passageiros;
II — autorizar o transporte de passageiros,
realizado por empresas de turismo, com a finalidade
de turismo;
III — autorizar o transporte de passageiros, sob
regime de fretamento;
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IV — promover estudos e levantamentos
relativos à frota de caminhões, empresas constituídas
e operadores autônomos, bem como organizar e
manter um registro nacional de transportadores
rodoviários de cargas;
V - habilitar o transportador internacional de carga;
VI - publicar os editais, julgar as licitações e
celebrar os contratos de concessão de rodovias federais
a serem exploradas e administradas por terceiros;
VII — fiscalizar diretamente, com o apoio de
suas unidades regionais, ou por meio de convênios
de cooperação, o cumprimento das condições de
outorga de autorização e das cláusulas contratuais de
permissão para prestação de serviços ou de
concessão para exploração da infra—estrutura.
§ lº Decreto do Presidente da República disporá
sobre a inscrição, das empresas de transporte
rodoviário da car gas, dos transportadores autônomos
e das cooperativas de transportadores autônomos no
registro de transportadores rodoviários de cargas a
que se refere o inciso IV.
§ 2º Na elaboração dos editais da licitação, para
o cumprimento do disposto no inciso VI do caput, a
ANTT cuidará de compatibilizar a tarifa do pedágio
com as vantagens econômicas e o conforto de
viagem, transferidos aos usuários em decorrência da
aplicação dos recursos de sua arrecadação no
aperfeiçoamento da via a que é cobrado.
§ 3º A ANTT articular—se—á com os governos
dos Estados para o cumprimento do disposto no
inciso VI do caput, no tocante às rodovias federais
por eles já concedidas a tercei ros, podendo avocar os
respectivos contratos e preservar a cooperação
administrativa avençada.
§ 4º O disposto no § 3º aplica-se aos contratos de
concessão que integram rodovias federais e estaduais,
firmados até a data da publicação desta lei.
§ 5º Os convênios de cooperação
administrativa, referídos no inciso VII do caput,
poderão ser firmados com órgãos e entidades da
União e dos governos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 6º No cumprimento do disposto no inciso VII
do caput, a ANTT deverá coibir a prática de serviços
de transporte de passageiros não concedidos,
permitidos ou autorizados.
Seção III
Das Atribuições da Agência Nacional
de Transportes Aquaviários
Art. 27. Cabe à ANTAQ, a sua esfera de atuação:
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I - promover estudos específicos de demanda
de transporte aquaviário e de serviços portuários;
II - promover estudos aplicados às definições
das tarifas, preços e fretes, em confronto com os
custos e os benefícios econômicos transferidos aos
usuários pelos investimentos realizados;
III - propor ao Ministério dos Transportes o plano
geral de outorgas de exploração da infra-estrutura
aquaviária e portuária e de prestação de serviços de
transporte aquaviário;
IV — elaborar e editar normas e regulamentos
relativos à prestação de serviços de transporte e à
exploração da in fra—estrutura aquaviária e portuária,
garantindo isonomia no seu acesso e uso,
assegurando os direitos dos usuários e fomentando a
competição entre os operadores;
V — celebrar atos de outorga de permissão ou
autorização de prestação de serviços de transporte
pelas empresas de navegação fluvial, lacustre, de
travessia, de apoio marítimo, de apoio portuário, de
cabotagem e de longo curso, observado o disposto
nos art. 13 e 14, gerindo os respectivos contratos e
demais instrumentos administrativos;
VI — reunir, sob sua administração, os
instrumentos de outorga para exploração de infra—estrutura e de prestação de serviços de
transporte aquaviário celebrados antes da vigência
desta lei, resguardando os direitos das partes;
VII — controlar, acompanhar e proceder à
revisão e ao reajuste de tarifas, nos casos de serviços
públicos de transporte de passageiros, fixando—as e
homologando—as, a obediência às diretrizes
formuladas pelo Ministro de Estado dos Transportas,
após prévia comunicação ao Ministério da Fazenda;
VIII — promover estudos referentes à
composição da frota mercante brasileira e à prática
de afretamentos de embarcações, para subsidiar as
decisões governamentais quanto à política de apoio à
indústria de construção naval e de afretamento de
embarcações estrangeiras;
IX — autorizar às empresas brasileiras de
navegação de longo curso o afretamento de
embarcações estrangeiras para o transporte de carga
prescrita, obedecido o limite do dobro da tonelagem
própria da solicitante, bem como autorizar o transporte
de carga prescrita por empresa de navegação
estrangeira, respeitando os acordos internacionais e as
diretrizes estabelecidas segundo o disposto no art. 19;
X — representar o Brasil junto aos organismos
internacionais de navegação e em convenções,
acordos e tratados sobre transporte aquaviário,
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observadas as diretrizes do Ministro de Estado dos
Transportes e as atribuições específicas dos demais
órgãos federais;
XI — autorizar e fiscalizar o funcionamento de
empresas de apoio marítimo e portuário;
XII - supervisionar a participação da empresas
brasileiras e estrangeiras na navegação de longo
curso, em cumprimento aos tratados, convenções,
acordos e outros instrumentos internacionais dos
quais o Brasil seja signatário;
XIII - autorizar a construção e a exploração de
terminais portuários privativos, fora das áreas de
portos organizados;
XIV — estabelecer normas e padrões a serem
observados pelas autoridades portuárias, nos termos
da Lei nº 8.630, de 25 de fevereiro de 1993;
XV — publicar os editais, julgar as licitações e
celebrar os contratos de concessão para exploração
dos portos organizados em obediência ao disposto
na Lei nº 8.630, de 25 de fevereiro de 1993;
XVI — cumprir e fazer cumprir as cláusulas e
condi ções avançadas nos contratos de concessão
quanto à manutenção e reposição dos bens e
equipamentos reversíveis à União e arrendados nos
termos do inciso I do art. 4º da Lei nº 8.630, de 25 de
fevereiro de 1993;
XVII — autorizar projetos e investimentos no
âmbito das outorgas estabelecidas, encaminhando
ao Ministro de Estado dos Transportes, se for o caso,
propostas de declaração de utilidade pública para o
cumprimento do disposto no inciso V do art. 15;
XVIII — adotar procedimentos para a
incorporação ou desincorporação de bens, no âmbito
das outorgas e dos arrendamentos;
XIX — estabelecer padrões e normas técnicas
relativas às operações de transporte aquaviário de
cargas especiais e perigosas;
XX - elaborar o seu orçamento e proceder à
respectiva execução financeira.
§ lº No exercício da suas atribuições a ANTAQ
poderá:
I - firmar convênios de cooperação técnica e
administrativa com órgãos e entidades da Administração
Pública Federal, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, tendo em vista a descentralização e a
fiscalização eficiente das outorgas;
II — participar de foros internacionais, sob a
Coordenação do Ministério dos Transportes.
§ 2º A ANTAQ observará as prerrogativas
específicas do Comando da Marinha e atuará sob sua
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orientação em assuntos de Marinha Mercante que
interessara à defesa nacional, à segurança da
navegação aquaviária e à salvaguarda da vida
humana no mar, devendo ser consultada quando do
estabelecimento de normas e procedimentos de
segurança que tenha repercussão nos aspectos
econômicos e operacionais da prestação de serviços
de transporte aquaviário.
§ 3º O presidente do Conselho de Autoridade
Portuária, como referido na alínea a do inciso I do art.
31 da Lei nº 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, será
indicado pela ANTAQ e a representará em cada porto
organizado.
§ 4º O grau de recurso a que se refere o § 2º do
art. 5º da Lei nº 9.630, de 25 de fevereiro de 1993,
passa a ser atribuído à ANTAQ.
Seção IV
Dos Procedimentos e do Controle das Outorgas
Subseção I
Das Normas Gerais
Art. 28. A ANTT e a ANTAQ, em suas respectivas
esferas de atuação, adotarão as normas e os
procedimentos estabelecidos nesta lei para as diferentes
formas de outorga previs tas nos arts. 13 e 14, visado a que:
I - a exploração da infra—estrutura e a prestação de
serviços de transporte se exerça de forma adequada,
satisfazendo as condições de regularidade, eficiência,
segurança, atualidade, generalidade, cortesia na
prestação do serviço, e modicidade nas tarifas;
II — os instrumentos de concessão ou permissão
sejam precedidos de licitação pública e celebrados em
cumprimento ao princípio da livre concorrência entre os
capacitados para o exercício das outorgas, na forma
prevista no inciso I, definindo claramente:
a) prazos contratuais e sua renovação;
b) limites máximos tarifários, e as condições de
reajustamento e revisão;
c) pagamento pelo valor das outorgas e
participações governamentais, quando for o caso.
Art. 29. Somente poderão obter autorização,
concessão ou permissão para prestação de serviços
e para exploração das infra—estruturas de transporte
doméstico pelos meios aquaviário e terrestre as
empresas ou entidades constituídas sob as leis
brasileiras, com sede e administração no País, e que
atendam aos requisitos técnicos, econômicos e
jurídicos estabelecidos pela respectiva Agência.
Art. 30. É permitida a transferência da
titularidade das outorgas de autorização, concessão
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ou permissão, preservando—se seu objeto e as
condições contratuais, desde que o novo titular
atenda os requisitos a que se refere o art. 29.
§ 1º A transferência da titularidade da outorga só
poderá ocorrer mediante prévia e expressa autorização
da respectiva Agência de Regulação, observado o
disposto na alínea b do inciso II do art. 20.
§ 2º Para o cumprimento do disposto no caput e no §
1º, serão também consideradas como
transferência de titularidade as transformações
societárias decorrentes de cisão, fusão, incorporação
e
formação
de
consórcio
de
empresas
concessionárias, permissionárias ou autorizadas.
Art. 31. A Agência, ao tomar conhecimento de fato
que configure ou possa configurar infração da ordem
econômica, deverá comunicá—lo ao Conselho
Administrativo de Defesa Econômica - CADE, à
Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça
ou à Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, conforme o caso.
Art. 32. As Agências acompanharão as
atividades dos operadores estrangeiros que atuam no
transporte internacional com o Brasil, visando a
identificar práticas operacionais, legislações e
procedimentos, adotados em outros países, que
restrinjam ou conflitem com regulamentos e acordos
internacionais firmados pelo Brasil.
§ 1º Para os fins do disposto no caput, a
Agência poderá solicitar esclarecimentos e
informações e, ainda, citar os agentes e
representantes legais dos operadores que estejam
sob análise.
§ 2º Identificada a existência de legislação,
procedimento ou prática prejudiciais aos interesses
nacionais, a Agência instruirá o processo respectivo e
proporá, ou aplicará, conforme o caso, sanções, na
forma prevista na legislação brasileira e nos
regulamentos e acordos internacionais.
Art. 33. Os atos de outorga de autorização, conces são ou permissão a serem editados e celebrados pela
ANTT e pela ANTAQ obedecerão ao disposto na Lei nº
8.987, de 13 de fevereiro de 1995, nas subseções II, III,
IV e V desta Seção e nas regulamentações
complementares a serem editadas pelas Agências.
Subseção II
Das Concessões
Art. 34. As concessões a serem outorgadas pela
ANTT e pela ANTAQ para a exploração de infra—estrutura, precedidas ou não de obra pública, ou
para prestação de serviços de transporte, terão o
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caráter de exclusividade quanto a seu objeto e serão
precedidas de licitação disciplinada _ regulamento
próprio, aprovado pela Diretoria da Agência, e no res pectivo edital.
§ 1º As condições básicas do edital de licitação
serão submetidas a prévia consulta pública.
§ 2º O edital de licitação indicará
obrigatoriamente:
I _ o objeto da concessão, o prazo estimado
para sua vigência, as condições para sua
prorrogação, os programas de trabalho, os
investimentos mínimos e as condições relativas à
reversibilidade dos bens e às responsabilidades
pelos ônus das desapropriações;
II _ os requisitos exigidos dos concorrentes, nos
termos do art. 29, e os critérios de pré-qualificação,
quando este procedimento for adotado;
III _ a relação dos documentos exigidos e os
critérios a serem seguidos para aferição da capacidade
técnica, da idoneidade financeira e da regularidade
jurídica dos interessados, bem como para a análise
técnica e econômico—financeira da proposta;
IV _ os critérios para o julgamento da licitação,
assegurando a prestação de serviços adequados, e
considerando, isolada ou conjugadamente, a menor
tarifa e a melhor oferta pela outorga;
V _ as exigências quanto à participação de
empresas em consórcio.
Art. 35. O contrato de concessão deverá refletir
fielmente as condições do edital e da proposta vencedora
e terá como cláusulas essenciais as relativas a:
I _ definições do objeto da concessão;
II _ prazo de vigência da concessão e condições
para sua prorrogação;
III _ modo, forma e condições de exploração da
infra—estrutura e da prestação dos serviços, inclusive quanto à segurança das populações e à
preservação do meio ambiente;
IV _ deveres relativos a exploração da infra—estrutura e prestação dos serviços, incluindo os
programas de trabalho, o volume dos investimentos e
os cronogramas de execução;
V _ obrigações dos concessionários quanto às
participações governamentais e ao valor devido pela
outorga, se for o caso;
VI _ garantias a serem prestadas pelo
concessionário quanto ao cumprimento do contrato, inclu sive quanto à realiza ção dos investimentos ajustados;
VII _ tarifas;
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VIII _ critérios para reajuste e revisão das
tarifas;
IX _ receitas complementares ou acessórias e
receitas provenientes de projetos associados;
X _ direitos, garantias e obrigações dos
usuários, da Agência e do concessionário;
XI _ critérios para reversibilidade de ativos;
XII _ procedimentos e responsabilidades
relativos à declaração de utilidade pública, para fins
de desapropriação ou instituição de servidão, de bens
imóveis necessários à prestação do serviço ou
execução de obra pública;
XIII _ procedimentos para acompanhamento e
fiscalização das atividades concedidas e para auditoria do contrato;
XIV _ obrigatoriedade de o concessionário
fornecer à Agência relatórios, dados e informações
relativas às atividades desenvolvidas;
XV _ procedimentos relacionados com a
transferência da titularidade do contrato, conforme o
disposto no art. 30;
XVI _ regras sobre solução de controvérsias
relacionadas com o contrato e sua execução, inclusive a conciliação e a arbitragem;
XVII _ sanções de advertência, multa e
suspensão da vigência do contrato e regras para sua
aplicação, em função da natureza, da gravidade e da
reincidência da infração;
XVIII _ casos de rescisão, caducidade,
cassação, anulação e extinção do contrato, de
intervenção ou encampação, e casos de declaração
de inidoneidade.
§ 1º Os critérios para revisão das tarifas a que
se refere o inciso VIII do caput deverão considerar:
a) os aspectos relativos a redução ou desconto
de tarifas;
b) a transferência aos usuários de perdas ou
ganhos econômicos decorrentes de fatores que afetem
custos e receitas e que não dependam do desempenho
e da responsabilidade do concessionário.
§ 2º A sanção de multa a que se refere o inciso
XVII do caput poderá ser aplicada isoladamente ou
em conjunto com outras sanções e terá valores
estabelecidos em regulamento aprovado pela
Diretoria da Agência, obedecidos os limites previstos
em legislação específica.
§ 3º A ocorrência de infração grave que implicar
sanção prevista no inciso XVIII do caput será
apurada em processo regular, instaurado na forma do
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regulamento, garantindo-se a prévia e ampla defesa
ao interessado.
§ 4º O contrato será publicado por extrato, no Diário Oficial da União, como condição de sua eficácia.
Art. 36. O contrato de concessão poderá ser
renovado uma única vez, por no máximo igual período.
§ lº O concessionário deverá formalizar seu
interesse na renovação pelo menos vinte e quatro
meses antes da expiração do contrato.
§ 2º Para o deferimento do pedido de
renovação, a Agência observará o desempenho do
concessionário quanto ao cumprimento das
cláusulas contratuais, e os aspectos de interesse
público na continuidade da exploração da infra–estrutura e da prestação dos serviços, nos termos
do contrato vigente.
§ 3º A renovação do contrato de concessão
implicará novo cumprimento das obrigações referidas no
inciso V do art. 35, podendo a Agência incluir outras
exigências decorrentes de fatores intervenientes.
Art. 37. O contrato estabelecerá que o
concessionário estará obrigado a:
I – adotar, em todas as suas operações, as
medidas necessárias para a conservação dos recursos
naturais, para a segurança das pessoas e dos
equipamentos e para a preservação do meio ambiente;
II – responsabilizar-se civilmente pelos atos de
seus, prepostos e indenizar todos e quaisquer danos
decorrentes das atividades contratadas, devendo
ressarcir à Agência ou à União os ônus que estas venha
a suportar em conseqüência de eventuais demandas
motivadas por atos de responsabilidade do
concessionário;
III – adotar as melhores práticas de execução de
projetos e obras e de prestação de serviços, segundo
normas e procedimentos técnicos e científicos
pertinentes, utilizando, sempre que possível,
equipamentos e processos recomendados pela
melhor tecnologia aplicada ao setor.
Subseção III
Das Permissões
Art. 38. As permissões a serem outorgadas pela
ANTT e pela Antaq aplicar-se-ão à prestação regular
de serviços de transporte de passageiros que
independam da exploração da infra–estrutura
utilizada e não tenham caráter de exclusividade ao
longo das rotas percorridas, devendo também ser
precedidas de licitação regida por regulamento
próprio, aprovado pela Diretoria da Agência, e pelo
respectivo edital.
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§ 1º O edital de licitação obedecerá igualmente às
prescrições do § 1º e dos incisos II a V do § 2º do art. 34.
§ 2º O edital de licitação indicará
obrigatoriamente:
I – o objeto da permissão;
II – o prazo de vigência e as condições para
prorrogação da permissão;
III – o modo, a forma e as condições de
adaptação da prestação dos serviços à evolução da
demanda;
IV — as características essenciais e a qualidade
da frota a ser utilizada; e
V – as exigências de prestação de serviços
adequados.
Art. 39. O contrato de permissão deverá refletir
fielmente as condições do edital e da proposta vencedora
e terá como cláusulas essenciais as relativas a:
I – objeto da permissão, definindo-se as rotas e
itinerários;
II – prazo de vigência e condições para sua
prorrogação;
III – modo, forma e condições de prestação dos
serviços, em função da evolução da demanda;
IV – obrigações dos permissionários quanto às
participações governamentais e ao valor devido pela
outorga, se for o caso;
V – tarifas;
VI – critérios para reajuste e revisão de tarifas;
VII – direitos, garantias e obrigações dos
usuários, da Agência e do permissionário;
VIII – procedimentos para acompanhamento e
fiscalização das atividades permitidas e para auditoria do contrato;
IX – obrigatoriedade de o permissionário
fornecer à Agência relatórios, dados e informações
relativas às atividades desenvolvidas;
X – procedimentos relacionados com a
transferência da titularidade do contrato, conforme o
disposto no art. 30;
XI – regras sobre solução de controvérsias
relacionadas com o contrato e sua execução,
incluindo conciliação e arbitragem;
XII – sanções de advertência, multa e
suspensão da vigência do contrato e regras para sua
aplicação, em função da natureza, da gravidade e da
reincidência da infração;
XIII – casos de rescisão, caducidade, cassação,
anulação e extinção do contrato, de intervenção ou
encampação, e casos de declaração de inidoneidade.
§ 1º Os critérios a que se refere o inciso
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VI do caput deverão considerar:
a) os aspectos relativos a redução ou desconto
de tarifas;
b) a transferência aos usuários de perdas ou
ganhos econômicos decorrentes de fatores que
afetem custos e receitas e que não dependam do
desempenho e da responsalidade do con cessionário.
§ 2º A sanção de multa a que se refere o inciso
XII do caput poderá ser aplicada isoladamente ou em
conjunto com outras sanções e terá valores
estabelecidos em regulamento aprovado pela
Diretoria da Agência, obedecidos os limites previstos
em legislação específica.
§ 3º A ocorrência de infração grave que implicar
sanção prevista no inciso XIII do caput será apurada
em processo regular, instaurado na forma do
regulamento, garantindo-se a prévia e ampla defesa
ao interessado.
§ 4º O contrato será publicado por extrato, no
Diário Oficial da União, como condição de sua
eficácia.
Art. 40. Para atender ao interesse público quanto à
continuidade da prestação dos serviços, são permitidas
renovações dos contratos de permissão, desde que o
permissionánio demonstre haver satisfeito as condições
expressas no inciso I do art. 28.
§ 1º O permissionário deverá formalizar seu
interesse na renovação pelo menos doze meses antes da expiração do contrato.
§ 2º A renovação do contrato de permissão
implicará novo cumprimento das obrigações referidas
no inciso IV do art.39.
Art. 41. Em função da evolução da demanda, a
Agência poderá autorizar a utilização de equipamentos
de maior capaci dade e no vas freqüências e horários, nos
termos da permissão outorgada, conforme estabelece o
inciso III do § 2º do art. 38.
Parágrafo único. Nos casos em que o crescimento
da demanda ultrapassar a capacidade de prestação
adequada dos serviços pelo permissionário, observado o
disposto no caput, a Agência poderá promover a
outorga, por meio de licitação, de nova permissão para a
mesma rota ou itinerário.
Art. 42. O contrato estabelecerá que o
permissionário estará obrigado a:
I – adotar, em todas as suas operações, as
medidas necessárias para a segurança das pessoas
e dos equipamentos e para a preservação do meio
ambiente;
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II _ responsabilizar—se civilmente pelos atos de
seus prepostos e indenizar todos e quaisquer danos
decorrentes das atividades contratadas, devendo
ressarcir à Agência ou à união os ônus que venham a
suportar em conseqüência de eventuais demandas
motivadas por atos de responsabilidade do
permissionário;
III _ adotar as melhores práticas de prestação de
serviços, segundo normas e procedimentos técnicos e
científicos pertinentes, utilizando, sempre que possível,
equipamentos e processos recomendados pela melhor
tecnologia aplicada ao setor.
Subseção IV
Das Autorizações
Art. 43. A autorização aplica-se segundo as
diretrizes estabelecidas nos arts. 13 e 14 e apresenta
as seguintes características:
I _ independe de licitação;
II _ é exercida em liberdade de preços dos
serviços, tarifas e fretes, e em ambiente de livre e
aberta competição;
III _ não prevê prazo de vigência ou termo final,
extinguindo-se pela sua plena eficácia, por renúncia,
anulação ou cassação.
Art. 44. A autorização será disciplinada em
regulamento próprio pela Agência e será outorgada
mediante termo que indicará:
I _ o objeto da autorização;
II _ as condições para sua adequação às
finalidades de atendimento ao interesse público, à
segurança das populações e à preservação do meio
ambiente;
III _ as condições para anulação ou cassação;
IV _ as condições para a transferência de sua
titularidade, segundo o disposto no art. 30.
Art. 45. Os preços dos serviços autorizados serão
livres, reprimindo-se toda prática prejudicial à
competição, bem como o abuso do poder econômico,
adotando-se nestes casos as providências previstas no
art. 31.
Art. 46. As autorizações para prestação de serviços
de transporte internacional de cargas obedecerão ao
disposto nos tratados, convenções e outros instrumentos
internacionais de que o Brasil é signatário, nos, acordos
entre os respectivos países e nas regulamentações
complementares das Agências.
Art. 47. A empresa autorizada não terá direito
adquirido à permanência das condições vigentes
quando da outorga da autorização ou do início das
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atividades, devendo observar as novas condições
impostas por lei e pela regulamentação, que lhe fixará
prazo suficiente para adaptação.
Art. 48. Em caso de perda das condições
indispensáveis ao cumprimento do objeto da
autorização, ou de sua transferência irregular, a
Agência extingui-la-á mediante cassação.
Art. 49. É facultado à Agência autorizar a
prestação de serviços de transporte sujeitos a outras
formas de outorga, em caráter especial e de
emergência.
§ 1º A autorização em caráter de emergência
vigorará por prazo máximo e improrrogável de cento e
oitenta dias, não gerando direitos para continuidade
de prestação dos serviços.
§ 2º A liberdade de preços referida no art. 45
não se aplica à autorização em caráter de
emergência, sujeitando-se a empresa autorizada,
nesse caso, ao regime de preços estabelecido pela
Agência para as demais outorgas.
Subseção V
Das Normas Especificas para as
Atividades em Curso
Art. 50. As empresas que, na data da instalação
da Antt ou da Antaq, forem detentoras de outorgas
expedidas por entidades públicas federais do setor
dos transportes, terão, por meio de novos
instrumentos de outorga, seus direitos ratificados e
adaptados ao que dispõe os arts. 13 e 14.
Parágrafo único. Os novos instrumentos de
outorga serão aplicados aos mesmos objetos das
outorgas anteriores e serão regidos, no que couber,
pelas normas gerais estabelecidas nas subseções I,
II, III e IV desta seção.
Art. 51. Para preservar as atividades em curso, a
Antaq celebrará contratos de concessão com as
Companhias Docas e as entidades estaduais ou
municipais que esteja, na data de publicação desta
lei, administrando portos organizados.
§ 1º Os contratos de concessão a que se refere
o caput ratificarão os direitos das Administrações
Portuárias e manterão inalteradas as atribuições
definidas pela Lei nº 8 .630, de 25 de fevereiro de 1993.
§ 2º Haverá um contrato de concessão para
cada um dos portos organizados, ainda que
relacionados à mesma Administração Portuária.
§ 3º Os contratos a que se refere o caput
conterão preceitos relativos à descentralização das
operações, mediante arrendamentos das instalações
portuárias, ao estímulo aos investimentos dos
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operadores privados, à competitividade e à redução
dos custos, e serão regidos, no que couber, pelo
disposto no art. 35 e seus parágrafos.
§ 4º Para o cumprimento das diretrizes de
descentralização, conforme disposto no art. 16, fica a
União autorizada a transferir a Estados e Municípios, ou
a consórcio entre eles, sua participação societária nas
Companhias Docas, mediante condições estabelecidas
em decreto do Presidente da República.
Seção V
Da Estrutura Organizacional das Agências
Art. 52. A Antt e a Antaq terão Diretorias atuando
em regime de colegiado como órgãos máximos de suas
estruturas organizacionais, as quais contarão também
com um Procurador-Geral, um Ouvidor e um Corregedor.
Art. 53. A Diretoria da Antt será composta por um
Diretor-Geral e quatro Diretores e a Diretoria da Antaq
será composta por um Diretor-Geral e dois Diretores.
§ 1º Os membros da Diretoria serão brasileiros,
de reputação ilibada, formação universitária e
elevado conceito no campo de especialidade dos car gos a serem exercidos, e serão nomeados pelo
Presidente da República, após aprovação pelo
Senado Federal, nos termos da alínea f do inciso III
do art. 52 da Constituição Federal.
§ 2º O Diretor-Geral será nomeado pelo
Presidente da República dentre os integrantes da
Diretoria, e investido na função pelo prazo fixado no
ato de nomeação.
Art. 54. Os membros da Diretoria cumprirão
mandatos de quatro anos, não coincidentes, admitida
uma recondução.
Parágrafo único. Em caso de vacância no curso
do mandato, este será completado pelo sucessor
investido na forma prevista no § lº do art. 53.
Art. 55. Para assegurar a não-coincidência, os
mandatos dos primeiros membros da Diretoria da
Antt serão de dois, três, quatro, cinco e seis anos, e os
mandatos dos pri meiros membros da Diretoria da
ANTAQ serão de dois, três quatro anos, a serem
estabelecidos no decreto de nomeação.
Art. 56. Os membros da Diretoria perderão o
mandato em virtude de renúncia, condenação judicial
transitada em julgado, processo administrativo
disciplinar, ou descumprimento manifesto de suas
atribuições.
Parágrafo único. Cabe ao Ministro de Estado
dos Transportes à instaurar o processo administrativo
disciplinar, competindo ao Presidente da República
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determinar o afastamento preventivo, quando for o
caso, e proferir o julgamento.
Art. 57. Aos membros das Diretorias das
Agências é vedado o exercício de qualquer outra
atividade profissional, empresarial, sindical ou de
direção político-partidária.
Art. 58. Está impedida de exercer cargo de direção
na ANTT e na ANTAQ a pessoa que mantenha, ou tenha
mantido, nos doze meses anteriores à data de início do
mandato, um dos seguintes vínculos com empresa que
explore qualquer das atividades reguladas pela
respectiva Agência:
I _ participação direta como acionista ou sócio;
II _ administrador, gerente ou membro do
Conselho Fiscal
III _ empregado; ainda que com contrato de
trabalho suspenso, inclusive de sua instituição
controladora, ou de fundação de previdência de que a
empresa ou sua controladora seja patrocinadora ou
custeadora.
Parágrafo único. Também está impedido de
exercer cargo de direção o membro de conselho ou
diretoria de associação, regional ou nacional,
representativa de interesses patro nais ou trabalhistas
ligados às atividades reguladas pela respectiva
Agência.
Art. 59. Até um ano após deixar o cargo, é
vedado ao ex-Diretor representar qualquer pessoa ou
interesse perante a Agência de cuja Diretoria tiver
participado.
Parágrafo único. É vedado, ainda, ao ex-Diretor
utilizar informações privilegiadas, obtidas em
decorrência do cargo exercido, sob pena de incorrer
em improbidade administrativa.
Art. 60. Compete à Diretoria exercer as
atribuições e responder pelos deveres que são
conferidos por esta Lei à respectiva Agência.
Parágrafo único. A Diretoria aprovará o
regimento interno da Agência.
Art. 61. Cabe ao Diretor-Geral a representação
da Agência e o comando hierárquico sobre pessoal e
serviços,
exercendo
a
coordenação
das
competências administrativas, bem como a
presidência das reuniões da Diretoria.
Art. 62. Com pete à Procuradoria-Geral exercer a
representação judicial da respectiva Agência, com as
prerrogativas processuais da Fazenda Pública.
Parágrafo único. O Procurador-Geral deverá ser
bacharel em Direito com experiência no efetivo
exercício da advocacia e será nomeado pelo
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Presidente da República, atendidos os pré-requisitos
legais e as instruções normativas da Advocacia-Geral
da União.
Art. 63. O Ouvidor será nomeado pelo
Presidente da República, para mandato de três anos,
admitida uma recondução.
Parágrafo único. São atribuições do Ouvidor:
I _ receber pedidos de informações,
esclarecimentos e reclamações afetos à respectiva
Agência, e responder diretamente aos interessados;
II _ produzir semestralmente, ou quando a
Diretoria da Agência julgar oportuno, relatório
circunstanciado de suas atividades.
Art. 64. À Corregedoria compete fiscalizar as
atividades funcionais da respectiva Agência e a
instauração de processos administrativos e
disciplinares, excetuado o disposto no art. 56.
Parágrafo único. Os Corregedores serão nomeados
pelo Presidente da República.
Art. 65. O Conselho de Gestão de cada uma das
Agências é de caráter consultivo, sendo o órgão de
participação institucional da comunidade de
transportes nas respectivas Agências e tem como
objetivo principal fornecer, respectivamente, às
Diretorias da ANTT e da ANTAQ subsídios para
estabelecer os princípios, as diretrizes e o plano de
ação da autarquia, entre outras atribuições a serem
definidas em regimento interno.
§ 1º O Conselho de Gestão deverá ser composto
por representantes do Governo Federal, dos usuários e
dos operadores dos serviços de transportes, dos
trabalhadores em transportes, inclusive dos serviços
portuários, nomeados pelo Presidente da República por
dois anos, devendo a implantação e funcinamento do
Conselho ser regulamentados por ato do Presidente da
República, cabendo ao Diretor-Presidente da Agência a
sua Presidência.
§ 2º A participação como membro do Conselho
de Gestão não ensejará remuneração de qualquer
espécie.
SEÇÃO VI
Do Processo Decisório das Agências
Art. 66. O processo decisório da ANTT e da
ANTAQ obedecerá aos princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade e publicidade.
Art. 67. As decisões das Diretorias serão
tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus
membros, cabendo ao Diretor—Geral o voto de
qualidade, e serão registradas em atas que ficarão
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disponíveis para conhecimento geral, juntamente
com os documentos que as instruam.
Parágrafo único. Quando a publicidade colocar
em risco a segurança do País, ou violar segredo
protegido, os registros correspondentes serão
mantidos em sigilo.
Art. 68. As iniciativas de projetos de lei, alterações
de normas administrativas e decisões da Diretoria para
resolução de pendências que afetem os direitos de
agentes econômicos ou de usuários de serviços de
transporte serão precedidas de audiência pública.
§ 1º Na invalidação de atos e contratos, será
previamente garantida a manifestação dos
interessados.
§ 2º Os atos normativos das Agências somente
produzirão efeitos após publicação no Diário Oficial,
e aqueles de alcance particular, após a
correspondente notificação.
§ 3º Qualquer pessoa, desde que seja parte
interessada, terá o direito de peticionar ou de recorrer
con tra atos das Agências, no prazo máximo de trinta dias
da sua oficialização, observado o disposto em
regulamento.
SEÇÃO VII
Dos Quadros de Pessoal
Art. 69. A ANTT e a ANTAQ terão suas relações
de trabalho regidas pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º
de maio de 1943 _ Consolidação das Leis do
Trabalho, e legislação corre-lata, em regime de
emprego público.
Art. 70. Para constituir os quadros de pessoal
efetivo e de cargos comissionados da ANTT e da
Antaq, ficam criados:
I _ os empregos públicos de nível superior de
Regulador e de Analista de Suporte à Regulação;
II _ os empregos públicos de nível médio de
Técnico em Regulação e de Técnico de Suporte à
Regulação;
III — os cargos efetivos de nível superior de
Procurador;
IV _ os Cargos Comissionados de Direção —
CD, de Gerência Executiva — CGE, de Assessoria —
CA e de Assistência — CAS;
V _ os Cargos Comissionados Técnicos — CCT.
§ 1º Os quantitativos dos empregos públicos,
dos cargos efetivos e dos diferentes níveis de cargos
comissionados da ANTT e da Antaq encontram—se
estabelecidos nas tabelas I, II, III e IV do Anexo I
desta lei.
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§ 2º Os limites de salários para os empregos
públicos de nível superior e de nível médio da ANTT e
da Antaq são fixados na Tabela VII do Anexo I desta lei.
§ 3º É vedado aos empregados, aos requisitados,
aos ocupantes de cargos comissionados e aos
dirigentes das Agências o exercício regular de outra
atividade profissional, inclusive gestão operacional de
empresa ou direção político—partidária, excetuados os
casos admitidos em lei.
Art. 71. A investidura nos empregos públicos do
quadro de pessoal efetivo da ANTT e da Antaq
dar-se-á por meio de concurso público de provas ou
de provas e títulos, conforme disposto nos
respectivos regimentos.
§ 1º O concurso público poderá ser realizado
para provimento efetivo de pessoal em classes
distintas de um mesmo emprego público, conforme a
disponibilidade orçamentária e de vagas.
§ 2º Poderá ainda, fazer parte do concurso, para
efeito eliminatório e classificatório, curso de formação
específica.
Art. 72. Os Cargos Comissionados de Gerência
Executiva, de Assessoria e de Assistência são de livre
nomeação e exoneração da Diretoria da Agência.
Art. 73. Os ocupantes dos Cargos
Comissionados a que se refere o inciso IV do art. 70,
mesmo quando requisitados de outros órgãos ou
entidades da Administração Pública, receberão
remuneração conforme a Tabela V do Anexo I.
Parágrafo único. Os ocupantes dos car gos a que
se refere o caput poderão optar por receber a
remuneração do seu cargo efetivo ou emprego
permanente no órgão de origem, acrescido do valor
remuneratório adicional correspondente a:
I — parcela referente à diferença entre a
remuneração de seu cargo efetivo ou emprego
permanente de origem e o valor remuneratório do
cargo exercido na Agência; ou
II — vinte e cinco por cento da remuneração do
cargo exercido na Agência, para os Cargos
Comissionados de Direção, de Gerência Executiva e de
Assessoria nos níveis CA I e CA II, e cinqüenta e cinco
por cento da remuneração dos Cargos Comissionados
de Assessoria, no nível CA III, e dos de Assistência.
Art. 74. Os Cargos Comissionados Técnicos a
que se refere o inciso V do art. 70 são de ocupação
privativa de empregados do Quadro de Pessoal
Efetivo e dos quadros de Pessoal Específico e em
Extinção de que tratam os arts. 113 e 114 e de
requisitados de outros órgãos e entidades da
Administração Pública.
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Parágrafo único. Ao ocupante de Cargo
Comissionado Técnico será pago um valor acrescido
ao salário ou vencimento, conforme a Tabela VI do
Anexo I desta lei.
Art. 75. O Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão divulgará, no prazo de trinta dias
a contar da data de publicação desta lei, tabela
estabelecendo as equivalências entre os Cargos
Comissionados e Cargos Comissionados Técnicos
previstos nas tabelas II e IV do Anexo I e os Cargos
em Comissão do Grupo Direção e Assessoramento
Superior — DAS, para efeito de aplicação de
legislações específicas relativas à percepção de
vantagens, de caráter remuneratório ou não, por
servidores ou empregados públicos.
Art. 76. Nos termos do inciso IX do art. 37 da
Constituição, fica a ANTT e a Antaq autorizadas a efetuar
contratação temporária, por prazo não excedente a trinta
e seis meses, do pessoal técnico imprescindível ao
exercício de suas atribuições institucionais.
§ 1º Para os fins do disposto no caput, são
consideradas
necessidades
temporárias
de
excepcional interesse público as atividades relativas
à implementação, ao acompanhamento e à avaliação
de projetos e programas de caráter finalístico na área
de transportes, imprescindíveis à implantação e à
atuação da Agência.
§ 2º As contratações temporárias, bem como a
forma e os níveis de remuneração, serão regulados
pelo regimento interno da Agência.
SEÇÃO VIII
Das Receitas e do Orçamento
Art. 77. Constituem receitas da ANTT e da
Antaq:
I — dotações, créditos especiais, transferências
e repasses que forem consignados no Orçamento
Geral da União para cada Agência;
II — recursos provenientes dos instrumentos de
outorgas e arrendamentos administrados pela
respectiva Agência;
III _ os produtos das arrecadações de taxas de
outorgas e de fiscalização da prestação de serviços e de
exploração de infra—estrutura atribuídas a cada
Agência;
IV — recursos provenientes de acordos,
convênios e contratos, inclusive os referentes à
prestação de serviços técnicos e fornecimento de
publicações, material técnico, dados e informações;
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V — o produto das arrecadações de cada
Agência, decorrentes da cobrança de emolumentos e
multas;
VI — outras receitas, inclusive as resultantes de
aluguel ou alienação de bens, da aplicação de valores
patrimoniais, de operações de crédito, de doações,
legados e subvenções.
§ 1º A ANTT e a Antaq repassarão cinco por
cento dos recursos de que tratam os incisos II a V
deste artigo ao Ministério de Ciência e Tecnologia
para financiar programas de amparo à pesquisa
científica e ao desenvolvimento tecnológico aplicados
ao transporte.
§ 2º O Ministério de Ciência e Tecnologia
administrará os programas de amparo à pesquisa
científica e ao desenvolvimento previstos no
parágrafo anterior, com apoio técnico da ANTT e da
Antaq mediante convênio com as universidades e
centros de pesquisa do País, segundo normas a
serem definidas em decreto.
Art. 78. A ANTT e a Antaq submeterão ao
Ministério dos Transportes suas propostas
orçatentárias anuais, nos termos da legislação em
vigor.
Parágrafo único. O superávit financeiro anual
apurado pela ANTT ou pela Antaq, relativo aos
incisos II a V do art. 77, deverá ser incorporado ao
respectivo orçamento do exercício seguinte, de
acordo com a Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964,
não se aplicando o disposto no art. 1º da Lei nº 9.530,
de 10 de dezembro de 1997, podendo ser utilizado no
custeio
de
despesas
de
manutenção
e
funcionamento de ambas as Agências, em projetos
de estudos e pesquisas no campo dos transportes, ou
na execução de projetos de infra—estrutura a cargo
do Dnit, desde que devidamente programados no
Orçamento Geral da União.
CAPÍTULO VII
Do Departamento Nacional de Infra—Estrutura
de Transportes _ DNIT
Seção I
Da Instituição, dos Objetivos e das Atribuições
Art. 79. Fica criado o Departamento Nacional de
Infra-Estrutura de Transportes _ DNIT, pessoa
jurídica de direito público, submetido ao regime de
autarquia, vinculado ao Ministério dos Transportes.
Parágrafo único. O Dnit terá sede e foro no
Distrito Federal, podendo instalar unidades
administrativas regionais.

29

Art. 80. Constitui objetivo do Dnit implementar,
em sua esfera de atuação, a política formulada para a
administração da infra-estrutura do Sistema Federal
de Viação, compreendendo sua operação,
manutenção, restauração ou reposição, adequação
de capacidade, e ampliação mediante construção de
novas vias e terminais, segundo os princípios e
diretrizes estabelecidos nesta Lei.
Art. 81. A esfera de atuação do Dnit corresponde
à infra-estrutura do Sistema Federal de Viação, sob a
jurisdição do Ministério dos Transportes, constituída
de:
I - vias navegáveis
II — ferrovias e rodovias federais;
III - instalações e vias de transbordo e de interface intermodal ;
IV - instalações portuárias.
Art. 82. São atribuições do Dnit, em sua esfera
de atuação:
I — estabelecer padrões, normas e
especificações técnicas para os programas de
segurança operacional, sinalização, manutenção ou
conservação, restauração ou reposição de vias,
terminais e instalações;
II - estabelecer padrões, normas e
especificações técnicas para a elaboração de
projetos e execução de obras viárias;
III — fornecer ao Ministério dos Transportes
informações e dados para subsidiar a formulação dos
planos gerais de outorga e de delegação dos
segmentos da infra-estrutura viária;
IV — administrar, diretamente ou por meio de
convê- nios de delegação ou cooperação, os
programas de operação, manutenção, conservação,
restauração e reposição de rodovias, ferrovias, vias
navegáveis, terminais e instalações portuárias;
V — gerenciar, diretamente ou por meio de
convênios de delegação ou cooperação, projetos e
obras de construção e ampliação de rodovias,
ferrovias, vias navegáveis, terminais e instalações
portuárias, decorrentes de investimentos programados pelo Ministério dos Transportes e autorizados
pelo Orçamento Geral da União;
VI - participar de negociações de empréstimos
com entidades públicas e privadas, nacionais e
internacionais,para financiamento de programas,
projetos e obras de sua competência, sob a
coordenação do Ministério dos Transportes;
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VII — realizar programas de pesquisa e de
desenvolvimento
tecnológico, promovendo a
cooperação técnica com enti dades públicas e
privadas;
VIII — firmar convênios, acordos, contratos e
demais instrumentos legais, no exercício de suas
atribuições;
IX - declarar a utilidade pública de bens e
propriedades a serem desapropriados para
implantação do Sistema Federal de Viação;
X — elaborar o seu orçamento e proceder à
execução financeira;
XI — adquirir e alienar bens, adotando os
procedimentos legais adequados para efetuar sua
incorporação e desincorporação;
XII - administrar pessoal, patrimônio, material e
serviços gerais.
§ 1º As atribuições a que se refere o caput não se
aplicam aos elementos da infra—estrutura concedidos
ou arrendados pela Antt e pela Antaq, à exceção das
competências ex pressas no art. 21 da Lei nº 9.503, de 23
de setembro de 1997 — Código de Trânsito Brasileiro,
que serão sempre exercidas pelo Dnit, diretamente ou
mediante convênios de delegação.
§ 2º No exercício das atribuições previstas nos
in— cisos IV e V e relativas a vias navegaveis e
instalações portuárias, o Dnit observará as
prerrogativas específicas do Comando da Marinha
Seção II
Das Contratações e do Controle
Art. 83. Na contratação de programas, projetos e
obras decorrentes do exercício direto das atribuições
previstas nos incisos IV e V do art. 82, o Dnit deverá zelar
pelo cumprimento das boas normas de concorrência,
fazendo com que os procedimentos de divulgaçâo de
editais, julgamento das licitações e celebração dos
contratos se processem em fiel obe diência aos preceitos da
legislação vigente, revelando trans parência e fomentando a
competição, em defesa do interesse público.
Parágrafo único. O Dnit fiscalizará o
cumprimento das condições contratuais, quanto às
especificações técnicas, aos preços e seus
reajustamentos, aos prazos e cronogramas, para o
controle da qualidade, dos custos e do retorno
econômico dos investimentos.
Art. 84. No exercício das atribuições previstas
nos incisos IV e V do art. 82, o Dnit poderá firmar
convêniosde delegação ou cooperação com órgãos e
entidades da Administração Pública Federal, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
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buscando a descentralização e a gerência eficiente
dos programas e projetos.
§ 1º Os convênios deverão conter compromisso de
cita— primento, por parte das entidades delegatárias,
dos princípios e diretrizes estabelecidos nesta Lei,
particularmente quanto aos preceitos do art. 83.
§º 2º O Dnit supervisionará os convênios de
delega- ção, podendo declará-los extintos, ao
verificar o descumprimento de seus objetivos e
preceitos.
Seção III
Da Estrutura Organizacional do DNIT
Art. 85. O Dnit será dirigido por um Conselho de
Administração e uma Diretoria composta por um
Diretor—Geral e Diretores.
Parágrafo único. Integrarão a estrutura
organizacional do DNIT um Procurador-Geral, um
Ouvidor e um Corregedor.
Art. 86. Compete
ao
Conselho
de
Administração:
I - aprovar o regimento interno do DNIT;
II — definir parâmetros e critérios para
elaboração dos planos e programas de trabalho e de
investimentos do DNIT, em conformidade com as
diretrizes e prioridades estabelecidas nos termos do
inciso II do art. 15;
III — aprovar e supervisionar a execução dos
planos e programas a que se refere o inciso anterior.
Parágrafo único. Para o cumprimento do
estabelecido no inciso III, o Conselho de
Administração contará com o apoio técnico e de auditoria de órgão a ser criado por decreto do Presidente
da República, segundo o disposto no art. 101.
Art. 87. Comporão o Conselho de Administração
do DNIT:
I — o Secretário Executivo do Ministério dos
Transportes;
II — o seu Diretor-Geral;
III - dois representantes do Ministério dos
Transportes;
IV - um representante do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão;
V - um representante do Ministério da Fazenda.
§ 1º A presidência do Conselho de
Administração do DNIT será exercida pelo Secretário
Executivo do Ministério dos Transportes.
§ 2º A participação como membro do Conselho
de Administração do DNIT não ensejará
remuneração de qualquer espécie.
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Art. 88. Os Diretores deverão ser brasileiros, ter
idoneidade moral e reputação ilibada, formação
universitária, experiência profissional compatível com os
objetivos, atribuições e competências do DNIT e elevado
conceito no campo de suas especialidades, e serão
indicados pelo Ministro de Estado dos Transportes e
nomeados pelo Presidente da República.
Art. 89. Compete à Diretoria do DNIT:
I — submeter ao Presidente da República, por
intermédio do Conselho de Administração e do
Ministro de Estado dos Transportes, as modificações
do regimento interno do DNIT;
II — editar normas e especificações técnicas
sobre matérias da competência do DNIT;
III —, aprovar editais de licitação e homologar
adjudicações;
IV — autorizar a celebração de convênios,
acordos, contratos e demais instrumentos legais;
V - resolver sobre a aquisição e alienação da
bens;
VI — autorizar a contratação de serviços de
terceiros.
§ 1º Cabe ao Diretor-Geral a representação do
DNIT e o comando hierárquico sobre pessoal e
serviços,
exercendo
a
coordenação
das
competências administrativas, bem como a presidência das reuniões da Diretoria.
§ 2º O processo decisório do DNIT obedecerá
aos princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade e publicidade.
§ 3º As decisões da Diretoria serão tomadas
pelo voto da maioria absoluta de seus membros,
cabendo ao Diretor-Geral o voto de qualidade, e
serão registradas em atas que ficarão disponíveis
para conhecimento geral, juntamente com os
documentos que as instruam.
Art. 90. O Procurador-Geral do DNIT deverá ser
bacharel em Direito com experiência no efetivo
exercício da ad vocacia, será indicado pelo Ministro de
Estado dos Transportes e nomeado pelo Presidente
da República, atendidos os pré-requisitos legais e as
instruções normativas da Advocacia-Geral da União.
§ 1º É atribuição do Procurador—Geral exercer
a representação judicial do DNIT.
§ 2º A Procuradoria do DNIT poderá ser criada
pelo Poder Executivo, mediante decreto do
Presidente da República.
Art. 91. O Ouvidor será indicado pelo Ministro de
Estado dos Transportes e nomeado pelo Presidente
da República.
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Parágrafo único, São atribuições do Ouvidor do
DNIT:
I — receber pedidos de informações,
esclarecimentos e reclamações afetos ao DNIT, e responder diretamente aos interessados;
II — produzir semestralmente, ou quando julgar
oportuno, relatório circunstanciado de suas
atividades, e encaminhá-lo à Diretoria-Geral e ao
Ministério dos Transportes.
Art. 92. À Corregedoria do DNIT compete
fiscalizar as atividades funcionais e a instauração de
processos administrativos e disciplinares.
§ 1º O Corregedor será indicado pelo Ministro
de Estado dos Transportes e nomeado pelo
Presidente da República.
§ 2º A instauração de processos administrativos
e disciplinares relativos a atos da Diretoria ou de seus
membros será da competência do Ministro de Estado
dos Transportes.
Seção IV
Do Quadro de Pessoal do DNIT
Art. 93. O DNIT terá suas relações de trabalho
regidas pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943 — Consolidação das Leis do Trabalho, e
legislação correlata, em regime de emprego público.
Parágrafo único. A investidura nos empregos
públicos do quadro de pessoal efetivo do DNIT
dar—se-á por meio de concurso público, nos termos
estabelecidos no art. 71.
Art. 94. Para constituir os quadros de pessoal
efetivo e de cargos comissionados do DNIT, ficam
criados:
I - os empregos públicos de nível superior de
Especialista em Infra-Estrutura de Transporte;
II - os empregos públicos de nível médio de
Técnico em Infra—Estrutura de Transporte e de
Técnico em Suporte à In fra—Estrutura de Transporte;
III — o Cargo Comissionado de Especialista em
Infra-Estrutura de Transportes - CEIT.
§ 1º Os quantitativos dos empregos públicos e
dos cargos comissionados do DNIT estão
relacionados nas tabelas I e II do Anexo II desta Lei.
§ 2º Os limites de salários para os empregos
públicos de nível superior e de nível médio do DNIT
são fixados na Tabela III do Anexo II desta Lei.
§ 3º Os cargos em comissão do Grupo Direção
e Assessoramento Superior — DAS, e as Funções
Gratificadas — FG, para preenchimento de car gos de
direção e assessoramento do DNIT estão previstos
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no âmbito da estrutura organizacional da Presidência
da República e dos Ministérios.
§ 4º É vedado aos empregados, aos requisitados,
aos ocupantes de cargos comissionados e aos
dirigentes do DNIT o exercício regular de outra atividade
profissional, inclusive gestão operacional de empresa ou
direção político—partidária, excetuados os casos
admitidos em lei.
Art. 95. O Cargo Comissionado de Especialista
em Infra-Estrutura de Transportes - CEIT é de
ocupação privativa de servidores ou empregados de
nível superior do Quadro de Pessoal Efetivo, do
Quadro de Pessoal Específico e do Quadro de
Pessoal em Extinção do DNIT e a requisitados de
outros órgãos e entidades da Administração Pública,
que estejam exercendo atividades de coordenação
ou assessoramento técnico específicas do setor de
transportes, na forma definida em ato do Poder
Executivo Federal.
§ lº Ao empregado ou servidor ocupante de
CEIT será paga remuneração, cumulativamente com
seu salário ou vencimento.
§ 2º Os quantitativos e classes dos CEIT e os
correspondentes valores remuneratórios são fixados
na Tabela IV do Anexo II desta lei.
Art. 96. Nos termos do inciso IX do art. 37 da
Constituição, fica o DNIT autorizado a efetuar
contratação temporária, por prazo não excedente a
trinta e seis meses, do pes soal técnico imprescindível
ao exercício de suas atribuições institucionais.
§ 1º Para os fíns do disposto no caput, são
consideradas necessidades temporárias de excepcional
interesse público as atividades relativas à implementação,
ao acompanhamento e a avaliação de projetos e
programas de caráter finalístico na área de transportes,
imprescindíveis à implantação e à atuação do DNIT.
§ 2º As contratações temporárias, bem como a
forma e os níveis de remuneração, serão regulados
pelo regimento interno do DNIT.
Seção V
Das Receitas e do Orçamento
Art. 97. Constituem receitas do DNIT:
I - dotações consignadas no Orçamento Geral
da União, créditos especiais, transferências e
repasses;
II - remuneração pela prestação de serviços;
III — recursos provenientes, de acordos,
convênios e contratos;
IV — produto da cobrança de emolumentos,
taxas e multas;
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V — outras receitas, inclusive as resultantes da
alienação de bens e da aplicação de valores
patrimoniais, operações de crédito, doações, legados
e subvenções.
Art. 98. O DNIT submeterá anualmente ao
Ministério dos Transportes a sua proposta
orçamentária, nos termos da legislação em vigor.
CAPITULO VIII
Disposições Transitórias, Gerais e Finais
Seção I
Da Instalação dos Órgãos
Art. 99. O Poder Executivo promoverá a
instalação do CONIT, da ANTT, da ANTAQ e do DNIT,
mediante a aprovação de seus regulamentos e de
suas estruturas regimentais, em até noventa dias,
contados a partir da data de publicação desta lei.
Parágrafo único. A publicação dos regulamentos
e das estruturas regimentais marcará a instalação
dos órgãos referidos no caput e o início do exercício
de suas respectivas atribuições.
Art. 100. Fica o Poder Executivo autorizado a
realizar as despesas e os investimentos necessários
à implantação da ANTT, da ANTAQ e do DNIT,
podendo remanejar, transferir e utilizar recursos de
dotações orçamentárias e de saldos orçamentários
pertinentes ao Ministério dos Transportes.
Art. 101. Decreto do Presidente da República
reorganizará a estrutura administrativa do Ministério
dos Transportes, mediante proposta do respectivo
Ministro de Estado, em função das transferências de
atribuições instituídas por esta lei.
Seção II
Da Extinção e Dissolução de Órgãos
Art. 102. Instaladas a ANTT, a ANTAQ e o DNIT,
ficam extintos a Comissão Federal de Transportes
Ferroviários — COFER e o Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem — DNER e dissolvidas a Rede
Ferroviária Federal S.A. - RFFSA, a Rede Federal de
Armazéns Gerais Ferroviários S.A. - AGEF, a Empresa
Brasileira de Planejamento de Transportes — GEIPOT e
a VALEC — Engenharia, Construção e Ferrovias S.A.
§ 1º A dissolução da RFFSA, da AGEF, do
GEIPOT e da VALEC observará o dispostO na Lei nº
8.029, de 12 de abril de 1990.
§ 2º Decreto do Presidente da República
disciplinará a transferência e a incorporação dos
direitos, das obrigações e dos ativos operacionais do
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DNER, do GEIPOT, da RFFSA, da AGEF e da
VALEC.
§ 3º Caberá ao inventariante do DNER e aos
liquidantes da RFFSA, AGEF, GEIPOT e VALEC
adotar as providências cabíveis para o cumprimento
do decreto a que se refere o § 2º.
Art. 103. A Companhia Brasileira de Trens
Urbanos — CBTU e a Empresa de Transportes
Urbanos de Porto Alegre S.A. — TRENSURB
transferirão para os Estados e Municípios a administração dos transportes ferroviários urbanos e
metropolitanos de passageiros, conforme disposto na
Lei nº 8.693, de 3 de agosto de 1993.
Parágrafo único. No exercício das atribuições
referidas nos incisos V e VI do art. 25, a ANTT
coordenará os acordos a serem celebrados entre os
concessionários
arrendatários
das
malhas
ferroviárias e as sociedades sucessoras da CBTU, a
cada Estado ou Município, para regular os direitos de
passagem e os planos de investimentos, em áreas
comuns, de modo a garantir a continuidade e a
expansão dos serviços de transporte ferroviário de
passageiros e cargas nas regiões metropolitanas.
Art. 104. Atendido o disposto no caput do art. 103,
ficará dissolvida a CBTU, na forma do disposto no § 6º do
.
art. 3º da Lei nº 8 693, de 3 de agosto de 1993.
Parágrafo único. As atribuições da CBTU que
não tiverem sido absorvidas pelos Estados e
Municípios serão transferidas para a ANTT ou para o
DNIT, conforme sua natureza.
Art. 105. Fica o Poder Executivo autorizado a
promover a transferência das atividades do Serviço
Social das Estradas de Ferro — SESEF para
entidades de serviço social autônomas ou do setor
privado com atuação congênere.
Art. 106. Fica a União autorizada a doar aos
Estados, Distrito Federal e Municípios os ativos não
operacionais a eles já transferidos pela RFFSA, sob
forma de permissão de uso para fins culturais ou
educacionais, bem como antigos leitos ferroviários
que passaram a compor a infra—estrutura estadual e
urbana, formando vias e praças públicas.
§ 1º Os ativos não operacionais a que se refere
o caput serão previamente segregados do processo
de liquidação da RFFSA.
§ 2º Nos casos dos Estados, Distrito Federal e
Municípios que possuírem, na data de publicação desta
lei, ações da RFFSA, a aplicação do disposto no caput
fica condicionada à doação dessas ações à União.
§ 3º Fica também a União autorizada a
transferir, na forma e nas condições estabelecidas em

33

decreto do Presidente da República, os imóveis
residenciais pertencentes à RFFSA, aos ferroviários
ativos ou aposentados e seus respectivos
pensionistas que os estejam ocupando na data de
publicação desta lei.
§ 4º autorização de doação referida no caput
estende-se aos Estados, Distrito Federal e
Municípios não permissionários facultando-lhes o
direito de opção no prazo de noventa dias a partir da
publicação desta lei.
§ 5º Os ativos não operacionais doados na
forma deste artigo deverão ser utilizados
exclusivamente para os fins relacionados no caput.
§ 6º Os imóveis recebidos na toxina do caput
pelos Estados, Distrito Federal e Municípios não
poderão ser alienados.
Art. 107. Com o objetivo de perpetuar a memória
ferroviária e contribuir para o desenvolvimento da
cultura e do turismo, fica a União autorizada a instituir
fundação para a administração e a exploração dos
museus ferroviários, bem como outros museus
nacionais, e do patrimônio histórico constituído por
edificações, material rodante, equipamentos e
acenos das antigas ferrovias.
§ 1º Para o cumprimento do objetivo do disposto no
caput, poderá a União também celebrar contratos de
cessão de direito de uso com entidades de direito público.
§ 2º As antigas estações ferroviárias de
interesse histórico ou artístico poderão ser
preservadas como: centros culturais, segundo
diretrizes do Ministério da Cultura e nos termos de
regulamentação pelo Poder Executivo.
§ 3º Os ativos a que se refere o caput serão
previamente segregados do processo de liquidação
da RFFSA.
Art. 108. Para cumprimento de suas atribuições,
particulares no que se refere ao inciso VI do art. 24 e
ao inciso VI do art. 27, serão transferidos para a ANTT
ou para a Antaq, conforme se trate de transporte
terrestre ou aquaviário, os contratos e os acervos
técnicos, incluindo registros, dados e informações,
detidos por órgão e entidades do Ministério dos
Transportes encarregados, até a vigência desta lei,
da regulação da prestação de serviços e da
exploração da infra-estrutura de transportes.
Parágrafo único. Excluem-se do disposto no caput os tratos firmados pelas Autoridades Portuárias
no âmbito de cada porto organizado.
Art. 109. Para o cumprimento de suas
atribuições, serão transferidos para o DNIT contratos,
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os convênios e os acervos técnicos, incluindo
registros, dados e informações detidos por órgãos do
Ministério dos Transportes e relativos à administração
direta ou delegada de programas, projetos e obras
pertinentes à infra-estrutura viária.
Parágrafo único. Fica transferidas para o DNIT
as funções do órgão de pesquisas hidroviárias da
Companhia Docas do Rio de Janeiro — CDRJ, e as
funções das administrações hidroviárias vinculadas
às Companhias Docas juntamente com os
respectivos acervos técnicos e bibliográficos, bens e
equipamentos utilizados em suas atividades.
Art. 110. A Valec transferirá parto DNIT os
contratos de projetos e obras ferroviárias sob seu
gerenciamento e transferirá para a ANTT os contratos
de prestação de serviços de transporte ferroviário.
Parágrafo único. Será constituída uma unidade
regional do DNIT especificalmente para o
gerenciamento dos contratos de projetos e obras
ferroviárias referidos no caput.
Art. 111. Para o cumprimento de suas
atribuições, serão transferidos para a secretaria de
planejamento de transportes, a que se refere o art. 10,
os contratos, convênios e acervos técnicos, incluindo
registros, dados, informações e resultados de
pesquisas e estudos, pertinentes às atividades
exercidas pelo Geipot.
Seção III
Das Requisições e Transferências de Pessoal
Art. 112. Durante os primeiros vinte e quatro
meses subseqüentes à sua instalação, a ANTT e a
Antaq poderão requisitar, com ônus, servidores e
empregados de órgãos e entidades integrantes da
Administração Pública, independentemente da necessidade
de
preenchimento
de
cargos
comissionados ou de chefia.
§ 1º A Agência poderá complementar a
remuneração do servidor ou empregado público
requisitado, até o limite da remuneração do cargo
efetivo ou emprego permanente ocupado no órgão ou
na entidade de origem, quando a requisição implicar
redução dessa remuneração.
§ 2º A Agência deverá ressarcir ao órgão ou à
entidade de origem do servidor ou do empregado
requisitado as despesas com sua remuneração e
obrigações patronais.
Art. 113. Ficam criados os quadros de Pessoal
Específico na ANTT, na Antaq e no DNIT, com a
finalidade de absorver servidores do Regime Jurídico
Único, dos quadros de pessoal do Departamento
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Nacional de Estradas de Rodagem _ DNER e do
Ministério dos Transportes.
Parágrafo único. O ingresso nos quadros de que
trata o caput será feito por redistribuição do cargo, o
qual não poderá ser novamente redistribuído, ficando
extinto, quando de sua vacância.
Art. 114. Ficam criados os quadros de Pessoal em
Extinção na ANTT, na Antaq e no DNIT, com a finalidade
exclusiva de absorver empregados regidos pela
Consolidação das Leis do Trabalho dos quadros de
pessoal do Ministério dos Transportes, da RFFSA, da
Rede Federal de Armazéns Gerais Ferroviários S.A. _
AGef, do Geipot, da Valec, da Cetu, das Administrações
Hidroviárias e do pessoal oriundo do Instituto Nacional
de Pesquisas Hidroviárias absorvido pela CDRJ.
§ 1º O ingresso de pessoal no Quadro de que
trata o caput será feito por sucessão trabalhista, não
caracterizando rescisão contratual.
§ 2º Em caso de demissão, dispensa,
aposentadoria ou falecimento do funcionário, fica
extinto o emprego por ele ocupado.
§ 3º Os empregados absorvidos terão seus
valores
remuneratórios
inalterados
e
seu
desenvolvimento na carreira estabelecido pelo plano
de cargos e salários em que se enquadrarem.
§ 4º A diferença da remuneração a maior será
considerada vantagem pessoal nominalmente
identificada.
Art. 115. Os quadros de Pessoal Específico e em
Extinção, de que trata os arts. 113 e 114, acrescidos dos
quantitativos de servidores ou empregado, requisitados,
não poderão ultrapassar os quadros gerais de pessoal
efetivo da Antaq e do DNIT.
§ 1º A medida que forem extintos os cargos ou
empregos de que tratam os arts. 113 e 114, é facultado o
preenchi mento de empregos de pessoal concursado nos
quadros de pessoal efetivo de cada entidade.
§ 2º Se os quantitativos dos quadros Específico
e em Extinção, acrescidos dos requisitados, forem
inferiores ao quadro de pessoal efetivo, é facultado a
cada entidade a realização de concurso para
preenchimento dos empregos excedentes.
Art. 116. Fica o Poder Executivo autorizado a
remanejar para o Ministério dos Transportes e para
outros órgãos da administração pública, inclusive
autarquias, fundações e empresas públicas,
funcionários e empregados das entidades extintas e
dissolvidas por esta lei e que não fora absorvidos pela
ANTT, pela Antaq ou pelo DNIT.
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Pa rá gra fo úni co. O Po der Exe cu ti vo po de rá ofe recer incentivo pecuniário, para efeito de desligamento
voluntário, aos empregados e servidores das entidades extintas ou dissolvidas por esta lei.
SEÇÃO IV
Das Responsabilidades sobre
Inativos e Pensionistas
Art. 117. Fica transferida para o Ministério dos
Transportes a responsabilidade pelo pagamento dos
inativos e pensionistas oriundos do DNER, mantidos
os vencimentos, direitos e vantagens adquiridos.
Pa rá gra fo úni co. O Mi nis té rio dos Trans por tes utilizará as unidades regionais do DNIT para o exercício
das medidas administrativas decorrentes do disposto
no caput.
Art. 118. Fi cam trans fe ri das da RFFSA para o Mi nistério dos Transportes:
I _ a gestão da complementação de aposentado8
de 21 de maio de 1991; e
ria ins ti tu í da pela Lei nº.186,
II — a responsabilidade pelo pagamento da parcela sob o encargo da União relativa aos proventos de
inatividade e demais direitos de que tratam a Lei nº
2.061, de 13 de abril de 1953, do Estado do Rio Grande
do Sul, e o Termo de Acordo sobre as condições de re versão da Viação Fér rea do Rio Gran de do Sul à União,
aprovado pela Lei nº 3.887, de 8 de fevereiro de 1961.
§ 1º A paridade de remuneração prevista na legislação citada nos incisos I e II terá como referência
os valores remuneratórios percebidos pelos empregados da RFFSA que vierem a ser absorvidos pela
ANTT, conforme estabelece o art. 114.
§ 2º O Ministério dos Transportes utilizará as uni dades regionais do DNIT para o exercício das medidas
administrativas decorrentes do disposto no caput.
Art. 119. Fi cam a ANTT, a Antaq e o DNIT au to ri zados a atuarem como patrocinadores do Instituto
Geiprev de Seguridade Social, da Fundação Rede
Ferroviária de Se gu ri da de So ci al — REFER e do Por tus — Instituto de Seguridade Social, na condição de
sucessoras das entidades às quais estavam vinculados os empregados que absorverem, nos termos do
art. 114, observada a exigência de paridade entre a
contribuição da patrocinadora e a contribuição do
participante.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se
unicamente aos empregados absorvidos, cujo conjunto constituirá massa fechada.
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SEÇÃO V
Disposições Gerais e Finais
Art. 120. A aquisição de bens e a contratação de
serviços necessários ao desempenho das atribuições
da ANTT, da Antaq e do DNIT poderão ser realizadas
nas modalidades de consulta e pregão, observado o
disposto nos arts. 55 a 59 da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997.
Pa rá gra fo úni co. O dis pos to no caput não se apli ca às contratações referentes às outorgas de concessão ou permissão e a obras e serviços de engenharia,
cujos procedimentos deverão observar as normas gerais de licitação e contratação para a Administração
Pública.
Art. 121. A ANTT, a Antaq e o DNIT implementarão, no prazo máximo de dois anos; contados da sua
instituição:
I — instrumento específico de avaliação de desempenho, estabelecendo critérios pa dronizadospara
mensuração do desempenho de seus empregados;
II — programa permanente de capacitação, treinamento e desenvolvimento; e
III — regulamento próprio, dispondo sobre a estruturação,classificação, distribuiçãode va gas e re quisi tos dos em pre gos pú bli cos, bem como so bre os cri té rios de progressão de seus empregados.
§ 1º A progressão dos em pre ga dos nos res pec tivos em pre gos pú bli cos terá por base os re sul ta dos ob tidos nos processos de avaliação de desempenho, ca pacitação e qualificação funcionais, visando ao reconhecimento do mérito funcional e à otimização do potencial individual, conforme disposto em regulamento
próprio de cada Agência.
§ 2º É vedada a progressão do ocupante de emprego público da ANTT e da ANTAQ, an tes de com ple tado um ano de efetivo exercício no emprego.
Art. 122. A ANTT, a Antaq e o DNIT poderão contratar especialistas ou empresas especializadas, inclusive consultores independentes e auditores externos, para
execução de trabalhos técnicos, por projetos ou por prazos determinados, nos termos da legislação em vigor.
Art. 123. As disposições desta lei não alcança di reitos adquiridos, bem como não invalidam atos legais
pra ti ca dos por qua is quer das en ti da des da Administração Pública Federal direta ou indiretamente afetadas,
os quais serão ajustados, no que couber, às novas
disposições em vigor.
Art. 124. Esta lei entra eu vigor na data de sua
publicação.

36

ANAIS DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO 2001

FEVEREIRO 2001

ANAIS DO SENADO FEDERAL

37

PROJETO DE LEI ORIGINAL
Nº 1.615, DE 1999
Dispõe sobre a criação da Agência
Nacional de Transportes, do Departamento
Nacional de Infra-Estrutura de Transportes,
reestrutura o Setor Federal de Transportes,
e dá outras providências.
O Congresso Nacional Decreta
CAPITULO I
Da aGência Nacional de TransportesS
Art. 1º Fica criada a Agência Nacional de
Transportes _ ANT, pessoa jurídica de direito publico,
com natureza autárquica especial, vinculada ao
Ministério dos Transportes, com sede no Distrito Fed eral, podendo estabelecer unidades regionais.
§ lº A natureza de autarquia es pe cial conférida à
ANT
é
caracterizada
pela
independência
administrativa, autonomia financeira e funcional,
ausência de subordinação hierárquica, mandato fixo
e estabilidade de seus dirigentes.
§ 2º A ANT atuará como autoridade
administrativa independente, assegurando-se-lhe,
nos termos desta Lei, as prerrogativas necessárias
ao exercício adequado de suas competências.
Seção I
Dos Objetivos
Art. 2º Constituem objetivos da ANT:
I - regular a exploração dos serviços de
transporte;
II - assegurar a prestação adequada dos
serviços, assim entendidos aqueles que satisfaçam
as condições de regularidade, eficiência, segurança,
atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e
modicidade nas suas tarifas; e
III _ garantir a harmonia entre os interesses dos
usuários,
concessionários,
permissionários,
autorizatários, arrendatários e delegatários do setor
transportes.
Seção II
Das Competências
Subseção I
Da Regulação
Art. 3º Compete à ANT regular os aspectos
econômicos e de qualidade dos serviços de
transporte rodoviário interestadual e internacional de
passageiros, das rodovias federais concedidas ou
delegadas, das ferrovias, portos e hidrovias.
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Parágrafo único. A atividade reguladora da ANT
será exercida, em especial, sobre:
I - transporte rodoviário;
II - rodovias federais;
III - transporte ferroviário;
IV _ ferroviás;
V _ transporte aquaviário;
VI - portos; e
VII- hidrovias.
Art. 4º No exercício de suas atividades, à ANT
compete:
I - garantir a aplicação do princípio da isonomia
no acesso e uso dos serviços ela regulados e aos
bens por ela outorgados;
II - assegurar o equilíbrio econômico-financeiro
dos contratos;
III - celebrar e gerir contratos e demais
instrumentos congêneres nas áreas transporte sob
sua regulação, bem como revisar, no ambito de suas
competências, todos os já celebrados antes da
vigência desta Lei, resguardando os direitos das partes;
IV - editar normas relativas aos serviços de
transportes;
V - cumprir e fazer cumprir cláusulas e
condiçôes avençadas nas outorgas e delegaçOes e
aplicar penalidades pelo descumprimento;
VI - fomentar a competição en tre os prestadores
de serviços de transporte e assegurar aos usuários
os seus direitos;
VII - participar de foros internacionais, sob a
coordenação do Ministério dos Transportes;
VIII - moderar, dirimir ou arbitrar conflitos de
interesses, no limite de suas atribuições;
IX - atuar como órgão executivo rodoviário da
União para as rodovias federais concedidas; e
X _ zelar pelo cumprimento das normas de
defesa da concorrência.
Subseção II
Das
Competências
Executivas
e
de
Fiscalização
Art. 5º Compete à ANT adotar as medidas
necessárias para o atendimento do interesse público
e para o desenvolvimento do setor transporté e,
especialmente:
I - implementar a política nacional de
transportes;
II - propor ao Ministério dos Transportes o plano
geral de outorgas de infra-estrutura e de serviços de
transportes e executá-lo;
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III - manifestar-se, quando consultada, sobre a
participação do setor privado em projetos de
investimentos em infra-estrutura de transportes;
IV - editar atos de outorga e extinção de direito
de exploração de infra-estrutura e dos serviços de
transporte:
V - firmar convênios de cooperação técnica com
órgãos e entidades da Administração Pública Federal,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
VI - autorizar e permitir a exploração de
transporte rodoviário interestadual e internacional de
passageiros;
VII - controlar, acompanhar e proceder à revisão e
ao reajuste de tantas dos serviços restados no regime
público, podendo fixá-las, bem como homologá-las, com a
prévia manifestação da econômica, ressalvado o disposto
no inciso VIII do art. 30 da Lei nº 8.630, de 25 de fevereiro
de (ILEGÍVEL)
VIII - autorizar o funcionamento de empresas de
navegação hidroviária de interior, de sabotagem e de
longo curso, bem assim o de empresas de apoio
marítimo e portuário;
IX - autorizar pedidos de afretamento de
embarcações e de liberação de cargas prescritas;
X - autorizar a exploraçao de terminais
portuários privativos, fora da área do porto
organizado;
XI - habilitar o Operador de Transporte
Multimodal;
XII - habilitar o transportador rodoviário
internacional de cargo;
XIII - autorizar projetos e investimentos em infra-estrutura no âmbito da outorga estabelecida;
XIV - fiscalizar os ativos federais concedidos,
delegados, arrendados, permitidos ou cedidos;
XV - adotar procedimentos para a incorporação
ou desincorporação de bens;
XVI - elaborar o seu orçamento e proceder à
execução financeira;
XVII - administrar pessoal, material, patrimônio
e serviços gerais;
XVIII - fiscalizar a prestação dos serviços;
XIX - acompanhar o resultado das politicas de
exploração dos portos;
XX - acompanhar a arbitragem de conflitos nos
portos;
XXI - estabelecer padrões e normas técnicas
relativas à manutenção de bens arrendados; e
XXII - fixar diretrizes para o transporte rodoviário
de cargas.
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§ 1º A ANTT será consultada quando do
estabelecimento de normas e procedimentos de
segurança que possam ter repercussão nos aspectos
econômicos e operacionais da prestação de serviços
de transporte.
§ 2º A ANTT ao tomar conhecimento do fato que
configure ou possa configurar infração de ordem
econômica, deverá comunicá-lo ao Conselho
Administrativo de Defesa Econômica-CADE, à
Secretaria de Direito Econômico do Ministério da
Justiça ou à Secretaria de Acompanhamento
Econômico do Ministério da Fazenda, conforme o caso.
§ 3º A ANTT acompanhará as atividades dos
operadotts estrangeiros que afiam no transporte
internacional com o Brasil, visando identificar praticas
operacionais, legislações e procedimentos, adotados
por outros países, que restrituam ou conflitem com
regulamentos e acordos internacionais firmados pelo
Brasil.
§ 4º Para os fins do parágrafo anterior, a ANTT
poderá solicitar esclarecimentos e informações e,
ainda, citar os agentes e representantes legais dos
operadores que estejam sob análise.
§ 5º Identificada a existência de legislação,
procedimento ou prátia prejudiciais aos interesses
nacionais, á ANTT instruirá à procuso respectivo e
proporá ou aplicará, conforme o caso, sanções, na
forma prevista na legislação brasileira e nos
regulamentos e acordos internacionais.
Seção III
Da Estrutura Básica
Art. 6º A ANT terá a seguinte estrutura básica:
I _ Conselho Diretor;
II _ Procuradoria-Geral;
III _ Corregedoria; e
IV _ Ouvidoria.
Subseção I
Das Disposições Preliminares
Art. 7º O Conselho Diretor, ao qual compete a
direção superior da ANT, será composto por cinco
Conselheiros e atuará em regime de colegiado.
Art. 8º Os Conselheiros deverão ser brasileiros,
ter idoneidade moral e reputação ilibada, formação
universitária e elevado conceito no campo de sua
especialidade, aprovados pelo Senado Federal e
nomeados pelo Presidente da República.
Art. 9º O mandato regular dos membros do
Conselho Diretor será de cinco anos, não
coincidentes, vedada a recondução.
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Parágrafo único. Em caso de vacância de cargo,
o mandato será completado por conselheiro a ser
investido na forma do artigo anterior.
Art. 10. O Presidente do Conselho Diretor será
escolhido e nomeado pelo Presidente da República
dentre os integrantes do Colegiado e investido na
função pelo prazo de três anos ou pelo tempo que
restar de seu mandato.
§ 1º Ao titular do cargo de que trata o caput
serão assegurados os mesmos direitos, vantagens,
prerrogativas e tratamento, inclusive protocolar,
atribuídos na administração pública federal aos
ocupantes de cargo de Secretário-Executivo de
Ministério.
§ 2º Cabe ao Presidente do Conselho Diretor a
representação da ANT, o comando hierárquico sobre
pessoal e serviço e o exercício de todas as
competências administrativas correspondentes.
§ 3º Os membros do Conselho Diretor somente
perderão o mandato em virtude de renúncia, de
condenação penal _ transitada em julgado, ou em
decorrência de decisão definitiva em processo
administrativo disciplinar.
§ 4º Cabe ao Ministro de Estado dos Transportes
instaurar o processo administrativo disciplinar, que será
conduzido por comissão especial e no qual serão
assegurados os direitos ao contraditório, ao recurso e à
ampla defesa, competindo ao Presidente da República
determinar o afastamento preventivo, quando for o caso,
e preferir o julgamento.
Art. 11. As sessões deliberativas do Conselho
Diretor, destinadas a resolver pendências entre agentes
econômicos e entre estes e os usuários serão públicas.
Art. 12. As decisões do Conselho Diretor,
registradas em atas, que ficarão disponíveis para
conhecimento geral, serão tomadas pelo voto da
maioria simples de seus membros.
Art. 13. Aos Conselheiros é vedado o exercício
de qualquer outra atividade profissional, empresarial,
sindical ou de direção político-partidária.
Art. 14. Até um ano após deixar o cargo, é
vedado ao ex-conselheiro representar qualquer
pessoa ou interesse perante a Agência.
Parágrafo único. É vedado, ainda, ao
ex-conselheiro utilizar informações privilegiadas,
obtidas em decorrência do cargo exercido, sob pena
de incorrer em improbidade administrativa.
Art. 15. O Procurador-Geral será indicado pelo
Conselho Diretor e nomeado pelo Presidente da
República, dentre bacharéis em direito com efetivo
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exercício da advocacia de, no mínimo, dez anos,
atendidos os pré-requisitas legais e as instruções
normativas da Advocacia-Geral da União.
Parágrafo único. A representação judicial da
ANT, com as prerrogativas processuais da Fazenda
Pública, será exercida por sua Procuradoria-Geral.
Art. 16. O Ouvidor será nomeado pelo
Presidente da República, para mandato de três anos,
admitida uma recondução.
§ 1º Caberá ao Ouvidor receber pedidos de
informações, esclarecimentos e reclamações afetos à
ANT, respondendo diretamente aos interessados.
§ 2º No exercício de suas funções, o Ouvidor
produzirá, semestralmente, ou quando julgar
oportuno, relatório circunstanciado de suas
atividades, encaminhando-o ao Conselho Diretor e ao
Ministério dos Transportes.
Art. 17. O Corregedor será indicado pelo Conselho
Diretor e nomeado pelo Presidente da República.
Parágrafo único. À Corregedoria compete
fiscalizar as atividades funcionais e instauração de
processos administrativos disciplinares, excetuado o
disposto no § 4º do art. 10 desta lei.
Seção IV
Das Contratações
Art. 18. Na contratação de obras e serviços, a
ANT poderá utilizar procedimentos próprios nas
modalidades de consulta e pregão.
Art. 19. A consulta e o pregão serão
disciplinados pela ANT em seus regulamentos
próprios, observadas as disposições desta lei e,
especialmente, que:
I _ a finalidade do procedimento licitatório, por
meio de disputa _ entre os interessados, seja a
obtenção de contratos econômicos vantajosos e
seguros para a Autarquia;
II _ o instrumento convocatório identifique o objeto
do certame, circunscreva o universo de proponentes,
estabeleça critérios para a aceitação e o julgamento das
propostas, regule o procedimento, indique as sanções
aplicáveis e fixe as cláusulas do contrato;
III _ o objeto seja determinado de forma clara,
precisa e suficiente, sem especificações que, por
excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, possam
limitar a competição;
IV _ a qualificação, exigida indistintamente dos
proponentes, seja compatível e proporcional ao
objeto, visando garantia do cumprimento das futuras
obrigações;
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V _ como condição e aceitação da proposta, o
interessado declare estar em situação regular
perante as Fazendas Públicas e a Seguridade Social,
fornecendo seus códigos de inscrição, exigida a
comprovação como condição indispensável à
assinatura do contrato;
VI _ o julgamento observe os princípios da
vinculação ao instrumento convocatório, comparação
objetiva e justo preço, sendo o empate resolvido por
sorteio;
VII _ as regras procedimentais assegurem
adequada divulgação do instrumento convocatório,
prazos razoáveis para o preparo das propostas, os
direitos ao contraditório e ao recuso, bem assim a
transparência e fiscalização;
VIII _ a habilitação e o julgamento das propostas
possam ser decididos em uma única fase, podendo a
habilitação, no caso de pregão, ser verificada apenas
em relação ao licitante vencedor,
IX _ sejam chamados os demais participantes
na ordem de classificação, quando o vencedor não
celebrar o contrato; e
X _ somente sejam aceitos certificados de
registro cadastral expedidos pela Autarquia, os quais
terão validade por dois anos, devendo o cadastro
respectivo estar sempre aberto à inscrição dos
interessados.
Art. 20. A disputa pelo fornecimento de bens e
serviços comuns poderá ser feita em licitação na
modalidade pregão, restrita aos previamente
cadastrados, que serão chamados a formular lances
em sessão pública.
Art. 21. O pregão será aberto a quaisquer
interessados, independentemente do cadastramento,
verificado-se a um só tempo, após a etapa
competitiva, a qualificação subjetiva e a
aceitabilidade da proposta, nas seguintes hipóteses:
I _ para a contratação de bens e serviços
comuns de alto valor, na forma dos regulamentos
específicos;
II _ quando o número de cadastrados na classe
for inferior a cinco; ou
III _ para o registro de preços, que terá validade
de até dois anos.
Art. 22. A licitação na modalidade de consulta
tem por objeto o fornecimento de bens e serviços não
compreendidos nos artigos anteriores.
Parágrafo único. A decisão do certame
ponderará o custo e o benefício de cada proposta,
considerando a qualificação do proponente.
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SEÇÃO V
Das Receitas e do Orçamento

SEÇÃO II
Das Competências

Art. 23. Constituem receitas da ANT:
I _ dotações consignadas no Orçamento Geral
da União, créditos especiais, transferências e
repasses;
II _ recursos provenientes de outorgas,
delegações e arrendamentos;
III _ recursos provenientes de acordos,
convênios e contratos;
IV _ produto de emolumentos, taxas e multas; e
V _ outras receitas, inclusive as resultantes da
alienação de bens e da aplicação de valores
patrimoniais, operações de crédito, doações, legados
e subvenções.
Parágrafo único. O superávit financeiro anual
apurado pela ANT, relativo aos incisos II a V, deverá
ser incorporado ao seu orçamento do exercício
seguinte, de acordo com a Lei nº 4.320, de 17 de
março de 1964, não se aplicando o disposto no art.
1º da Lei nº 9.530, de 10 de dezembro de 1997,
podendo ainda ser utilizado para execução de
projetos
de
infra-estrutura
a
cargo
do
Departamento Nacional de Infra-Estrutura de
Transportes _ DINPRA.
Art. 24. A ANT submeterá anualmente ao
Ministério dos Transportes a sua proposta
orçamentária, nos termos da legislação em vigor.

Art. 27. Compete ao DINFRA:
I _ executar a política nacional de transportes;
II _ adotar as medidas necessárias ao
atendimento do interesse público, respeitada a
orientação do Ministério dos Transportes;
III _ estabelecer padrões, normas e
especificações técnicas para projetos, construção e
operação de infra-estruturas;
IV _ complementar normas expedidas pelo
Ministério dos Transportes;
V _ manifestar-se sobre propostas dos planos
gerais de outorga e de delegação de infra-estruturas;
VI _ propor normas procedimentais para a
celebração de convênios de delegação de obras e
serviços de infra-estrutura;
VII _ delegar obras e serviços de infra-estruturas;
VIII _ executar projetos e programas de
investimentos nas infra-estruturas não concedidas ou
não delegadas;
IX _ efetuar a manutenção e a conservação de
obras e de bens públicos sob sua administração;
X _ operar e fiscalizar infra-estruturas sob sua
administração;
XI _ supervisionar e fiscalizar convênios de
delegação de obras e serviços de infra-estruturas;
XII _ atuar como órgão executivo rodoviário da
União para as rodovias federais não concedidas;
XIII _ fornecer ao Ministério dos Transportes
informações e dados para subsidiar a formulação e a
alteração dos programas e das políticas
governamentais para o aprimoramento da infra-estrutura de transportes;
XIV _ elaborar o seu orçamento e proceder à
execução financeira;
XV _ adquirir e alienar bens;
XVI _ administrar pessoal, patrimônio, material
e serviços gerais;
XVII _ participar de negociações de
empréstimos com entidades públicas e privadas,
nacionais e internacionais, para financiamento de
atividades executivas de projetos, obras e serviços de
sua competência, sob a coordenação do Ministério
dos Transportes,
XVIII _ firmar convênios, acordos, contratos e
demais instrumentos legais;

CAPÍTULO II
Do Departamento Nacional de INfra-Estrutura
De Transportes _ DINFRA
Art. 25. Fica criado o Departamento Nacional de
Infra-Estrutura de Transportes _ DINFRA, pessoa
jurídica de direito público, com natureza autárquica,
vinculado ao Ministério dos Transportes, com sede no
Distrito Federal, podendo estabelecer unidades
regionais.
SEÇÃO I
Dos Objetivos
Art. 26. Constituem objetivos do DINFRA:
I _ operar e administrar infra-estruturas de
transportes;
II _ gerir projetos de infra-estrutura; e
III _ supervisionar e fiscalizar as atividades de
entidades delegatórias de obras e serviços de infra-estrutura.
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XIX _ realizar programas de pesquisa e de
desenvolvimento tecnológico, executando atividades
de cooperação técnica com entidades públicas e
privadas;
XX _ declarar a utilidade pública de bens e
propriedades para fins de desapropriação e afetação
à infra-estrutura do Sistema Federal de Viação; e
XXI _ adotar procedimentos para efetuar a
incorporação e a desincorporação de bens.
SEÇÃO III
Da Estrutura Básica
Art. 28. O Dinfra terá a seguinte estrutura:
I _ Conselho de Administração;
II _ Diretoria;
III _ Procuradoria-Geral;
IV _ Corregedoria; e
V _ Ouvidoria.
Parágrafo único O Dinfra será dirigido por um
Diretor-Geral e contará com quatro Diretores, sendo
um deles o Adjunto.
SUBSEÇÃO I
Das Disposições Preliminares
Art. 29. O Conselho de Administradores será
composto pelos seguintes membros:
I _ Secretário Executivo do Ministério dos
Transportes;
II _ Diretor-Geral do Dinfra;
III _ dois representantes do Ministério dos
Transportes:
IV _ um representante do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão; e
V _ um representante do Ministério da Fazenda.
§ 1º A presidência do Conselho de
Administração caberá ao Secretário Executivo do
Ministério dos Transportes.
§ 2º A participação como membro do Conselho
não ensejará remuneração de qualquer, espécie.
Art. 30. Os Diretores deverão ser brasileiros, ter
idoneidade moral e reputação ilibada, formação
universitária e elevado conceito no campo de suas
especialidades, indicados pelo Ministro de Estado
dos Transportes e nomeados pelo Presidente da
República.
Art. 31. Cabe ao Diretor-Geral a representação
do Dinfra, o comando hierárquico sobre pessoal e
serviço, assim como o exercício de todas as
competências administrativas.
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Art. 32. Cabe ao Diretor-Adjunto a gestão
executiva do Dinfra, observadas as diretrizes e
decisões do Diretor-Geral.
Art. 33. Aos Diretores é vedado o exercício de
qualquer outra atividade profissional, empresarial,
sindical ou de direção político-partidária.
Art. 34 O Procurador-Geral será indicado pelo
Ministro de Estado dos Transportes e nomeado pelo
Presidente da República, dentre bacharéis em Direito
com efetivo exercício da advocacia de, no mínimo,
dez anos, atendidos os pré-requisitos legais e as
instruções normativas da Advocacia-Geral da União.
Parágrafo único. A representação judicial do
Dinfra, com as prerrogativas processuais da Fazenda
Pública, será exercida por sua Procuradoria-Geral.
Art. 35. O Ouvidor será indicado pelo Ministro de
Estado dos Transportes e nomeado pelo Presidente
da República.
§ 1º Caberá ao Ouvidor receber pedidos de
informações, esclarecimentos, reclamações afetos
ao
Dinfra,
respondendo
diretamente
aos
interessados.
§ 2º No exercício de suas funções, o Ouvidor
deverá produzir, semestralmente, ou quando julgar
oportuno, relatório circunstanciado de suas
atividades, encaminhando-o à Diretoria-Gral e ao
Ministério dos Transportes.
SEÇÃO IV
Das Receitas e do Orçamento
Art. 36. Constituem receitas do Dinfra
I _ dotações consignadas no Orçamento Geral
da União, créditos especiais, transferências e
repasses;
II _ remuneração pela prestação de serviço;
III _ recursos provenientes de acordos,
convênios e contratos;
IV _ produto de emolumentos, taxas e multas; e
V _ outras receitas, inclusive as resultantes da
alienação de bens e da aplicação de valores patrimoniais,
operações de crédito, doações, legados e subvenções.
Art. 37. O Dinfra submeterá anualmente ao
Ministério dai Transportes a sua proposta
orçamentária, nos termos da legislação em vigor.
CAPÍTULO III
Das Disposições Finais e Transitórias
Art 38. Visando a implementar a transição para
o sistema de mandatos não coincidentes, os
primeiros conselheiros da ANT terão de um, dois,
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três, quatro e cinco anos, a serem estabelecidos nos
respectivos atos de nomeação.
Parágrafo único. O Conselheiro com mandato
igual ou inferior a dois anos poderá ser reconduzido
para o mandato regular de cinco-anos, devendo,
neste caso, receber nova aprovação pelo Senado
Federal.
Art. 39. A ANT e o Dinfra poderão utilizar,
mediante
contrato,
técnicos
ou
empresas
especializadas, inclusive consultores independentes
e auditores externos, para executar atividades de sua
competência, vedada a contratação para as
atividades de fiscalização, salvo para as
correspondentes atividades de apoio.
Art. 40. Fica a ANT autorizada a efetuar
contratação temporária, por prazo não excedente a
trinta e seis meses contados da data de sua
instalação, nos termos do inciso IX do art. 37 da
Constituição Federal.
Parágrafo único. Para efeitos do disposto no caput, são consideradas necessidades temporárias de
excepcional interesse público, as atividades relativas à
implementação, ao acompanhamento e à avaliação de
projetos e programas de caráter finalístico na área de
transportes, imprescindíveis à implantação da ANT.
Art. 41. Caberá ao Poder Executivo Federal
instalar, no prazo de cento e vinte dias, contado da
data de publicação desta lei, a ANT e o Dinfra,
devendo as respectivas estruturas organizacionais
serem aprovadas em ato do Presidente da República.
Parágrafo único. A publicação dos atos a que se
refere o caput marcará a instalação da ANT e do
Dinfra, bem assim o início do exercício de suas
respectivas competências.
Art. 42. O Regimento Interno da ANT será
aprovado pelo Conselho Diretor e o do Dinfra, pelo
Conselho de Administração.
Art. 43. Instalada a ANT e o Dinfra, ficam,
extintos a Comissão Federal de Transportes
Ferroviários _ COFER, o Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem _ DNER e dissolvida a
Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes
_ GEIPOT.
§ 1º Caberá ao inventariante do DNER e ao
liquidante do Geipot adotar as providências cabíveis
para proceder à transferência dos ativos e passivos,
dos direitos e das obrigações dessas entidades,
correspondentes às atividades a elas atribuídas, bem
como dos acervos técnicos e patrimoniais, para fins
de incorporá-los ao Ministério dos Transportes, à ANT
e ao Dinfra.
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§ 2º A dissolução da Empresa Brasileira de
Planejamento de Transportes _ GEIPOT, observará o
disposto na Lei nº 8.029, de l2 de abril de 1990.
Art. 44. Fica o Poder Executivo autorizado a
realizar as despesas e os investimentos necessários
à implantação da ANT e do Dinfra, podendo
remanejar, transferir e utilizar saldos orçamentários e
recursos de dotações do Ministério dos Transportes e
de seus órgãos e entidades vinculados, destinadas
às atividades finalísticas e administrativas,
observando os procedimentos legais necessários à
realização dos correspondentes inventários.
Art. 45. A ANT e o Dinfra poderão requisitar, com
ônus, servidores de órgãos e entidades integrantes
da Administração Pública Federal direta e indireta
quaisquer que sejam as atribuições a serem
exercidas
§ 1º As requisições para o exercício na ANT e no
Dinfra, sem cargo em comissão, serão efetuadas pelo
prazo dá até vinte e quatro meses contados da
instalação das Autarquias.
§ 2º Após vinte e quatro meses subseqüentes à
instalação da ANT e do Dinfra, somente serão
efetivadas aquisições de servidores para o exercício
de cargo em comissão.
§ 3º Durante os primeiros trinta e seis meses
subseqüentes à instalação da ANT e do Dinfra as
requisições de que trata o caput deste artigo, com a
prévia manifestação dos Ministros de Estado dos
Transportes e do Planejamento, Orçamento e Gestão,
serão irrecusáveis e de pronto atendimento.
§ 4º Quando a cessão implicar a redução da
remuneração do servidor requisitado, ficam a a ANT
e o Dinfra autorizados a complementá-la até o limite
da percebida no órgão ou na entidade de origem.
Art. 46. Ficam criados:
I _ na ANT, cinco cargos de Natureza Especial,
no valor unitário de RS6.400,00 (seis mil e
quatrocentos reais), seis DAS 6, dois DAS 5 e um
DAS 4; e
II _ no Dinfra, um DAS 6, seis DAS 5 e um DAS
4.
Art. 47. Ficam criados o Quadro de Pessoal
Temporário da ANT e do Dinfra, com a finalidade de
absorver servidores do Regime Jurídico Único, do
Quadro do Pessoal do Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem _ DNER e do Ministério dos
Transportes.
Parágrafo único. O ingresso nos Quadros de que
trata o caput será feito por redistribuição do cargo, o
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qual não poderá ser novamente redistribuído, ficando
extinto, quando de sua vacância.
Art. 48. Fica criado o Quadro Especial em
Extinção da ANT e do Dinfra, com a finalidade de
absorver empregos regidos pela Consolidação das
Leis do Trabalho do quadro de pessoal da Empresa
Brasileira de Planejamento de Transportes _ GEIPOT.
§ 1º O ingresso de pessoal no Quadro de que
trata o caput será feito por sucessão trabalhista, não
caracterizando rescisão contratual
§ 2º Em caso de demissão, dispensa,
aposentadoria ou falecimento do servidor, fica extinto
o emprego por ele ocupado.
§ 3º Os valores remuneratórios percebidos
pelos empregados absorvidos não sofrerão
alteração, devendo ser mantido o desenvolvimento na
carreira, conforme previsão no Plano de Cargos e
Salários em que estiverem enquadrados.
Art. 49. O Quadro-Geral de Pessoal efetivo da ANT
e o do Dinfra, composto de empregos sob a égide da
Consolidação da Leis do Trabalho, fica limitado ao
somatório do quantitativo dos quadros Temporários e Es pecial de que tratam os arts. 47 e 48 desta lei.
Art. 50. As disposições desta lei não alcançam
direitos adquiridos, bem como não invalidam os atos
praticados por quaisquer das entidades da
Administração Pública Federal direta ou indireta
afetadas, os quais serão ajustados, no que couber, às
novas disposições em vigor.
Art. 51. É transferida a responsabilidade pelo
pagamento dos inativos e das pensões pagas pelo
DNER para o Ministério dos Transportes.
Art. 52. Ficam a ANT e o Dinfra autorizados a
celebrar convênios de adesão com o Instituto Geipot
de Seguridade Social, com vista a suceder o Geipot,
para todos os fins de direito, na qualidade de
patrocinadoras dos planos de suplementação de
previdência executados por aquela entidade fechada
de previdência privada, relativamente aos
empregados participantes ativos de que trata o art.
48, e seus beneficiários, que, nos termos desta lei,
sejam absorvidos pelas referidas autarquias.
§ 1º Fica assegurado aos empregados de que
trata o caput, absorvidos pela ANT ou pelo Dinfra,
que ainda não o tenham exercido, o direito de
inscrição nos atuais planos de previdência
complementar executados pelo Geiprev, ou em novos
planos que vierem a ser criados, observada a
legislação que rege a matéria e o disposto no Estatuto
e no Regulamento Básico da referida entidade
fechada de previdência privada.
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§ 2º Conforme o caso, mediante instrumento
específico a ser firmado entre a Dinfra, o Geiprev, o
PORTUS - Instituto de Seguridade Social e os
interessados, poderão ser transferidas para o Geiprev
as reservas matemáticas dos empregados
participantes ativos daquelas duas entidades
fechadas de previdência privada que vierem a ser
absorvidos pela ANT ou pelo Dinfra.
§ 3º Os convênios de adesão de que trata o caput
e o instrumento específico referido no parágrafo, anterior
deverão ser previamente submetidos à aprovação da
Secretaria de Previdência Complementar do Ministério
da Previdência e Assistência Social.
§ 4º As reservas matemáticas, em nome dos
respectivos participantes, transferidas na forma do
disposto no § 2º, integrarão, conforme o caso, os
planos atualmente executados pelo Geiprev, ou
novos planos que venham a ser criados pela referida
entidade fechada de previdência privada.
Art. 53. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília,
MENSAGEM Nº 1.268, DE 999
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal, submeto à elevada deliberação de Vossas
Excelências o texto do projeto de lei que ”Dispõe
sobre a criação da Agência Nacional de Transportes,
do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de
Transportes, reestrutura o Setor Federal de
Transportes, e dá outras providências“.
Brasília, 2 de setembro de 1999. _ Fernando
Henrique Cardoso.
E.M. INTERMINISTERIAL Nº 009 /MT/MP/MPAS
Brasília, 25 de agosto de l999
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submetemos à apreciação de Vossa Excelência
o incluso projeto de lei que versa sobre a criação da
Agência Nacional de Transportes _ ANT, do
Departamento Nacional de Infra-Estrutura de
Transportes _ DINFRA, e reestrutura o Setor Federal
de Transportes.
2. Este projeto, elaborado pelos órgãos técnicos
do Ministério dos Transportes, Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, e Ministério da
Previdência e Assistência Social reflete, na
concreção de seu alcance, a significativa
preocupação de estabelecer os lineamentos
fundamentais que deverão fortalecer o papel
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regulador do Estado, bem como do criar condições
para que o desenvolvimento do Setor seja harmônico
com as metas de desenvolvimento social do País.
3. O projeto compõe-se, em sua estrutura formal, de três Capítulos, subdivididas em seções,
assim ordenados: I. Da Agência Nacional de
Transportes _ ANT; II. Do Departamento Nacional de
Infra-estrutura de Transportes _ DINFRA, III Das
Disposições Finais e Transitórias.
4. O Capítulo I trata, respectivamente, dos objetivos
do órgão reguladar do Setor _ a Agência Nacional de
Transportes das competências, da estrutura básica; das
contratações das receitas e do orçamento; e dos
princípios que norteado o exercício das atividades
econômicas relacionadas às áreas de transportes
rodoviário, rodovias federais; transporte ferroviários;
ferrovias, transporte aquaviário; portos e hidrodrovias,
estabelecendo, ainda, as normas gerais para as
atividades de exploração e desenvolvimento do Setor.
5. O Capítulo II cuida dos objetivos; das
competências; da estrutura básica das receitas e do
orçamento do Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes _ DIFRA, ao qual compete gerir projetos de infra-estrutura, operar e
administrar infra-estruturas de transportes, além de
supervisionar e fiscalizar as atividades de entidades
delegatórias de obra e serviços de Infra-Estrutura.
6. No Capitulo III, o projeto regulamenta a
transição da utilização atual para a nova, decorrente
da aprovação da lei. Assim, os regulamentos, normais
e demais regras administrativas atualmente em vigor
serão substituídas pelas editadas em cumprimento
ao novo disciplinamento que se pretende estabelecer.
7. A proposição vem ao encontro de uma
moderna concepção do próprio Estado o dos papéis
que a ele devem ser reservados. Integra, assim, um
conjunto mais abrangente. do instrumentos de
atuação, cujo perfil a sociedade está a exigir. Essa
nova proposta tem. por objetivo privilegiar
mecanismos que asseguram maior transparência,
possibilitando o adequado controle de sua atuação
pela sociedade.
8. A medida apresenta inovações significativas
com o objetivo do se adequar a função reguladora, na
área da exploração dos serviços de transporte, ao
novo papel do Estado, já não mais como simples
agente,mas como facilitador e controlador da atuação
dos diversos segmentos interessados. Assim, o
Estado promoverá um grau adequado de supervisão
sobre o Setor, de modo à assegurar que sejam
alcançados os objetivos essenciais da reforma, bem
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como criará condições para que o seu
desenvolvimento seja harmônico com as metas de
demenvolvimento social do País.
9. Consideramos importante ressaltar que
essas novas características ajustam-se ao impulso
que o Governo de Vossa Excelência está imprimindo
às áreas de rodovias, portos, hidrovias e ao sistema
ferroviário. além de constituir medida de fundamental
importância
para garantir a continuidade dos
programas dá descentralização da infra-estrutura de
importação.
10. A Agência Nacional de Transportes, como
autoridade administrativa independente, será
integrada à Administração Federal Indireta, vinculada
ao Ministério dos Transportes, com sede no Distrito
Federal podendo estabelecer unidades regionais.
Disporá como órgão su pe rior de um Conselho Diretor,
que
será
seu
organismo
máximo,
de
Procuradoria-Geral, Ouvidoria e Corregedoria.
11. Prevê, ainda, o projeto de lei, a criação do
Departamento Nacional de Infra-Estrutura de
Trsnsportes, pessoa jurídica de direito público, com à
natureza autárquica, vinculado ao Ministério dos
Transportes. A esse ente administrativo, como um
longa manus do Estado, será atribuido, dentre outras
competências, a de implementar a política nacional
de transportes e fornecer ao Ministério dos
Transportes informações e dados para subsidiar a
formulação e a alteração dos programas e das
políticas governamentais para o aprimoramento da
Infra-estrutura de transportes.
12. A atuação da ANT e do Dinfra exige uma
estrutura administrativa adequada, com humanos em
quantidade e qualidade compatíveis com a
importância de suas funções institucionais. Nesse
sentida, medidas complementares serão adotadas,
em conformidade com entendimentos junto aos
Ministérios signatários, destacando-se a criação de
cargos com nivéis de remuneração equivalentes ao
de mercado, de forma a possibilitar a seleção de
técnicos com a qualificação e a experiência
profissional requeridas.
13. Os aspectos assinalados evidenciam a
importância e a necessidade da medida que ora
submetemos à apreciação de Vossa Excelência.
Respeitosamente, _ ELISEU PADILHA,
Ministro de Estado dos Transportes, _ MARTUS
TAVARES, Ministro do Planejamento, Orçamento e
Gestão, _ WALDECK ORNÉLAS, Ministro de
Previdência e Assistência Social.
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ANEXO À EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
INTERMINISTERIAL DO MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES,
MINISTÉRIO
DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO,
E MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E
ASSISTÊNCIA SOCIAL nº 009,DE 25-8-99
1. Síntese do problema ou da situação que
reclama providências:
Necessidade de instituição de novo órgão, para
funcionar como regulador serviços de transporte.
2. Solução e providências contidas no ato
normativo:
Projeto de lei para instituição da Agência
Nacional de Transportes — ANT, como autarquia especial vinculada ao Ministério dos Transportes, para
regular e fiscalizar os serviços de transporte.
ITENS 3, 4, 5, de 7 PREJUDICADOS
7. Síntese do parecer do órgão jurídico:
As Consultorias Jurídicas dos Ministérios
signatários opinaram favoravelmente ao projeto de lei.
Defiro, Publique-se.
Em 17-10-00, Presidente
MENSAGEM Nº 1.420
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Dirijo-me a Vossas Excelências para solicitar seja
atribuído o regime de urgência, de cordo com os termos
do parágrafo 1º do artigo 64 da Constituição Federal, ao
Projeto de Lei que tramita na Câmara dos Deputados
com o nº 1615, de 1999, que ”Dispõe sobre a criação da
Agência Nacional de Transportes, do Departamento
Nacional de Infra-Estrutura de Transportes, reestrutura
Setor Federal de Transportes, e da outras providências“,
encaminhado ao Congresso Nacional com a Mensagem
nº 1.268, de 2 de setembro de 1999.
Brasília,5 de outubro de 2000. _ Marco Antonio
Maciel.
MENSAGEM Nº 1.802
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 parágrafo 1º do artigo
64 da Constituição Federal para o Projeto de Lei nº
1.615, de 1999, que ”Dispõe sobre a criação da
Agência Nacional de Transportes, do Departamento
Nacional de Infra-Estrutura de Transportes,
reestrutura o Setor Federal de Transportes, e dá
outras providências“, enviado ao Congresso Nacional
com a Mensagem nº 1.268, de 1999.
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Brasília, 29 de novembro de 2000. – Fernando
Henrique Cardoso.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
....................................................................................
Art. 21. Compete à União:
....................................................................................
XII _ explorar, diretamente ou mediante
autorização, concessão ou permissão:
(*) Redação dada pela Emenda Constitucional nº 8, de 5-8-95:

”a) os serviços de radiodifusão sonora, e de
sons e imagens;
b) os serviços e instalações de energia elétrica
e o aproveitamento energético dos cursos de água,
em articulação com os Estados onde se situam os
potenciais hidroenergéticos;
c) a navegação aérea, aeroespacial e a infra-estrutura aeroportuária;
d) os serviços de transporte ferroviário e aquaviário
entre portos brasileiros e fronteiras nacionais, ou que
transponham os limites de Estado ou Território;
e) os serviços de transporte rodoviário
interestadual e internacional de passageiros;
f) os portos marítimos, fluviais e lacustres;
....................................................................................
XX _ instituir diretrizes para o desenvolvimento
urbano, inclusive habitação, saneamento básico e
transportes urbanos;
XXI _ estabelecer princípios e diretrizes para o
sistema nacional de viação;
....................................................................................
CAPÍTULO VII
Da Administração Pública
SEÇÃO I
Disposições Gerais
(*) Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de
4-6-98:

”Art. 37. A administração pública direta e indireta
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios
de
legalidade,
impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao
seguinte:
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....................................................................................
“IX _ a lei estabelecerá os casos de
contratação por tempo determinado para
atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público;
....................................................................................
SEÇÃO IV
DO SENADO FEDERAL
Art. 52. Compete privativamente ao Senado
Federal:
....................................................................................
III _ aprovar previamente, por voto secreto, após
argüição pública, a escolha de:
....................................................................................
f) titulares de outros car gos que a lei determinar;
....................................................................................
Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da
lei, diretamente ou sob regime de concessão ou
permissão, sempre através de licitação, a prestação
de serviços públicos.
Parágrafo único. A lei disporá sobre:
I _ o regime das empresas concessionárias e
permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como
as condições de caducidade, fiscalização e rescisão
da concessão ou permissão;
II _ os direitos dos usuários;
III _ política tarifária;
IV _ a obrigação de manter serviço adequado.
....................................................................................
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dos estados, dos municípios e do Distrito
Federal.
LEI Nº 8.029, DE 12 DE ABRIL DE 1990
Dispõe sobre a extinção e dissolução
de entidades da administração Pública
Federal, e dá outras providências.
LEI Nº 8.630, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1993
Dispõe sobre o regime jurídico da
exploração dos portos organizados e das
instalações portuárias e dá outras
providências.(Lei dos Portos).
CAPITULO II
Das Instalações Portuárias

”Art. 178. A lei disporá sobre a ordenação dos
transportes aéreo, aquático e terrestre, devendo,
quanto à ordenação do transporte internacional,
observar os acordos firmados pela União, atendido o
princípio da reciprocidade.
Parágrafo único. Na ordenação do transporte
aquático, a lei estabelecerá as condições em que o
transporte de mercadorias na cabotagem e a
navegação interior poderão ser feitos por
embarcações estrangeiras.“
....................................................................................

Art 4º. Fica asssegurado ao interessado o direito
de construir, reformar, ampliar, melhorar, arrendar e
explorar instalação portuária, dependendo:
I _ de contrato de arrendamento, celebrado com a
União no caso de exploração direta, ou com sua
concessionária, sempre através de licitação, quando
localizada dentro dos limites da área do porto organizado;
....................................................................................
Art. 5º O interessado na construção e
exploração de instalação portuária dentro dos limites
da área do porto organizado deve requerer à
Administração do Porto a abertura da respectiva
licitação.
....................................................................................
§ 2º Mantido o indeferimento cabe recurso, no
prazo de quinze dias, ao ministério competente.
....................................................................................
Art. 31. O Conselho de Autoridade Portuária
será constituído pelos seguintes blocos de membros
titulares e respectivos suplentes:
I _ bloco do poder público, sendo:
a)um representante do Governo Federal, que
será o Presidente do Conselho;
b) um representante do Estado onde se localiza
o porto;
c)um representante dos Municípios onde se
localiza o porto ou os portos organizados abrangidos
pela concessão;
....................................................................................

LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.

LEI Nº 8.693, DE 3 DE AGOSTO DE 1993

(*)Redação dada ao artigo pela Emenda Constitucional nº 7,
de 15-8-95:

Estatui Normas Gerais de Direito
Financeiro para elaboração e contrôle
dos orçamentos e balanços da União,

Dispõe sobre a descentralização dos
serviços de transporte ferroviário coletivo de
passageiros, urbano e suburbano, da União para
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os Estados e Municípios, e dá outras
providências.
....................................................................................
Art. 3º Efetivada a transferência das ações a que
se refere o art. 1º, fica autorizada a cisão da CBTU,
mediante a criação de no vas sociedades constituídas
para esse fim, cujo objeto social será, em cada caso,
a exploração de serviços de transporte ferroviário
coletivo de passageiros, urbano e suburbano,
respectivamente nos Estados e Municípios onde ess es serviços são atualmente prestados.
....................................................................................
§ 6º A transferência da exploração de todos os
serviços de transporte a cargo da CBTU implicará a
sua extinção ou dissolução, aplicando-se, em
quaisquer dos casos, o disposto nos arts. 18, 20, 21 e
23, da Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990.
....................................................................................
LEI Nº 8.987, DE 13 DE FEVEREIRO DE 1995
Dispõe,
sobre
o
regime
de
concessão e permissão da prestação de
serviços públicos previsto no art. 175 da
Constituição Federal, e dá outras
providências.
....................................................................................
Art. 15. No julgamento da licitação será
considerado um dos seguintes critérios:
I _ o menor valor da tarifa do serviço público a
ser prestado;
II _ a maior oferta, nos casos de pagamento ao
poder concedente pela outorga de concessão;
III _ a combinação dos critérios referidos nos
incisos I e II deste artigo.
§ 1º A aplicação do critério previsto no inciso III
só será admitida quando previamente estabelecida
no edital de licitação, inclusive com regras e fórmulas
precisas para avaliação econômico-financeira.
§ 2º O poder concedente recusará propostas
manifestamente inexeqüíveis ou financeiramente
incompatíveis como objetivos da licitação.
§ 3º Em igualdade de condições, será dada
preferência à proposta apresentada por empresa
brasileira.
....................................................................................
LEI Nº 9.432, DE 8 DE JANEIRO DE 1997
Dispõe sobre a
transporte aquaviário
providências.

ordenação do
e dá outras
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LEI Nº 9.472, DE 16 DE JULHO DE 1997
Dispõe sobre a organização dos
serviços de telecomunicações, a criação e
funcionamento de um órgão regulador e
outros aspectos institucionais, nos termos
da Emenda Constitucional nº 8, de 1995.
....................................................................................
Art. 55. A consulta e o pregão serão
disciplinados pela Agência, observadas as
disposições desta lei e, especialmente:
I _ a finalidade do procedimento licitatório é, por
meio de disputa justa entre interessados, obter um
contrato econômico, satisfatório e seguro para a
Agência;
II _ o instrumento convocatório identificará o
objeto do certame, circunscreverá o universo de
proponentes, estabelecerá critérios para aceitação e
julgamento de propostas, regulará o procedimento,
indicará as sanções aplicáveis e fixará as cláusulas
do contrato;
III _ o objeto será determinado de forma precisa,
suficiente e clara, sem especificações que, por
excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a
competição;
IV _ a qualificação, exigida indistintamente dos
proponentes, deverá ser compatível e proporcional ao
objeto, visando à garantia do cumprimento das
futuras obrigações;
V _ como condição de aceitação da proposta, o
interessado declarará estar em situação regular
perante as Fazendas Públicas e a Seguridade Social,
fornecendo seus códigos de inscrição, exigida a
comprovação como condição indispensável à
assinatura do contrato;
VI _ o julgamento observará os princípios de
vinculação ao instrumento convocatório, comparação
objetiva e justo preço, sendo o empate resolvido por
sorteio;
VII _ as regras procedimentais assegurarão
adequada divulgação do instrumento convocatório,
prazos razoáveis para o preparo de propostas, os
direitos ao contraditório e ao recurso, bem como a
transparência e fiscalização;
VIII _ a habilitação e o julgamento das propostas
poderão ser decididos em uma única fase, podendo a
habilitação, no caso de pregão, ser verificada apenas
em relação ao licitante vencedor;
IX _ quando o vencedor não celebrar o contrato,
serão chamados os demais participantes na ordem
de classificação;
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X _ somente serão aceitos certificados de
registro cadastral expedidos pela Agência, que terão
validada por dois anos, devendo o cadastro estar
sempre aberto à inscrição dos interessados.
Art. 56. A disputa pelo fornecimento de bens e
serviços comuns poderá ser feita em licitação na
modalidade de pregão, restrita aos previamente
cadastrados, que serão chamados a formular lances
em sessão pública.
Parágrafo único. Encerrada a etapa competitiva,
a Comissão examinará a melhor oferta quanto ao
objeto, forma e valor.
Art. 57. Nas seguintes hipóteses, o pregão será
aberto a quaisquer interessados, independentemente
de cadastramento, verificando-se a um só tempo,
após a etapa competitiva, a qualificação subjetiva e a
aceitabilidade da proposta:
I _ para a contratação de bens e serviços
comuns de alto valor, na forma do regulamento;
II _ quando o número de cadastrados na classe
for inferior a cinco;
III _ para o registro de preços, que terá validade
por até dois anos;
IV _ quando o Conselho Diretor assim o decidir.
Art. 58. A licitação na modalidade de consulta
tem por objeto o fornecimento de bens e serviços não
compreendidos nos arts. 56 e 57.
Parágrafo único. A decisão ponderará o custo e
o benefício de cada proposta, considerando a
qualificação do proponente.
....................................................................................
LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997
Institui
Brasileiro.

o

Código

de

Trânsito

....................................................................................
Art. 21. Compete aos órgãos e entidades
executivos rodoviários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, no âmbito de sua
circunscrição:
I _ cumprir e fazer cumprir a legislação e as
normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições;
II _ planejar, projetar, regulamentar e operar o
trânsito de veículos, de pedestres e de animais, e
promover o desenvolvimento da circulação e da
segurança de ciclistas;
III _ implantar, manter e operar o sistema de
sinalização, os dispositivos e os equipamentos de
controle viário;
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IV _ coletar dados e elaborar estudos sobre os
acidentes de trânsito e suas causas;
V _ estabelecer, em conjunto com os órgãos de
policiamento ostensivo de trânsito, as respectivas
diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito;
VI _ executar a fiscalização de trânsito, autuar,
aplicar as penalidades de advertência, por escrito, e ainda
as multas e medidas administrativas cabíveis, notificando
os infratores e arrecadando as multas que aplicar;
VII _ arrecadar valores provenientes de estada e
remoção de veículos e objetos, e escolta de veículos
de cargas superdimensionadas ou perigosas;
VIII _ fiscalizar, autuar, aplicar as penalidades e
medidas administrativas cabíveis, relativas a
infrações por excesso de peso, dimensões e lotação
dos veículos, bem como notificar e arrecadar as
multas que aplicar;
IX _ fiscalizar o cumprimento da norma contida
no art. 95, aplicando as penalidades e arrecadando
as multas nele previstas;
X _ implementar as medidas da Política Nacional
de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito;
XI _ promover e participar de projetos e
programas de educação e segurança, de acordo com
as diretrizes estabelecidas pelo Contran;
XII _ integrar-se a outros órgãos e entidades do
Sistema Nacional de Trânsito para fins de
arrecadação e compensação de multas impostas na
área de sua competência, com vistas à unificação do
licenciamento, à simplificação e à celeridade das
transferências de veículos e de prontuários de
condutores de uma para outra unidade da Federação;
XIII _ fiscalizar o nível de emissão de poluentes
e ruídos produzidos pelos veículos automotores ou
pela sua carga, de acordo com o estabelecido no art.
66, além de dar apoio às ações específicas dos
órgãos ambientais locais, quando solicitado;
XIV _ vistoriar veículos que necessitem de
autorização especial para transitar e estabelecer os
requisitos técnicos a serem observados para a
circulação desses veículos.
Parágrafo único. (VETADO)
....................................................................................
LEI Nº 9.530, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997
Dispõe sobre a utilização dos
dividendos e do superávit financeiro de
fundos e _ de entidades da Administração
Pública Federal indireta, e dá outras
providências.
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O Presidente da República
Faço sa ber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Serão destinados à amortização da
dívida pública federal:
I _ a receita do Tesouro Nacional decorrente do
pagamento de participações e dividendos pelas
entidades integrantes da Administração Pública Federal indireta, inclusive os relativos a lucros
acumulados em exercícios anteriores;
II _ o superávit financeiro dos fundos, das
autarquias e das fundações, integrantes do
orçamento fiscal e da seguridade social, apurado no
balanço patrimonial do exercício de 1997 e seguintes,
nos termos do art. 43, § 2º, da Lei nº 4.320, de 17 de
marco de 1964, ressalvados: o Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação _ FNDE; o Fundo
Nacional da Cultura _ FNC, e os recursos
provenientes de contribuições diretas dos servidores
públicos com finalidade específica;
III _ as disponibilidades financeiras destinadas
aos fundos, às autarquias e às fundações, existentes
em poder do Tesouro Nacional, no encerramento do
exercício de 1996, não comprometidas com os restos
a pagar nem compromissadas com operações de
financiamento com contrato já assinados ou em fase
de contratação, desde que protocolados na
instituição antes de 31 de outubro de 1997;
IV _ o produto da arrecadação de que tratam o
art. 85 da Lei nº 8.981. de 20 de janeiro de 1995, e o
art. 40 da Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995.
§ 1º Para cumprimento do disposto neste artigo,
os fundos, as autarquias e as fundações recolherão
ao Tesouro Nacional os respectivos superávits, tão
logo se encontrem disponíveis os recursos
financeiros correspondentes.
§ 2º Não se aplica o disposto neste artigo aos
fundos
constitucionais
administrados
pelas
instituições financeiras de que trata o art. 159, inciso I,
alínea c, da Constituição, e aos que interessam a
defesa nacional, ao Fundo de Amparo ao Trabalhador
_ FAT, ao Fundo Nacional de Saúde _ FNS.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 96,
DE 31 DE MAIO DE 1999
Revogada pela Lei nº 101, de 4-5-2000.
Disciplina os limites das despesas
com pessoal, na forma do art. 169 da
Constituição.
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LEI Nº 8.186 _ DE 21 DE MAIO DE 1991
Dispõe sobre a complementação de
aposentadoria de ferroviários, e dá
outras providências.
DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943*
Aprova a Consolidação das Leis do
Trabalho.
(Às Comissões de Constituição,
Justiça e Cidadania, e de Serviços de Infra-Estrutura)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 2, DE 2001
(Nº 3.523/2000, na Casa de origem)
(De iniciativa do Presidente da República)
Acrescenta parágrafos ao art. 58 e
dá nova redação ao § 2º do art. 458 da
Consolidacão das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º
de maio de 1943.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 58 da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º
de maio de 1943, passa a vigorar acrescido dos
seguintes parágrafos:
“Art. 58. ..............................................
§ 1º Não serão descontadas nem
computadas como jornada extraordinária as
variações de horário no registro de ponto não
excedentes de cinco minutos, observado o
limite máximo de dez minutos diários.
§ 2º O tempo despendido pelo
empregado até o local de trabalho e para o
seu retorno, por qualquer meio de transporte,
não será computado na jornada de trabalho,
salvo quando, tratando—se de local de difícil
acesso ou não servido por transporte público,
o empregador fornecer a condução.“
Art. 2º O § 2º do art. 458 da Consolidação da
Leis do Trabalho passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 458. ...........................................
....................................................................................
§ 2º Para os efeitos previstos neste artigo, não
serão consideradas como salário as seguintes
utilidades concedidas pelo empregador: (NR)
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I — vestuários, equipamentos e outros
acessórios fornecidos aos empregados e utilizados
no local de trabalho, para a prestação do serviço;
II — educação, em estabelecimento de ensino
próprio ou de terceiros, compreendendo os valores
relativos a matrícula, mensalidade, anuidade, livros e
material didático;
III — transporte destinado ao deslocamento
para o trabalho e re torno, em percurso servido ou não
por transporte público;
IV — assistência médica, hospitalar e
odontológica, prestada diretamente ou mediante
seguro—saúde;
V — seguros de vida e de acidentes pessoais;
VI — previdência privada;
VII — refeição ou gênero alimentício.
...........................................................................
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Art. 4º Revoga-se o art. 42 da Consolidação das
Leis do Trabalho.

POJETO DE LEI ORIGINAL
Nº 3.523, DE 2000
Acresce dispositivos ao art. 58 e dá
nova redação ao § 2º do art. 458 da
Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º
de maio de 1943.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 58 da Consolidação das Leis do
Trabalho aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º
de maio de 1943, passa a vogorar acrescido dos
seguintes parágrafos:
“§ 1º Não serão descontadas nem computadas
como jornada extraorddinária as variações de horário
no registro de ponto não excedentes de cinco
minutos, observado o limite máximo de dez minutos
diários.
§ 2º O tempo despendido pelo empregado até o
local de trabalho e para o seu retorno, por qualquer
meio de transporte, não será computado na jornada
de trabalho, salvo quando, em se tratando de local de
difícil acesso ou não servido por transporte público, o
empregador fornecer a condução. “ (NR)
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Art. 2º O § 2º do art. 458 da Consolidação das
Leis do Trabalho passa a vigorar com a seguinte
redação:
“§ 2º Para os efeitos previstos neste artigo, não
serão consideradas como salário as seguintes
utilidades concedidas pelo empregador:
I – vestuário, equipamentos e outros acessórios
fornecidos aos empregados e utilizados no local de
trabalho, para a prestação do serviço;
II – educação, em estabelecimento de ensino
próprio ou de terceiros, compreendendo os valores
relativos a matrícula, mensalidade, anuidade e material didático;
III – transporte destinado ao deslocamento para
o trabalho e retorno, em percurso servido ou não por
transporte público;
IV – assistência médica, hospitalar e
odontológica, prestada diretamente ou mediante
seguro-saúde;
V – seguros de vida e de acidentes pessoais;
VI – previdência privada."(NR)
Art 3º esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art 4º Revoga-se o art. 42 da Consolidação das
Leis do Trabalho
Brasília,
MENSAGEM Nº 1.115, DE 2000
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal, submeto à elevada deliberação de Vossas
Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos
do Senhor Ministro de Estado do Trabalho e Emprego,
o texto do projeto de lei que “Acresce dispositivos ao
art. 58 e dá nova redação ao § 2º do art. 458 da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943".
Brasília, 22 de agosto de 2000.
EM nº 35 GM-MTE
Brasília, 14 de julho de 2000
Excelentíssimo
Senhor
Presidente
da
República,
Submeto à elevada consideração de Vossa
Excelência a anexa proposta de Projeto de Lei que
“altera dispositivo da Consolidaação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º
de maio de 1943", Objetivando reduzir os cutos da
relação de emprego, como forma de incentivo à
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formalização do mercado de trabalho e à concessão
de benefícios aos trabalhadores.
2. Propõe-se o acréscimo de dois parágrafos ao art.
58 da CLT, o qual dispõe sobre a duração do trabalho. O
§ 1º visa a eliminar inúmeros conflitos que chegam pa
Justiça do Trabalho, com o fim de discutir os minutos
destinados ao registro do ponto, pelos empregados, a
partir da idéia equivocada de que o tempo de marcação
ou registro dos horários de trabalho ou de intervalos
devesse integrar a jornada de trabalho. Na verdade, os
empregados fazem o registro de acordo com sua
chegada na empresa e na ordem de saída, sendo
materialmente impossível que todos façam a marcação
no mesmo horário. As controvésias daí resultantes
causam um desgaste desnecessário e um sem-número
de reclamatórias trabalhistas.
3. O § 2º do art. 58 trata do tempo de deslocamento
do empregado para o trabalho e o retorno ao final da
jornada. A ausência de regra legal sobre a matéria
definindo um mínimo de razoabilidade à situação, tem
causado inseguraça para as partes, inibindo o
empregador de iniciativas em fa vor dos trabalhadores, da
empresa e da coletividade, suprindo favoravelmente as
dificuldades ou a carência do transporte público, e
sobretudo em benefício da produção. Com a regra
proposta afastam-se as discussões sobre o tema e
abre-se a oportunidade para incentivar os empregadores
a fornecer, de forma direta ou indireta, meio de transporte
para os trabalhadores, independentemente da utilização
do sistema do vale-transporte previsto na Lei nº 7.418,
de 16 de dezembro de 1985.
4. A proposta modifica, ainda, o § 2º do art. 458
da CLT, que dispõe sobre o salário in natura, para
determinar que os benefícios, concedidos pelo
empregador, relativo a educação, transporte,
assistência médica, hospitalar e odontológica, seguro
de vida e de acidentes pessoais e previdência
privada, não integram o salário. A carência de
serviços e benefícios sociais indica a conveniência de
estimular as empresas a concederem benefícios que
proporcionam aos trabalhadores maior segurança e
satisfação, sem ônus subseqüentes de outra
natureza. A proposta atende a essas expectativas
desvinculando tais benefícios do salário.
5. Por fim, propõe a revogação do art. 42 da CLT,
que determina a autenticação de livros de registro de
empregados,
procedimento
que
se
revela
ultrapassado, em vista dos mecanismos de controle
existente atualmente.
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6. São essas, Senhor Presidente, as razões que
submeto à apreciação de Vossa Excelência, para
justificar a presente proposta.
Respeitosamente. _ Francisco Dornelles,
Ministro de Estado do Trabalho e Emprego.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolidação das Leis do
Trabalho.
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO
....................................................................................
TÍTULO II
Das normas Gerais de Tutela do Trabalho
CAPÍTULO I
Da Identificação Profissional
....................................................................................
SEÇÃO VII
Dos Livros de Registro de Empregados
....................................................................................
Art. 42. Os documentos de que trata o art. 41 serão
autenticados pelas Delegacias Regionais do Trabalho,
por outros órgãos autorizados ou pelo Fis cal do Trabalho,
vedada a cobrança de qualquer emolumento.
*Art. 42 com redação dada pela Lei nº 7.855 de 24-10-1989.

....................................................................................
CAPÍTULO II
Da Duração do Trabalho
....................................................................................
SEÇÃO II
Da Jornada de Trabalho
Art. 58. A duração normal do trabalho, para os
empregados em qualquer atividade privada, não
excederá de 8 (oito) horas diárias, desde que não seja
fixada expressamente outro limite.
....................................................................................
TÍTULO IV
Do Contrato Individual o Trabalho
....................................................................................
CAPÍTULO II
Da Remuneração
....................................................................................
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Art. 458. Além do pagamento em dinheiro,
compreende-se no salário, para todos os efeitos
legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras
prestações in natura que a empresa por força do
contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao
empregado. Em caso algum será permitido o
pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas
nocivas.
* Art. 458 com redação dada pelo Decreto-Lei nº
229, de 28-2-1967.
§ 1º Os valores atribuidos às prestações in
natura deverão ser justos e razoáveis, não podendo
exceder, em cada caso, os dos percentuais das
parcelas componentes do salário mínimo (artigos 81
e 82).
* § 1º com redação dada pelo Decreto-Lei nº 229,
de 28-2-1967.
§ 2º Não serão considerados como salário, para
os efeitos previstos neste artigo, os vestuários,
equipamentos e outros acessórios fornecidos ao
empregado e utilizados no local de trabalho, para a
prestação dos respectivos serviços.
* § 2º com redação dada pelo Decreto-Lei nº 229,
de 28-2-1967.
§ 3º A habitação e a alimentação fornecidas
como salário-utilidade deverão atender aos fins a que
se
destinam
e
não
poderão
exceder,
respectivamente, a 25% (vinte e cinco por cento) e
20% (vinte por cento) do salário-contratual.
* § 3º acrescido pela Lei nº 8.860, de 24-3-1994.
§ 4º Tratando-se de habitação coletiva o valor do
salário-utilidade a ela correspondente será obtido
mediante a divisão do justo valor da habitação pelo
número de co-ocupantes, vedado em qualquer
hipótese, a utilização da mesma unidade residencial
por mais de uma família.
*§ 4º acrescido pela Lei nº 8.860, de 24-3-1997.
(À Comissão de Assuntos Sociais.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 3, DE 2001
(Nº 4.302/98, na Casa de origem)
(De iniciativa do Presidente da República)
Altera dispositivos da Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974, que dispõe sobre o trabalho
temporário nas empresas urbanas e dá outras
providências, e dispõe sobre as relações de trabalho
na empresa de prestação de serviços a terceiros.
O Congresso Nacional decreta:
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Art. 1º As relações de trabalho na empresa de
trabalho temporário, na empresa de prestação de
serviços e nas respectivas tomadora de serviços e
contratante regem—se por esta Lei.
Art. 2º Os arts. 2º, 4º, 5º, 6º, 9º, 10, parágrafo
único do art. 11, arts. 12 e 16 da Lei nº 6.019, de 3 de
janeiro de 1974, passam a vigorar com a seguinte
redação:
Seção I
Do Trabalho Temporário
”Art. 2º Trabalho temporário é aquele
prestado por pessoa física contratada por
uma empresa de trabalho temporário que a
coloca à disposição de uma empresa
tomadora de serviços, para atender à
necessidade de substituição transitória de
pessoal permanente ou à demanda
complementar de serviços. (NR)
§ 1º Considera—se complementar a
demanda de serviços que seja oriunda de
fatores imprevisíveis ou, quando decorrente
de fatores previsíveis, tenha natureza
intermitente, periódica ou sazonal.
§ 2º É proibida a contratação de
trabalho temporário para a substituição de
trabalhadores em greve."
”Art. 4º Empresa de trabalho
temporário é a pessoa jurídica urbana,
devidamente registrada no Ministério do
Trabalho e Emprego, responsável pela
colocação de trabalhadores à disposição de
outras empresas temporariamente. (NR)
Parágrafo único. É vedada a
organização ou a manutenção da atividade
de trabalho temporário destinada ao
fornecimento de mão-de-obra a empresas
integrantes do mesmo grupo econômico,
nos temos definidos pelo art. 2º da
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.“
”Art. 5º Empresa tomadora de serviços
é a pessoa física, jurídica ou entidade a ela
equiparada que celebra contrato de
prestação de trabalho temporário com a
empresa definida no art. 4º desta Lei. (NR)"
”Art.
6º
São
requisitos
para
funcionamento e registro da empresa de
trabalho temporário no Ministério do
Trabalho e Emprego: (NR)

54

ANAIS DO SENADO FEDERAL

I — prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica — CNPJ, do
Ministério da Fazenda; (NR)
II — registro no Cartório de Registro
de Pessoas Jurídicas; (NR)
III — prova de recolhimento da
contribuição devida ao sindicato; (NR)
IV — capital integralizado em valor
igual ou superior a R$250.000,00 (duzentos
e cinqüenta mil reais); (NR)
".............................................................
”Art. 9º O contrato celebrado pela
empresa de trabalho temporário e a
tomadora de serviços será por escrito, ficará
à disposição da autoridade fiscalizadora no
estabelecimento da tomadora de serviços e
conterá: (NR)
I - qualificação das partas;
II — motivo justificador da demanda de
trabalho temporário;
III — prazo da prestação de serviços;
IV — prazo e valor da prestação de
serviços;
V — valor da remuneração dos
trabalhadores temporários;
VI — forma de fiscalização pela
tomadora de serviços das obrigações
trabalhistas
e
previdenciárias
de
responsabilidade direta da empresa de
trabalho temporário feita pela tomadora de
serviços;
VII — multa e indenização pelo
descumprimento de cláusula contratual ou
de obrigações trabalhistas e previdenciárias.
§ 1º Durante a vigência do contrato, a
direção técnica sobre os trabalhadores
temporários será exercida pela tomadora de
serviços.
§ 2º O contrato de trabalho temporário
pode versar sobre o desenvolvimento de
atividades-meio e atividades-fim a serem
executadas na empresa tomadora de
serviços.“
”Art. 10. O contrato de trabalho
temporário, com relação ao mesmo
trabalhador, não poderá exceder o prazo de
seis meses. (NR)
§ 1º o contrato poderá ser prorrogado
por até três meses além do prazo
estabelecido no caput, quando comprovada
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a manutenção das condições que o
ensejaram.
§ 2º O prazo previsto neste artigo
poderá ser alterado mediante acordo ou
convenção coletiva da categoria.
§ 3º Não se aplica ao trabalhador
temporário, contratado pela tomadora de
serviços, o contrato de experiência previsto
no parágrafo único do art. 445 da
Consolidação das Leis do Trabalho — CLT.
§ 4º O trabalhador temporário somente
poderá ser contratado pela mesma
tomadora de serviços para novo contrato
temporário após noventa dias do término do
contrato anterior.
§ 5º A contratação anterior ao prazo
previsto no § 4º caracteriza vínculo
empregatício com a tomadora.“
”Art. 11. ...............................................
Parágrafo único. Registrar-se-á na Carteira de Trabalho e Previdência Social do
trabalhador sua condição de temporário. (NR)“
”Art. 12. São assegurados ao
trabalhador temporário, durante o período
em que estiver à disposição da empresa
tomadora de serviços, os seguintes
direitos:(NR)
I _ salário equivalente ao percebido
pelos empregados que trabalham na
mesma função ou cargo na tomadora: (NR)
II _ jornada de trabalho de oito horas diárias e quarenta e quatro semanais ou, caso
seja adotada jornada inferior, a praticada na
empresa tomadora de serviços; (NR)
III _ contrato de trabalho por escrito;
(NR)
IV _ proteção previdenciária e contra
acidentes do trabalho; (NR)
V _ extensão dos direitos previstos em
acordo ou negociação coletiva ou no
estatuto da empresa para os empregados
da empresa tomadora de serviços; (NR)
VI _ o contrato de trabalho poderá
prever o sistema de pagamento mensal das
parcelas relativas ao Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço _ FGTS às férias
proporcionais, décimo terceiro salário proporcional aos empregados temporários até
trinta dias; (NR)
.............................................................."
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Seção II
Da Prestação de Serviços a Terceiros
Art. 3º Empresa prestadora de serviços a
terceiros é a pessoa jurídica de direito privado
destinada a prestar à contratante serviços
determinados e específicos, diversos da atividade
econômica por esta desenvolvida.
§ 1º A empresa prestadora de serviços contrata,
remunera e dirige o trabalho realizado por seus
trabalhadores.
§ 2º Os trabalhadores das empresas de
prestação de serviços não se subordinam ao poder
diretivo, técnico ou disciplinar da empresa
contratante.
Art. 4º São requisitos para o funcionamento de
empresa de prestação de serviços a terceiros:
I _ registro no Cartório de Registro de Pessoas
Jurídicas;
II _ prova de inscrição no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica _ CNPJ;
III _ recolhimento da contribuição devida ao
sindicato;
IV _ cap i tal integralizado em valor igual ou su pe rior a R$250.000,00(duzentos e cinqüenta mil reais).
V _ registro na Junta Comercial;
VI _ as empresas que possuirem em seu objeto
so cial o trabalho temporário e a terceirização poderão
operar com o capital único de R$250.000,00
(duzentos e cinqüenta mil reais).
Art. 5º Empresa contratante é a pessoa física ou
jurídica que celebra contrato com empresa de
prestação de serviços para a execução de atividades
diversas daquelas por ela desenvolvidas.
Art. 6º O contrato de prestação de serviços
conterá:
I _ qualificação das partes;
II _ especificação do serviço a ser prestado;
III _ prazo para a realização do serviço;
IV _ valor;
V _ forma de fiscalização das obrigações
trabalhistas e previdenciárias da empresa de
prestação de serviços pela empresa contratante;
VI _ multa e indenização pelo descumprimento
de cláusula contratual ou de obrigações trabalhistas e
previdenciárias.
Seção III
Disposições Gerais
Art. 7º É vedada à empresa contratante a
utilização dos trabalhadores em atividades distintas
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daquelas que foram objeto do contrato com a
empresa prestadora de serviços.
Art. 8º É vedada a contratação para prestação
de serviços entre empresas do mesmo grupo
econômico, nos termos do art. 2º da Consolidação
das Leis do Trabalho _ CLT.
Art. 9º Os serviços contratados poderão ser
executados nas instalações físicas da empresa
contratante ou em outro local por ela designado.
§ 10. É responsabilidade da empresa
contratante garantir as condições de segurança,
higiene e salubridade dos trabalhadores.
§ 2º a empresa contratante garantirá ao
trabalhador da apresa de prestação de serviços o
mesmo atendimento médico e ambulatorial destinado
aos seus empregados, existente nas dependências
da contratante.
Art. 1º A empresa contratante é solidariamente
responsável pelas obrigações trabalhistas e
previdencíárias referentes ao período em que ocorrer
a prestação de serviços.
Art. 11. As empresas de trabalho temporário e
as empresas prestadoras de serviços a terceiros já
em funcionamento terão, a partir da publicação desta
lei, o prazo de um ano para integralizar o cap i tal so cial
mínimo e de sessenta dias para se adequarem às
demais exigências.
Art. 12. O descumprimento desta lei sujeita a
empresa infratora ao pagamento de multa de
R$5.000,00 (cinco mil reais) por trabalhador
envolvido.
Parágrafo único. A fiscalização, autuação e o
processo de imposição das multas reger-se-ão pelo
Título VII da Consolidação das Leis do Trabalho _
CLT.
Art. 13. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
PROJETO DE LEI ORIGINAL
Nº 4.302, de 1998
Dispõe sobre as relações de trabalho na
empresa de trabalho temporário e na empresa de
prestação de serviços a terceiros, e dá outras
providências;
O Congresso Nacional decreta:
MI. 1º As relações de trabalho na empresa de
trabalho temporário e na tomadora de seus Serviços,
e na empresa de prestação de serviços a terceiros e
na contratante de seus serviços regem-se pelo
disposto nesta lei.
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Capítulo I
Da Empresa de Trabalho Temporário
Art 2º Compreende-se como empresa de trabalho
temporário a pessoa jurídica, de natureza comercial, cuja
atividade consiste em colocar, temporariamente,
trabalhadores por ela remunerados e assistidos à
disposição de outra empresa, urbana ou rural.
Art. 3º Compreende-se como empresa
tomadora de serviço ou cliente a pessoa física ou
jurídica, urbana ou rural, que celebrar contato com
empresa de trabalho temporário, objetivando atender
a necessidade transitária de substituição de seu
pessoal regular e permanente, não decorrente de
greve, a demanda extraordinária de serviços ou a
necessidade decorrente de variações estacionais da
atividade agrária.
Parágrafo único. Considera-se extraordinária a
demanda de serviços oriunda de fatores imprevisíveis
ou aquela derivada de fatores cuja ocorrência,
embora previsível, seja intermitente ou periódica em
escala anual.
Art. 4 Compreende-se como trabalhador
temporário a pessoa física contratada por empresa
de trabalho temporário para prestação de serviços
em outra empresa, destinada a atender a
necessidade transitória de substituição de pessoal
regular e permanente, a demanda extraordinária de
serviços ou a necessidade decorrente de variações
estacionais da atividade agrária.
Art. 5º São requisitos para o funcionamento das
empresas de trabalho temporário:
I _ prova de constituição da firma com o
competente registro na Junta Comercial da unidade
da federação em que tenha sede;
II _ prova de possuir cap i tal so cial igual ou su pe rior ao valor equivalente a 50.000 (cinqüenta mil)
Unidades Fiscais de Referência _ UFIR;
III _ prova de entrega da Relação Anual de
Informações Sociais _ RAIS, bem como
apresentação do Certificado de Regularidade junto
ao Instituto Nacional do Seguro Social _ INSS e do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço _ FGTS;
IV _ prova de recolhimento da contribuição
sindical:
V _ prova de inscrição no Cadastro Geral de
Contribuintes do Ministério da Fazenda.
Art. 6º O contrato firmado entre a empresa de
trabalho temporário e a empresa tomadora de serviço
ou cliente será obrigatoriamente escrito, e ficará à
disposição da autoridade fiscalizadora na sede da
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empresa tomadora de serviço ou cliente, dele
constando, expressamente, o motivo justificador da
demanda de trabalho temporário e as modalidades
de remuneração da prestação de serviço.
§ lº Durante a vigência do contato de trabalho, a
empresa de trabalho temporário transfere o poder
diretivo sobre os seus trabalhadores à empresa
tomadora de serviço ou cliente.
§ 2º O trabalhador temporário pode atuar tanto
na atividade-meio quanto na atividade-fim da
tomadora de serviço ou cliente.
Art. 7º O contrato entre a empresa de trabalho
temporário e a tomadora de serviço ou cliente, com
relação a um mesmo empregado, somente poderá
exceder de seis meses, prorrogáveis por mais três
meses, quando atendido um dos seguintes
pressupostos:
I _ prestação de serviços destinada a atender
necessidade transitória de substituição de pessoal
regular e permanente, não decorrente de greve, que
exceder de seis meses;
II _ manutenção das circunstâncias que
geraram acréscimo extraordinário dos serviços e
ensejaram a contratação de trabalho temporário.
Parágrafo único. A prorrogação somente será
permitida quando não implicar na diminuição dos
postos de trabalho do quadro permanente de
empregados da tomadora de serviço ou cliente,
considerando-se como base a média do número de
empregados permanentes nos últimos dozes meses
anteriores à prorrogação.
Art. 8º O contato de trabalho celebrado ente a
empresa de trabalho temporário e cada um dos
trabalhadores colocados à disposição da tomadora
de serviço ou cliente será obrigatoriamente escrito,
dele constarão expressamente os direitos conferidos
aos trabalhadores por esta lei, e ficará à disposição
da autoridade fiscalizadora na sede da empresa de
trabalho temporário, juntamente com a comprovação
do recolhimento das contribuições previdenciárias e
do FGTS.
§ lº O registro do trabalhador temporário
limitar-se-á à anotação na Carteira de Trabalho e
Previdência Social _ CTPS de sua condição de
temporário e o período correspondente ao início e
término do contrato.
§ 2º A empresa de trabalho temporário é
obrigada a elaborar folha de pagamento es pe cial para
os trabalhadores temporários.
§ 3º É nula, não produzindo qualquer efeito, a
cláusula de reserva que proíba a contratação do
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trabalhador pela empresa tomadora de serviço ou
cliente ao fim do prazo em que ele tenha sido
colocado à sua disposição pela empresa de trabalho
temporário.
Art. 9º São assegurados ao trabalhador
temporário os seguintes direitos:
I _ remuneração equivalente à percebida pelos
empregados de igual categoria da tomadora de
serviço ou cliente, calculada com base na carta
horária, garantida em qualquer hipótese a percepção
do salário mínimo;
II _ jornada de oito horas, salvo disposição legal
em contrário, remuneradas as horas extraordinárias,
não excedentes de duas, com acréscimo de no
mínimo 50% (cinqüenta por cento);
III _ pagamento de férias proporcionais, no caso
de dispensa sem justa causa ou término do prazo
pré-fixado no contrato de trabalho, calculado na base
de 1/12 (um doze avos) do último salário percebido,
por mês trabalhado, considerando-se como mês
completo a fiação igual ou su pe rior a 15 (quinze) dias,
acrescido do 1/3 (um terço) previsto no artigo 7º,
inciso XVII, da Constituição Federal;
IV _ décimo terceiro salário;
V _ repouso semanal remunerado;
VI _ adicional por trabalho noturno, insalubre ou
perigoso;
VII _ recolhimento para o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço _ FGTS;
VIII _ seguro contra acidente do trabalho;
IX _ proteção previdenciária nos termos da Lei
Orgânica da Previdência Social.
Parágrafo único. A tomadora de serviço ou cliente é
obrigada a comunicar, nos termos da legislação em
vigor, à empresa de trabalho temporário a ocorrência de
todo acidente cuja vítima seja um trabalhador posto à
sua disposição, considerando-se local de trabalho para
os trabalhadores temporários tanto aquele onde se
efetua a prestação do trabalho quanto a sede da
empresa de trabalho temporário.
Art. 10. Constituem justa causa para rescisão do
contrato do trabalhador temporário os atos e
circunstâncias enumerados nos artigos 482 e 483 da
Consolidação das Leis do Trabalho _ CLT, que
ocorram entre o trabalhador e a empresa de trabalho
temporário ou entre ele e a tomadora de serviço ou
cliente onde estiver prestando o serviço.
Art. 11. A empresa de trabalho temporário é
obrigada a fornecer, mensalmente, à tomadora de
serviço ou cliente comprovação do pagamento dos
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salários e da regularidade de sua situação com a
Previdência Social e o FGTS, bem como cópias das
respectivas guias de recolhimento.
Art. 12. A tomadora de serviço ou cliente
responde subsidiariamente pelas obrigações
trabalhistas e previdenciárias garantidas por esta lei,
no tocante ao período em que o trabalhador estiver
sob seu poder diretivo.
Art. 13. O Ministério do Trabalho fiscalizará o
cumprimento das disposições desta lei, especialmente
no tocante à manutenção, no âmbito da empresa
tomadora de serviço ou cliente, das condições previstas
no seu art. 4º e no parágrafo único do seu art. 7º.
Parágrafo único. O descumprimento do disposto
no art. 4º desta lei enseja o encaminhamento de
relatório circunstaciado pela autoridade fiscalizadora
ao Ministério Público do Trabalho, conforme previsto
na Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993.
Art. 14. É vedado à empresa de trabalho
temporário cobrar do trabalhador qualquer
importância a título de intermediação de
mão-de-obra, podendo apenas efetuar os descontos
previstos em lei ou em convenção ou acordo coletivo.
Art. 15. As alterações, durante a respectiva
vigência, do contrato firmado entre a empresa de
trabalho temporário e a tomadora de serviço ou
cliente, que tenham por objeto a redução ou o
aumento do número de trabalhadores colocados à
sua disposição, serão formalizadas mediante termo
aditivo, observado o disposto no artigo 6º desta lei.
Art. 16. É vedado à empresa de trabalho
temporário ter ou utilizar em seus serviços
trabalhador temporário, salvo nas hipóteses previstas
no artigo V desta lei ou quando a respectiva utilização
decorrer de contato por ela firmado com outra
empresa de trabalho temporário.
Art. 17. As infrações ao disposto nesta lei serão
penalizadas com multa de 170 Unidades Fiscais de
Referência _ UFIR, por trabalhador prejudicado,
dobrada no caso de reincidência.
Art. 18. Com pete à Justiça do Trabalho dirimir os
litígios ocorrentes entre as empresas de trabalho
temporário e seus trabalhadores.
CAPÍTULO II
Da Empresa de Prestação de
Serviços a Terceiros
Art. 19. Considera-se empresa de prestação de
serviços a terceiros a pessoa jurídica de direito
privado, legalmente constituída, que se destina a
prestar determinado e específico serviço para outra
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empresa, fora do âmbito das atividades-fim e normais
da tomadora dos serviços.
§ 1º As relações de trabalho entre a empresa de
prestação de serviços a terceiros e seus empregados
são regidas pela CLT.
§ 2º A empresa de prestação de serviços a
terceiros contrata, remunera e dirige o trabalho
realizado por seus empregados.
§ 3º Os empregados das, empresas de
prestação de serviços a terceiros não se subordinam
ao poder diretivo, técnico e disciplinar da empresa
contratante.
Art. 20. Considera-se contratante, para os efeitos
desta lei, a pessoa física ou jurídica, que celebrar
contrato com empresa de prestação de serviços a
terceiros com a finalidade de contratar serviços:
§ 1º Para a celebração de contrato en tre a empresa
de prestação de serviços a terceiros e a contratante, as
atividades desenvolvidas por ambas, bem como suas
finalidades, serão necessariamente distintas.
§ 2º Dependendo da natureza dos serviços
contratados, a sua prestação poderá desenvolver-se
nas instalações físicas da contratante ou em outro lo cal por ela determinado, garantindo-se aos
empregados as condições de segurança e saúde no
ambiente de trabalho, previstas pela legislação
trabalhista e pelos atos normativos expedidos pela
autoridade competente.
§ 3º É vedado à contratante manter trabalhador
em atividade diversa daquela para a qual ele foi
contratado pela empresa de prestação de serviços a
terceiros.
Art. 21. A contratante é subsidiariamente
responsável pelas obrigações trabalhistas e
previdenciárias garantidas por esta lei, no tocante ao
período em que ocorrer a prestação dos serviços.
§ 1º Quando pertencentes ao mesmo grupo
econômico, a empresa contratante é solidariamente
responsável pelas obrigações trabalhistas e
previdenciárias relativas ao período de duração do
contrato, por ela firmado com a empresa de prestação
de serviços a terceiros.
§ 2º A empresa de prestação de serviços a
terceiros é obrigada a fornecer, mensalmente, à
contratante comprovação do pagamento dos salários
e da regularidade dc sua situação com a Previdência
Social e o FGTS, bem como cópia das respectivas
guias de recolhimento.
Art. 22. Presentes os elementos constitutivos da
relação de emprego previstos na CLT, configurar-se-á
o vínculo empregatício entre a empresa contratante e
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os trabalhadores colocados à sua disposição pela
empresa de prestação de serviços a terceiros, o
mesmo ocorrendo quando o trabalho por eles
prestado caracterizar desvio de função.
CAPÍTULO III
Disposições Gerais
Art. 23. A empresa de trabalho temporário e a de
prestação de serviços a terceiros poderão adotar
como objeto social, simultaneamente, o fornecimento
de trabalho temporário e a prestação de serviços a
terceiros.
Parágrafo único. Caso opte pelo objeto social
referido no caput deste artigo, a empresa de trabalho
temporário e a de prestação de serviços a terceiros
elaborarão a folha de pagamento es pe cial prevista no
§ 2º do art. 8º desta lei.
Art. 24. As empresas de trabalho temporário e
as de prestação de serviços a terceiros em
funcionamento na data da vigência desta lei terão o
prazo de noventa dias, a contar de sua publicação,
para se adequar às exigências nela contidas.
Art. 25. O disposto nesta lei não se aplica às
empresas de vigilância e de transporte de valores,
permanecendo as respectivas relações de trabalho
reguladas por legislação especial e subsidiariamente
pela CLT.
Art. 26. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 27. Revogam-se as disposições em
contrário, especialmente a Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974.
MENSAGEM Nº 344,
DE 19 DE MARÇO DE 1998 ,
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal, submeto à elevada deliberação de Vossas
Excelências o texto do projeto de lei que “Dispõe
sobre as relações de trabalho na empresa de trabalho
temporário e na empresa de prestação de serviços a
terceiros, e dá outras providências”.
Brasília, 19 de março de 1998. _ Fernando
Henrique Cardoso.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 14/GM/MTb,
DE 18 DE MARÇO DE 1998
(Do Sr. Ministro de Estado do Trabalho)
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à elevada consideração de Vossa
Excelência a anexa proposta de Projeto de Lei, “que
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dispõe sobre as relações de trabalho na empresa de
trabalho temporário e na empresa de prestação de
serviços a terceiros, e dá outras providências”.
2. O trabalho temporário, antes de ser
disciplinado pela Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de
1974, foi du rante longo tempo objeto de desordenada
contratação, com flagrantes violações de normas
trabalhistas de ordem pública.
3. Elaborada em período caracterizado pela
forte presença do Estado nas relações do trabalho, a
referida lei teve como conseqüência um significativo
controle no funcionamento das empresas de trabalho
temporário representado pela imposição do registro
destas no Ministério do Trabalho.
4. Por outro lado, o frágil desenvolvimento
tecnológico e a restrição de direitos que
caracterizavam o meio ru ral viabilizavam a adoção do
trabalho temporário apenas no meio urbano.
5. Além dessa restrição, que com o tempo
passou a ser desnecessária, a impossibilidade legal
de que empresas de trabalho temporário e empresas
prestadoras de serviços a terceiros possam ofertar no
mercado ambas as modalidades, simultaneamente,
tem causado dificuldades tanto para o funcionamento
das mesmas quanto para o processo de
restruturação das empresas tomadoras ou clientes,
cuja dinâmica exige cada vez maior flexibilidade.
6. As empresas de prestação de serviços a
terceiros, por sua vez, têm sido tratadas, no que se refere
à legislação trabalhista, no contexto da Consolidação das
Leis do Trabalho _ CLT, e, no caso específico das
empresas de vigilância e de transporte de valores, nos
limites da Lei nº 7.102/83, gerando restrições de toda
ordem ao funcionamento dessas empresas.
7. No atual contexto de inserção da economia
brasileira em um mundo globalizado e de modernização
das formas de produção, faz-se necessária a adaptação
dos instrumentos normativos que regem o mundo do
trabalho, em busca de maior flexibilidade nas formas de
contratação e de procedimentos mais ágeis e
adequados à realidade das empresas.
8. Enumera-se, a seguir, a série de inovações à
legislação em vigor propostas pela presente medida,
bem como suas conseqüências, para o mundo do
trabalho.
9. Primeiramente, o conceito de empresa de
trabalho temporário fica mais abrangente,
permitindo-se sua aplicação ao meio rural, o que
garante a este setor importante instrumento de
contratação e proporciona ao trabalhador rural
maiores garantias (ementa, art. 2º, art. 3º e art. 4º).
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10. O conceito de trabalhador temporário fica
igualmente ampliado, subtraindo-se dele a expressão
“devidamente qualificado”, o que afastará interpretações
restritivas quanto ao tipo de trabalhador que pode ser
objeto de contratação temporária (art. 4º)
11. Ademais, o registro no Ministério do Trabalho é
eliminado. A exigência contida na lei anterior representa
desnecessário controle estatal sobre a organização das
empresas de trabalho temporário e redunda em
burocratização do funcionamento das mesmas,
obrigando-as a efetuar procedimentos que não garantem
necessariamente seu melhor funcionamento.
12. O prazo de contratação, por sua vez, é
dilatado, passando a ser de seis meses, prorrogáveis
por mais três. Este dispositivo permite que as
empresas disponham dos trabalhadores temporários
por um prazo mais significativo e consentâneo à
realidade. Em contrapartida, as empresas tomadoras
ou clientes somente poderão utilizar-se da
prorrogação caso não haja diminuição do número de
postos de trabalho do seu quadro de empregados
permanentes. Assim, combate-se a precarização dos
direitos trabalhistas derivada de substituição de
postos de trabalho permanentes por trabalhadores
temporários, ao mesmo tempo em que novas
contratações são estimuladas (art. 7º)
13. Por meio do dispositivo introduzido pelo art. 12,
fica estabelecida responsabilidade subsidiária da
empresa tomadora ou cliente quanto aos direitos
trabalhistas que não venham a ser atendidos pela
empresa de trabalho temporário, no penado em que os
trabalhadores estiverem sob o poder diretivo daquela
primeira. Tal dispositivo é de fundamental importância na
medida em que visa a compensar a proposta de retirada
do controle exercido pelo Ministério do Trabalho por meio
do registro de empresas de trabalho temporário. O
controle deverá ser exercido pelas próprias empresas
tomadoras ou clientes, que terão o interesse em firmar
contratos apenas com empresa realmente idôneas e com
capacidade financeira para arcar com os custos
trabalhistas, sob pena de suportar o ônus de uma
contratação indevida.
14. Propõe-se, também, por meio dos artigos 19
a 22, a introdução de dispositivos regulamentadores
das empresas de prestação de serviço a terceiros.
Com exceção das empresas de vigilância e de
transportes de valores, as demais empresas desse
setor não possuem regulação legal adequada.
15. Fica ainda estabelecida a responsabilidade
solidária entre a empresa de prestação de serviços a
terceiros e a empresa contratante quando ambas
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pertencerem ao mesmo grupo econômico. Tal
dispositivo permite que a empresa de prestação de
serviços a terceiros forneça seus serviços a uma
empresa do mesmo grupo econômico e, por
conseqüência, estabelece as garantias aos
trabalhadores envolvidos nessa relação (art. 21).
16. Finalmente, fica estabelecida a permissão
para que as empresas de trabalho temporário e as
empresas de prestação de serviços a terceiros
possam adotar objeto social que as permita explorar,
simultaneamente, as duas atividades, desde que
estabelecidas algumas garantias. Deverão, nesse
caso, manter folha de pagamento especial para os
trabalhadores temporários (art. 23).
17. Com as mudanças propostas, pretende-se
facilitar e desburocratizar a contratação do trabalho,
sem prescindir dos direitos básicos garantidos aos
trabalhadores, gerando-se, dessa forma, a abertura
de novos postos de trabalho.
18. São estas, Senhor Presidente, as razões
que submeto a Vossa Excelência para a
apresentação do presente Projeto de Lei, a ser
encaminhado à apreciação do Congresso Nacional.
Respeitosamente, _ Paulo Paiva, Ministro de
Estado do Trabalho.
ANEXO À EM DO MINISTÉRIO DO TRABALHO
Nº 14, DE 18-3-98
1. Síntese do Problema ou da situação que
reclama providências:
Atualmente, torna-se necessária a adaptação da
nossa legislação trabalhista, e sua adequação às
demandas por flexibilidade nas formas de contratação e
nas relações que envolvem as empresas de trabalho
temporário, as empresas de prestação de serviço e as
empresas tomadoras ou clientes.
2. Soluções e providências contidas no ato
normativo ou na medida proposta:
Estabelece normas reguladoras para as
empresas de trabalho temporário, as empresas de
prestação de serviço e as empresas tomadoras ou
clientes de modo a ampliar seu alcance e flexibilizar
as condições de sua aplicação.
3. Alternativas existentes às medidas
propostas:
Alteração da legislação em vigor.
4. Custos:
Não ocasiona
5. Razões que justificam a urgência:
6. Impacto sobre o ambiente:
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7. Alterações propostas:
Texto anual
Texto proposto
8. Síntese do parecer do órgão jurídico:
Pela constitucionalidade da matéria.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI Nº 6.019, DE 3 DE JANEIRO DE 1974
Dispõe sobre o trabalho temporário
nas empresas urbanas, e dá outras
providências.
O Presidente da República:
Faço sa ber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º É instituído o regime de trabalho
temporário, nas condições estabelecidas na presente
lei.
Art. 2º Trabalho temporário é aquele prestado
por pessoa física a uma empresa, para atender à
necessidade transitória de substituição de seu
pessoal regular e permanente ou a acréscimo
extraordinário de serviços.
Art. 3º É reconhecida a atividade da empresa de
trabalho temporário que passa a integrar o plano
básico do enquadramento sindical a que se refere o
art. 577 da Consolidação da Leis do Trabalho.
Art. 4º Compreende-se como empresa de
trabalho temporário a pessoa física ou jurídica
urbana, cuja atividade consiste em colocar à
disposição de outras empresas, temporariamente,
trabalhadores, devidamente qualificados, por elas
remunerados e assistidos.
Art. 5º O funcionamento da empresa de trabalho
temporário dependerá de registro no Departamento
Nacional de Mão-de-Obra do Ministério do Trabalho e
Previdência Social.
Art. 6º O pedido de registro para funcionar
deverá ser instruído com os seguintes documentos:
a) prova de constituição da firma e de
nacionalidade brasileira de seus sócios, com o
competente registro na Junta Comercial da localidade
em que tenha sede;
b) prova de possuir capital social de no mínimo
quinhentas vezes o valor do maior salário mínimo
vigente no País;
c) prova de entrega da relação de trabalhadores
a que se refere o art. 360 da Consolidação as Leis do
Trabalho, bem como apresentação do Certificado de
Regularidade de Situação, fornecido pelo Instituto
Nacional de Previdência Social;
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d) prova de recolhimento da Contribuição
Sindical;
e) prova da propriedade do imóvel-sede ou
recibo referente ao último mês, relativo ao contrato de
locação;
f) prova de inscrição no Cadastro Geral de
Contribuintes do Ministério da Fazenda.
Parágrafo único. No caso de mudança de sede
ou de abertura de filiais, agências ou escritórios, é
dispensada a apresentação dos documentos de que
trata este artigo, exigindo-se, no entanto, o
encaminhamento prévio ao Departamento Nacional
de Mão-de-Obra de comunicação por escrito, com
justificativa e endereço da nova sede ou das unidades
operacionais da empresa.
Art. 7º A empresa de trabalho temporário que
estiver funcionando na data da vigência desta lei terá
o prazo de noventa dias para o atendimento das
exigências contidas no artigo anterior.
Parágrafo único. A empresa infratora do
presente artigo poderá ter o seu funcionamento
suspenso, por ato do Diretor-Geral do Departamento
Nacional de Mão-de-Obra, cabendo recurso ao
Ministro de Estado, no prazo de dez dias, a contar da
publicação do ato no Diário Oficial da União.
Art. 8º A empresa de trabalho temporário é
obrigada a fornecer ao Departamento Nacional de
Mão-de-Obra, quando solicitada, os elementos de
informação julgados necessários ao estudo do
mercado de trabalho.
Art. 9º o contrato entre a empresa de trabalho
temporário e a empresa tomadora de serviço ou cliente
deverá ser obrigatoriamente escrito e dele deverá
constar expressamente o motivo justificador da demanda
de trabalho temporário, assim como as modalidades de
remuneração da prestação de serviço.
Art. 10. O contrato entre a empresa de trabalho
temporário e a empresa tomadora ou cliente, com
relação a um mesmo empregado, não poderá exceder
de três meses, salvo autorização conferida pelo órgão lo cal do Ministério do Trabalho e Previdência Social,
segundo instruções a serem baixadas pelo
Departamento Nacional de Mão-de-Obra.
Art. 11. O contrato de trabalho celebrado entre
empresa de trabalho temporário e cada um dos
assalariados colocados à disposição de uma
empresa tomadora ou cliente será, obrigatoriamente,
escrito e dele deverão constar, expressamente, os
direitos conferidos aos trabalhadores por esta lei.
Parágrafo único. Será nula de pleno direito
qualquer cláusula de reserva, proibindo a contratação
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do trabalhador pela empresa tomadora ou cliente ao
fim do prazo em que tenha sido colocado à sua
disposição pela empresa de trabalho temporário.
Art. 12. Ficam assegurados ao trabalhador
temporário os seguintes direitos:
a) remuneração equivalente à percebida pelos
empregados de mesma categoria da empresa
tomadora ou cliente calculados à base horária,
garantida, em qualquer hipótese, a percepção do
salário mínimo regional;
b) jornada de oito horas, remuneradas as horas
extraordinárias não excedentes de duas, com
acréscimo de 20% (vinte por cento);
c) férias proporcionais, nos termos do artigo 25
da Lei nº 5.107, de 13 de setembro de 1966;
d) repouso semanal remunerado;
e) adicional por trabalho noturno;
f) indenização por dispensa sem justa causa ou
término normal do contrato, correspondente a 1/12
(um doze avos) do pagamento recebido;
g) seguro contra acidente do trabalho;
h) proteção previdenciária nos termos do
disposto na Lei Orgânica da Previdência Social, com
as alterações introduzidas pela Lei nº 5.890, de 8 de
junho de 1973 (art. 5º, item III, letra ”c“, do Decreto nº
72.771, de 6 de setembro de 1973).
§ 1º Registrar-se-á na Cadeira de Trabalho e
Previdência Social do trabalhador sua condição de
temporário.
§ 2º A empresa tomadora ou cliente é obrigada
a comunicar à empresa de trabalho temporário a
ocorrência de todo acidente cuja vítima seja um
assalariado posto à sua disposição, considerando-se
local de trabalho, para efeito da legislação específica,
tanto aquele onde se efetua a prestação do trabalho,
quanto a sede da empresa de trabalho temporário.
Art. 13. Constituem justa causa para rescisão do
contrato do trabalhador temporário os atos e
circunstâncias mencionados nos artigos 482 e 483 da
Consolidação das Leis do Trabalho, ocorrentes entre
o trabalhador e a empresa de trabalho temporário ou
entre aquele e a empresa cliente onde estiver
prestando serviço.
Art. 14. As empresas de trabalho temporário são
obrigadas a fornecer às empresas tomadoras ou
clientes, a seu pedido, comprovante da regularidade
de sua situação com o Instituto Nacional de
Previdência Social.
Art. 15. A Fiscalização do Trabalho poderá exigir
da empresa tomadora ou cliente a apresentação do
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contrato firmado com a empresa de trabalho
temporário, e, desta última, o contrato firmado com o
trabalhador, bem como a comprovação do respectivo
recolhimento das contribuições previdenciárias.
Art. 16. No caso de falência da empresa de
trabalho temporário, a empresa tomadora ou cliente é
solidariamente responsável pelo recolhimento das
contribuições previdenciárias, no tocante ao tempo
em que o trabalhador esteve sob suas ordens, assim
como em referência ao mesmo período, pela
remuneração e indenização previstas nesta lei.
Art. 17. É defeso às empresas de prestação de
serviço temporário a contratação de estrangeiros
com visto provisório de permanência no País.
Art. 18. É vedado à empresa do trabalho
temporário cobrar do trabalhador qualquer
importância, mesmo a título de mediação, podendo
apenas efetuar os descontos previstos em lei.
Parágrafo único. A infração deste artigo importa
no cancelamento do registro para funcionamento da
empresa de trabalho temporário, sem prejuízo das
sanções administrativas e penais cabíveis.
Art. 19. Competirá à Justiça do Trabalho dirimir
os litígios entre as empresas de serviço temporário e
seus trabalhadores.
Art. 20. Esta lei entrará em vigor sessenta dias
após sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Brasília, 3 de janeiro de 1974; 153º da
Independência e 86º da República.
LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO
(Decreto-Lei nº 5.452, de 1º-5-1943)
....................................................................................
Art. 2º Considera-se empregador a empresa, in dividual ou coletiva, que, assumindo os riscos da
atividade econômica, admite, assalaria e dirige a
prestação pessoal de serviço.
§ 1º Equiparam-se ao empregador, para os
efeitos exclusivos da relação de emprego, os
profissionais liberais, as instituições de beneficência,
as associações recreativas ou outras instituições sem
fins lucrativos, que admitirem trabalhadores como
empregados.
§ 2º Sempre que uma ou mais empresas, tendo,
embora, cada uma delas, personalidade jurídica
própria, estiverem sob a direção, controle ou
administração de outra, constituindo grupo industrial,
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comercial ou de qualquer outra atividade econômica,
serão, para os efeitos da relação de emprego,
solidariamente responsáveis a empresa principal e
cada uma das subordinadas.
....................................................................................
Art. 445. O contrato de trabalho por prazo
determinado não poderá ser estipulado por mais de 2
(dois) anos, observada a regra do art. 451.
Parágrafo único. O contrato de experiência não
poderá exceder de 90 (noventa) dias.
....................................................................................
(À Comissão de Assuntos Sociais.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 4, DE 2001
(Nº 3.049/2000, na Casa de origem)
Dispõe sobre a concessão do
benefício
do
Seguro-Desemprego
a
pescadores artesanais durante os períodos
de defeso.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O pescador profissional que exerça sua
atividade de forma artesanal, individualmente ou em
regime de economia familiar, com ou sem auxílio
eventual de terceiros, fará jus ao benefício do
Seguro-Desemprego, no valor de um salário mínimo
mensal, durante o período de proibição de atividade
pesqueira, fixado pelo órgão competente.
§ 1º O benefício do Seguro-Desemprego a que
se refere este artigo será pago à conta do Fundo de
Amparo ao Trabalhador — FAT, instituído pela Lei nº
7.998, de 11 de janeiro de 1990.
§ 2º O período de proibição da atividade
pesqueira de que trata o caput será fixado pelo
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis — IBAMA, ou outro órgão que
vier a substituí-lo, em relação a espécie marinha, fluvial ou lacustre, a cuja captura o pescador se dedique.
§ 3º Para os efeitos desta lei, entende-se como
pescador profissional que exerça sua atividade de
forma artesanal aqueles pescadores que utilizam
embarcações de no máximo dez toneladas de
arqueação bruta.
§ 4º Entende-se por regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da
família é indispensável à própria subsistência e é
exercida em condições de mútua colaboração, sem
subordinação, e sem contratação de terceiros.
§ 5º Entende-se como auxílio eventual de
terceiros a colaboração mútua ocasionalmente
prestada incluindo parceiros, meeiros, cooperados,
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arrendatários, sem subordinação e sem remuneração.
Art. 2º Para se habilitar ao benefício, o pescador
deverá apresentar ao órgão competente do Ministério
do Trabalho e Emprego os seguintes documentos:
I — comprovante de registro geral de pescador
profissional emitido pelo Ibama/Sudepe ou outro
órgão que vier a substituí-lo ou matrícula junto à
Capitania dos Portos do Ministério da Marinha, nos
termos do disposto no § 1º do art. 28 do Decreto-Lei
nº 221, de 26 de fevereiro de 1967, devidamente
atualizados, emitidos, no mínimo, um ano antes da
data de início de proibição da pesca;
II — atestado da colônia a que esteja filiado, ou
do órgão do Ibama, ou outro órgão que vier a
substituí-lo, com jurisdição sobre a área onde atue o
pescador artesanal, comprovando:
a) o exercício da profissão, na forma do art. 1º;
b) dedicação à atividade, em caráter
permanente, durante o período transcorrido entre a
paralisação anterior àquela em curso;
c) não dispor de outras fontes de renda.
Parágrafo único. Na ausência dos órgãos de que
trata o inciso II, será admitida a declaração de dois
pescadores profissionais idôneos e devidamente
registrados, que deverão atestar que os pescadores
atendem os requisitos contidos nas alíneas a, b e c do
inciso II deste artigo;
III - comprovante de inscrição junto à
Previdência Social; e
IV — comprovante de que não está em gozo de
nenhum benefício de prestação continuada da
Previdência Social, exceto auxílio acidente e pensão
por morte.
Art. 3º Sem prejuízo das sanções civis e penais
cabíveis, todo aquele que fornecer ou beneficiar-se
de atestado falso para o fim de obtenção do benefício
de que trata esta lei estará sujeito a:
I — demissão do cargo que ocupa, se servidor
público;
II — perda do mandato, se presidente de
Colônia ou Federação;
III — suspensão de suas atividades
profissionais, com cassação do registro no Ibama, por
dois anos, se pescador profissional.
Art. 4º O benefício de que trata esta lei será
suspenso nas seguintes condições:
I — inicio de atividade remunerada;
II — início de percepção de outra renda;
III - morte do beneficiário;
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IV — desrespeito ao período de proibição da
pesca;
V — comprovação de falsidade nas informações
prestadas para obtenção do benefício.
Art. 5º O benefício assegurado nesta lei
somente poderá ser requerido a partir do novo
período de proibição da pesca.
Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7º Revoga-se a Lei nº 8.287, de 20
dezembro de 1991.
PROJETO DE LEI ORIGINAL
Nº 3.049, DE 2000
Dispõe sobre a concessão do
benefício
do
Seguro-Desemprego
a
pescadores artesanais durante os períodos
de defeso.
....................................................................................
§ 2º O período de proibição da atividade
pesqueira de que trata o caput será fixado pelo
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis — IBAMA, ou outro órgão que
vier a substituí-lo, em relação a espécie marinha, fluvial ou lacustre, a cuja captura o pescador se dedique.
§ 3º Para os efeitos desta lei, entende-se como
pescador profissional que exerça sua atividade de
forma artesanal, aqueles pescadores que utilizam
embarcações de no máximo 10 toneladas de
arqueação bruta.
§ 4º Entende-se por regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da
família ë indispensável à própria subsistência e é
exercida em condições de mútua colaboração, sem
subordinação, e sem contratação de terceiros.
§ 5º Entende-se com auxílio eventual de
terceiros a colaboração mútua ocasionalmente
prestada, incluindo parceiros, meeiros, cooperados,
arrendatários,
sem
subordinação
e
sem
remuneração.
Art. 2º Para se habilitar ao benefício o pescador
deverá apresentar ao órgão competente do
Ministérios do Trabalho e Emprego, os seguintes
documentos:
I. Comprovante de registro geral de pescador
profissional emitida pelo Ibama/Sudepe ou outro
órgão que vier a substituí-lo ou matrícula junto a
Capitania dos Portos do Ministério da Marinha, nos
termos do disposto no § 1º do art. 28 do Decreto —
Lei nº 221, de 28 de fevereiro de 1967, devidamente
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atualizados, emitidas, no mínimo, há um ano an tes da
data de início de proibição da pesca;
II. Atestado da colônia a que esteja filiado, ou do
órgão do Ibama, ou outro órgão que vier a substituí-lo,
com jurisdição sobre a área aonde atue o pescador
artesanal, comprovando:
a) o exercício da profissão, na forma do Art. 1º;
b) dedicação à atividade, em caráter
permanente, durante o período transcorrido entre a
paralisação anterior a aquela em curso;
c) não dispor de outras fontes de renda.
Parágrafo único. Na ausência dos órgãos que
trata o inciso II será admitida a declaração de dois
pescadores profissionais idôneos e devidamente
registrados, que deverão atestar que os pescadores
atende os requisitos contidos nas alíneas a, b e c do
inciso II; deste artigo.
III. Comprovante de inscrição junto à
Previdência Social; e
IV. Comprovante que não está em gozo de
nenhum benefício de prestação continuada da
Previdência Social, exceto auxílio acidente e pensão
por morte. Art. 3º Sem prejuízo das sanções civis e
penais cabíveis, todo aquele que fornecer ou
beneficiar-se de atestado falso para o fim de
obtenção do benefício de que trata esta lei estará
sujeito a:
I. demissão do cargo que ocupa, se servidor
público;
II. perda do mandato, se presidente de Colônia
ou Federação;
III. suspensão de sua atividades profissionais,
com cassação do registro no Ibama, por dois anos, se
pescador profissional.
Art. 4º O Benefício de que trata esta lei será
suspenso nas seguintes condições:
a) início de atividade remunerada;
b) início de percepção de outra renda;
c) morte do beneficiário;
d) desrespeito ao período de proibição da
pesca; e
e) comprovação de falsidade nas informações
prestadas para obtenção do benefício.
Art. 5º O benefício assegurado nesta lei
somente poderá ser requerido a partir do novo
período de proibição da pesca.
Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em
contrario, em especial a Lei nº 8.287, de 20 de
dezembro de 1991.
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Justificação
Uma das funções precípuas da lei é por fim a
situações geradoras de conflitos e/ou provocadoras
de injustiças. Lamentavelmente, não é o que vem
ocorrendo com a Lei nº 8.287/91, que estendeu o
direito ao seguro-desemprego para os pescadores
artesanais, du rante o período de defeso. Em que pese
estar em vigor há quase nove anos, essa Lei não
contemplou as reais necessidades desse segmento
profissional.
A primeira dificuldade se dá em razão de os
postos para requisição de seguro-desemprego não
aceitarem o registro de pescador profissional junto à
Capitania dos Portos como documento idôneo à
comprovação do exercício profissional dos
pescadores. Como o Ibama é uma entidade pouco
presente nas comunidades pesqueiras, toma-se
deveras dificultado a consecução da declaração
daquele Instituto, fato que facilmente se resolveria,
caso o registro expedido pela Capitania dos Portos
fosse aceito.
Outro empecilho é colocado no inc. I do art. 2º
da mesma lei, que determina o mínimo de três anos
de registro em carteira contados retroativamente da
data de publicação da lei, para requerimento do
benefício.
Como a pesca constitui-se em atividade
sazonalizada por imposição legal, em face do defeso,
sói acontecer que esse segmento de trabalhadores é
anualmente vítima de dispensa, não podendo cumprir
os requisitos previstos na lei geral do
seguro-desemprego. Geralmente seus contratos de
trabalho fazem-se para apenas cumprir tarefas durante o período liberado para pesca, o que não lhes
confere direito a requerer o seguro-desemprego, em
razão de não constituir-se a dispensa na modalidade
”sem justa causa“.
Já os pescadores cujos contratos de trabalho
são mantidos durante o período de defeso, ficam em
disponibilidade. Isso acarreta ônus à atividade
econômica da pesca e faz com que informalmente o
trabalhador se veja sujeito a trocar o não-pagamento
dos meses do defeso pela continuidade do vínculo
empregatício.
Este PL foi concebido a partir de uma série de
reuniões com representantes de pescadores e de
audiência com o Senhor Ministro do Trabalho e
Emprego, Dr. Francisco Osvaldo Domelles. Trata-se,
portanto, de uma iniciativa que aglutina os objetivos
constantes em todos os projetos de lei em trâmite na
Câmara e Senado Federal, além de corrigir
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distorções observadas na legislação, tendo o condão
de conciliar a supressão das injustiças perpetradas
contra os profissionais da pesca, notadamente os do
ramo artesanal, e de chamar à responsabilidade a
ação governamental que não pode mais omitir-se
ante ao tratamento inequânime dedicado à categoria
dos pescadores artesanais e as demais categorias de
trabalhadores.
Esperamos contar com o apoio dos nobres
pares à aprovação desta propositura que, sem
dúvida, contribuirá para o aprimoramento da
legislação do seguro-desemprego, aliando a
existência da lei ao cumprimento de suas funções.
Sala das Sessões, 18 de maio de 2000. _
Deputado José Pimentel PT _ CE, _ Deputado
Paulo Rocha PT _ PA, _ Deputada Luci Choiacki PT
_ SC.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA GERAL DA MESA
DECRETO-LEI Nº 221
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967
Dispõe sobre a proteção e estímulos à
pesca e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 28 Para a obtenção de matrícula de
pescador profissional é preciso autorização prévia da
Superintendência do Desenvolvimento da Pesca
(SUDEPE), ou de órgão nos Estados com delegação
de poderes para aplicação e fiscalização deste
decreto-lei.
§ 1º A matrícula será emitida pela Capitania dos
Portos do Ministério da Marinha, de acôrdo com as
disposições legais vigentes.
§ 2º Aos aprendizes será expedida matrícula
provisória.
....................................................................................
LEI Nº 7.998, DE 11 DE JANEIRO DE 1990.
Regula
o
Programa
do
Seguro-Desemprego, o abono salarial,
institui o Fundo de Amparo ao Trabalhador
(FAT), e dá outras providências.
....................................................................................
LEI Nº 8.287, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1991.
Dispõe sobre a concessão do
benefício de Seguro-Desemprego a

pescadores artesanais,
períodos de defeso.
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O Presidente da República,
Faço sa ber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º O pescador profissional que exerça sua
atividade de forma artesanal, individualmente ou em
regime de economia familiar, sem contratação de
terceiros,
fará
jus
ao
benefício
de
seguro-desemprego, no valor de um salário-mínimo
mensal, durante o período de proibição de atividade
pesqueira para a preservação da espécie.
§ 2º O benefício do seguro-desemprego a que
se refere este artigo será pago à conta do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT), instituído pela Lei nº
7.998, de 11 de janeiro de 1990.
§ 2º O período de proibição de atividade
pesqueira é o fixado pelo Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(IBAMA), em relação à espécie marinha, fluvial ou
lacustre, a cuja captura o pescador se dedique.
Art. 2º Para se habilitar ao benefício, o pescador
deverá apresentar ao órgão competente do Ministério
do Trabalho e da Previdência Social:
I _ certidão do registro de pescador profissional
no Ibama emitida, no mínimo, há três anos da data da
publicação desta lei;
II _ atestado da Colônia de Pescadores a que
esteja filiado, ou do órgão do Ibama, com jurisdição
sobre a área onde atue o pescador artesanal, ou, em
último caso, declaração de dois pescadores
profissionais idôneos, comprovando:
a) o exercício da profissão na forma do art. 1º
desta lei;
b) que se dedicou à atividade, em caráter
ininterrupto, durante o período transcorrido entre a
paralisação anterior e aquela em curso;
c) que a sua renda não é superior a
Cr$60.000,00 (sessenta mil cruzeiros) mensais, em
valores de dezembro de 1991, a serem atualizados
de acordo com a variação da TR;
III _ comprovantes do pagamento da
contribuição previdenciária.
Art. 3º Sem prejuízo das sanções civis e penais
cabíveis, todo aquele que fornecer ou beneficiar-se
de atestado falso para o fim de obtenção do benefício
de que trata esta lei estará sujeito a:
I _ demissão do cargo que ocupa, se servidor
público:
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II _ suspensão de suas atividades profissionais,
com cassação do seu registro no Ibama, por dois
anos, se pescador profissional.
Art. 4º O benefício assegurado nesta lei
somente poderá ser requerido a partir de 1º de janeiro
de 1992.
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6º Revogam-se as disposições em
contrário.
(À Comissão de Assuntos Sociais)
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pertencente à União ou às pessoas,
jurídicas da Administração indireta.
§ 1º Fica também proibida, uma vez dada a
denominação ao bem público, a mudança por outro
nome.
§ 2º A mudança de nome do bem público só
será feita quando se tratar de retorno à antiga
denominação."
Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 3º Revoga-se as disposições em contrário.
Justificação

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 5, DE 2001
Nnº 1.097/95, na Casa de origem)
Acrescenta parágrafos ao art. lº da
Lei nº 6.454, de 24 de outubro de 1977,
que dispõe sobre a denominação de
logradouros, obras, serviços e monumentos públicos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. lº O art. 1º da Lei nº 6.454, de 24 de outubro
de 1977, passa a vigorar acrescido dos seguintes
parágrafos:
”Art. 1º..............................................................
§ 1º Fica também proibida, uma vez dada a
denominação ao bem público, a mudança por outro
nome.
§ 2º A mudança de nome do bem público só
será feita quando se tratar de retorno à antiga
denominação.“
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
pu— blicação.
PROJETO DE LEI Nº 1.097, de 1995
Altera o artigo 1º da Lei nº 6.454, de
24 de outubro de 1977, que ”dispõe sobre a
denominação de logradouros, obras,
serviços e monumentos públicos, e dá
outras providências“;
O Congresso Nacional decreta:
Art. lº O artigo lº da lei nº 6.454, de 24 de outubro
de 1977, passa a vigorar com, a seguinte alteração:
Art. lº É proibido, em todo território
nacional, atribuir nome de pessoa viva a
bem público, de qualquer natureza,

Com a apresentação da presente proposição,
pretendemos modificar em parte a Lei nº 6.454, de 24
de outubro de 1977, que dispõe, sobre a
denominação de logradouros, obras, serviços e
monumentos públicos no País.
Assistimos, nos última meses, a constante
modificação de nomes de ruas e espaços públicos em
diversos centros urbanos do Brasil, o que
compromete sobremaneira a constituição de nossa
história e memória nacionais. Exemplo mais recente
se deu com a mudança do nome da Avenida
Visconde de Pirajá, na cidade do Rio de Janeiro para
Avenida Tom Jobim, sem o devido respeito à
população local do bairro de Ipanema, que já estava
acostumada à antiga denominação. Não é mais
possível admitir que a mudança do nome desses
espaços públicos, que constitua bens do Patrimônio
Cultural coletivo, seja feita ao bel—prazer dos
governantes.
Neste sentido, objetivemos com o projeto de lei
em pauta preservar as denominações tradicionais de
logradouros, obra, serviços e monumentos públicos,
evitando-se sucessivas substituições de nomes, que
venha comprometer a memória histórica do País.
Sala das Sessões, 18 de outubro de 1995. _
Deputado Antônio Jorge.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 6.454 — 24 DE OUTUBRO DE 1977
Dispõe sobre a denominação de logradouros,
obras serviços e monumentos públicos, e dá outras
Providências.
O Presidente da República,
Faço sa ber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte Lei.
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Art. 1º É proibido, em todo o território nacional.
atribuir nome de pessoa viva a bem público, de
qualquer natureza, pertencente à União ou às
pessoas jurídicas da Administração Indireta.
Art. 2º É Igualmente vedada a inscrição dos
nomes de autoridades ou admi nistradores em placas
Indicadoras de obras ou em veículo de propriedade
ou a serviço da Administração Pública direta ou
Indireta.
Art. 3º As proibições constantes desta lei ao
aplicáveis às entidades que, a qualquer título,
recebam subvenção ou auxílio dos cofres públicos
federais.
Art. 4º A Infração ao disposto nesta lei
acarretará aos responsáveis a perda do cargo ou
função pública que exercerem, e, no caso do artigo
3º, a suspensão da subvenção ou auxílio.
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Basília, 24 de outubro de 1977; 156º da
Independência e 89º da República. _ ERNESTO
GEISEL, Armando Falcão.
(Ás Comissões de Constituição,
Justiça e Cidadania e de Educação.)
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PROJETO DE LEI ORIGINAL
Nº 2.412, DE 1996
Dispõe sobre a existência de
etiqueta de orientação para a prevenção
do câncer de mama na fabricação e
comercialização de sutiãs.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Fica obrigatória a existência de uma
etiqueta com advertência e orientações para a
prevenção do câncer de mama em sutiãs fabricados
ou comercializados no País.
Parágrafo único. A referida etiqueta deverá
orientar cientificamente a feitura do auto-exame dos
selos com vistas à identificação de sinais
significativos para a prevenção e o tratamento
precoce do câncer de mama.
Art. 2º O Poder Executivo, através do Ministério
da Saúde, regulamentará a presente lei em até 90
(noventa) dias após a sua publicação.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 6, DE 2001
(Nº 2.412/96, na Casa de origem)
“Dispõe sobre a obrigatoriedade da
existência de etiqueta de orientação para
a prevenção do câncer de mama na
fabricação e comercialização de sutiãs.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É obrigatória a existência de etiqueta com
advertência e orientações para a prevenção do
câncer de mana em sutiãs fabricados ou
comercializados no País.
Parágrafo único. A etiqueta a que se refere o caput deverá orientar cientificamente a feitura do
auto—exame dos seios com vistas à identificação de
sinais significativos para a prevenção e o tratamento
precoce do câncer de mana.
Art. 2º O Poder Executivo, por intermédio do
Ministério da Saúde, regulamentará esta lei em até
noventa dias após a sua publicação.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Sabe-se que, no sexo feminino, os tumores de
colo uterino e de mama são os de maior incidência
em todas as regiões brasileiras (Prata, 1992).
O câncer de mama, especificamente, tem
assumido notória importância como problema de
saúde pública, sendo já a primeira causa de câncer
em mulheres de Porto Alegre, São Paulo e Campinas,
além de ocupar o segundo lugar nas demais cidades
com registros populacionais de câncer (Teixeira,
1991).
A significativa elevação da incidência deste tipo
de câncer ocorrida no Brasil nos últimos anos e a
tendência verificada nos estudos de transição
epidemiológica fazem crer que a sua
importância será cada vez maior em todas as
cidades.
Nos países mais desenvolvidos, o câncer de
mania tomou-se um verdadeiro terror para as
mulheres devido possibilidade de terem que realizar
mastectomias, parciais ou totais, que as desfiguram e
estigmatizam.
Este alerta e a preocupação com a grande
disseminação de casos faz aumentar a necessidade
de difundir as informações relativas ao câncer de
mama, especialmente aquelas que permitem a sua
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identificação e o tratamento precoces que evitam a
necessidade dos tratamentos mais traumáticos e
onerosos.
É neste sentido que apresentamos este projeto
de lei, com o propósito de criar mais uma fonte de
informação às mulheres sobre o câncer de mama,
ensinando, ao mesmo tempo, um meio simples e
utilíssimo para a detecção precoce de sians
importantes para sua prevenção e tratamento.
Contamos pois com o imprescindível apoio dos
ilustres colegas desta Câmara dos Deputados para a
sua adequada apreciação e aprovação.
Sala das Sessões, 9 de outubro de 1996. _
Deputado Jaques Wagner.
(Á Comissão de Assuntos Sociais)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 7, DE 2001
(Nº 3.334/97, na Casa de origem)
Acrescenta §§ 4º e 5º ao art. 29 da
Consolidação das Leis do Tratalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º
de maio 1943, para proibir anotações
desabonadoras na Carteira de Trabalho e
Previdência Social.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 29 da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º
de maio de 1943, passa a vigorar acrescido dos
seguintes parágrafos:
”Art. 29. ..............................................
§ 4º É vedado ao empregador efetuar
anotações desabonadoras à conduta do
empregado em sua Carteira de Trabalho e
Previdência Social.
§ 5º O descumprimento do disposto no
§ 4º deste artigo submeterá o empregador
ao pagamento de multa prevista no art. 52
deste Capítulo.“
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
PROJETO DE LEI ORIGINAL
Nº 3.334, DE 1997
Acrescenta parágrafo único ao art. 31
do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943 - Consolidação das Leis do Trabalho,
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proibindo anotações desabonadoras na
Carteira de Trabalho e Previdência Social.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O artigo 31 da Consolidação das Leis do
Trabalho passa a vigorar acrescido do seguinte
parágrafo:
”Art. 31. .........................................
Parágrafo único. E vedado ao empregador efetuar
anotações desabonadoras ao empregado em sua
Carteira de Trabalho e Previdência Social, sob pena de
sujeitar-se à multa prevista no art. 52 deste Capítulo.“
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação
Tem sido prática de certos empregadores, uma
minoria,
felizmente, efetuar anotações desabonadoras
aos empregados em suas Carteiras de Trabalho e
Previdência So cial. Tal procedimento, contudo, não se
coaduna com os princípios e com a finalidade social
de que se reveste o direito do trabalho.
A redação anterior da CLT, em seu artigo 32,
proibia expressamente a averbação de notas que
desabonassem a conduta do possuidor da Carteira
de Trabalho. Com o advento do Decreto-Lei nº 229, de
28 de fevereiro de 1967, aprovou-se nova redação
para o artigo, o qual permanece ainda hoje em vigor,
não mais subsistindo a menção expressa à proibição.
De qualquer sorte, o entendimento pacificado
tanto na doutrina quanto na jurisprudência é o de que
permanece vedado proceder anotado prejudicial ao
empregado em sua Carteira de Trabalho,
independentemente da atual redação do artigo.
Nossa intenção é a de tornar explícita,
novamente, no corpo da Consolidação das Leis do
Trabalho a proibição de anotar na CTPS questões
que depreciem o empregado quanto à sua vida
profissional, com respaldo nas decisões proferidas
pelas Cortes de Justiça trabalhistas e nos
posicionamentos manifestados por especialistas da
matéria, eliminando qualquer dúvida que possa surgir
sobre a questão.
Demonstrada a importância do tema e o seu
manifesto interesse público, esperamos contar com o
apoio de nossos ilustres Pares em sua aprovação.
Sala das Sessões, 26 de junho de 1997. –
Deputado Paulo Paim.
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 2.429, DE 2000

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO
(Decreto-Lei nº 5.452, de 1º-5-1943)

O Congresso Nacional decreta:
Artigo 1º Fica instituído, em âmbito nacional, o
Dia da televisão, a ser comemorado, anualmente, no
dia 18 de setembro.
Artigo 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 29. A Carteira de Trabalho e Previdência So cial será obrigatoriamente apresentada, contra
recibo, pelo trabalhador ao empregador que o admitir,
o qual terá o prazo de quarenta e oito horas para nela
anotar, especificamente, a data de admissão, a
remuneração e as condições especiais, se houver,
sendo facultada a adoção de sistema manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções a serem
expedidas pelo Ministério do Trabalho.
§ 1º As anotações concernentes à remuneração
devem especificar o salário, qualquer que seja sua
forma e pagamento, seja ele em dinheiro ou em
utilidades, bem como a estimativa da gorjeta.
§ 2º As anotações na Carteira de Trabalho e
Previdência Social serão feitas:
a) na data-base;
b) a qualquer tempo, por solicitação do
trabalhador;
c) no caso de rescisão contratual; ou
d) necessidade de comprovação perante a
Previdência Social.
§ 3º A falta de cumprimento pelo empregador do
disposto neste artigo acarretará a lavratura do auto
de infração, pelo Fiscal do Trabalho, que deverá, de
ofício, comunicar a falta de anotação ao órgão
competente, para o fim de instaurar o processo de
anotação.
....................................................................................
Art. 52. O extravio ou inutilização da Carteira de
Trabalho e Previdência Social por culpa da empresa
sujeitará esta à multa de valor igual a 15 (quinze)
vezes o valor-de-referência regional.
....................................................................................
(À Comissão de Assuntos Sociais.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 8, DE 2001
(Nº 2.429/2000, na Casa de origem)
Institui o Dia da Televisão.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído, em âmbito nacional, o Dia
da Televisão, a ser comemorado, anualmente, no dia
18 de setembro.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Institui o Dia da Televisão.

Justificação
No próximo dia 18 de setembro, completar-se-á
o cinqüentenário do início das transmissões
brasileiras de televisão.
Nessa data, em 1950, pela primeira vez, a PRF3
— TV Tupi/Difusora, levou ao ar o seu primeiro
programa pelas mãos do empreendedor e saudoso
Assis Chateaubriand.
O Brasil foi o pioneiro na América Latina a fazer
transmissões por televisão e foi o 4º país no mundo, o
que mostra a sua vocação para o futuro.
Desde então, o desenvolvimento da televisão no
Brasil se tornou extraordinário e atualmente é uma de
nossas fontes de captação de divisas, via exportação
de programas não só educacionais, mas também de
lazer e documentários.
Esse meio de comunicação, dada a sua
eficácia, tem se mostrado não só uma via excelente
de divulgação de mensagens de utilidade pública,
como formadora de opinião e incentivadora da
conscientização da cidadania. É inegável a sua
atuação em todos os campos, seja o político, o social,
cultural etc.
É evidente a sua influência nos mais variados
setores e nas mais longínquas paragens de nosso
país de dimensão continental.
Nada mais justo que se institua um dia para
homenagear os que se dedicaram e se dedicam à
televisão brasileira, uma das mais prósperas e
avançadas do mundo.
Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2000. –
Deputado Duilio Pisaneschi.
(À Comissão de Educação.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 9, DE 2001
(Nº 57/99, na Casa de origem)
Denomina “Aeroporto de Uberlândia
_ Ten. Cel. Aviador César Bombonato” o
aeroporto da cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. lº É denominado “Aeroporto de Uberlândia _
Ten. Cel. Aviador César Bombonato” o aeroporto
localizado na cidade de Uberlândia, Estado de Minas
Gerais.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 57, DE 1999
Denomina “Aeroporto Internacional de
Uberlândia Ten. Cel. Aviador César
Bombonato” o aeroporto da Cidade de
Uberlândia, Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta
Art. 1º É denominado ”Aeroporto Internacional
de Uberlândia _ Ten. Cel. Aviado: César Bombonato o
aeroporto localizado na Cidade de Uberlândia,
Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação
Neste grave momento de dificuldades pelas
quais passa o Brasil. o que provoca compreensível
baixa
auto-estima
da
população
torna-se,
extremamente oportuno, saudar e homenagear os
brasileiros que, enfrentando inúmeras adversidades,
mas valendo-se de seu talento, inteligência,
competência, esforço e dedicação, sobressairam-se,
entre tantos outros em seu respectivo campo de
atuação, revelando o inigualável espírito e a
criatividade que caracterizam os cidadãos deste País,
demonstrando que nosso destino é o de vencer as cri ses e desafios e, retomar o curso histórico de nosso
desenvolvimento socioeconômico.
Como representante na Câmara dos Deputados
da população da Região do Triângulo Mineiro e.
especialmente, de nossa querida Uberlândia,
sinto-me honrado em propor este Projeto de Lei
dando ao Aeroporto de nossa progressista Cidade, o
nome de um dos seus filhos mais brilhantes que,
muito embora, tenha falecido, prematuramente, aos
42 anos de idade, em acidente aéreo ocorrido às
12:00 horas, do dia 24 de julho de 1998, quando seu
A-I (AMX) caiu no mar, na Restinga de Marambaia, no
Rio de Ja neiro, já havia marcado sua trajetória por ex emplar carreira em nossa Força Aérea, bem assim
nas áreas das artes, fotografia e história aeronáutica.
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Trata-se do inesquecível Ten. Cel. Aviador César
Bombonato, nascido em Uberlândia, 3 de agosto de
1955, filho dos queridos Mário Bombonato (já
falecido) e Neuza Bombonato e irmão de Gabriel,
Fabrício e Virginia Bombonato.
O Ten. Cel. Aviador César Bombonato era
casado com a Sra. Solange Cabral Bombonato que
conheceu quando servia à Aeronáutica, em
Fortaleza, sendo seus filhos, Vitor e Artur Cabral
Bombonato.
O Ten. Cel César Bombonato, desde seu
ingresso na Escola Preparatória de Cadetes da
Aeronáutica, em Barbacena, Minas Gerais, chamava
atenção, pela performance escolar como Cadete,
sendo um daqueles destaques que conseguiram
passar por todo o período de instrução sem jamais
receber qualquer conceito deficiente (ficha Rosa,
como era mais conhecida).
Esse mesmo desempenho tornou-se sua marca
pessoal e caracterizou sua habilidade como piloto
militar testado em inúmeras provas.
O mesmo desempenho aconteceu no CATRE.
onde foi selecionado para a Aviação de Caça, tendo,
posteriormente, também ocorrido no 1º/4º GAv. em
Fortaleza, na qual constam registros de sua altíssima
capacidade, sempre elogiável, que culminaram ao final de dois anos naquela importante Unidade Militar,
com sua designação para Líder de Esquadrilha de
Caça e, posteriormente como Instrutor de pilotos.
De Fortaleza seguiu para Canoas no Rio
Grande do Sul, onde veio a voar no F-5 no 1º/4º GAv,
Esquadrão Pampa. Neste Esquadrão colaborou,
decisivamente para a criação de uma Seção Pioneira
de Guerra Eletrônica em Esquadrões de Caça da
FAB. À época freqüentou curso especializado na
França, aumentando ainda mais a sua experiência e
cultura aeronáutica.
A qualificação e desempenho do Ten. Cel.
Aviador César Bombonato levaram-no a seguir a ser
escolhido para compor o Time das Equipagens
Fundadores do Esquadrão ADELFL. no 1º/6º Gav.
primeira Unidade da FAB a operar o A-1 (AMX).
Em novembro de 93 foi designado Observador
Militar na Força de Proteção das Nações Unidas,
missão de paz na ex-Iugoslávia onde, mais uma vez,
o querido filho de Uberlândia veio a ser destaque entre seus pares.
A missão possuia duração prevista de um ano
e,.ao final de seis meses, o Ten. Cel. Bombonato
recebeu a função de Observador Militar Sênior, o que
lhe dava a Chefia sobre todos os observadores de
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seu Setor. Vale ressaltar que tal função exigia que
fossem selecionados, para exercê-la, oficiais que
tivessem desempenho destacado em liderança, no
uso de recursos logísticos e domínio da língua
inglesa, entre outros atributos.
Foi-lhe confiada a Chefia do Setor BIHAC, enclave
muçulmano cercado pelas Forças Sérvias, dentro da
Bósnia Herzegovina, uma das regiões de maior atividade
bélica dentro de todo aquele contexto de guerra.
A atividade bélica era de tal ordem que, ao final
de um ano de missão, o Ten. Cel. Bombonato foi
impedido de abandonar seu Setor, ficando todo o
pessoal da ONU, ali locado, refém das Forças
Sérvias, sendo então vividas várias experiências
dramáticas, não só pela ameaça das armas, como
também pela escassez de suprimentos de todo
ordem, que não podiam ser repostos.
Houve fome, falta de remédios e feridos. Os
doentes eram operados. muitas vezes, sem
anestesia. Foi neste ambiente que o Ten. Cel.
Bombonato teve que estender sua missão por mais
alguns meses.
Seu desempenho em tal situação mereceu
menção especial do Comando daquela missão.
Após retornar ao Brasil, o mérito deste seu feito
foi mais uma vez reconhecido com a Condecoração
da Ordem do Rio Branco, que recebeu das mãos do
Senhor Presidente da República.
Também foi homenageado pela Câmara Municipal de Uberlândia, na qual recebeu di ploma de Honra
ao Mérito, no dia 11 de outubro de 1995.
Passou a servir então, no COMGAR.
Posteriormente fez o Curso do ECEMAR e foi
designado para comandar o Esquadrão ADELFI.
O Ten. Cel. Bombonato também teve a honra de
comandar a primeira Unidade da FAB a participar do
exercício RED FLAG, manobra realizada nos Estados
Unidos, onde é criado um ambiente de guerra aérea
muito próximo da realidade.
Outro dos talentos do Ten. Cel. Bombonato
despertou logo a atenção de todos, desde seu ingresso
como Cadete em Barbacena, onde desenhava
caricaturas engraçadíssimas dos seus colegas de turma.
O passar do tempo revelou que o Ten. Cel.
Bombonato não era apenas um criador de caricaturas,
mas um artista inato, com um talento singular pra o
desenho e a criação de verdadeiras obras de arte.
Um de seus desenhos famosos foi um grande
painel concebido e desenvolvido em comemoração
ao Dia do Aviador que decorou uma parede inteira do
refeitório dos alunos da EPCAR
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O Ten. Cel. Bombonato era ainda um expert em
fotografia. Como fotógrafo criou obras belíssimas,
captando com sua alma de ás aeronáutico e de artista,
imagens que a oportunidade do vôo lhe oferecia. Muitas
de suas fotos e desenhos foram reverenciados como
estampas em camisas e camisetas do esquadrão da
FAB, em quadros, e até mesmo como ”bolachas",
sendo o maior exemplo a do 1º/6º GAv, Esquadrão
ADELFI, sua última Unidade na FAB.
No campo da história aeronáutica o Ten. Cel.
Bombonato, apreciava muito o assunto: aviação
militar. Aprofundando sua leitura sobre o tema, por
seu domínio, desde aluno, da lingua inglesa, também
se destacou por seu conhecimento ímpar neste
segmento ligado à história militar aeronáutica.
O Ten. Cel. Aviador César Bombonato que teve
sua última promoção efetivada em 30 de abril de
1995, exerceu como principais as seguintes funções
na FAB:
_ OSV do 1º/4º GAv
_ Chefe da Seção de Inteligência do lº/14º GAv
_ Chefe da Seção de Guerra Eletrônica do
1º/14º GAv
_ Chefe da Seção SIPAA da BACO
_ Chefe da Seção Instrução do 1º/16º GAv
_ Chefe da Seção de Inteligência do 1º/16º GAv
_ Chefe da Seção de Guerra Eletrônica do
1º/16º GAv
_ Chefe da SCOAM da BASC
_ Chefe da SIPAA da BASC
_ Observador Militar Senior do Setor BIHAC, na
Bósnia
_ Adjunto da DPAA do COMGAR
_ Chefe do CCOAM do COMGAR
_ Adjunto da ISC-3-Operações do COMGAR
_ Chefe da ISC-3-Operações do COMGAR
Realizou em sua carreira, dentre outros os
seguintes cursos:
_ Caça — Líder de Esquadrão
_ C Tática Aérea
_ Aperfeiçoamento
_ Comando e Estado-Maior
_ OSV-CENIPA
_ Analista de Informação _ ESNI
_ Curso Operacional de Guerra Eletrônica na
França
_ Diversos Cursos na área de Guerra Eletrônica
realizados no Brasil
Recebeu as seguintes condecorações:
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_ Medalha Militar de Prata
_ Medalha Mérito Santos Dumont
_ Medalha de Paz da ONU
_ Medalha da Ordem do Barão do Rio Branco
(Grau de Oficial)
_ Medalha da Ordem do Mérito Aeronáutico
_ Comenda do Comandante das Forças de
Proteção da ONU na antiga Iugoslávia
O falecimento do Ten. Cel. Bombonato gerou
incalculáveis manifestações de pesar, muitas delas
escritas por Amigos. Colegas e Autoridades.
Recebeu dos Veteranos da FAB que atuaram na
Itália, durante a II Guerra Mundial, o título de
Jamboque Honorário
No dia de outubro de 1998 recebeu no COMAR
de Recife o Mérito Honorário Aeronáutico Pós-Mortem.
O hangar dos aviões A-I (AMX), na Base Aérea
de Santa Cruz, no Rio de Ja neiro recebeu seu nome.
Dentre as inúmeras manifestações recebidas
familiares do Ten. Cel. Bombonato, uma talvez nossa
melhor sintetizar o sentimento de todos nós. Foi
enviada pelo Tenente-Brigadeiro do- Ar Jaeckel,
então exercendo a função de Chefe do Estado-Maior
da Aeronáutica, com as seguintes palavras:
”A Caça perdeu um ”Príncipe dos Ares",
As Belas Artes perderam um Artista:
Eu infelizmente, perdi um Amigo."
Finalmente, cabe ressaltar que este projeto
presta uma justa homenagem a um brasileiro que
soube honrar as melhores tradições do seu povo,
elevando o nome de seu torrão natal-Uberlãndia de
seu Estado e do Brasil, pela belíssima carreira
profissional realizada, pelo empenho com que
enfrentou todas as missões, inclusive atuando em
ambiente de guerra no exterior e pela alegria e arte
com que se conduziu em sua curta vida, mas,
vitoriosa entre nós.
Seus pais Mário e Neuza Bombonato, seus
irmãos Ga briel, Fabrício e Vir ginia, sua esposa Solange
Cabral Bombonato e seus filhos Vitor e Artur Cabral
Bombonato e toda a população da nossa queria
Uberlândia, bem assim todos os seus colegas da
gloriosa FAB tem enorme orgulho de seu inesquecível
filho, irmão, esposo, pai, cidadão e colega.
Sala das Sessões, 10 de fevereiro de 1999.
Deputado Odelmo Leão
PPB-MG
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À Comissão de Educação
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 10, DE 2001
(Nº 332/99, na Casa de origem)
Autoriza a reversão ao Municíio de
Manhuaçu, Estado de Minas Gerais, do
terreno que menciona.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a
promover a reversão, ao Município de Manhuaçu,
Estado de Minas Gerais, do terreno com área de
quarenta e quatro metros de frente por quarenta e um
metros e cinqüenta centímetros de largura nos
fundos, setenta e sete metros de comprimento do
lado esquerdo e oitenta e três metros e cinqüenta
centímetros do lado direito, sito às margens da
Estrada de Rodagem BR-262, cedido gratuitamente à
União Federal pela Escritura Pública de Doação
lavrada em notas de Cartório do 1º Ofício da Comarca
de Manhuaçu, Minas Gerais, a fls. 169 verso do livro
de escrituras nº 47, registro sob o nº 2, matrícula
2202, ficha 1 em 4 de maio de 1979.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
pu— blicação.
PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 332, DE 1999
Autoriza a reversão ao Município de
Manhuaçu, Estado de Minas Gerais, do
terreno que menciona.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a
promover a reversão, ao município de Manhuaçu,
Estado de Minas Gerais, do terreno com área de 44
(quarenta e quatro metros) de frente por 41,50
(quarenta e um metros e cinqüenta centímetros) de
largura nos fundos, 77 (setenta e sete metros) de
comprimento do lado esquerdo e 83,50 (oitenta e três
metros e cinqüenta centímetros) do lado direito, sita
às margens da Estrada de Rodagem BR-262, cedido
gratuitamente à União Federal pela Escritura Pública
de Doação lavrada em notas de Cartório do 1º Ofício
da Comarca de Manhuaçu, Minas Gerais, a fls. 169
verso do livro de escrituras nº 47, registro sob o nº 2 ,
matrícula 2202, ficha 1 em 4 de maio de 1978.
Ar. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania)
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 11, DE 2001
(Nº 333/99, na Casa de origem)
Altera a Lei nº 9.279, de 14 de maio
de 1996, que regula direitos e obrigações
relativos à propriedade industrial.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 189, 190, 194, 195, 196, 199 e
202 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, passam a
vigorar com a seguinte redação:
”Art. 189. ............................................
Pena _ reclusão, de um a quatro anos,
e multa. (NR)“
”Art. 190. Comete crime contra registro
de marca quem importa, exporta, vende,
adquire, distribui, transporta, oferece ou
expõe à venda, oculta ou tem em estoque,
com fins econômicos: (NR)
..............................................................
Pena _ reclusão, de um a quatro anos,
e multa. (NR)“
“Art. 194. ............................................
Pena _ reclusão, de um a quatro anos,
e multa. (NR)"
“Art. 195............................. ................
Pena _ reclusão, de um a quatro anos,
e multa. (NR)"
..............................................................
“Art. 196. As penas de detenção
previstas nos Capítulos I e II, e de reclusão
previstas no Capítulo III, serão aumentadas
de um terço à metade se: (NR)
..............................................................
”Art. 199. Nos crimes previstos neste
Título, somente se procede mediante
queixa, salvo quando, em decorrência da
infração, resultar sonegação fiscal ou prática
de quaisquer dos crimes contra a ordem
tributária ou contra as relações de consumo,
e nos casos previstos no art. 191. (NR)“
”Art. 202. Nos crimes a que se refere
este Título, deverá o Juiz, a requerimento do
titular do direito violado: (NR)
I _ ordenar a apreensão de todos os
produtos
assinalados
com
marcas
falsificadas, alteradas ou imitadas ou
caracterizados por prática de concorrência
desleal, bem como das matrizes, moldes,
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negativos e demais materiais e acessórios
utilizados para a prática do ilícito; (NR)
II _ determinar a destruição de todos
os produtos assinalados com marcas
falsificadas, alteradas ou imitadas ou
caracterizados por prática de concorrência
desleal, bem como das matrizes, moldes,
negativos e demais materiais e acessórios
utilizados para a prática do ilícito; (NR)
III _ determinar a perda de máquinas,
equipamentos e insumos, utilizados para
fins ilícitos.
§ 1º Além das diligências preliminares,
o titular do direito violado poderá requerer a
instauração de inquérito policial para a
investigação dos crimes previstos neste
Título.
§ 2º Na hipótese do § 1º, tendo sido realizada a busca e apreensão por parte da
Polícia Judiciária e, no caso de haver o crime
deixado vestígio, o laudo pericial será
elaborado pelo Instituto de Criminalística e,
após a sua conclusão, homologado pelo Juiz.
§ 3º Em caso de reincidência, o infrator
de quaisquer dos crimes previstos no Título V
terá sua pena e/ou respectiva multa acrescida
do mesmo tempo e/ou quantia daquela
anteriormente sentenciada."
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 333, DE 1999
Altera e acrescenta artigos à Lei nº
9.279, de 14 de maio de 1996, que regula
direitos e obrigações relativos à propriedade
industrial.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os artigos 189, 194 e 195 da Lei nº 9.279,
de 14 de maio de 1996, passam a vigorar com a
seguinte redação:
”Art. 189. ..........................................................
....................................................................................
Pena — detenção de 1 (um) a 4 (quatro) anos ou
multa. (NR)
....................................................................................
Art. 194. ...........................................................
Pena — detenção de 1 (um) a 4 (quatro) anos ou
multa. (NR)
Art. 195. ..........................................................
....................................................................................

74

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Pena — detenção de 1 (um) a 4 (quatro) anos ou
multa. (NR)"
Art. 2º Acrescente-se o seguinte art. 196-A à Lei
nº 9.279/96:
”Art. 196-A. A sentença condenatória poderá
determinar:
I - destruição de todos os produtos resultantes
das atividades criminosas previstas nos artigos
antecedentes, assim como das matrizes, moldes,
negativos e demais elementos utilizados para a
prática do delito; e
II - perda de máquinas, equipamentos e
insumos destinados à prática do delito ou, servindo
eles unicamente para fins ilícitos, sua destruição.“
Art. 3º Acrescente-se o seguinte art. 202-A à Lei
nº 9.279/96:
“Art. 202-A. Determinada a efetivação da
diligência de busca e apreensão de produtos cuja
falsificação e comercialização tenham infringido
qualquer dispositivo da presente lei, o Juiz de Direito
competente, tão logo comprovado o ilicíto, expedirá
ofícios informando aos órgãos fazendários e de
defesa do consumidor locais, para que tomem as
medids inseridas dentro de sua esfera de
competência visando fiscalizar e autuar os
responsáveis pelo ato.”
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A nova Lei de Patentes (Lei nº 9.279, de 14 de
maio de 1996) veio regular direitos e obrigações
relativos à propriedade industrial, em consonância
com o preceito contido no artigo 5º, XXIX, da
Constituição Federal.
Em que pese toda a evolução e modernidade
que a nova legislação conferiu ao assunto, alguns
pontos permanecem inalterados.
Diversos setores industriais encontram sérias
dificuldades em combater a contrafação de seus produtos.
Com efeito, dispõe o artigo 130, III, do referido
diploma legal, que ao titular da marca é assegurado o
direito de zelar pela sua integridade material ou
reputação.
Envidados todos os esforços num sentido,
esbarram os interessados em um obstáculo: as penas
são por demais brandas, insuficientes para
desencorajar o indivíduo a paralisar suas atividades.
Propõe-se autorizar a comunicação de imediato
aos órgãos fiscalizadores competentes acerca do
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ilícito praticado, para que tomem as medidas cabíveis
segundo suas atribuições.
Com a aprovação do presente projeto de lei,
certamente
estaremos
contribuindo
para
o
desenvolvimento do setor industrial do país, e, por outro
lado, coibindo a prática de atos ilícitos, que prejudicam
não só esse, mas também os consumidores e o Fisco,
em todos os níveis de governo.
Isto posto, contamos com o apoio de nossos
ilustres Pares para a aprovação desta proposição.
Sala de Sessões, 18 de março de 1999. –
Deputado Antonio Kandir.
LEGISLAÇAO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI Nº 9.279 — DE 14 DE MAIO DE 1996
Regula
direitos
e
obrigações
relativos à propriedade industrial.
Art. 189. Comete crime con tra registro de marca
quem:
I — reproduz, sem autorização do tit u lar, no todo
ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo
que possa induzir confusão; ou
II — altera marca registrada de outrem já aposta
em produto colocado no mercado.
Pena — detenção, de 3 (três) meses a 1 (um)
ano, ou multa.
Art. 190. Comete crime con tra registro de marca
quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à
venda, oculta ou tem em estoque:
I — produto assinalado com marca ilicitamente
reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em
parte; ou
II — produto de sua indústria ou comércio,
contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que
contenha marca legítima de outrem.
Pena — detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses,
ou multa.
....................................................................................
Art. 191. Reproduzir ou imitar, de modo que
possa induzir em erro, confusão, armas, brasões ou
distintivos oficiais nacionais, estrangeiros ou
internacionais, sem a necessária autorização, no todo
ou em parte, em marca, título de estabelecimento,
nome comercial, insígnia ou sinal de propaganda, ou
usar essas reproduções ou imitações com fins
econômicos.
Pena — detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses,
ou multa.
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Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem
vende ou expõe ou oferece à venda produtos
assinalados com essas marcas.
....................................................................................
Art. 194. Usar marca, nome comercial, título de
estabelecimento, insígnia, expressão ou sinal de propaganda ou qualquer outra forma que indique
procedência que não a verdadeira, ou vender ou
expor à venda produto com esses sinais.
Pena — detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses,
ou multa.
....................................................................................
Art. 195. Comete crime de concorrência desleal
quem:
I — publica, por qualquer meio, falsa afirmação,
em detrimento de concorrente, com o fim de obter
vantagem;
II — presta ou divulga, acerca de concorrente,
falsa informação, com o fim de obter vantagem;
III — emprega meio fraudulento, para desviar,
em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;
IV — usa expressão ou sinal de propaganda
alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre
os produtos ou estabelecimentos;
V — usa, indevidamente, nome comercial, título
de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende,
expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto
com essas referências;
VI — substitui, pelo seu próprio nome ou razão
so cial, em produto de outrem, o nome ou razão social
deste, sem o seu consentimento;
VII — atribui-se, como meio de propaganda,
recompensa ou distinção que não obteve;
....................................................................................
VIII — vende ou expõe ou oferece à venda, em
recipiente ou invólucro de ou trem, produto adulterado
ou falsificado, ou dele se utiliza para negociar com
produto da mesma espécie, embora não adulterado
ou falsificado, se o fato não cons titui crime mais grave;
IX — dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a
empregado de concorrente, para que o empregado,
faltando ao dever do emprego, lhe proporcione
vantagem;
X — recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita
promessa de paga ou recompensa, para, faltando ao
dever de empregado, proporcionar vantagem a
concorrente do empregador;
XI — divulga, explora ou utiliza-se, sem
autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio
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ou prestação de serviços, excluídos aqueles que
sejam de conhecimento público ou que sejam eviden tes para um técnico no assunto, a que teve acesso
mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo
após o término do contrato;
XII — divulga, explora ou utiliza-se, sem
autorização, de conhecimentos ou informações a que
se refere o inciso an te rior, obtidos por meios ilícitos ou
a que teve acesso mediante fraude; ou
XIII — vende, expõe ou oferece à venda
produto, declarando ser objeto de patente
depositada, ou concedida, ou de desenho industrial
registrado, que não o seja, ou menciona-o, em
anúncio ou papel comercial, como depositado ou
patenteado, ou registrado, sem o ser;
XIV — divulga, explora ou utiliza-se, sem
autorização, de resultados de testes ou outros dados
não divulgados, cuja elaboração envolva esforço
considerável e que tenham sido apresentados a
entidades governamentais como condição para
aprovar a comercialização de produtos;
Pena — detenção, de 3 (três) meses a 1 (um)
ano, ou multa.
§ 1º Inclui-se nas hipóteses a que se referem os
incisos XI e XII o empregador, sócio ou administrador
da empresa, que incorrer nas tipificações
estabelecidas nos mencionados dispositivos.
§ 2º O disposto no inciso XIV não se aplica
quanto à divulgação por órgão governamental
competente para autorizar a comercialização de
produto, quando necessário para proteger o público.
....................................................................................
Art. 196. As penas de detenção previstas nos
Capítulos I, II e III deste Título serão aumentadas de
um terço à metade se:
I — o agente é ou foi representante, mandatário,
preposto, sócio ou emprega do do tit u lar da patente ou
do registro, ou ainda, do seu licenciado; ou
II — a marca alterada, reproduzida ou imitada
for de alto renome, notoriamente conhecida, de
certificação ou coletiva.
....................................................................................
Art. 199. Nos crimes previstos neste Título
somente se procede mediante queixa, salvo quanto
ao crime do artigo 191, em que a ação penal será
pública.
Art. 200. A ação penal e as diligências
preliminares de busca e apreensão, nos crimes contra a propriedade in dus trial, regulam-se pelo disposto
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no Código de Processo Penal, com as modificações
constantes dos artigos deste Capítulo.
....................................................................................
Art. 202. Além das diligências preliminares de
busca e apreensão, o interessado poderá requerer:
1 — apreensão de marca falsificada, alterada ou
imitada onde for preparada ou onde quer que seja
encontrada, antes de utilizada para fins criminosos;
ou
II — destruição de marca falsificada nos volumes ou produtos que a contiverem, antes de serem
distribuídos, ainda que fiquem destruídos os
envoltórios ou os próprios produtos.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 12, DE 2001
(Nº 2.282/99, na Casa de origem)
(De iniciativa do Presidente da República)
Autoriza o Instituto Nacional do
Seguro Social a doar imóvel que
especifica ao Município de Antonina,
Estado do Paraná.
O Congresso Nacional decreta:
Art. lº Fica o Instituto Nacional do Seguro Social
_ INSS autorizado a doar ao Município de Antonina,
no Estado do Paraná, um terreno localizado na Rua
Dr. Melo s/nº, no Município de Antonina, Estado do
Paraná, com área, limites e confrontações constantes
da inscrição nº 3.973, de 17 de novembro de 1970, no
livro nº 3-H, às fls. 31, registrada no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Antonina, Estado
do Paraná.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
PROJETO DE LEI ORIGINAL
(Do Poder Executivo)
MENSAGEM Nº 1.940/99
Autoriza o Instituto Nacional do
Seguro Social a doar imóvel que
especifica ao Município de Antonina _ PR.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Instituto Nacional do Seguro Social
_ INSS autorizado a doar ao Município de Antonina,
no Estado do Paraná _ PR, um terreno localizado na
Rua Dr. Melo s/n, no Município de Antonina _ PR, com
área, limites e confrontações constantes da inscrição
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nº 3.973, de 17 de novembro de 1970, no livro nº 3-H,
às fls. 31, registrada no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Antonina _ PR.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília,
MENSAGEM Nº 1.940, DE 1999
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal, submeto à elevada deliberação de Vossas
Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos
do Senhor Ministro de Estado da Previdência
Assistência Social, o texto do projeto de lei que
”Autoriza o Instituto Nacional do Seguro So cial a doar
imóvel ao Município de Antonina _ PR“.
Brasília, 15 de dezembro de 1999. _ Fernando
Henrique Cardoso
E.M. nº 127
Em 9 de dezembro de 1999
Excelentíssimo
Senhor
Presidente
da
República.
Tenho a honra de submeter à elevada
consideração de Vossa Excelência a proposta de
projeto de lei anexo, que autoriza o Instituto Nacional
do Seguro Social _ INSS a doar ao Município de
Antonina _ PR o imóvel abaixo especificado.
2. Trata-se de terreno situado na Rua Dr. Melo
s/n, no Município de Antonina _ PR. que foi havido
pelo INSS por meio de doação feita por aquele
município, transcrita em 17 de novembro de 1970, tal
como consta de inscrição de nº 3.973, feita no livro nº
3-11, às fls. 31, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Antonina, Estado do Paraná.
3. Vale destacar que a doação de que trata o su pra citado registro foi feita sob condição, qual seja a
construção de repartição, a ser feita pelo donatário,
no prazo de dois anos a contar da data da edição da
Lei Municipal nº 28, de 9 de março de 1970, ficando
acordado que, caso não fosse iniciada a mencionada
edificação, o terreno retornaria ao domínio daquele
município. Passaram-se quase trinta anos e a
condição não foi cumprida.
4. No Instituto Nacional de Seguro So cial _ INSS
instaurou-se o impasse 5cerca da ocorrência da
resolução da doação. ou seja, se esta teria ocorrido
de pleno direito ou se haveria necessidade de
requerimento da devolução do imóvel, e que. ainda,
se este fosse o caso, o prazo prescricional já teria
expirado.
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5. A orientação jurisprudencial que até pouco
tempo prevaleceu era a de que o prazo prescricional
para pleitear a resolução de doação por inexecução
de encargo verificava-se em um ano. conforme
disposição do art. 178, § 6º inciso I, do Código Civil.
Sustentando esta posição existem precedentes do
Superior Tribunal Federal, quais sejam. os Recursos
Extraordinários nºs 76.494/CE. 87.876 e 106.506/MS.
Entretanto, segundo nova interpretação do Superior
Tribunal de Justiça. a prescrição não ocorre em um
ano, mas em vinte anos, com base no art. 177. do
mesmo diploma legal. Nesse sentido os Recursos
Especiais nºs 27.019/SP. 69.682/MS e l31.660/SP.
6. Tem-se portanto. que o prazo prescricional para
requerer a reversão do imóvel por inexecução de
encargo, posto como cláusula resolutiva no contrato de
doação, é vintenário, estando descartada a hipótese de
resolução da doação de pleno direito. Vale, ainda, dizer
que, mesmo que se siga a orientação utilizada
atualmente, não há que se falar em reversão do imóvel,
uma vez que a Prefeitura de Antonina manifestou seu
interesse sobre o imóvel somente em 1998, ou seja,
mais de vinte anos depois da data estipulada para a
resolução do contrato. Dessa forma, fácil concluir que o
aludido imóvel pertence ao patrimônio do INSS.
7 Contudo, há interesse do INSS na transferência
do imóvel, por duas razões: a uma, porque pretende se
desfazer do aludido imóvel, tanto que pretendia incluí-lo
no Plano de Desimobilização e, a duas, porque o
Município de Antonina tem o propósito de construir,
naquele local, uma nova creche, que visa a atender a
população carente da localidade.
8. Em apertada síntese, resta demonstrado o
elevado interesse público em relação ao terreno, ora
especificado, configurando-se, assim, o motivo para a
doação do aludido imóvel ao Município de Antonina _ PR.
Estas, Excelentíssimo Senhor Presidente, são as
razões que justificam o encaminhamento da presente
proposta de projeto de lei que ora submetemos à elevada
apreciação de Vossa Excelência.
Respeitosamente, _ Waldeck Ornélas, Ministro
de Estado da Previdência e Assistência Social.
ANEXO À EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
Nº 127/MPAS, de 9 de dezembro/99
1. Sínteses dos principais problemas ou das
situações que reclamam providências:
1.1. Existência de imóvel, de propriedade do
Instituto Nacional do Seguro Social, objeto de
doação, com encargo expresso de devolução no
prazo de dois anos a contar de 9 de março de 1970.
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1.2. Interesse no terreno pelo Município de
Antonina _ PR, para a construção de obra de
interesse público.
2. Soluções e providências contidas no ato
normativo ou na medida proposta:
Edição de Lei, na forma da minuta proposta, de
forma a autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social a
doar o referido terreno ao Município de Antonina _ PR.
3. Alternativas existentes às medidas propostas:
Não há.
4. Custos
Não há.
5. Razões que justificam a urgência:
Atendimento à população carente do referido
município por meio de construção de obra de
interesse público.
6. impacto sobre o meio ambiente:
Não há.
7. Proposta:
Editar lei autorizando a doação do imóvel, ora
especificado.
8. Síntese do parecer do órgão jurídico:
Nada a opor. Opina pela constitucionalidade do
projeto de lei, que ora se apresenta.
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 13, DE 2001
(Nº 350/99, na Casa de origem)
(De iniciativa do Presidente da República)
Dispõe sobre a forma e a
apresentação dos símbolos nacionais.
O Congresso Nacional decreta:
CAPÍTULO I
Disposição Preliminar
Art. lº São Símbolos Nacionais:
I _ a Bandeira Nacional;
II _ o Hino Nacional;
III _ as Armas Nacionais; e
IV _ o Selo Nacional.
CAPÍTULO II
Da Forma dos Símbolos Nacionais
SEÇÃO I
Dos Símbolos em Geral
Art. 2º Consideram—se padrões de Símbolos
Nacionais os modelos compostos de conformidade
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com as especificações
estabelecidas nesta lei.

e

regras

básicas

SEÇÃO II
Da Bandeira Nacional
Art. 3º A Bandeira Nacional é a adotada,
originariamente, pelo Decreto nº 4, de 19 de
novembro de 1899, de conformidade com os Anexos I
e II desta lei.
Art. 4º As constelações que figuram na Bandeira
Na cional correspondem ao aspecto do céu, na cidade
do Rio de Ja neiro, às oito horas e trinta minutos do dia
15 de novembro de 1989, doze horas siderais, e
devem ser consideradas como vistas por um
observador situado fora da esfera celeste.
§ 1º Os Estados da Federação são
representados por estrelas que compõem o aspecto
celeste referido no caput deste artigo.
§ 2º As estrelas representantes de novos
Estados da Federação serão incluídas no circulo azul
da Bandeira Nacio nal, de modo a não afetar a estética
original.
§ 3º Serão suprimidas da Bandeira Nacional as
estrelas correspondentes aos Estados extintos,
permanecendo a designada para representar um
novo
Estado,
resultante
de
fusão
ou
desmembramento, observada a estética original.
SEÇÃOIII
Do Hino Nacional
Art. 5º o Hino Nacional é composto da música de
Francisco Manuel da Silva e do poema de Joaquim
Osório Duque Estrada, de acordo com as partituras
originais publicadas com os Decretos nº 171, de 20 de
janeiro de 1890, e nº 15.671, de 6 de setembro de
1922, reproduzidas nos Anexos de nºs III, IV, V, VI e
VII.
Parágrafo único. A marcha batida, de autoria do
mestre de música Antão Fernandes, integrará as
instrumentações de orquestra e banda, nos casos de
execução do Hino Nacional mencionados no inciso I
do art. 22 desta lei, devendo ser mantida e adotada a
adaptação vocal, em fá maior, do maestro Alberto
Nepomuceno.
SEÇÃO IV
Das Armas Nacionais
Art. 6º As Armas Nacionais, originariamente
instituidas pelo Decreto nº 4, de 19 de novembro de
1999, são configuradas na forma constante do Anexo
VIII desta lei.
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SEÇÃO V
Do Selo Nacional
Art. 7º O Selo Nacional, originariamente
instituído pelo Decreto nº 4, de 19 de novembro de
1899, é o constante do Anexo IX desta lei.
CAPÍTULO III
Da Apresentação dos Símbolos Nacionais
SEÇÃO I
Da Bandeira Nacional
Art. 9º A Bandeira Nacional pode ser usada em
todas as manifestações do sentimento patriótico dos
brasileiros, sendo:
I _ hasteada em mastro ou adriças, nos
edifícios, templos, campos de esporte, escritórios,
salas de aula, auditórios, embarcações, ruas e
praças, e em qualquer lugar em que seja assegurado
o devido respeito;
II _ distendida e em mastro, conduzida por
aeronaves ou balões, aplicada sobre a parede ou
presa a um cabo horizontal ligando edifícios, árvores,
postes ou mastros;
III _ reproduzida sobre paredes, tetos, vidraças,
veículos e aeronaves;
IV _ compondo, com outras bandeiras,
panóplias, escudos ou peças semelhantes;
V _ conduzida em formaturas, desfiles, ou
mesmo individualmente;
VI _ distendida sobre ataúdes, até a ocasião do
sepultamento.
Art. 9º A Bandeira Nacional estará
permanentemente no topo de um mastro especial
plantado na Praça dos Três Poderes de Brasília, no
Distrito Fed eral, como símbolo perene da Pátria e sob
a guarda do povo brasileiro.
§ 1º A substituição da Bandeira será feita
mensalmente, em solenidade especial, devendo o
novo exemplar atingir o tope do mastro antes que o
exemplar substituído comece a ser arriado.
§ 2º Na base do mastro especial estarão
inscritos exclusivamente os seguintes dizeres: ”Sob a
guarda do povo brasileiro, nesta Praça dos Três
Poderes, a Bandeira sempre no alto _ visão
permanente da Pátria“.
§ 3º A solenidade referida neste artigo será
disciplinada em ato do Poder Executivo.
Art. 10. Hasteia—se diariamente a Bandeira
Nacional:
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I _ no Palácio da Presidência da República e na
residência oficial do Presidente da República e do
Vice-Presidente da República;
II _ nas residências oficiais do Presidente do
Senado Federal, do Presidente da Câmara dos
Deputados e do Presidente do Sup remo Tri bu nal Federal;
III _ nas missões diplomáticas, delegações junto
a organismos internacionais e repartições consulares
de carrei ra, respeitados os usos locais dos países em
que tiverem sede;
IV _ nas unidades da Marinha Mercante, de
acordo com as leis e regulamentos da navegação,
polícia naval e praxes internacionais.
Art. 11. É obrigatória a apresentação da
Bandeira Nacional em todos os prédios públicos e
privados ocupados por órgãos ou repartições
públicas, nas organizações militares, nos quartéis
das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros
Militares, nos estabelecimentos de ensino e nas
solenidades, cerimônias ou comemorações de
caráter oficial.
§ lº Nos estabelecimentos de ensino é obrigatória
a permanência da Bandeira Nacional durante o ano
letivo, devendo ser hasteada, pelo menos uma vez por
semana, em turnos alternados, quando houver, com
acompanhamento do canto do Hino Nacional.
§ 2º Toda vez que forem hasteados ou
apresentados símbolos que tenham o formato de
bandeira de entidades culturais, esportivas ou
comerciais, será obrigatória a presença da Bandeira
Nacional, que deverá ser hasteada ou apresentada de
acordo com o que estabelecem.os arts. 14, 16 e 19.
Art. 12. Hasteia-se a Bandeira Nacional,
obrigatoriamente, nos dias de festa ou de luto
nacional, em todas as repartições públicas e nos
estabelecimentos de ensino.
Art. 13. A Bandeira Nacional pode ser hasteada
e arriada a qualquer hora do dia ou da noite, de
preferência entre as oito e as dezoito horas.
§ 1º No dia 19 de novembro, Dia da Bandeira, o
hasteamento é realizado às doze horas, com
solenidades especiais.
§ 2º Durante a noite, a Bandeira Nacional deve
estar devidamente iluminada.
Art. 14. Quando várias bandeiras são hasteadas
ou arriadas simultaneamente, a Bandeira Nacional é
a primeira a atingir o tope e a última a dele descer.
Art. 15. Hasteia—se a Bandeira Nacional em fu neral nas seguintes situações, desde que não
coincidam com os dias de festa nacional:
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I - em todo o País, quando o Presidente da
República decretar luto oficial;
II — nos edifícios-sede dos Poderes Legislativos
federal, estaduais e municipais, quando determinado
pelos respectivos presidentes, por motivo de
falecimento de um de seus membros;
III - no Supremo Tribunal Federal, nos Tribunais
Superiores, nos Tribunais Regionais Federais e nos
Tribunais de Contas da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios e nos Tribunais de
Justiça estaduais, quando determinado pelos
respectivos presidentes, pelo falecimento de um de
seus ministros, juízes ou desembargadores;
IV — nos edifícios-sede dos Governos dos
Estados, dos Territórios, do Distrito Federal e dos
Municípios, por motivo de falecimento do Governador
ou do Prefeito, quando determinado luto oficial pela
autoridade competente;
V - nas sedes de missões diplomáticas, segundo
as normas e o uso do país em que estão situadas.
§ 1º Quando em funeral, a Bandeira Nacional
fica a meio-mastro ou a meia-adriça, caso em que, ao
ser hasteada ou arriada, deve ser levada inicialmente
até ao tope.
§ 2º Quando apresentada ou conduzida em
marcha, indica-se o luto por um laço de crepe, na cor
preta, atado junto à lança.
§ 3º Para os fins deste artigo, são dias de festa
nacional os dias 21 de abril, 7 de setembro, 15 e 19 de
novembro.
Art. 16. A Bandeira Nacional, em todas as
apresentações no território nacional, ocupa lugar de
honra, compreendido como uma posição:
I — central ou a mais próxima do centro e à
direita deste, quando com outras bandeiras,
pavilhões ou estandartes, em linha de mastros,
panóplias, escudos ou peças semelhantes;
II — destacada à frente de outras bandeiras,
quando conduzida em formaturas ou desfiles;
III - à direita de tribunas, púlpitos, mesas de
reunião ou de trabalho.
§ 1º Nenhuma bandeira de outra nação pode ser
usada no País sem que esteja ao seu lado direito, de
igual tamanho e em posição de realce, a Bandeira
Nacional, salvo nas sedes das representações
diplomáticas ou consulares estrangeiras.
§ 2º Considera-se direita de um dispositivo de
bandeiras a direita de uma pessoa colocada junto a
ele e voltada para a rua, para a platéia ou, de modo
geral, para o público que observa o dispositivo.

80

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Art. 17. A Bandeira Nacional, quando não estiver
em uso, deve ser guardada em local digno.
Art. 18. Nas repartições públicas e organizações
militares, quando a Bandeira Nacional é hasteada em
mastro colocado no solo, sua largura não deve ser
maior que um quinto nem menor que um sétimo da
altura do respectivo mastro.
Art. 19. Quando distendida e sem mastro,
coloca-se a Bandeira Nacional na horizontal ou na
vertical, de modo que a estrela isolada fique para
cima e para a direita de quem a olha, não podendo ser
a Bandeira ocultada, mesmo parcialmente, por
objetos ou pessoas sentadas em suas imediações.
Art. 20. A Bandeira Nacional nunca se abate em
continência.
SEÇÃO II
Do Hino Nacional
Art. 21. O Hino Nacional será executado:
I - em continência à Bandeira Nacional e ao
Presidente da República, ao Congresso Nacional e
ao Supremo Tribunal Federal, e nos demais casos
expressamente determinados pelos regulamentos de
continência ou cerimônias de cortesia internacional;
II - na ocasião do hasteamento da Bandeira
Nacional previsto no § 1º do art. 9º, no § 1º do art. 11 e
no § 1º do art. 13.
§ 1º A execução será instrumental, vocal ou instrumental e vocal simultânea, de acordo com o
cerimonial previsto em cada caso.
§ 2º Nas cerimônias em que se tenha de
executar um hino nacional estrangeiro, este deve, por
cortesia, preceder o Hino Nacional Brasileiro.
§ 3º É vedada a execução do Hino Nacional em
continência, fora dos casos previstos neste artigo.
Art. 22. A execução do Hino Nacional obedecerá
às seguintes prescrições:
I — será sempre executado em andamento
metronômico de uma semínima igual a cento e vinte;
II - é obrigatória a tonalidade de si bemol maior
para execução instrumental simples e de fá maior
para execução vocal ou instrumental e vocal
simultânea;
III — far-se-á o canto sempre em uníssono;
IV — nos casos de simples execução instrumental, tocar-se-á a música integralmente, mas sem
repetição;
V — nos casos de execução vocal, serão
sempre cantadas as duas partes do poema;
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VI — nos casos de execução vocal e instrumental simultânea, não deverá ser repetida a introdução
após o canto da primeira parte;
VII — nas continências ao Presidente da
República, para fins exclusivos do Cerimonial Militar,
serão executados apenas a introdução e os acordes
finais, conforme regulamentação específica.
SEÇÃO III
Das Armas Nacionais
Art. 23. É obrigatório o uso das Armas
Nacionais:
I - no Palácio da Presidência da República e na
residência oficial do Presidente da República;
II - nos edifícios-sede dos Ministérios;
III — nas Casas do Congresso Nacional;
IV — no Supremo Tribunal Federal, nos Tribunais
Superiores e nos Tribunais Regionais Federais;
V — nos edifícios-sede dos Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário dos Estados, Territórios e
Distrito Federal;
VI — nas Prefeituras e Câmaras Municipais;
VII - na frontaria dos edifícios das repartições
públicas federais;
VIII – nas organizações militares, nos quartéis das
Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares;
IX - no armamento militar;
X – nos papéis de expediente, nos convites e
nas publicações oficiais de nível federal.
SEÇÃO IV
Do Selo Nacional
Art. 24. O Selo Nacional será usado para
autenticar os atos de governo, os diplomas e
certificados expedidos pelos estabelecimentos de
ensino oficiais ou reconhecidos.
CAPÍTULO IV
Das Cores Nacionais
Art. 25. Consideram—se cores nacionais o
verde e o amarelo.
CAPÍTULO V
Do Respeito Devido à Bandeira Nacional
e ao Hino Nacional
Art. 26. Nas cerimônias em que for hasteada ou
arriada a Bandeira Nacional ou nas ocasiões em que
for apresentada em marcha ou cortejo e durante a
execução do Hino Nacional, todos devem tomar

FEVEREIRO 2001

ANAIS DO SENADO FEDERAL

atitude de respeito, de pé e em silêncio, e os militares
em continência, segundo os regulamentos das respectivas corporações.
Parágrafo único. Após a execução do Hino
Nacional ou do hasteamento da Bandeira Nacional, é
admitida a saudação por palmas.
Art. 27. Ficam proibidas as seguintes
manifestações à Bandeira Nacional:
I — apresentá-la em mau estado de
conservação;
II - usá-la em solenidades públicas ou oficiais
em discrepância com as especificações e regras
estabelecidas nesta lei;
III— apresentá-la sob qualquer forma que
resulte na sua depreciação.
Art. 28. As Bandeiras em mau estado de
conservação devem ser incineradas ou entregues a
qualquer organização militar, para incineração no Dia da
Bandeira.
Art. 29. Ressalvadas as hipóteses de execução em
solenidades de caráter oficial ou em continência
previstas nesta lei, são permitidas a execução e a difusão
de arranjos musicais, vocais ou instrumentais do Hino
Nacional, que não resul tem em depreciação do Símbolo.
CAPÍTULO VII
Disposições Gerais
Art. 30. Haverá na Casa da Moeda, na Escola
Nacional de Música, nas embaixadas, delegações e
consulados do Brasil, nos museus históricos oficiais,
nos grandes comandos de organizações militares,
capitanias de portos e alfândegas, e nas prefeituras
municipais uma coleção de exemplares padrão dos
Símbolos Nacionais, a fim de servirem de modelos
obrigatórios para a respectiva feitura, constituindo o
instrumento de confronto para a aprovação dos
exemplares destinados à apresenta ção, procedam ou
não a iniciativa particular.
Art. 31. Os exemplares da Bandeira Nacional e das
Armas da República não podem ser postos à venda ou
distribuídos gratuitamente sem que tragam a marca e o
endereço do fabricante ou editor, bem como a data de
sua feitura, devendo estes dados ser indicados na tralha
da Bandeira e no reverso das Armas Nacionais.
Art. 32. É obrigatório o ensino do desenho e do
significado da Bandeira Nacional, do canto e da
interpretação da letra do Hino Nacional em todos os
estabelecimentos públicos e particulares de ensino
fundamental.
Art. 33. As empresas que investirem na
valorização e difusão dos Símbolos Nacionais
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poderão se beneficiar dos incentivos fiscais previstos
na legislação federal de apoio à cultura.
Art. 34. O Poder Executivo regulará os pormenores
do cerimonial referente aos Símbolos Nacionais.
Art. 35. O uso da Bandeira Nacional nas Forças
Armadas obedece às normas dos respectivos
regulamentos, no que não colidirem com esta lei.
Art. 36. O Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro
de 1941 (Lei das Contravenções Penais), passa a
vigorar acrescido do seguinte Capítulo e artigos:
”CAPÍTULO VIII-A
Das Contravenções Referentes
aos Símbolos Nacionais
Art. 71-A. Deixar de apresentar ou hastear a
Bandeira Nacional, nos casos em que a lei imponha
caráter obrigatório:
Pena: de dez a cem dias-multa.
Art. 71-B. Apresentar ou hastear a Bandeira
Nacional em desacordo com as disposições previstas
em lei:
Pena: de dez a cem dias-multa.
Art. 71-C. Praticar atos de ultraje ou manifestações indevidas à Bandeira Nacional:
Pena: prisão simples de três meses a um ano e
multa de dez a cem dias-multa.
Art. 71-D. Deixar de usar as Armas Nacionais
nos casos em que a lei imponha caráter obrigatório:
Pena: de dez a cem dias-multa.
Art. 71-E. Executar o Hino Nacional em continência, fora dos casos previstos em lei:
Pena: de dez a oitenta dias-multa.“
Art. 37. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, exceto as disposições dos arts. 11 e 12, que
vigorarão após decorridos noventa dias dessa data.
Art. 38. Revogam-se as Leis nºs 5.700, de 1º de
setembro de 1971, 5.812, de 13 de outubro de 1972,
6.913, de 27 de maio de 1981, e 8.421, de 11 de maio
de 1992.
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ANEXO II
Da Bandeira Nacional
Art. 1º A Bandeira Nacional, confeccionada em
tecido para as repartições públicas em geral, federais,
estaduais e municipais, para organizações militares,
quartéis das Polícias Militares e dos Corpos de
Bombeiros Militares, escolas públicas e particulares,
será executada em um dos seguintes tipos:
I — tipo 1, com um pano de quarenta e cinco
centímetros de largura:
II — tipo 2, com dois panos de largura;
III — tipo 3, com três panos de largura;
IV — tipo 4, com quatro panos de largura;
V — tipo 5, com cinco panos de largura;
VI — tipo 6, com 6 panos de largura;
VII — tipo 7, com 7 panos de largura.
Parágrafo único. Os tipos enumerados neste
artigo são os normais, podendo ser confeccionados
tipos extraordiná rios de dimensões maiores, menores
ou intermediárias, conforme as condições de uso,
mantidas, entretanto, as devidas proporções.
Art. 2º A feitura da Bandeira Nacional obedecerá
às seguintes regras:
I — para o cálculo das dimensões, toma-se por
base a largura desejada, dividindo-se esta em quatorze partes iguais, sendo cada uma das partes
considerada uma medida ou módulo;
II — o comprimento é de vinte módulos (20M);
III — a distância dos vértices do losango
amarelo ao quadro externo é de um módulo e sete
décimos (l,7M);
IV — o círculo azul no meio do losango amarelo
tem o raio de três módulos e meio (3,5M);
V — o centro dos ar cos da faixa branca está
dois módulos (2M) à esquerda do ponto de
encontro do prolongamento do diâmetro vertical
do círculo com a base do quadro externo (ponto C
indicado no desenho modular constante do art. 3º
des te Anexo);
VI — o raio do arco inferior da faixa branca é de
oito módulos (8M) e o raio do arco superior da faixa
branca é de oito módulos e meio (8,5M);
VII — a largura da faixa branca é de meio
módulo (0,5M);
VIII — as letras da legenda ”Ordem e
Progresso“ são escritas em cor verde, devendo:
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a) ser colocadas no meio da faixa branca,
ficando para cima e para baixo um espaço igual em
branco;
b) ficar a letra ”P“ sobre o diâmetro vertical do
círculo;
c) ser a distribuição das demais letras feita
conforme a indicação constante deste Anexo;
d) ter as letras da palavra ”Ordem“ e da palavra
”Progresso“ um terço de módulo (0,33M) de altura;
e) ser a largura das letras a que se refere a
alínea d de três décimos de módulo (0,30M);
f) ser a altura da letra da conjunção ”e“ de três
décimos de módulo (0,30M) e sua largura de um
quarto de módulo (0,25M);
IX — as estrelas serão de cinco dimensões,
primeira, segunda, terceira, quarta e quinta
grandezas, devendo ser traçadas dentro de círculos
cujos diâmetros são:
a) de três décimos de módulo (0,30M), para as
de primeira grandeza;
b) de um quarto de módulo (0,25M), para as de
segunda grandeza;
c) de um quinto de módulo (0,20M), para as de
terceira grandeza;
d) de um sétimo de módulo (0,14M), para as de
quarta grandeza e;
e) de um décimo de módulo (0,10M), para as de
quinta grandeza;
X — as duas faces devem ser exatamente
iguais, com a faixa branca inclinada da esquerda
para a direita (do observador que olha a faixa de
frente), sendo vedado fazer uma face como avesso
da outra;
XI — as cores verde, amarela e azul serão
definidas de acordo com a Norma 153 da Associação
Americana de Coloristas e Químicos Têxteis —
AATCC, a seguir indicada, até que normas brasileira
sejam editadas sobre a matéria:
TECIDO AZUL

O tecido deve estar limpo, íntegro e sua cor deve
ser uniforme e estar em conformidade com a norma
AATCC 153 com o seguinte espectro colorimétrico.
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ANEXO VIII
Das Armas Nacionais

ANEXO IX
Do Selo Nacional

Art. lº As armas nacionais, contendo um escudo
redondo em campo azul-celeste, com cinco estrelas
de prata, dispostas na forma da Constelação do Cru zeiro do Sul, com as bordaduras do campo perfilhada
em ouro, carregada de estrelas de prata em número
igual ao das estrelas existentes na Bandeira Nacional, conterão as seguintes configurações.
I – a proporção de quinze de altura e quatorze
de largura;
II – o escudo ficará pousado numa estrela par tida-gironada, de dez pe ças de si no pla e ouro, bor da da
de duas ti ras, a in te ri or de go les e a ex te ri or de ouro;
III – o todo brocante sobre uma espada, em
pala, empunhada de ouro, guardas de blau, salvo a
par te do cen tro, que é de go les e con ten do uma es tre la de prata, figurará sobre uma coroa formada de um
ramo de café frutificado, à direita, e de outro de fumo
florido, à esquerda, ambos da própria cor, atados de
blau, fi can do o con jun to so bre um res plen dor de ouro,
cu jos con tor nos for mam uma es tre la de vin te pon tas;
IV – em listel de blau, brocante sobre os punhos
da es pa da, ins cre ver-se-á, em ouro, a le gen da ”Re pú blicaFederativa do Bra sil“, no cen tro, e as ex pres sões
”15 de novembro“, na extremidade direita, e ”de
1989“, na esquerda.
Art. 2º O desenho das Armas Nacionais é o seguinte:

Art. 1º O Selo Nacional, constituído por um círculo representando uma esfera celeste, igual ao que se
acha no centro da Bandeira Nacional, tendo em volta
as pa la vras ”Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil“, obe de cerá às seguintes regras:
1 – o desenho de duas circunferências concêntricas, havendo entre seus raios a proporção de três para
quatro;
II – a co lo ca ção das es tre las, da fa i xa e da le gen da ”Ordem e Progresso“ no círculo interno obedecerá
às mes mas re gras es ta be le ci das para a fe i tu ra da Bandeira Nacional;
III – as letras das palavras ”República Federativa
do Brasil“ terão, de altura, um sexto de raio do círculo
interior e, de largura, um sétimo do mesmo raio.
Art. 2º O de se nho do Selo Na ci o nal é o se guin te:

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 350, DE 1999
Dispõe sobre a forma e a apresentação dos símbolos nacionais; tendo pareceres: da Comissão de Finanças e Tributação, pela adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação (relator: DEP. JOSÉ RONALDO); e da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação deste, com emenda, e do de nº
2.770/00, apensado (relator Deputado
José Roberto Batochio).
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O Congresso Nacional Decreta
CAPÍTULO I
Da Disposição Preliminar
Art. 1º São símbolos Nacionais:
I – a Bandeira Nacional;
II – o Hino Nacional;
III – as Armas Nacionais; e
IV – o Selo Nacional.
CAPÍTULO II
Da Forma dos Símbolos Nacionais
Seção I
Dos Símbolos em Geral
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Parágrafo único. A marcha batida, de autoria do
mestre de música Antão Fernandes,integrará as instrumentações de orquestra e banda, nos casos de execução do Hino Nacional mencionados o inciso I do art. 22
desta Lei, devendo ser mantida e adotada a adaptação
vocal, em fá maior, do maestro Alberto Nepomuceno.
Seção IV
Das Armas Nacionais
Art. 6º As Armas Nacionais, originariamente instituídas pelo Decreto nº 4, de 19 de novembro de 1889,
são con fi gu ra das na for ma cons tan te do Ane xo VIII desta Lei.
Seção V
Do Selo Nacional

Art. 2º Consideram-se padrões de Símbolos Nacionais os modelos compostos de conformidade com as
especificações e regras básicas estabelecidas nesta
Lei.

Art. 7º O Selo Nacional, originariamente instituído
pelo Decreto nº 4, de 19 de novembro de 1889, é o
constante do Anexo IX desta Lei.

Seção II
Da Bandeira Nacional

CAPÍTULO III
Da Apresentação dos Símbolos Nacionais

Art. 3º A Bandeira Nacional é a adotada, originariamente, pelo Decreto nº 4, de 19 de no vem bro de 1889,
de conformidade com os Anexos I e II desta Lei.
Art. 4º As constelações que figuram na Bandeira
Nacional correspondem ao aspecto do céu, na cidade
do Rio de Janeiro, às oito horas e trinta minutos do dia
15 de novembro de 1889, doze horas siderais, e devem
ser consideradas como vistas por um observador situado fora da esfera celeste.
§ lº Os Estados da Federação são representados
por es tre las que com põem o as pec to ce les te re fe ri do no
caput deste artigo.
§ 2º As estrelas representantes de novos Estados
da Fe de ra ção se rão in clu í das no cír cu lo azul da Ban de ira Nacional, de modo a não afetar a estética original.
§ 3º Serão suprimidas da Bandeira Nacional as
estrelas correspondentes aos Estados extintos, permanecendo a designada para representar um novo Estado, resultante de fusão ou desmembramento, observada a estética original.
Seção III
Do Hino Nacional
Art. 5º O Hino Nacional é composto da música de
Francisco Manuel da Silva e do poema Joaquim Osório
Duque Estrada, de acordo com as partituras originais publicadas com os Decretos nº 71, de 20 de janeiro de 1890
e nº 15.671, de 6 de setembro de 1922, reproduzidas nos
Anexos de nºs III, IV, V, VI e VII.

Seção I
Da Bandeira Nacional
Art. 8º A Ban de i ra Na ci o nal pode ser usa da em todas às manifestações do sentimento patriótico dos bra sileiros, sendo:
– hasteada em mastro ou adriças; nos edifícios,
templos, campos de esporte, escritórios, salas de
aula, auditórios, embarcações, ruas e praças, e em
qualquer lugar em que seja assegurado o devido respeito;
II – dis ten di da e em mas tro, con du zi da por ae ro naves ou balões, aplicada sobre a parede ou presa a
um cabo horizontal ligando edifícios, árvores, postes
ou mastros;
III – reproduzida sobre paredes, tetos, vidraças,
veículos e aeronaves;
IV – compondo, com outras bandeiras, pa nóplias, escudos ou peças semelhantes;
V – conduzida em formaturas, desfiles, ou mesmo individualmente;
VI – distendida sobre ataúdes, até a ocasião do
sepultamento.
Art. 9º A Bandeira Nacional estará permanentemente no topo de um mastro especial plantado na
Praça dos Três Poderes de Brasília, no Distrito Federal, como símbolo pe re ne da Pá tria e sob a guar da do
povo brasileiro.
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§ 1º A substituição da Bandeira será feita mensalmente, em solenidade especial, devendo o novo
exemplar atingir o tope do mastro antes que o exemplar substituído comece a ser arriado.
§ 2º Na base do mastro especial estarão inscritos exclusivamente os seguintes dizeres:
“Sob a guarda do povo brasileiro, nesta Praça
dos Três Poderes, a Bandeira sempre no alto – visão
permanente da Pátria“.
§ 3º A solenidade referida neste artigo será dis ciplinada em ato do Poder Executivo.
Art. 10. Has te ia-se di a ri a men te a Ban de i ra Na cional:
– no Palácio da Presidência da República e na
residência oficial do Presidente da República e do Vice-Presidente da República;
II – nas re si dên ci as ofi ci a is do Pre si den te do Senado Federal, do Presidente da Câmara dos Deputados e do Presidente do Supremo Tribunal Federal;
III – nas mis sões di plo má ti cas, de le ga ções jun to
a organismos inter na ci o na is e re par ti ções consulares
de car re i ra, res pe i ta dos os usos lo ca is dos pa í ses em
que tiverem sede;
IV – nas unidades da Marinha Mercante, de
acor do com as leis e re gu la men tos da na ve ga ção, po lícia naval e praxes internacionais.
Art. 11. E obrigatória a apre sen ta ção da Ban de ira Nacional em todos os prédios públicos e privados
ocupados por órgãos ou repartições públicas, nas organizações militares, nos quartéis das Polí ci as Mi li tares e dos Corpos de Bombeiros Mi li ta res, nos es ta belecimentos de ensino e nas solenidades, cerimônias
ou comemorações de caráter oficial.
§ 1º Nos es ta be le ci men tos de en si no é obri ga tória a permanência da Bandeira Nacional durante o
ano letivo, devendo ser hasteada pelo menos uma
vez por semana, cm turnos alternados, quando houver, com acompanhamento do canto do Hino Nacional.
§ 2º Toda vez que forem hasteados ou apresentados símbolos que tenham o formato de bandeira de
entidades culturais, esportivas ou comerciais, será
obri ga tó ria a pre sen ça da Ban de i ra Na ci o nal, que deverá ser hasteada ou apresentada de acordo com o
que estabelecem os arts. 14, 16 e 19.
Art. 12. Hasteia-se a Bandeira Nacional, obrigatoriamente, nos dias de festa ou de luto nacional, em
todas as repartições pú bli cas e nos es ta be le ci men tos
de ensino.
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Art. 13. A Bandeira Nacional pode ser hasteada
e ar ri a da a qual quer hora do dia ou da no i te, de pre fe rência entre as oito e as dezoito horas.
§ lº No dia 19 de novembro, Dia da Bandeira, o
hasteamento é realizado às doze horas, com solenidades especiais.
§ 2º Durante a noite, a Bandeira Nacional deve
estar devidamente iluminada.
Art. 14. Qu an do vá ri as ban de i ras são has te a das
ou arriadas simultaneamente, a Bandeira Nacional é
a primeira a atingir o tope e a última a dele descer.
Art. 15. Hasteia-se a Bandeira Nacional em funeral nas seguintes situações, desde que não coincidam com os dias de festa nacional:
– em todo o País, quan do o Pre si den te da Re pública decretar luto oficial;
II – nos edifícios-sede dos Poderes Legislativos
Fe de ral, es ta du a is e mu ni ci pa is, quan do de ter mi na do
pelos respectivos presidentes, por motivo de falecimento de um de seus membros;
III – no Supremo Tribunal Federal, nos Tribunais
Superiores, nos Tribunais Regionais Federais e nos
Tribunais de Contas da União, dos Estados, do Distrito Fe de ral e dos Mu ni cí pi os e nos Tri bu na is de Jus ti ça
estaduais, quando determinado pelos respectivos
presidentes, pelo falecimento de um de seus ministros, juízes ou desembargadores;
IV – nos edifícios-sede dos Governos dos Estados, dos Territórios, do Distrito Federal e dos Municípios, por motivo de falecimento do Governador ou do
Prefeito, quando determinado luto oficial pela autoridade competente.
V – nas sedes de missões diplomáticas, segundo as nor mas e o uso do país em que es tão si tu a das.
§ 1º Quando em funeral, a Bandeira Nacional
fica a meio-mastro ou a me ia-adriça, caso em que, ao
ser hasteada ou arriada, deve ser levada inicialmente
até ao tope.
§ 2º Quando apresentada ou conduzida em
marcha, indica-se o luto por um laço de crepe, na cor
preta, atado junto à lança.
§ 3º Para os fins deste artigo, são dias de festa
na ci o nal os dias 21 de abril, 7 de se tem bro, 15 e 19 de
novembro.
Art. 16. A Bandeira Nacional, em todas as apresentações no território nacional, ocupa lugar de honra, compreendido como uma posição:
I – central ou a mais próxima do centro e à direita deste, quando com outras bandeiras, pavilhões ou
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es tan dar tes, em li nha de mas tros, pa nó pli as, es cu dos
ou peças semelhantes;
II – destacada à frente de outras bandeiras,
quando conduzida em formaturas ou desfiles;
III – à di re i ta de tri bu nas, púl pi tos, me sas de re u nião ou de trabalho.
§ 1º Nenhuma bandeira, de outra nação pode
ser usada no País sem que esteja ao seu lado direito,
igual ta ma nho e em po si ção de re al ce, a Ban de i ra Na cional, salvo nas sedes das representações diplomáticas ou consulares estrangeiras.
§ 2º Considera-se direita de um dispositivo de
bandeiras, a direita de uma pessoa colocada junto a
ele e voltada para a rua, para a platéia ou, de modo
geral, para o público que observa o dispositivo.
Art. 17. A Ban de i ra Na ci o nal, quan do não es ti ver
em uso, deve ser guardada em local digno.
Art. 18. Nas re par ti ções pú bli cas e or ga ni za ções
militares, quan do a Ban de i ra Na ci o nal é has te a da em
mastro colocado no solo, sua largura não deve ser
ma i or que um quin to nem me nor que um sé ti mo da al tura do respectivo mastro.
Art. 19. Quando distendida e sem mastro, coloca-se a Bandeira Nacional na horizontal ou na ver tical, de modo que a estrela isolada fique para cima e
para a di re i ta de quem a olha, não po den do ser a Ban deira ocultada, mesmo parcialmente, por objetos ou
pessoas sentadas em suas imediações.
Art. 20. A Bandeira Nacional nunca se abate em
continência.
Seção II
Do Hino Nacional
Art. 21. O Hino Nacional será executado:
I – em continência à Bandeira Nacional e ao
Presidente da República, ao Congresso Nacional e
ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, e nos de ma is ca sos ex pressamente determinados pelos regulamentos de
continência ou cerimônias de cortesia internacional;
II – na ocasião do has te a men to da Ban de i ra Naci o nal pre vis to no § 1º do art. 9º, no § 1º do art. 11 e no
§ 1º do art. 13.
§ 1º A execução será instrumental, vocal ou ins trumental e vocal simultânea, de acordo com o cerimonial previsto em cada caso.
§ 2º Nas cerimônias em que se tenha de executar um hino nacionalestrangeiro, este deve, por cortesia, preceder o Hino Nacional Brasileiro.
§ 3º É vedada a execução do Hino Nacional em
continência, fora dos casos previstos neste artigo.
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Art. 22. A exe cu ção do Hino Na ci o nal obe de ce rá
às seguintes prescrições:
I – será sempre executado em andamento metronômico de uma semínima igual a cento e vinte;
II – é obrigatória a tonalidade de si bemol maior
para execução instrumental simples e de fá maior
para execução vocal ou instrumental e vocal simultânea;
III – far-se-á o canto sempre em uníssono;
IV – nos casos de simples execução instrumental, to car-se-á a mú si ca in te gral men te, mas sem re pe tição;
V – nos ca sos de exe cu ção vo cal, se rão sem pre
cantadas as duas partes do poema;
VI – nos ca sos de exe cu ção vo cal e ins tru men tal
simultânea, não deverá ser repetida a introdução
após o canto da primeira parte;
VII – nas continências ao Presidente da República, para fins exclusivos do Cerimonial Militar, serão
executados apenas a introdução e os acordes finais,
conforme regulamentação específica.
Seção III
Das Armas Nacionais
Art. 23. E obri ga tó rio o uso das Armas Na ci o na is:
I – no Palácio da Presidência da República e na
residência oficial do Presidente da República;
II – nos edifícios-sede dos Ministérios;
III – nas Casas do Congresso Nacional;
IV – no Supremo Tribunal Federal, nos Tribunais
Superiores e nos Tribunais Regionais Federais;
V – nos edifícios-sede dos poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário dos Estados, Territórios e Dis trito Federal;
VI – nas Prefeituras e Câmaras Municipais:
VII – na frontaria dos edifícios das repartições
públicas federais;
VIII – nas organizações militares, nos quartéis
das Policias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares;
IX – no armamento militar;
X – nos papéis de expediente, nos convites e
nas publicações oficiais de nível federal.
Seção IV
Do Selo Nacional
Art. 24. O Selo Nacional será usado para autenticar os atos de governo, os diplomas e certificados
expedidos pelos estabelecimentos de ensino oficiais
ou reconhecidos.
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CAPÍTULO IV
Das Cores Nacionais
Art. 25. Consideram-se cores nacionais o verde
e o amarelo.
CAPÍTULO V
Do Respeito Devido à Bandeira
Nacional e ao Hino Nacional
Art. 26. Nas cerimônias em que for hasteada ou
arriada a Bandeira Nacional ou nas ocasiões em que
for apresentada em marcha ou cortejo e durante a
execução do Hino Nacional, todos devem tomar atitude de respeito, de pé e em silêncio, e os militares em
continência, segundo os regulamentos das respectivas corporações.
Parágrafo único. Após a execução do Hino Nacional ou do hasteamento da Bandeira Nacional, é admitida a saudação por palmas.
Art 27. Ficam proibidas as seguintes manifestações à Bandeira Nacional:
I – apresentá-la em mau estado de conservação;
II – usá-la em solenidades públicas ou oficiais
em discrepância com as especificações e regras estabelecidas nesta lei;
III – apresentá-la sob qualquer forma que resulte na sua depreciação.
Art. 28. As Ban de i ras em mau es ta do de con ser vação devem ser incineradas ou entregues a qualquer organização militar, para incineração no Dia da
Bandeira.
Art. 29. Ressalvadas as hipóteses de execução
em solenidades de caráter oficial ou em continência
previstas nesta lei, são permitidas a execução e a difusão de arranjos musicais, vocais ou instrumentais
do Hino Nacional, que não resultem em depreciação
do Símbolo.
CAPÍTULO VII
Das Disposições Gerais
Art. 30. Haverá na Casa da Moeda, na Escola
Nacional de Música, nas embaixadas, delegações e
consulados do Brasil, nos museus históricos oficiais,
nos grandes comandos de organizações militares,
capitanias de portos e alfândegas, e nas prefeituras
municipais, uma coleção de exemplares-padrão dos
Símbolos Nacionais, a fim de servirem de modelos
obrigatórios para a respectiva feitura, constituindo o
ins tru men to de con fron to para a apro va ção dos exem plares destinados à apresentação, procedam ou não
a iniciativa particular.
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Art. 31. Os exemplares da BandeiraNacional e das
Armas da República não podem ser postos à venda ou
distribuídos gratuitamente sem que tragam a marca e o
endereço do fabricante ou editor, bem como a data de
sua fe i tu ra, de ven do es tes da dos se rem in di ca dos na tralha da Bandeira e no reverso das Armas Nacionais.
Art. 32. É obri ga tó rio o en si no do de se nho e do significado da Bandeira Nacional, do canto e da interpretação da letra do Hino Nacional em todos os estabelecimentos públicos e particulares de ensino fundamental.
Art. 33. As em pre sas que in ves ti rem na va lo ri zação e di fu são dos Sím bo los Na ci o na is po de rão se beneficiar dos incentivos fiscais previstos na legislação
federal de apoio à cultura.
Art. 34. O Poder Executivo regulará os pormenores do cerimonial referente aos Símbolos Nacionais.
Art. 35. O uso da Bandeira Nacional nas Forças
Armadas obe de ce às nor mas dos res pec ti vos re gu lamentos, no que não colidirem com esta lei.
Art. 36. O Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro
de 1941 (Lei das Contravenções Penais) passa a vigorar acrescido do seguinte Capítulo e artigos:
”CAPÍTULO VIII-A
Das Contravenções Referentes aos
Símbolos Nacionais
Art. 71-A. Deixar de apresentar ou hastear a
Bandeira Nacional, nos casos em que a lei imponha
caráter obrigatório:
Pena: de dez a cem dias-multa.
Art. 71-B. Apresentar ou hastear a BandeiraNacional em desacordo com as disposições previstas em lei:
Pena: de dez a cem dias-multa
Art. 71-C. Praticar atos de ultraje ou manifestações indevidas à Bandeira Nacional:
Pena: prisão simples de três meses a um ano
multa de dez a cem dias-multa.
Art. 71-D. Deixar de usar as Armas Nacionais
nos casos em que a lei imponha caráter obrigatório:
Pena: de dez a cem dias-multa.
Art. 71-E. Executar o Hino Nacional em continência, fora dos casos previstos em lei:
Pena: de dez a oitenta dias-multa.“ (NR)
Art. 37. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, exceto as disposições dos, arts. 11 e 12, que
vigorarão após decorridos noventa dias dessa data.
Art. 38. Ficam revogadas as Leis nºs 5.700, de
1º de setembro de 1971, 5.812, de 13 de outubro de
1972, 6.913, de 27 de maio de 1981, e 8.421, de 11
de maio de 1992.
Brasília,

FEVEREIRO 2001

ANAIS DO SENADO FEDERAL

151

III – a dis tân cia dos vér ti ces do lo san go ama re lo
ao quadro externo é de um módulo e sete décimos
(1,7M);
IV – o círculo azul no meio do losango amarelo
tem o raio de três módulos e meio (3,5M);
V – o centro dos arcos da faixa branca está
dois módulos (2M) à esquerda do ponto de encontro
do prolongamento do diâmetro vertical do círculo
com base do quadro externo (ponto c indicado no
desenho modular constante do art. 3º deste Anexo);
VI – o raio do arco inferior da faixa branca é de
oito módulos (8M) e raio do arco superior da faixa
branca é de oito módulos e meio (8,5M).
VII – a largura da faixa branca ée de meio módulo (0,5M);
VIII – as letras da legenda “Ordem e Progresso” são escritas em cor verde, devendo:
ANEXO II
Da Bandeira Nacional
Art. 1º A Bandeira Nacional, confeccionada em
te ci do para as re par ti ções pú bli cas em ge ral, fe de ra is,
estaduais e municipais, para organizações militares,
quartéis das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares, escolas públicas e particulares, será
executada em um dos seguintes tipos:
I – tipo 1, com um pano de qua ren ta e cin co cen tímetros de largura;
II – tipo 2, com dois panos de largura;
III – tipo 3, com três panos de largura;
IV – tipo 4, com quatro panos de largura;
V – tipo 5, com cinco panos de largura;
VI – tipo 6, com seis panos de largura;
VII – tipo7, com sete panos de largura.
Parágrafo único. Os tipos enumerados neste artigo são os normais, podendo ser confeccionados tipos extraordinários de dimensões maiores, menores
ou intermediários, conforme as condições de uso,
mantidas, entretanto, as devidas proporções.
Art. 2º A fe i tu ra da Ban de i ra Na ci o nal obe de ce rá
às seguintes regras:
I – para o cálculo das dimensões, toma-se por
base a lar gu ra de se ja da, di vi din do-se esta em qua torze par tes igua is, sen do cada uma das par tes con si de rada uma medida ou módulo;
II – o comprimento é de vinte módulos (20M);

a) ser colocadas no meio da faixa branca, ficando para cima e para baixo num espaço igual em
branco;
b) ficar a letra “P” sobre o diâmetro vertical do
círculo;
c) ser a distribuição das demais letras feita
conforme a indicação constante neste Anexo;
d) ter as letras da palavra “Ordem” e da palavra “Progresso” um terço de módulo (0,33M) de altura;
e) ser a largura das letras a que se refere a alínea anterior de três décimos de módulo (0,30M);
f) ser a altura da letra da conjunção “e” de três
décimos de módulo (0,30M) e sua largura de um
quarto de módulo (0,25M);
IX – as estrelas serão de cinco dimensões: primeira, segunda, terceira, quarta e quinta grandezas,
devendo ser traçadas dentro de círculos cujos diâmentro são:
a) de três décimos de módulo (0,30M), para as
de primeira grandeza;
b) de um quarto de módulo (0,25M), para as
de segunda grandeza;
c) de um quinto de módulo (0,20M), para as de
terceira grandeza;
d) de um sétimo de módulo (0,14M), para as
de quarta grandeza;
e) e de um décimo de módulo (0,10M), para a
de quinta grandeza;
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X – as duas faces devem ser exatamente iguais, com a faixa branca inclinada da esquerda para a
direita (do observador que olha a faixa da frente),
sendo vedado fazer uma face como avesso da outra;
XI – as cores ver de, ama re lo e azul se rão de fi ni das de acor do com Nor ma 153 da Asso ci a ção Ame ri cana de Coloristas e Químicos Têxteis – AATCC, a
se guir in di ca da, até que nor mas bra si le i ras se jam editadas sobre a matéria:
TECIDO AZUL
O tecido deve estar limpo, íntegro e sua cor
deve ser uniforme e estar em conformidade com a
norma AATCC 153 com o seguinte espectro colorimétrico:

SISTEMA CIELAB 10º
D65 – Luz do Dia
L. 29.822
a. 6.346
b. 35.449

Reflectância
360
11.700
380
15.573
400
20.607
420
23.737
440
20.897
460
17.733
480
14.237
500
11.157
520
7.310
540
5.130
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SISTEMA CIELAB 10E
065 – Luz do Dia
L. 75.712
a. 11.786
b. 83.312
Reflectância
360
5.813
560
380
4.357
580
400
3.667
600
420
3.363
620
440
3.400
640
460
4.060
660
480
8.080
680
500
16.940
700
520
36.123
720
540
50.407
740
As tolerâncias devem estar dentro de
1,5 unidades, para todas as fontes de luz

59.750
64.840
69.653
73.193
74.820
77.347
76.890
77.370
77.740
78.147
um DE <

TECIDO VERDE
Aspecto visual e acabamento
O tecido deve estar limpo, íntegro e sua cor deve
ser uiforme e estar em conformidade com a norma
AATCC 153 com o seguinte espectro colorimétrico:
560
580
600
620
640
660
680
700
720
740

3.940
3.317
3.137
3.090
3.120
4.460
12.590
31.953
51.527
63.477

As tolerâncias devem estar dentro de um DE <
1.5 unidades, para todas as fontes de luz.
TECIDO AMARELO
Aspecto visual e acabamento
O te ci do deve es tar lim po, ín te gro e sua cor deve
ser uniforme e estar em conformidade com a norma
AATCC 153 com o seguinte espectro colorimétrico:

SISTEMA CIELAB 10E
D65 – Luz do Dia
L. 39.600
a. 33.082
b. 17.652
Reflectância
360
4.807
380
4.287
400
4.063
420
3.923
440
4.183
460
5.337
480 10.043
500 15.460
520 18.370
540 15.447

560
580
600
620
640
660
680
700
720
740

10.490
7.087
5.073
4.403
3.873
4.510
9.870
20.487
33.920
50.660

As tolerâncias devem estar dentro de um DE <
1,5 unidades, para todas as fontes
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MENSAGEM Nº 361, DE 1999
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal, submeto à elevada deliberação de Vossas
Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos
do Senhor Ministro de Estado da Cultura, o texto do
projeto de lei que “Dispõe sobre a forma e a
apresentação dos símbolos nacionais”.
Brasília, 18 de março de 1999.
EM nº 040 /MinC
Em 14 de dezembro de 1998
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência
proposta de Projeto de Lei, a ser submetido ao
Congresso Nacional, que atualiza e altera a Lei nº 5.700,
de 1º de setembro de 1971, que dispõe sobre a forma e
apresentação dos Símbolos Nacionais.
Não é de hoje, Senhor Presidente, que assistimos,
no cotidiano, serem os Símbolos Nacionais adotados,
cada vez mais, em escala de massa, nos grandes
eventos internacionais, nas competições esportivas, nas
festividades populares e nas comemorações cívicas das
datas marcantes da nossa História. Limitados, an tes, aos
momentos solenes, de alegria ou de luto, a Bandeira e o
Hino ressurgem nos últimos tempos, no seio do povo
brasileiro, como a expressão mais viva da nossa
auto-estima, numa demonstração da plenitude
democrática do nosso País. É o homem comum que vai
se apropriando desses símbolos que, de certo modo, se
“dessacralizam”, se humanizam e chegam mais perto do
coração e do sentimento do povo brasileiro.
Ocorre, porém, que talvez por excessivo zelo ou
por uma tendência mística-patriótica de se cultuar
seletivamente os Símbolos Nacionais, criou-se, na época
em que foi elaborada a lei vigente, vários empecilhos ao
seu uso, ora quanto à apresentação da Bandeira, senão
em estritas condições, ora impondo o canto do Hino em
rígidas tonalidades e andamentos ou mesmo, impedindo
a sua interpretação em novos arranjos vocais ou
instrumentais.
Em verdade, Senhor Presidente, se um
intérprete executar variações instrumentais ou vocais
sobre o tema do Hino, ou se um cidadão usar,
vaidosamente, uma peça de vestuário, identificada
com a Bandeira Nacional, ambos estarão infringindo
a lei, sujeitos, até, às sanções penais nela previstas.
Tendo, pois, o objetivo maior de tornar acessível
ao povo brasileiro o uso e a apresentação dos
Símbolos Nacionais; principalmente a Bandeira e o
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Hino, já que as Armas e o Selo são de uso restrito e
oficial, foram convidados representantes do Estado
Maior das Forças Armadas _ EMFA, dos Ministérios
do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, da Justiça,
da Educação e do Desporto, bem como de entidades
representativas da sociedade, que, em reuniões
conjuntas com os representantes do Ministério da
Cultura, chegaram a um texto consensual, baseado e
estruturado na lei vigente, dando-lhe nova
sistematização, aperfeiçoando-a e modernizando-a
com exclusões de dispositivos e termos anacrônicos,
retirando-lhe os entraves e as vedações
exacerbadas.
Considerando, assim, que aqueles objetivos an tes mencionados foram alcançados com o texto do
anexo Projeto de Lei, é que tenho a honra de
submetê-lo à elevada apreciação de Vossa
Excelência, certo de que, irmanados pelo mesmo
ideal, merecerá o seu fundamental apoio.
Respeitosamente,
FRANCISCO WEFFORT
Ministro de Estado da Cultura
TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes
CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo
....................................................................................
SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo
....................................................................................
SUBSEÇÃO III
Das Leis
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 República, ao
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores,
ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na
forma e nos casos previstos nesta 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 empregos
públicos na administração direta e autárquica ou
aumento de sua remuneração;
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b) organização administrativa e judiciária,
matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e
pessoal da administração dos Territórios;
c) servidores públicos da União e Territórios,
seu regime jurídico, provimento de cargos,
estabilidade e aposentadoria;
* Alínea “c” com redação dada pela Emenda
Constitucional nº 18, de 05/02/1998.
d) organização do Ministério Público e da
Defensoria Pública da União, bem como normas
gerais para a organização do Ministério Público e da
Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e
dos Territórios;
e) criação, estruturação e atribuições dos
Ministérios e órgãos da administração pública;
t) militares das Forças Armadas, seu regime
jurídico, provimento de cargos, promoções,
estabilidade, remuneração, reforma e transferência
para a reserva.
* Alínea “j” acrescida pela Emenda
Constitucional nº 18, de 05/02/1998.
§ 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
eleitorado.
LEI Nº 5.700, DE 01 DE SETEMBRO DE 1971
Dispõe sobre a forma e a
apresentação dos Símbolos Nacionais, e
dá outras providências.
CAPÍTULO I
Disposição Preliminar
Art. 1º São Símbolos Nacionais:
I _ a Bandeira Nacional;
II _ o Hino Nacional;
III _ as Armas Nacionais; e
IV _ o Selo Nacional.
º
* Art. 1º com redação dada pela Lei n 8.421, de
11/05/1992.
Parágrafo único. São também Símbolos
Nacionais, na forma da lei que os instituiu:
I _ as Armas Nacionais;
II _ o Selo Nacional.
....................................................................................
LEI Nº 5.812 _ DE 13 DE OUTUBRO DE 1972
Modifica os incisos IV do artigo 13 e
III do artigo 18 da Lei nº 5.700, de 1º de
setembro de 1971, que dispõe sobre a

FEVEREIRO 2001

forma e a apresentação dos Símbolos
Nacionais e dá outras providências.
O Presidente da República
Faço sa ber que o Congresso Nacio nal decreta e
eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Os incisos IV do artigo IV e III do artigo 13
e III do artigo 18 da Lei nº 5.700, de 1º de setembro de
1971, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 13. ..............................................
IV _ No Supremo Tribunal Federal, nos
Tribunais Superiores, nos Tribunais Federais
de Recursos e nos Tribunais de Contas da
União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios:
Art. 18. ...............................................
III _ No Supremo Tribunal Federal, nos
Tribunais Superiores nos Tribunais Federais
de Recursos, nos Tribunais de Contas da
União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios e nos Tribunais de Justiça
estaduais, quando determinado pelos
respectivos presidentes, pelo falecimento de
um de seus ministros, desembargadores ou
conselheiros:"
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de outubro de 1972; 151º da
Independência e 84º da República.
EMILIO G. MÉDICI
Alfredo Buzaid
LEI Nº 6.913, DE 27 DE MAIO DE 1981
Dá nova redação aos arts. 35 e 36 da
Lei nº 5.700, de 01 de setembro de 1971,
que
dispõe
sobre
a
forma
98
apresentação dos símbolos nacionais.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber
que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1º Os arts. 35 e 36 da Lei nº 5.700, de 01 de
setembro de 1971, passam a viger com a seguinte
redação:
“Art. 35. A violação de qualquer disposição
desta lei, excluídos os casos previstos no art. 44 do
Decreto-Lei nº 898, de 29 de setembro de 1969, é
considerada contravenção, sujeito o infrator à pena
de multa de uma a quatro vezes o maior valor de
referência vigente no País, elevada ao dobro nos
casos de reincidência.
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Art. 36. O processo das infrações a que alude o
artigo anterior obedecerá ao rito previsto para as
contravenções penais em geral."
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em
contrário.
Brasília, 27 de maio de 1981; 160º da
Independência e 93º da República. _ JOÃO
FIGUEIREDO, Ibrahim Abi-Ackel.
LEI Nº 8.421, DE 11 DE MAIO DE 1992
Altera a Lei nº 5.700(1), de 1º de
setembro de 1971, que “dispõe sobre a
forma e a apresentação dos Símbolos
Nacionais“.
O Presidente da República,
Faço sa ber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Os arts. 1º e 3º, os incisos I do art. 8º e VIII
do art. 26, da Lei nº 5.700, de 1º de setembro de 1971,
passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º São Símbolos Nacionais:
I _ a Bandeira Nacional;
II _ o Hino Nacional;
III _ as Armas Nacionais; e
IV _ o Selo Nacional.
....................................................................................
Art. 3º A Bandeira Nacional, adotada pelo
Decreto nº 4(2), de 19 de novembro de 1889, com as
modificações da Lei nº 5.443(3) , de 28 de maio de
1968, fica alterada na forma do Anexo I desta lei,
devendo ser atualizada sempre que ocorrer a criação
ou a extinção de Estados.
§ 1º As constelações que figuram na Bandeira
Nacional correspondem ao aspecto do céu, na cidade
do Rio de Janeiro, às 8 horas e 30 minutos do dia 15
de novembro de 1889 (doze horas siderais) e devem
ser consideradas como vistas por um observador
situado fora da esfera celeste.
§ 2º Os novos Estados da Federação serão
representados por estrelas que compõem o aspecto
celeste referido no parágrafo anterior, de modo a
permitir-lhes a inclusão no círculo azul da Bandeira
Nacional sem afetar a disposição estética original
constante do desenho proposto pelo Decreto nº 4, de
19 de novembro de 1889.
§ 3º Serão suprimidas da Bandeira Nacional as
estrelas correspondentes aos Estados extintos,
permanecendo a designada para representar o novo
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Estado, resultante de fusão, observado, em qualquer
caso, o disposto na parte final do parágrafo anterior.
....................................................................................
....................................................................................
DECRETO Nº 4 _ DE 19 DE NOVEMBRO DE 1889
Estabelece
os
distintivos
da
bandeira e das armas nacionaes, e dos
sellos e sinetes da República.
O Governo Provisorio da Republica dos Estados
Unidos do Brazil:
Considerando que as cores da nossa antiga
bandeira recordam as luctas e as victorias gloriosas
do Exército e da Armada na defesa da pátria;
Considerando, pois, que essas côres,
independentemente da forma de Governo,
symbolisam a perpetuidade e integridade da Pátria
entre as outras nações:
Decreta;
Art. 1º A bandeira adaptada pela Republica
mantem a tradição das antigas côres nacionaes _
verde e amarella _ do seguinte modo: um losango
amarello em campo verde, tendo no meio a esphera
celeste azul, atravessada por uma zona branca, em
sentido obliquo e descendente da esquerda para a
direita, com a legenda _ Ordem e Progresso _ e
ponteada por vinte e uma estrellas, entre as quaes a
da constellação do Cru zeiro, disposta na sua situação
astronomica, quanto à distância e ao tamanho
relativos, representando os vinte Estados da
Republica e o Municipio Neutro; tudo segundo o
modelo debuxado no annexo nº 1.
Art. 2º As armas nacionaes serão as que se
figuram na estampa annexa nº 2.
Art. 3º Para os sellos e sinetes da Republica
servirá de symbolo a esphera celeste, qual se debuxa
no centro da bandeira, tendo em volta as palavras _
República dos Estados Unidos do Brazil.
Art. 4º Ficam revogadas as disposições em
contrario.
Sala das sessões do Governo Provisorio, 19 de
novembro de 1889, 1º da República. _ Marechal
Manoel Deodoro da Fonseca, Chefe do Governo
Provisorio _ Q. Bocayuva _ Aristides da Silveira Lobo
_ Ruy Barbosa _ M. Ferraz de Campos Salles _
Benjamin Constant Botelho de Magalhães _ Eduardo
Wandenkolk.
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DECRETO Nº 171 _ DE 21 DE JANEIRO DE 1890
Conserva o Hymno Nacional e
adapta o da Proclamação da República.
O Governo Provisorio da Republica dos Estados
Unidos do Brazil, constituido pelo Exercito e Armada,
em nome da Nação, decreta:
Art. 1º É conservada como Hymno Nacional a
composição mu si cal do mae stro Fran cisco Manoel da
Silva.
Art. 2º É adaptada sob o titulo de Hymno da
Proclamação da Republica a composição muscial do
maestro Leopoldo Miguez, baseada na poesia do
cidadão José Joaquim de Campos da Costa de
Medeiros e Albuquerque.
Sala das sessões do Governo Provisorio, 20 de
janeiro de 1890, 2º da Republica _ Manoel Deodoro
da Fonseca _ Aristides da Silveira Lobo _ M. Ferraz
de Campos Salles _ Benjamin Constant Botelho de
Magalhães _ Demetrio Nunes Ribeiro.
....................................................................................
....................................................................................
DECRETO Nº 15.671 _ DE 6 DE SETEMBRO DE
1922
Declara official a letra Hynno
Nacional Brasileiro, escrita por Joaquim
Osorio Duque Estrada.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos
do Brasil, tendo em vista a determinação constante
do art. 2º do Decreto Legislativo nº 4.559, de 21 de
agosto do anno, resolve declarar official a letra do
Hynno Nacional Brasileiro, escripta por Joaquim
Osorio Duque Estrada e que a este decreto
acompanha.
Rio de Janeiro, 7 de setembro de 1922, 101º da
Independência e 34º da Republica. _ EPTACIO
PESSÔA.
Joaquim Ferreira Chaves.
DECRETO-LEI Nº 3.688,
DE 3 DE OUTUBRO DE 1941
LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS
Parte Geral
- Aplicação das regras gerais do Código Penal
Art. 1º Aplicam-se às contravenções as regras
gerais do Código Penal, sempre que a presente lei
não disponha de modo diverso.
....................................................................................
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CAPÍTULO VIII
Das Contravenções Referentes à
Administração Pública
....................................................................................
Disposições Finais
Art. 71. Ressalvada a legislação especial sobre
florestas, caça e pesca, revogam-se as disposições
em contrário.
Art. 72. Esta lei entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 1942.
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1,DE 2001
(nº 544/2000, na Câmara dos Deputados)
Aprova
o
ato
que
outorga
concessão à Fundaçao Padre Kolbe de
Rádio e Televisão para executar serviço
de radiodifusão de sons e imagens
(televisão) na cidade de Campo Grande,
Estado de Mato Grosso do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o
Decreto s/nº, de 30 de novembro de 1999, que
outorga concessão à Fundação Padre Kolbe de
Rádio e Televisão para executar, por quinze anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
de sons e imagens (televisão), com fins
exclusivamente educativos na cidade de Campo
Grande, Estado de Mato Grosso do Sul.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 1.822 DE 1999
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223 da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato
constante do Decreto de 30 de
novembro de 1999, que ”Outorga concessão à
Fundação Padre Kolbe de Rádio e Televisão, para
executar serviço de radiodifusão de sons e imagens
(televisão), com fins exclusivamente educativos, na
localidade de Campo Grande, Estado de Mato
Grosso do Sul.
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Brasília, 8 de dezembro de 1999. _ Marco
Maciel.
E.M. nº 196 /MC
Brasília, 19 de novembro de 1999
Excelentíssimo
Senhor
Presidente
da
República,
Encaminho a Vossa Excelência o incluso projeto
de decreto que outorga concessão à Fundação Pa dre
Kolbe de Rádio e Televisão, para executar serviço de
radiodifusão de sons e imagens (televisão), com fins
exclusivamente educativos, na localidade de Campo
Grande, Estado do Mato Grosso do Sul.
2. De acordo com o art. 14, § 2º, do Decreto-Lei
nº 236, de 28 de fevereiro de 1967, e com o art. 13, §
1º, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de
1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº
2.108, de 24 de dezembro de 1996, não dependerá
de edital a outorga para execução de serviço de
radiodifusão com fins exclusivamente educativos.
3. Cumpre ressaltar que o pedido se encontra
devidamente instruído, de acordo com a legislação
aplicável, demonstrando possuir a entidade as
qualificações exigidas para a execução do serviço.
4. Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 223 da
Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional,
para onde solicito seja encaminhado o referido ato,
acompanhado do Processo Administrativo nº
53000.002683/99, que lhe deu origem.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
DECRETO DE 30 DE NOVEMBRO DE 1999
Outorga concessão à Fundação Padre
Kolbe de Rádio e Televisão, para executar
serviço de radiodifusão de sons e imagens
(televisão), com fins exclusivamente
educativos, na localidade de Campo
Grande, Estado de Mato Grosso do Sul.
O Presidente da República no uso das
atribuições que lhe conferem os arts. 84, o inciso IV, e
223, caput, da Constituição, considerando o disposto
no § 2º do art. 14 do Decreto-Lei nº 236, de 28 de
fevereiro de 1967, e no § 1º do art. 13 do
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de
1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº
2.108, de 24 de dezembro de 1996, e tendo em vista o
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que consta do Processo Administrativo nº
53000.002683/99,
DECRETA:
Art. 1º Fica outorgada concessão à Fundação
Pa dre Kolbe de Rádio e Televisão, para executar, pelo
prazo de quinze anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão de sons e imagens
(televisão), com fins exclusivamente educativos, na
localidade de Campo Grande, Estado de Mato
Grosso do Sul.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada
reger-se-á
pelo
Código
Brasileiro
de
Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos
e obrigações assumidas pela outorgada.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º O contrato decorrente desta concessão
deverá ser assinado dentro de sessenta dias, a contar
da data de publicação da deliberação de que trata o
artigo anterior, sob pena de tornar-se nulo, de pleno
direito, o ato de outorga.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 30 de novembro de 1999; 178º da
Independência e 111º da República. _ FERNADO
HENRIQUE CARDOSO.
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
SECRETARIA DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO
DEPARTAMENTO
DE
OUTORGA
E
LICENCIAMENTO
PARECER Nº 303/99-DOUL
REFERÊNCIA: Processo nº 53000.002683/99
INTERESSADA: FUNDAÇÃO PADRE KOLBE DE
RÁDIO E TELEVISÃO
ASSUNTO: Outorga de serviço de radiodifusão.
EMENTA: Independe de edital a outorga para
serviço
de
radiodifusão
com
finalidade
exclusivamente educativa.
- Atendimento das exigências estabelecidas no
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão e na
Portaria Interministerial nº 651/99.
CONCLUSÃO: Pelo deferimento
I - Os Fatos
A Fundação Padre Kolbe de Rádio e Televisão,
com sede na cidade de Campo Grande, Estado de
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Mato Grosso do Sul, requer lhe seja outorgada
permissão para executar o serviço de radiodifusão
em sons e imagens, com finalidade exclusivamente
educativa, na mesma localidade, mediante a
utilização do canal 15 E, previsto no Plano Básico de
Distribuição de Canais do serviço requerido.
2. Trata-se de uma fundação de direito privado,
sem fins lucrativos, com autonomia patrimonial,
administrativa e financeira, cujo objetivo principal é
promover, mediante concessão ou permissão,
programas informativos, culturais e recreativos pela
rádio e outros meios de comunicação.
3. Para atender aos requisitos estabelecidos
pela legislação de radiodifusão, a entidade
apresentou a documentação pertinente, a qual
mereceu parecer favorável do Setor Jurídico da
Delegacia do Ministério das Comunicações do
Estado de Goiás.
4. Os estatutos da entidade, devidamente
registrados no 22º Tabelionato de Notas, Registro
Civil de Pessoas Jurídicas, em 6 de dezembro de
1996, na Comarca de Santo André, no Estado de São
Paulo, nota nº 10691, à fl. 163 do Livro 2.957, sob nº
de microfilmagem 119.305, alterado nos termos da
escritura de retificação e ratificação, registrado no
mesmo Registro Civil em 20 de fevereiro de 1998, sob
o nº de microfilme 000437, preenchem os requisitos
do Código Civil Brasileiro e se encontram de acordo
com a legislação específica de radiodifusão.
5. O Conselho Diretor, com mandato até três de
setembro de 1999, já aprovado pelo Ministério das
Comunicações através da Portaria nº 227, de 20 de
agosto de 1998, está assim constituído:
CONSELHO DIRETOR
CARGOS NOMES

Diretor Presidente FREI JOÃO MAMEDE FILHO
Diretor Vice-Presidente DOM FERNANDO
ANTONIO FIGUEIREDO
Diretor Tesoureiro
FREI JOSÉ CORNIATTI
Diretor de Produção e
Programação
FREI LUIZ RICCI
6. De acordo com seus estatutos, a
representação judicial e extrajudicial da requerente é
competência do Diretor Presidente.
7. A Fundação adotará em suas transmissões a
denominação de fantasia Rádio da Imaculada
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Conceição _ Emissora da Fundação Padre Kolbe de
Rádio e Televisão.
II — DO MÉRITO
8. A outorga de permissão, concessão e
autorização para executar serviço de radiodifusão
sonora e de sons e imagens está admitida na
Constituição Federal (letra ”a“, inciso XII, do art. 21).
9. É também a Carta Magna, em seu art. 223,
que atribui ao Poder Executivo competência para
outorgar concessão, permissão e autorização para o
referido serviço, ao tempo em que condiciona a
eficácia do correspondente ato à deliberação do
Congresso Nacional.
10. O Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de
31 de outubro de 1963, em seu art. 13, com a redação
que lhe foi dada pelo Decreto nº 2.108, de 24 de
dezembro de 1996, publicado no D.O.U. de 26
subseqüente, dispensa a publicação de edital para a
outorga de serviço de radiodifusão com fins
exclusivamente educativos.
”Art. 13. ...........................................................
§ 1º É dispensável a licitação para outorga para
execução de Serviços de Radiodifusão com fins
exclusivamente educativos.“
11. A documentação instrutória que informa o
pedido tanto quanto à entidade, tanto quanto aos
seus diretores, está em ordem. A entidade
encaminhou a declaração prevista na Portaria
Interministerial nº 651, de 15 de abril de 1999,
publicada no D.O.U. de 19 de abril de 1999.
12. O deferimento da outorga pretendida não
implicará descumprimento dos limites fixados pelo
Decreto-Lei nº 236/67, quanto aos diretores,
conforme declaração firmada pelos mesmos, juntada
aos presentes autos.
III - Conclusão
Estando o processo devidamente instruído, em
conformidade com os dispositivos legais que regem
os serviços de radiodifusão, concluo pelo deferimento
do pedido, sugerindo que os autos sejam
encaminhados ao Diretor do Departamento de
Outorga e Licenciamento para prosseguimento.
Posteriormente à decisão da outorga, o
processo deverá ser encaminhado ao Congresso
Nacional, onde o ato de outorga será apreciado
conforme dispõe a Constituição Federal (art. 223).
É o parecer ”sub censura“.
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Brasília, 29 de setembro de 1999. – Maria Antonieta
de Alvarenga Grossi, Advogada-OAB/DF-5419.
De acordo. À consideração do Sr. Diretor do
Departamento de Outorga e Licenciamento.
Brasília, 29 de setembro de 1999. – Napoleão
Emanuel
Valadares,
Coordenador-Geral
de
Outorga.
À Consideração do Sr. Secretário de Serviços
de Radiodifusão.
Brasília, 29 de setembro de 1999. – Jayme Mar ques de Carvalho Neto, Diretor do Departamento de
Outorgas e Licenciamento.
Encaminhem-se os autos à douta Consultoria
Jurídica, para prosseguimento.
Brasília, 29 de setembro de 1999. – Paulo
Menicucci.
(À Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 2, DE 2001
(Nº 594/2000, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
à FUNDAÇÃO PADRE KOLBE DE RÁDIO
E TELEVISÃO para executar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Atibaia, Estado
de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 187, de 19 de novembro de 1999, que
outorga permissão à Fundação Padre Kolbe de Rádio e
Televisão para executar, por dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, com fins exclusivamente
educativos, na cidade de Atibaia, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 1.945, DE 1999
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XIII, combinado
com o § 3º do artigo 223 da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato
constante da Portaria nº 187, de 19 de novembro de
1999, que outorga permissão à Fundação Padre
Kolbe de Rádio e Televisão para executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
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radiodifusão sonora em freqüência modulada, com
fins exclusivamente educativos, na cidade de Atibaia,
Estado de São Paulo.
Brasília, 16 de dezembro de 1999.- Fernando
Henrique Cardoso.
E.M. nº 201 /MC
Brasília, 30 de novembro de 1999
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência o Processo
Administrativo nº 53830.002178/98, de interesse da
Fundação Padre Kolbe de Rádio e Televisão, objeto
de permissão para executar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de Atibaia,
Estado de São Paulo.
2. De acordo com o art. 13, § 1º, do
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de
1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº
2.108, de 24 de dezembro de 1996, não dependerá
de edital a outorga para execução de serviço de
radiodifusão com fins exclusivamente educativos.
3. Cumpre ressaltar que o pedido se encontra
devidamente instruído, de acordo com a legislação
aplicável, demonstrando possuir a entidade as
qualificações exigidas para a execução do serviço, o
que me levou a outorgar permissão, nos termos da
inclusa Portaria.
4. Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional,
para onde solicito seja encaminhado o referido ato,
acompanhado do processo que lhe deu origem.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
das Comunicações.
PORTARIA Nº 187, DE 19 DE NOVEMBRO
DE 1999
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o
disposto no art. 13, § 1º, do Regulamento dos
Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que
lhe foi dada pelo Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro
de 1996, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53830.002178/98, resolve:
Art. 1º Outorgar permissão à Fundação Padre
Kolbe de Rádio e Televisão para executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, com
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fins exclusivamente educativos, na cidade de Atibaia,
Estado de São Paulo.
Art. 2º A permissão ora outorgada reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes,
regulamentos
e
obrigações
assumidas pela outorgada.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Pimenta da Veiga.
Serviço Público Federal
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
SECRETARIA DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO
DEPARTAMENTO DE OUTORGA E LICENCIAMENTO
PARECER Nº 278/99-DOUL
REFERÊNCIA: Processo nº 53830.02178/98
INTERESSADA: FUNDAÇÃO PADRE KOLBE DE
RÁDIO E TELEVISÃO
ASSUNTO:
Outorga de serviço de radiodifusão.
EMENTA :
- Independe de edital a outorga
para serviço de radiodifusão com
finalidade exclusivamente educativa.
- Atendimento das exigências estabelecidas no
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão e na
Portaria Interministerial nº 651 /99.
CONCLUSÃO : Pelo deferimento

I — OS FATOS

A Fundação Padre Kolbe de Rádio e Televisão,
com sede na cidade de Santo André, Estado de São
Paulo, requer lhe seja outorgada permissão para
executar o serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, com finalidade exclusivamente
educativa, na localidade de Atibaia, no mesmo
Estado, mediante a utilização do canal 296E, classe
C.
2. Trata-se de uma fundação de direito privado,
sem fins lucrativos, com autonomia patrimonial,
administrativa e financeira, cujo objetivo principal é
promover, mediante concessão ou permissão,
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programas informativos, culturais e recreativos pela
rádio e outros meios de comunicação.
3. Para atender aos requisitos estabelecidos
pela legislação de radiodifusão, a entidade
apresentou a documentação pertinente, a qual
mereceu parecer favorável do Setor Jurídico da
Delegacia do Ministério das Comunicações da cidade
de São Paulo (fls.65).
4. Os estatutos da entidade, devidamente
registrados no 1º Registro Civil de Pessoas Jurídicas,
em 6 de dezembro de 1996, na Comarca de Santo
André, no Estado de São Paulo, à fl. 163 do Livro
2.957, sob nº de microfilmagem 119.305, alterado nos
termos da escritura de retificação e ratificação,
registrado no mesmo Registro Civil em 20 de
fevereiro de 1998, sob o nº de microfilme 000437,
preenchem os requisitos do Código Civil Brasileiro e
se encontram de acordo com a legislação específica
de radiodifusão.
5. O Conselho Diretor, com mandato até três de
setembro de 1999, já aprovado pelo Ministério das
Comunicações por intermédio da Portaria nº 227, de
20 de agosto de 1998, está assim constituído:
CONSELHO DIRETOR
CARGOS
Diretor-Presidente
Diretor Vice-Presidente

NOMES
FREI JOÃO MAMEDE
FILHO
DOM FERNANDO
ANTONIO FIGUEIREDO
FREI JOSÉ CORNIATTI

Diretor Tesoureiro
Diretor de Produção e
Programação
FREI LUIZ RICCI
6. De acordo com seus estatutos, a
representação judicial e extrajudicial da requerente é
competência do Diretor-Presidente.
7. A Fundação adotará em suas transmissões a
denominação de fantasia RÁDIO DA IMACULADA
CONCEIÇÃO-Emissora da Fundação Padre Kolbe
de Rádio e Televisão.
II — DO MÉRITO
8. A outorga de permissão, concessão e
autorização para executar serviço de radiodifusão
sonora e de sons e imagens está admitida na
Constituição Federal (letra ”a“, inciso XII, do art. 21).
9. É também a Carta Magna, em seu art. 223,
que atribui ao Poder Executivo, competência para
outorgar concessão, permissão e autorização para o
referido serviço, ao tempo em que condiciona a
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eficácia do correspondente ato à deliberação do
Congresso Nacional.
10. O Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31
de outubro de 1963, em seu art. 13, com a redação
que lhe foi dada pelo Decreto nº 2.108, de 24 de
dezembro de 1996, publicado no DOU de 26
subseqüente, dispensa a publicação de edital para a
outorga de serviço de radiodifusão com fins
exclusivamente educativos.
”Art. 13 ............................................................
§ 1º É dispensável a licitação para outorga para
execução de Serviços de Radiodifusão com fins
exclusivamente educativos“.
....................................................................................
11. A documentação instrutória que informa o
pedido tanto quanto à entidade, tanto quanto aos
seus diretores, está em ordem. A entidade
encaminhou a declaração prevista na Portaria
InterministeriaL nº 651, de 15 de abril de 1999,
publicada no DOU de 19 de abril de 1999.
12. O deferimento da outorga pretendida não
implicará descumprimento dos limites fixados pelo
Decreto-Lei nº 236/67, quanto aos diretores,
conforme declaração firmada pelos mesmos, juntada
às folhas 57/59 dos presentes autos.
III - CONCLUSÃO
Estando o processo devidamente instruído, em
conformidade com os dispositivos legais que regem
os serviços de radiodifusão, concluo pelo deferimento
do pedido, sugerindo que os autos sejam
encaminhados ao Diretor do Departamento de
Outorga e Licenciamento para prosseguimento.
Posteriormente à decisão da outorga, o
processo deverá ser encaminhado ao Congresso
Nacional, onde o ato de outorga será apreciado
conforme dispõe a Constituição Federal (art. 223).
É o parecer ”sub-censura“.
Brasília, 20 de setembro de 1999. – Maria Antonieta
de Alvarenga Grossi Advogada-OAB/DF-5419.
De acordo. À consideração do Sr. Diretor do
Departamento de Outorga e Licenciamento.
Brasília, 20 de setembro de 1999. – Napoleão
Emanuel Valadares Coordenador-Geral de Outorga.
À Consideração do Sr. Secretário de Serviços
de Radiodifusão.
Brasília, 20 de setembro de 1999. – Jayme Mar ques de Carvalho Neto, Diretor do Departamento de
Outorgas e Licenciamento.
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Encaminhem-se os autos à douta Consultoria
Jurídica, para prosseguimento.
Brasília, 20 de setembro de 1999. – Paulo
Menicucci Secretário de Serviços de Radiodifusão.
(À Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 3, DE 2001
(nº 558/2000, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA A VOZ DE
QUISSAMÃ a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de
Quissamã, Estado do Rio de Janeiro.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 221, de 17 de dezembro de 1999, que
autoriza a Associação Comunitária A Voz de
Quissamã a executar, por três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade Quissamã, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 118, DE 2000
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato
constante da Portaria nº 221, de 17 de dezembro de
1999, que autoriza a Associação Comunitária A Voz
de Quissamã a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Quissamã, Estado do Rio
de Janeiro.
Brasília, 24 de janeiro de 2000.
Fernando Henrique Cardoso
EM nº 243/99 _ MC
Brasília, 31 de dezembro de 1999.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
inclusa Portaria nº 221, de 17 de dezembro de 1999,
pela qual autorizei a Associação Comunitária A Voz
de Quissamã a executar o serviço de radiodifusão
comunitária, na cidade de Quissamã, Estado do Rio
de Janeiro.
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2. Submetido o assunto ao exame dos órgãos
competentes deste Ministério, as conclusões foram
no sentido de que, sob os aspectos técnico e jurídico,
a mencionada entidade satisfaz as exigências da Lei
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1988, do Regulamento
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado
pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, e da
norma complementar do mesmo serviço, aprovada
pela Portaria nº 191, de 6 de agosto de 1998, que
regem a matéria, o que me levou a autorizá-la, nos
termos da Portaria inclusa.
3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do artigo
223 da Constituição Federal, o ato de autorização
somente produzirá efeitos legais após deliberação do
Congresso Nacional, para onde solicito seja
encaminhado o referido ato, acompanhado do
Processo Administrativo nº 53770.002934/98, que lhe
deu origem.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações
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Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
PIMENTA DA VEIGA
PARECER CONJUR/MC nº 1287/99
REFERÊNCIA: Processo nº 53770.002934/98
ORIGEM:
Delegacia do MC no Estado do
Rio de Janeiro
INTERESSADA: Associação Comunitária A Voz de
Quissamã
EMENTA:
Pedido de autorização para executar
Serviço
de
Radiodifusão
Comunitária.
Comunicado
de
Habilitação para inscrição de
entidades interessadas publicado no
DOU de 18/3/99. Inscrição de
apenas uma entidade. Atendidas as
exigências
estabelecidas
pela
legislação pertinente.
CONCLUSÃO: Pela outorga de autorização à
requerente

PORTARIA Nº 221 DE 17 DE DEZEMBRO DE 1999.
I _ DOS FATOS
O
MINISTRO
DE
ESTADO
DAS
COMUNICAÇÕES, no uso das suas atribuições,
considerando o disposto nos artigos 10 e 19 do
Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, e tendo em
vista o que consta do Processo Administrativo nº
53770.002934/98, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Comunitária A
Voz de Quissamã, com sede na Rua Jerônimo Alves
Paula, nº 21, Caxias, na cidade de Quissamã, Estado
do Rio de Ja neiro, a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária naquela localidade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas
geográficas com latitude em 22E06’40"S e longitude
em 41E28’13"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a
entidade iniciar a execução do serviço no prazo de
seis meses a contar da data de publicação do ato de
deliberação.

A A Comunitária Voz de Quissamã (“Rádio
Quissamã FM”), associação civil, sem fins lucrativos,
sediada na Rua Jerônimo Alves Paula, nº 21, Caxias,
na cidade de Quissamã, Estado do Rio de Janeiro,
mediante requerimento protocolado sob o nº
53770.002934/98, manifestou interesse em executar
o Serviço de Radiodifusão Comunitária, na área
abrangida pelo círculo de raio igual a 1 (um) km, com
centro localizado no endereço de sua sede social, de
coordenadas geográficas 22E06’40"S de latitude e
41E28’13"W de longitude, sendo esse o local
assinalado para a instalação do sistema irradiante da
estação.
Solicitou ainda, no mesmo documento, a
designação do correspondente canal de operação,
nos termos do art. 12 do Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº
2.615, de 3 de junho de 1998.
2. Em atendimento a manifestação da entidade,
este Ministério, por intermédio da Secretaria de
Serviços de Radiodifusão, fez por publicar, no Diário
Oficial da União de 18 de março de 1999, aviso
tornando público Comunicado de Habilitação, no qual
convidou as entidades interessadas em prestar o
referido Serviço, nas localidades e canal de operação
indicados, a inscreverem-se, consignando prazo de
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45 (quarenta e cinco) dias para a efetivação dessa
providência.
3. No transcorrer do prazo consignado, apenas
a peticionária acorreu ao chamamento, requerendo a
sua habilitação e apresentando a documentação de
que tratam a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
seu Regulamento, aprovado pelo Decreto nº 2.615,
de 3 de junho de 1998, e, ainda, a Norma
Complementar nº 2/98, aprovada pela Portaria nº 191,
de 6 de agosto de 1998, conforme a seguir:
. Estatuto So cial, Ata de Constituição da entidade e
Ata de eleição dos dirigentes, devidamente registrados
(doc. de fls. 7 a 12, 131 a 133, 135 e 136);
. comprovantes de que os dirigentes da entidade
são brasileiros natos e maiores de 21 anos (doc. de
fls. 13 a 18 e 137);
. declaração, assinada por todos os dirigentes,
comprometendo-se ao fiel cumprimento das normas
estabelecidas para o Serviço (doc. de fls. 20);
. declarações, contendo manifestações de
apoio, formuladas por entidades representativas da
comunidade (doc. de fls. 21 a 103);
. declaração constando a denominação de fantasia da entidade _ “Rádio Quissamã Ltda.”(doc. de
fls. 110);
. declarações, assinadas pelo representante legal da entidade, de que:
a) todos os dirigentes residem na área da
comunidade a ser atendida pela estação (doc. de fls. 19);
b) a entidade não é prestadora de qualquer
modalidade de serviço de radiodifusão, inclusive
comunitária, ou de qualquer serviço de distribuição
de sinais de televisão mediante assinatura, bem
como não tem como integrantes de seus quadros de
associados e de administradores pessoas que,
nestas condições, participem de outra entidade
detentora de outorga para a execução de qualquer
dos serviços mencionados (doc. de fls. 104 e 138);
c) o local pretendido para a instalação do sistema
irradiante possibilita o atendimento do disposto no item
14.2.7.1 ou da Norma nº 2/98 (doc. de fls. 105);
d) na ocorrência de interferências tomará as
providências previstas nas alíneas a e b do item 6.11
da Norma nº 2/98 (doc. de fls. 141 e 142);
. planta de arruamento, em escala de
denominador máximo igual a 10.000, assinalando o
local de instalação do sistema irradiante (doc. de fls.
106, 139 e 151);
.
formulário
padronizado,
devidamente
preenchido, contendo as características técnicas de
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instalação e operação pretendidas para a estação
(doc. de fls. 146);
. diagrama de irradiação horizontal da antena
transmissora diagrama de irradiação vertical e
especificações técnicas do sistema irradiante
proposto (doc. de fls. 147 a 149);
. declaração do profissional habilitado em
atendimento aos incisos V e VI do item 6.11 da Norma
nº 2/98 (doc. de fls. 143 e 145);
. parecer conclusivo, assinado pelo profissional
habilitado, e Anotação de Responsabilidade Técnica
_ ART, referente à instalação proposta (doc. de fls.
144 e 153).
4. O pedido e a documentação pertinente foram,
preliminarmente analisados pelo Departamento de
Outorga e Licenciamento da Secretaria de Serviços
de Radiodifusão, deste Ministério, que considerou
terem sido regularmente atendidas as disposições
legais incidentes.
II _ Do Mérito
5. O Serviço de Radiodifusão Comunitária é, por
definição le gal, “a radiodifusão sonora, em freqüência
modulada, operada em baixa potência e cobertura
restrita, outorgada a fundações e associações
comunitárias, sem fins lucrativos, com sede na
localidade de prestação do serviço” (art. 1º da Lei nº
9.612, de 1998).
6. Nos termos do art. 3º da supracitada lei, o
Serviço tem por finalidade o atendimento à
comunidade beneficiada com vistas a:
. dar oportunidade de difusão de idéias,
elementos de cultura, tradições e hábitos sociais da
comunidade;
. oferecer mecanismos à formação e integração
da comunidade, estimulando o lazer, a cultura e o
convívio social;
. prestar serviços de utilidade pública,
integrando-se aos serviços de defesa civil, sempre
que necessário;
. contribuir para o aperfeiçoamento profissional
nas áreas de atuação dos jornalistas e radialistas, de
conformidade com a legislação profissional vigente;
. permitir a capacitação dos cidadãos no
exercício do direito de expressão da forma mais
acessível possível.
7. As emissoras do Serviço devem, em sua
programação, atender aos seguintes princípios (art.
4º da citada lei):
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. preferência a finalidades educativas, artísticas,
culturais e informativas em benefício do
desenvolvimento geral da comunidade;
. promoção das atividades artísticas e
jornalísticas, favorecendo a integração dos membros
da comunidade;
. respeito aos valores éticos e sociais das
pessoas e da família;
. não discriminação de raça, religião, sexo,
preferências sexuais convicções política _ ideológico
_ partidárias e condição social nas relações
comunitárias.
8. A outorga de autorização para a execução
desse Serviço decorre de preceito constitucional que,
ao definir a competência da União, estabelece, no art.
21 inciso XII, alínea a, com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 8/95:
“Art. 21. Compete à União:
....................................................................................
XII _ explorar, diretamente ou mediante
autorização, concessão ou permissão:
a) os serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens."
9. Por sua vez, o art. 6º da Lei nº 9.612, de 1998,
que institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária,
determina:
“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.”
10. Complementando, o Regulamento do
Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo
Decreto nº 2.615, de 1998, em seu art. 9º inciso II,
dispõe:
“Art. 9º Compete ao Ministério das
Comunicações:
....................................................................................
II _ expedir ato de autorização para a execução
do Serviço, observados os procedimentos
estabelecidos na Lei nº 9.612, de 1998, e em norma
complementar."
11. Em aditamento, o art. 19 do mesmo diploma
legal estabelece:
“Art. 19. A autorização para execução do
RadCom será formalizada mediante ato do Ministério
das Comunicações, que deverá conter, pelo menos, a
denominação da entidade, o objeto e o prazo da
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autorização, a área de cobertura da emissora e o
prazo para início da execução do Serviço.”
12. A autorização é outorgada, consoante o art.
6º, parágrafo único, da multicitada Lei nº 9.612, de
1998, pelo prazo de 3 (três) anos, renovável, por igual
período, se cumpridas as exigências legais e
regulamentares.
13. No que concerne à entidade requerente,
cumpre-me observar que se trata de uma associação
civil, sem fins lucrativos, registrada no Serviço Notarial e de Registro do 1º Ofício de Justiça de Macaé, na
Comarca de Macaé/RJ, em 26 de julho de 1996, no
Livro “A-3" de Registro Civil de Pessoas Jurídicas,
sob o nº de ordem 1.058, às fls. 264, cujos objetivos
sociais, declarados no art. 1º do Estatuto Social,
guardam completa similitude com as finalidades a
que se destina o Serviço de Radiodifusão
Comunitária, explicitadas no art. 3º da lei que o
institui.
14. Em consonância com o preceito contido no
parágrafo único do art. 7º da mesma lei, o quadro
diretivo dessa Associação, especificado a seguir, é
composto por pessoas residentes na área da
comunidade a ser atendida pelo Serviço:
Presidente:

Marcelo Silva Braga

Vice-Presidente:

Marli de Almeida Manhães

Secretária:

Selma de Barros Almeida

Tesoureiro:
Edson Moura dos Santos
Diretor Administrativo, Financeiro
e Operacional:
Luiz Carlos de Almeida Manhães
15. A documentação apresentada pela entidade
atende plenamente às determinações legais,
regulamentares e normativas inerentes à execução
do Serviço, restando observadas todas as condições
exigidas para a outorga da autorização pertinente.
16. Diante do exposto, e estando cumpridas as
praxes processuais, opino pelo deferimento do
pedido e sugiro o encaminhamento dos autos
acompanhados
de
minutas
dos
atos
correspondentes, à su pe rior deliberação do Exmo. Sr.
Ministro de Estado das Comunicações, autoridade
competente para conhecer e decidir do assunto em
tela.
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17. Posteriormente, a matéria deverá ser
apreciada pelo Congresso Nacional, consoante
dispõe o § 3º do art. 223 da Constituição, para que o
ato de autorização possa produzir seus efeitos legais.
É o parecer.
Brasília, 7 de dezembro de 1999. _ Adalzira
França Soares de Luca, Coordenadora-Geral de
Assuntos Jurídicos de Comunicações.

Ribeiro da Cunha a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na localidade de Montividiu, Estado de
Goiás.
Brasília, 13 de outubro de 1999. _ Fernando
Henrique Cardoso.
EM Nº 167/MC

DESPACHO CONJUR/MC Nº 1.504/99

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto a apreciação de Vossa Excelência a
inclusa Portaria nº 145, de 2 de setembro de 1999, pela
qual autorizei a Associação Cultural José Ribeiro da
Cunha a executar o serviço de radiodifusão comunitária,
na localidade de Montividiu, Estado de Goiás.
2. Submetido o assunto ao exame dos órgãos
competentes deste Ministério, as conclusões foram
no sentido de que, sob os aspectos técnico e jurídico,
a mencionada entidade satisfaz as exigências da Lei
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, do Regulamento
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado
pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, e da
norma complementar do mesmo serviço, aprovada
pela Portaria nº 191, de 6 de agosto de 1998, que
regem a matéria, o que me levou a autorizá-la, nos
termos da Portaria inclusa.
3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do artigo
223 da Constituição Federal, o ato de autorização
somente produzirá efeitos legais após deliberação do
Congresso Nacional, para onde solicito seja
encaminhado o referido ato, acompanhado do Processo
Administrativo nº 53670.000553/98, que lhe deu origem.
Respeitosamente,_ PIMENTA DA VEIGA,
Ministro de Estado das Comunicações.

Adoto o Parecer CONJUR/MC nº 1.287/99, que
conclui pelo deferimento do pedido de autorização
para executar Serviço de Radiodifusão Comunitária,
na cidade de Quissamã, Estado do Rio de Janeiro,
formulado pela Associação Comunitária A Voz de
Quissamã. Remetam-se os autos, acompanhados de
minutas de Portaria e Exposição de Motivos, à
consideração do Exmº Senhor Ministro, para decisão.
Brasília, 8 de dezembro de 1999. _ Raimunda
Nonata Pires, Consultora Jurídica.
(À Comissão de Educação)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 4, DE 2001
(Nº 437/2000, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que, autoriza a
ASSOCIAÇÃO CULTURAL JOSÉ RIBEIRO
DA CUNHA a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de
Montividiu, Estado de Goiás.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 145, de 2 de setembro de 1999, que
autoriza a Associação Cul tural José Ribeiro da Cunha
a executar, por três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Montividiu, Estado de Goiás.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 1.465, DE 1999
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato
constante da Portaria nº 145, de 2 de setembro de
1999, que autoriza a Associação Cultural José

Brasília, 2 de setembro de 1999.

PORTARIA Nº 145 DE 2 DE SETEMBRO DE 1999
O
MINISTRO
DE
ESTADO
DAS
COMUNICAÇÕES, no uso de suas atribuições,
considerando o disposto nos artigos 10 e 19 do
Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, e tendo em
vista o que consta do Processo Administrativo nº
53670.000553/98, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Cultural José
Ribeiro da Cunha, com sede na Av. Rio Verde, nº
1.000, Sala 8 _ Centro, na cidade de Montividiu,
Estado de Goiás, a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária naquela localidade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
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Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas
geográficas com latitude em 17º26’58"S e longitude
em 51º10’32"S, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzira efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a
entidade iniciar a execução do serviço no prazo de
seis meses a contar da data de publicação do ato de
deliberação.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
PIMENTA DA VEIGA
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
CONSULTORIA JURÍDICA
PARECER CONJUR/MCNº 662/99
REFERÊNCIA:
ORIGEM:
INTERESSADA:

Processo nº 53670.000553/98
Delegacia do MC no Estado de
Goiás
Associação Cultural José Ribeiro
da Cunha

EMENTA:
ü Pedido de autorização para executar

Serviço
de
Radiodifusão
Comunitária.
Comunicado
de
Habilitação para inscrição de
entidades interessadas publicado no
DOU de 22-12-98. Inscrição de
apenas uma entidade. Atendidas as
exigências
estabelecidas
pela
legislação pertinente.
CONCLUSÃO: Pela outorga de autorização à re
querente.
I _ DOS FATOS
A Associação Cultural José Ribeiro da
Cunha (“Rádio Mil FM”),associação civil, sem fins
lucrativos, sediada na Av. Rio Verde, nº 1.000, Sala 8 _
Centro, na cidade de Montividiu, Estado de Goiás,
mediante requerimento protocolado sob o nº
53670.000553/98, manifestou interesse em executar o
Serviço de Radiodifusão Comunitária, na área
abrangida pelo círculo de raio igual a 1 km, com centro
localizado no endereço de sua sede social, de
coordenadas geográficas 17º26’58"S de latitude e
51º10’32"W de longitude, sendo esse o local
assinalado para a instalação do sistema irradiante da
estação.
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Solicitou ainda, no mesmo documento, a
designação do correspondente canal de operação,
nos termos do art. 12 do Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº
2.615, de 3 de junho de 1998.
2. Em atendimento à manifestação da entidade,
este Ministério, por intermédio da Secretaria de
Serviços de Radiodifusão, fez por publicar, no Diário
Oficial da União de 22 de dezembro de 1998, aviso
tornando público Comunicado de Habilitação, no qual
convidou as entidades interessadas em prestar o
referido Serviço, nas localidades e canal de operação
indicados, a inscreverem-se, consignando prazo de
45 (quarenta e cinco) dias para a efetivação dessa
providência.
3. Decorrido o prazo consignado, apenas a
peticionária acorreu ao chamamento, requerendo,
tempestivamente, a sua habilitação, apresentando a
documentação de que tratam a Lei nº 9.612, de 19 de
fevereiro de 1998, seu Regulamento, aprovado pelo
Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, e, ainda, a
Norma Complementar nº 2/98, aprovada pela Portaria
nº 191, de 6 de agosto de 1998, conforme a seguir:
. Estatuto Social, Ata de Constituição da
entidade e Ata de eleição dos dirigentes,
devidamente registrados (doc. de fls. 20 a 22);
. comprovantes de que os dirigentes da entidade
são brasileiros natos e maiores de 21 anos (doc. de
fls. 40, 43, 44 e 47);
. declaração, assinada por todos os dirigentes,
comprometendo-se ao fiel cumprimento das normas
estabelecidas para o Serviço (doc. de fls. 26 a 28);
. declarações, contendo manifestações de
apoio, formuladas por entidades representativas da
comunidade (doc. de fls. 50 a 429);
. declaração constando a denominação de fantasia da entidade “Rádio Mil FM” (doc. de fls. 36);
. declarações, assinadas pelo representante legal da entidade, de que:
a) todos os dirigentes residem na área da
comunidade a ser atendida pela estação (doc. de fls.
24);
b) a entidade não é prestadora de qualquer
modalidade de serviço de radiodifusão, inclusive
comunitária, ou de qualquer serviço de distribuição
de sinais de televisão mediante assinatura, bem
como não tem como integrantes de seus quadros de
associados e de administradores pessoas que,
nestas condições, participem de outra entidade
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detentora de outorga para a execução de qualquer
dos serviços mencionados (doc. de fls. 34);
c) o local pretendido para a instalação do
sistema irradiante possibilita o atendimento do
disposto no item 14.2.7.1 ou 14.2.7.1.1, da Norma nº
2/98 (doc. de fls. 35);
d) na ocorrência de interferências tomará as
providências previstas nas alíneas “a” e “b” do item
6.11 da Norma nº 2/98 (doc. de fls. 442 e 443);
. planta de arruamento, em escala de
denominador máximo igual a 10.000, assinalando o
local de instalação do sistema irradiante (doc. de fls.
448);
.
formulário
padronizado,
devidamente
preenchido, contendo as características técnicas de
instalação e operação pretendidas para a estação
(doc. de fls. 439);
. diagrama de irradiação horizontal da antena
transmissora, diagrama de irradiação vertical e
especificações técnicas do sistema irradiante
proposto (doc. de fls. 440);
. declaração do profissional habilitado em
atendimento aos incisos V e VI do item 6.11 da Norma
nº 2/98 (doc. de fls. 444 e 445);
. parecer conclusivo, assinado pelo profissional
habilitado e Anotação de Responsabilidade Técnica ART, referente á instalação proposta (doc. de fls. 446
e 447).
4. O pedido e a documentação pertinente foram,
preliminarmente, analisados pelo Departamento de
Outorga e Licenciamento da Secretaria de Serviços
de Radiodifusão, deste Ministério, que considerou
terem sido regularmente atendidas as disposições
legais incidentes.
II- Do Mérito
5. O Serviço de Radiodifusão Comunitária é, por
definição legal, “a” radiodifusão sonora, em
freqüência modulada, operada em baixa potência e
cobertura restrita, outorgada a fundações e
associações comunitárias, sem fins lucrativos, com
sede na localidade de prestação do serviço" (art. 1º
da Lei nº 9.612, de 1998).
6. Nos termos do art. 3º da supracitada Lei, o
Serviço tem por finalidade o atendimento à
comunidade beneficiada com vista a:
. dar oportunidade de difusão de idéias,
elementos de cultura, tradições e hábitos sociais da
comunidade;
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. oferecer mecanismos à formação e integração
da comunidade, estimulando o lazer, a cultura e o
convívio social;
. prestar serviços de utilidade pública,
integrando-se aos serviços de defesa civil, sempre
que necessário;
. contribuir para o aperfeiçoamento profissional
nas áreas de atuação dos jornalistas e radialistas, de
conformidade com a legislação profissional vigente;
. permitir a capacitação dos cidadãos no
exercício do direito de expressão da forma mais
acessível possível.
7. As emissoras do Serviço devem, em sua
programação, atender aos seguintes princípios (art.
4º da citada Lei):
. preferência a finalidades educativas, artísticas,
culturais e informativas em benefício do
desenvolvimento geral da comunidade;
. promoção das atividades artísticas e
jornalísticas, favorecendo a integração dos membros
da comunidade;
. respeito aos valores éticos e sociais das
pessoas e da família;
. não discriminação de raça, religião, sexo,
preferência
sexuais,
convicções
política-ideológico-partidárias e condição social nas
relações comunitárias.
8. A outorga de autorização para a execução
desse Serviço decorre de preceito constitucional que,
ao definir a competência da União, estabelece, no art.
21, inciso XII, alínea “a”, com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 8/95:
“Art. 21 - Compete à União:
....................................................................................
XII - explorar, diretamente ou mediante
autorização, concessão ou permissão:
a) os serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens."
9. Por sua vez, o art. 6º da Lei nº 9.612, de 1998,
que institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária,
determina:
“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.”
10. Complementando, o Regulamento do Serviço
de Rad iodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto
nº 2.615, de 1998, em seu art. 9º, inciso II, dispõe:
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“Art. 9º - Compete ao Ministério das
Comunicaçôes:
....................................................................................
II - expedir ato de autorização para a
execução
do
Serviço,
observados
os
procedimentos estabelecidos na Lei nº 9.612, de
1998, e em norma complementar.“
11. Em aditamento, o art. 19 do mesmo diploma
legal estabelece:
“Art. 19 - A autorização para execução do
RadCom será formalizada mediante ato do Ministério
das Comunicações, que deverá conter, pelo menos,
a denominação da entidade, o objeto e o prazo da
autorização, a área de cobertura da emissora e o
prazo para início da execução do Serviço.”
12. A autorização é outorgada, consoante o art.
6º, parágrafo único, da multicitada Lei nº 9.612, de
1998, pelo prazo de 3 (três) anos, renovável por igual
período se cumpridas as exigências legais e
regulamentares.
13. No que concerne à entidade requerente,
cumpre-me observar que se trata de uma associação
civil, sem fins lucrativos, registrada no Cartório do
Registro de Pessoa Jurídica, em 14 de abril de 1998,
no Livro “A-6", sob o nº de ordem 361, ás fls. 95, cujos
objetivos sociais, declarados no art. 1º do Estatuto
Social, guardam completa similitude com as
finalidades a que se destina o Serviço de
Radiodifusão Comunitária, explicitadas no art. 3º da
Lei que o institui (fls. 5 a 17).
14. Em consonância com o preceito contido no
parágrafo único do art. 7º da mesma Lei, o quadro
diretivo dessa Associação, especificado a seguir, é
composto por pessoas residentes na área da
comunidade a ser atendida pelo Serviço:
Presidente:
Evandro Luiz de Oliveira Leão
Vice-Presidente: Daniel Cruvinel Leão
Secretário:
Augusto César Lima Teixeira
Tesoureiro:
Vanildo Alves Flores
15. A documentação apresentada pela entidade
atende plenamente às determinações legais,
regulamentares e normativas inerentes à execução
do Serviço, restando observadas todas as condições
exigidas para a outorga da autorização pertinente.
16. Diante do exposto, e estando cumpridas as
praxes processuais, opino pelo deferimento do pedido
e sugiro o encaminhamento dos au tos, acompanhados
de minutas dos atos correspondentes, à superior
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deliberação do Exmº Sr. Ministro de Estado das
Comunicações, autoridade competente para conhecer
e decidir do assunto em tela.
17. Posteriormente, a matéria deverá ser
apreciada pelo Congresso Nacional, consoante
dispõe o § 3º do art. 223 da Constituição, para que o
ato de autorização possa produzir seus efeitos legais.
É o parecer.
Brasília, 18 de agosto de1999.
ZILDA BEATRIZ SILVA DE CAMPOS ABREU
Advogada
De acordo. À consideração da srª.
Coordenadora-Geral de Assuntos Jurídicos de
Comunicações.
Brasília, 18 de AGOSTO de 1999.
MARIA DA GLÓRIA TUXI F. DOS SANTOS
Coordenadora
Aprovo. Submeto à Senhora Consultora
Jurídica.
Brasília, 18 de agosto de 1999.
ADALZIRA FRANÇA SOARES DE LUCCA
Coordenadora-Geral de Assuntos Jurídicos de
Comunicações
(À Comissão de Educação)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 5 de 2001
(Nº 494/2000, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que, renova a
permissão outorgada à BRASÍLIA SUPER
RÁDIO FM LTDA, para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Brasília, Distrito
Federal.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 153, de 17 de setembro de 1999, que
renova por dez anos, a partir de 23 de agosto de
1999, a permissão outorgada à Brasília Super Rádio
FM Ltda para explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Brasília, Distrito Federal.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 1.466, DE 1999
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
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submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato
constante da Portaria nº 153, de 17 de setembro de
1999, que renova a permissão outorgada à Brasília
Super Rádio FM Ltda para explorar, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Brasília, Distrito
Federal.
Brasília, 13 de outubro de 1999.
Fernanado Henrique Cardoso
EM nº 178/MC
Brasília, 24 de setembro de 1999
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
inclusa Portaria nº 153, de 17 de setembro de 1999,
pela qual renovei a permissão outorgada à Brasília
Super Rádio FM Ltda, pela Portaria MC nº 716, de 15
de agosto de 1979, publicada no Diário Oficial da
União de 23 subseqüente, cuja última renovação
ocorreu nos termos da Portaria MC nº 133 de 15 de
agosto de 1989, publicada no Diário Oficial da União
de 17 seguinte, para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de
Brasília, Distrito Federal.
2. Os órgãos competentes deste Ministério
manifestaram-se sobre o pedido, considerando-o
instruído de acordo com a legislação aplicável, o que
me levou a deferir o requerimento de renovação.
3. Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 223
da Constituição, o ato de renovação somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional,
para onde solicito seja encaminhado o referido ato,
acompanhado do Processo Administrativo nº
53000.002589/99, que lhe deu origem.
Respeitosamente,
PIMENTA DA VEIGA
Ministro de Estado das Comunicações
PORTARIA Nº 153, DE 17 DE SETEMBRO DE 1999
O
MINISTRO
DE
ESTADO
DAS
COMUNICAÇÕES, no uso de suas atribuições,
conforme o disposto no art. 6º,inciso II, do Decreto nº
88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o
que consta do Processo Administrativo nº
53000.002589/99, resolve:
Art. 1º Renovar, de acordo com o art. 33, § 3º, da
Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a
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partir de 23 de agosto de 1999, a permissão
outorgada à Brasília Super Rádio FM Ltda. pela
Portaria MC nº 716, de 15 de agosto de 1979,
publicada no Diário Oficial da União em 23
subseqüente, cuja última renovação ocorreu nos
termos da Portaria MC nº 133, de 15 de agosto de
1989, publicada no Diário Oficial da União de 17
seguinte, para explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Brasília, Distrito Federal.
Art. 2º A exploração do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por esta Portaria, reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes e seus regulamentos.
Ari 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 42 Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
PIMENTA DA VEIGA
PARECER Nº 178/99-DOUL
REFERÊNCIA: Processo nº 53000.002589/99
ORIGEM:
Brasília/DF
INTERESSADA: BRASÍLIA SUPER RÁDIO FM LTDA.
ASSUNTO:
Renovação de Outorga
EMENTA:
ü Permissão para executar serviço de

radiodifusão sonora em freqüência
modulada, cujo termo final ocorrerá
em 23.08.90. Pedido apresentado
tempestivamente.
Regulares
a
situação técnica e a vida societária.
CONCLUSÃO : Pelo deferimento.
A BRASÍLIA SUPER RÁDIO FM LTDA.,
permissionária do serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Brasília, Distrito
Federal, requer renovação do prazo de vigência de
sua permissão, cujo termo final ocorrerá em 23 de
agosto de 1999.
I _ DOS FATOS
2. A outorga em questão foi deferida pela
Portaria nº 716, de 15 de agosto de 1979, publicada
no Diário Oficial de 23 subseqüente, cujo prazo de
vigência foi renovado por dez anos, a partir de 23 de
agosto de 1989, pela Portaria nº 133, de 15 de agosto
de 1989, aprovada pelo Decreto Legislativo nº 90, de

234

ANAIS DO SENADO FEDERAL

19 de março de 1991, publicado no Diário Oficial de
20 subseqüente.
3. Cumpre ressaltar que, durante o último
período de vigência da outorga, a entidade não sofreu
pena e nem foi advertida, conforme se verifica de
seus assentamentos cadastrais.
II _ DO MÉRITO
4. O Código Brasileiro de Telecomunicações,
instituído pela Lei nº 4.117,de 27 de agosto de 1962,
estabelece os prazos de 10 (dez) anos para o serviço
de radiodifusão sonora e 15 (quinze) anos para o
serviço de televisão, que poderão ser renovados por
períodos sucessivos e iguais (art. 33, § 3º), períodos
esses mantidos pela atual Constituição (art. 223, §
5º).
5. Por sua vez, o Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31
de outubro de 1963, declara:
Art. 27. “Os prazos de concessão e permissão
serão de 10 (dez) anos para o serviço de radiodifusão
sonora e de 15 (quinze) anos para o de televisão.”
6. De acordo com o artigo 4º, da Lei nº 5.785, de
23 de junho de 1972, as entidades que desejarem a
renovação do prazo de sua outorga deverão dirigir
requerimento ao órgão competente, no período
compreendido entre o 6º (sexto) e o 3º (terceiro) mês
anteriores ao término do respectivo prazo.
7. O pedido de renovação de outorga, ora em
exame, foi protocolizado neste Ministério no dia 20 de
abril do corrente ano dentro, pois, do prazo le gal, uma
vez que, de acordo com o disposto na Lei de
Renovação, o pedido deveria ser apresentado entre
23 de fevereiro de 1999 e 23 de maio de 1999.
8. A requerente tem seus quadros societário e
diretivo aprovados pelo Poder Concedente com a
seguinte composição:
COTISTAS
COTAS
Lúcia Batista
1.833.502
Mário Miguel Nicota Garofalo 32.166
Benedetto Garofalo
166
Ivo Steffen
2.166
TOTAL
1.930.000
CARGO

VALOR CZ$
1.833.502,00
32.166,00
32.166,00
32.166,00
1.930.000,00
NOME

Diretor-Presidente
Mário Miguel Nicota Garofalo
Diretor-Financeiro
Lúcia Batista
Diretor-Administrativo Ivo Steffen

Diretor-Técnico

FEVEREIRO 2001

Benedetto Garofalo

9. A emissora se encontra operando
regularmente, dentro das características técnicas que
lhe foram atribuídas, conforme Parecer Técnico nº
4/99,
da
Coordenação
Geral
de
Licenciamento/DOUL/SSR-MC, à fl. 30.
10. É regular a situação da permissionária
perante
o
Fundo
de
Fiscalização
das
Telecomunicações _ FISTEL, consoante informação
de fl. 31.
11. Consultado o Cadastro Nacional de
Radiodifusão, verificou-se que a entidade, seus
sócios e dirigentes não ultrapassam os limites fixados
pelo artigo 12 e seus parágrafos do Decreto-Lei nE
236, de 28 de fevereiro de 1967.
12. Finalmente, observa-se que o prazo de
vigência da outorga deverá ser renovado a partir de
23 de agosto de 1999.
CONCLUSÃO
Do exposto, concluímos pelo deferimento do
pedido, sugerindo o encaminhamento dos autos,
acompanhados de minuta dos atos próprios, à douta
Consultoria Jurídica, para apreciação e submissão do
assunto ao Excelentíssimo Senhor Ministro de
Estado das Comunicações, autoridade competente
para conhecer e decidir do pedido.
Posteriormente, a matéria deverá ser
encaminhada à deliberação do Congresso Nacional,
nos termos do § 3º, do art. 223, da Constituição, para
que o ato de renovação possa produzir seus efeitos
legais.
É o parecer sub-censura.
Brasília, 17 de junho de 1999. _ Anacleto
Rodrigues Cordeiro, Assistente Jurídico.
PROCESSO Nº 53000.002589/99
De acordo. À consideração do Sr. Diretor do
Departamento de Outorga e Licenciamento.
Brasília, 17 de junho de 1999
NAPOLEÃO EMANUEL VALADARES
Coordenador-Geral de Outorga.

FEVEREIRO 2001

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Encaminhem-se os autos à douta Consultoria
Jurídica, para prosseguimento.
Brasília, 17 de junho de 1999. _ Jayme Marques de Carvalho Neto, Diretor do Departamento de
Outorga e Licenciamento.
(À Comissão de Educação)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 6, DE 2001
(nº 500/2000, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
à RADIO ESTACÃO FM LTDA para explorar
serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Carlos
Barbosa, Estado do Rio Grande do Sul
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 251, de 4 de dezembro de 1998, que
outorga permissão à Rádio Estação FM Ltda. para
explorar por dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Carlos Barbosa, Estado do
Rio Grande do Sul.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 1.653, DE 1998
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, Interino, o ato
constante da Portaria nº 251, de 4 de dezembro de
1998, que outorga permissão à Rádio Estação FM
Ltda, para explorar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na localidade de
Carlos Barbosa, Estado do Rio Grande do Sul.
Brasília, 29 de dezembro de 1998.
Fernando Henrique Cardoso
EM Nº 326/98-GM
Em 04-12-99
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De conformidade com as atribuições legais e
regulamentares cometidas a este Ministério,
determinou-se a publicação da Concorrência nº
021/97-SFO/MC, com vistas a implantação de uma
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estação de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na localidade de Carlos Barbosa, Estado
do Rio Grande do Sul.
A Comissão Especial de Âmbito Nacional,
criada pela Portaria nº 63, de 5 de fevereiro de 1997,
alterada pela Portaria nº 795, de 17 de dezembro de
1997, depois de analisar a documentação de
habilitação e as propostas técnica e de preço pela
outorga
das
entidades
proponentes,
com
observância da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
e da legislação específica de radiodifusão, concluiu
que a RÁDIO ESTAÇÃO FM LTDA obteve a maior
pontuação do valor ponderado, nos termos
estabelecidos pelo Edital, tornando-se, assim, a
vencedora da Concorrência conforme ato da mesma
Comissão, que homologuei, havendo por bem
outorgar a permissão, na forma da Portaria inclusa.
Esclareço que, de acordo com o parágrafo
terceiro do artigo 223 da Constituição, o ato de
outorga somente produzirá efeitos legais após
deliberação do Congresso Nacional, para onde
solicito seja encaminhado o referido ato.
Renovo a Vossa Excelência meus protestos do
mais profundo respeito.
JUAREZ QUADROS DO NASCIMENTO
Ministro de Estado das Comunicações
Interino
PORTARIA Nº 251, DE 04 DE DEZEMBRO DE 1998
O
MINISTRO
DE
ESTADO
DAS
COMUNICAÇÕES, Interino, no uso de suas
atribuições, de acordo com o disposto no art. 32 do
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de
1963, com a redação do Decreto nº 1.720, de 28 de
novembro de 1995, e tendo em vista o que consta do
Processo Administrativo nº 53790.000397/97,
Concorrência nº 021/97-SFO/MC, resolve:
Art. 1º Fica outorgada permissão à RÁDIO
ESTAÇÃO FM LTDA, para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na localidade de Carlos
Barbosa, Estado do Rio Grande do Sul.
Parágrafo único. A permissão ora outorgada
reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações,
leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pela outorgada em suas propostas.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do art. 223, § 3º, da Constituição.
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Art. 3º O Contrato de adesão decorrente desta
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de se tornar
nulo de pleno direito o ato de outorga.
4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
JUAREZ QUADROS DO NASCIMENTO
RÁDIO ESTAÇÃO FM LTDA
IRANI CHIES, brasileiro, cas,ado, músico,
residente e domiciliado na cidade de Carlos
Barbosa/RS, na rua Salgado Filho, 55, Ap 201, Carlos
Barbosa, RS, portador da Cédula de Identidade nº
6001088332 expedida pela Secretaria da Justiça do
Trabalho e da Cidadania do Rio Grande do Sul,
inscrito no CPF sob nº 134.486.680-87,
e
GUSTAVO KANNENBERG, brasileiro, casado,
engenheiro mecânico, residente na cidade de Novo
Hamburgo/RS, na rua Joaquim Nabuco, 1562 aptº 02,
portador da Cédula de Identidade nº 3030292159,
expedida pela Secretaria de Segurança Pública do
Rio Grande do Sul, inscrito no CPF sob nº
562.030.800-63
Resolvem, de comum acordo, constituir
sociedade mediante as cláusulas seguintes:
DA DENOMINAÇÃO SOCIAL
I _ A sociedade gira sob a denominação social
de RÁDIO ESTAÇÃO FM LTDA.
DA SEDE SOCIAL E DO INÍCIO DA ATIVIDADES
II _ A sociedade inicia suas atividades e após o
vencido o primeiro edital de corrência pública,
finalidade para qual ora se constitui a empresa.
III _ A sociedade tem sua sede, foro e
administração na cidade de Carlos Barbosa, estado
do Rio Grande do Sul, na rua Salgado Filho, nº 55,
aptº 201 , podendo abrir e fechar agências,
escritórios, estúdio ou filiais em qualquer parte do
território nacional.
DO PRAZO DE DURAÇÃO
IV _ A sociedade tem duração por tempo
indeterminado.
DOS FINS SOCIAIS
V _ A sociedade tem por objetivo a execução,
instalação e exploração do serviço de radiodifusão
sonora e televisada, por qualquer meio, com fins
culturais, educacionais, artísticos e comerciais, na
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forma da legislação federal em vigor e mediante
permissão ou concessão do Governo Federal.
DAS OBRIGAÇÕES DA SOCIEDADE EM
RELAÇÃO ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS RELATIVAS
AO FIM SOCIAL
VI _ A sociedade se obriga a cumprir todas as
exigências legais e administrativas, vigentes ou
futuras, relativas aos serviços de que seja ou se
torne permissionária ou concessionária.
DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
VII _ Qualquer alteração neste instrumento
contratual somente poderá ser efetivada com prévia
autorização do Governo Federal, por meio de seu
órgão competente.
DO CAPITAL SOCIAL E SUA DISTRIBUIÇÃO
VIII _ O capital social é de R$40.000,00
(quarenta mil reais), e será integralizado dois dias
após publicada a portaria de ganho de concorrência
pública, consoante o item II supra.
O capital social é dividido em 40.000 (quarenta
mil) quotas no valor individual de R$1,00 (hum real),
assim distribuídas entre os sócios:
a) O sócio Irani Chies participa com 16.000
(dezesseis mil) quotas no valor total de R$16.000
(dezesseis mil reais), ou 40% (quarenta por cento)
das quotas;
b) O sócio Gustavo Kannenberg participa com
24.000 (vinte e quatro mil) quotas no valor total de
R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais), ou 60%
(sessenta por cento) das quotas.
DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS
IX _ A responsabilidade dos sócios é limitada ao
valor total do capital social.
DA CONDIÇÃO DOS SÓCIOS
X _ A sociedade será sempre constituída
exclusivamente por brasileiros nascidos no País ou
naturalizados há mais de dez anos.
DAS INABILITAÇÕES E PROIBIÇÕES
XI _ As quotas da sociedade são indivisíveis e
podem ser transferidas sempre e somente às
pessoas devidamente habilitadas perante a lei e
regulamentos e após prévia anuência do Governo
Federal, por meio de seus órgãos competentes. As
quotas representativas do capital social são
inalienáveis
e
incaucionáveis,
direta
ou
indiretamente, a estrangeiros, sempre e em qualquer
caso conforme a Constituição Federal e às leis. As
quotas representativas do capital social são
incucionáveis à pessoas jurídicas.
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DA RETIRADA DO SÓCIO
XII _ Caso haja interesse de qualquer dos
sócios em retirar-se da sociedade, deverá manifestar
sua intenção espressamente e com antecedência
mínima de sessenta dias.
DO FALECIMENTO, INTERDIÇÃO OU FALÊNCIA
DOS SÓCIOS
XIII _ O falecimento, interdição ou falência de
qualquer um dos sócios não dissolverá a sociedade.
Os herdeiros do sócio falecido terão direito a
ingressar na sociedade, mediante a designação
expressa, realizada de comum acordo, de um
co-proprietário ou procurador que os represente,
mediante autorização do Governo Federal, por meio
de seus órgãos competentes:
a) Tanto na hipótese de morte em que os
herdeiros não queiram continuar na sociedade, como
no caso de retirada em que a sociedade adquira as
quotas do capital social do sócio quotista falecido ou
que se retira, seus direitos junto à sociedade serão
apurados com base no patrimônio líquido apontado
no último balanço geral levantado, e complementado
pelos balancetes mensais respectivos, e serão pagos
em prestações a serem combinadas entre as partes,
nunca superiores a dois anos de prazo.
b) A parte retirante deverá receber durante o
prazo acordado para o pagamento das prestações, a
correção vigente no momento, mais os juros de 12%
ao ano, em caso de atraso.
Em caso de não pagamento após os dois anos,
o retirante deverá receber mais o valor de 10% (dez
por cento) sobre o saldo devedor apurado, a título de
multa.
DA ORIENTAÇÃO DA SOCIEDADE
XIV _ A responsabilidade e orientação
intelectual e administrativa da sociedade caberá
somente a brasileiros nascidos no País ou
naturalizados há mais de dez anos.
DA ADMINISTRAÇÃO E PRESENTAÇÃO
XV _ A sociedade será administrada,
representada e presentada pelos sócios Irani Chies e
Gustavo Kannenberg, nos cargos de diretores,
dispensados de caução.
DOS PODERES DOS DIRETORES
XVI _ Aos Diretores serão conferidos poderes
administrativos, de gerência e de uso da firma
podendo representar e presentar a sociedade, ativa
ou passivamente, exclusiva e individualmente, em
Juízo ou fora dele, ceder direitos e, no interesse da
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sociedade, firmar compromissos, contratos e praticar
todos e quaisquer atos necessários para uma boa
administração.
DAS LIMITAÇÕES DO DIRETOR, SÓCIOS,
PROCURADORES E ENCARREGADOS
XVII _ É expressamente vedado aos Diretores
e/ou sócios, assim como Procuradores ou
Encarregados, utilizar-se da firma social em
negócios, transações ou documentos de qualquer
natureza, alheios aos interesses da sociedade.
DA REMUNERAÇÃO
XVIII _ Os diretores terão direito a uma retirada
mensal a título de pro labore, nos limites
estabelecidos pelas leis vigentes.
DA CONSTITUIÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL
XIX _ O quadro de pessoal será sempre
constituído por, no mínimo, 2/3 (dois terços) de
brasileiros.
XX _ Para as funções de gerentes,
procuradores, locutores e encarregados de
instalações radioelétricas só serão admitidos
brasileiros nascidos no País ou naturalizados há mais
de dez anos. Os administradores deverão ser
brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez
anos e a sua investidura nos cargos somente poderá
ocorrer depois de terem sido aprovados pelo Poder
Concedente.
DO BALANÇO
XXI _ Anualmente, aos 31 (trinta e um) dias do
mês de dezembro de cada ano findo, será realizado
um balanço geral, sendo que os lucros ou prejuízos
verificados nesse balanço serão repartidos ou
suportados por todos os sócios, na proporção de
suas quotas, facultando-se, por deliberação dos
sócios que representem a maioria do capital votante,
a dedução de 20% (vinte por cento) dos lucros
líquidos para constituição de um fundo de reserva, até
que o referido fundo atinja a metade do cap i tal so cial.
DA LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE
XXII _ Em caso de liquidação da sociedade, os
sócios nomearão liqüidante, determinando seus
poderes, funções e remuneração, procedendo este
de acordo com as leis vigentes. Nessa hipótese, após
solvido o passivo, o ativo líqüido será dividido en tre os
sócios, na proporção do valor realizado de suas quotas.
DA NOMEAÇÃO DO FORO E COMARCA
XXIII _ Fica eleito o Foro da Comarca de Carlos
Barbosa, Estado do Rio Grande do Sul para dirimir
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qualquer dúvida e/ou questões oriundas do presente
contrato.
DAS DÚVIDAS E CASOS OMISSOS
XXIV _ As dúvidas e casos omissos serão
resolvidos pela maioria do cap i tal votante, conforme a
legislação em vigor, observadas ainda as leis, normas
e regulamentos referentes à permissão e concessão
de serviços de radiodifusão.
XXV _ Os sócios Irani Chies e Gustavo
Kannenberg declaram que não estão incursos em
nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam
de exercer a atividade mercantil.
E, assim justos e contratados, assinam o
presente instrumento de contrato social em cinco (5)
vias de igual teor e forma, para um só efeito, na
presença de duas testemunhas.
Carlos Barbosa, 28 de fevereiro de 1997. _ Irani
Chies _ Gustavo Kannenberg.
TESTEMUNHAS:
Neuza
Terezinha
de
Mello
_
CPF.177746670-91.
Inelvi Maria Muller Macagnin _ RG.
4035080813.
(À Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 7, DE 2001
(Nº 502/00, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga concessão
à TV Minas Centro-Oeste S/C Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão de sons e
imagens na cidade de Divinópolis, Estado
de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o
Decreto s/nº de 16 de junho de 1999, que outorga
concessão à TV Minas Centro-Oeste S/C Ltda., para
explorar, por quinze anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e
imagens na cidade de Divinópolis, Estado de Minas
Gerais.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 815, DE 1999
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nós termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do art. 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de V. Exªs acompanhado de
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Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, o ato constante do Decreto de 16
de junho de 1999, que “Outorga concessão à TV
Minas Centro-Oeste S/C Lida., para explorar serviço
de radiodifusão de sons e imagens. na localidade de
Divinópolis. Estado de Minas Gerais”.
Brasília, 21 de junho de 1999. _ Fernando
Henrique Cardoso.
EM Nº 83/MC
Brasília, 8 de junho de 1999
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De conformidade com com as atribuições legais
e regulamentares cometidas a este Ministério
determinou-se a publicação da Concorrência nº
55/97-SFO-MC, com vistas à implantação de uma
estação de radiodifusão de sons e imagens, na
localidade de Divinópolis, Estado de Minas Gerais.
2 _ A Comissão Especial de Âmbito Nacional,
criada pela Portaria nº 63, de 5 de fevereiro de 1997,
alterada pela Portaria nº 795, de 17 de dezembro de
1997, depois de analisar a documentação de
habilitação e as propostas técnica e de preço pela
outorga
das
entidades
Proponentes,
com
observância da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
e da legislação específica de radiodifusão, concluiu
que a TV Minas Centro-Oeste S/C Ltda. obteve a
maior pontuação do valor ponderado, nos termos
estabelecidos pelo Edital, tornando-se assim a
vencedora da Concorrência, conforme ato da mesma
Comissão, que homologuei.
3 _ Nessas condições, submeto o assunto à
consideração de Vossa Excelência nos termos do art.
29 do Regulamento dos Serviços dos Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de
1963, com a redação do Decreto nº 1.720, de 28 de
novembro de 1995.
4 _ Esclareço que, de acordo como § 3º do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional,
para onde solicito seja encaminhado o referido ato.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
DECRETO DE 16 DE JUNHO DE 1999
Outorga concessão à TV Minas
Centro-Oeste S/C Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão de sons e
imagens, na localidade de Divinópolis,
Estado de Minas Gerais.
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O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de
acordo com o disposto no art. 29 do Regulamento dos
Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1983, com a redação do
Decreto nº 1.720, 28 de novembro de 1995, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo nº
53710.000406/97, Concorrência nº 055/97-SFO/MC,
decreta:
Art. 1º Fica outorgada concessão à TV Minas
Centro-Oeste S/C Ltda., para explorar, pelo prazo de
quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão de sons e imagens, na localidade de
Divinópolis, Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada
reger-se-á
pelo
Código
Brasileiro
de
Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos
e obrigações assumidas pela outorgada em suas
propostas.
Art 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do art. 223, § 3º, da Constituição.
Art. 3º O contrato decorrente desta concessão
deverá ser assinado dentro de sessenta dias, a contar
da data de publicação da deliberação de que trata o
artigo anterior, sob pena de tornar-se nulo, de pleno
direito, o ato de outorga.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 16 de junho de 1999; 178º da
Independência e 111º da República. _ FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO _ Pimenta da Veiga.
CONTRATO SOCIAL
Dácio Gonçalves Pereira, brasileiro, casado,
contador, inscrito no CPF/MF sob o nº
092.340.046-04, portador da cédula de identidade
RG nº M-224.867, expedida pela SSP/MG, residente
e domiciliado à Rua Newton de Paiva Ferreira nº
58/202, bairro Novo São Lucas, Belo Horizonte,
Minas Gerais; Ricardo Massara, brasileiro, casado,
administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob o
nº 076.226.606-63, portador da cédula de identidade
CIP nº 2127-6ª, expedida pela CRTA/MG, residente e
domiciliado à Rua Fernandes Tourinho nº 850/902,
Bairro Funcionários, Belo Horizonte, Minas Gerais,
pelo presente instrumento particular de contrato social, constituem uma Sociedade Civil por Quotas de
Responsabilidade Limitada, visando explorar
serviços de radiodifusão, entidade esta que se regerá
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pela legislação em vigor, sob as cláusulas e
condições seguintes.
CLÁUSULA I _ A Sociedade girará sob a
denominação TV Minas Centro-Oeste S/C Ltda. e
terá como principal objetivo a execução dos serviços
de radiodifusão sonora, de sons e imagens (TV), seus
serviços afins ou correlatos, sempre com finalidades
educativas, culturais e informativas, cívicas e
patrióticas, bem como exploração de concessão ou
permissão, nesta ou em outras localidades do
território nacional, tudo de acordo com a legislação
especifica em vigor.
CLÁUSULA II _ A sede da Sociedade será em
Belo Horizonte à Av. Afonso Pena nº 867/Cj
2303/2304 bairro Centro, podendo instalar, manter e
extinguir sucursais, filiais e agências em quaisquer
outras localidades, após prévia autorização dos
Poderes Públicos Concedentes.
CLÁUSULA III _ O Foro da Sociedade será o da
Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais,
eleito para conhecer e decidir em primeira instância
as questões judiciais que lhe forem propostas com
fundamento neste Contrato Social.
CLÁUSULA IV _ O prazo de duração de
Sociedade é por tempo indeterminado, podendo esta
ser dissolvida pelos preceitos da legislação
especifica.
CLÁUSULA V _ O capital social é de
R$l.000.000,00 (Hum milhão de reais), representado
por 1,000.000 quotas de R$1,00 (Hum real) cada
uma, ticando assim distribuído entre os quotistas:
_ Dácio Gonçalves Pereira detém 510.000 quo tas
_ Ricardo Massara detém 490.000 quotas
CLÁUSULA VI _ A subscrição e integralização
do capital social dar-se-á em moeda corrente
nacional da seguinte forma:
a _ 30 (trinta) dias após a constituição da
Sociedade.
CLÁUSULA VII _ A responsabilidade dos
sócios, nos termos do art. 2º in fine do Decreto nº
3.708, de 10 de janeiro de 1919, é limitada à
importância total do capital social.
CLÁUSULA VIII _ As quo tas representativas do
capital social são incaucionáveis a estrangeiros ou
pessoas jurídica e inalienáveis a estrangeiros,
dependendo qualquer alteração contratual, bem
como qualquer transferência de cotas de prévia
autorização do Ministério das Comunicações.
CLÁUSULA IX _ As quotas em que se divide o
capital social são nominativas e indivisíveis e para cada
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uma delas a sociedade reconhece apenas um único
proprietário.
CLÁUSULA X _ A propriedade da Empresa é
privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais
de anos, aos quais caberá a responsabilidade por sua
administração e orientação intelectual.
§ Primeiro _ É vedada a participação de pessoa
jurídica no capital da Empresa, exceto a de partido
político e de sociedade cujo cap i tal pertença exclusiva e
nominalmente a brasileiro;
§ Segundo _ A participação referida no parágrafo
anterior só se efetuará por meio de capital sem direito a
Voto e não poderá exceder a 30% (trinta por cento) do
capital social.
CLÁUSULA XI _ Os administradores da Entidade
serão brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez
anos, provada essa condição, e a investidura nos cargos somente poderá ocorrer após haverem sido
aprovados pelo Ministério das Comunicações.
CLÁUSULA XII _ O quadro de funcionário da
Entidade será formado preferentemente de brasileiros,
ou constituído, ao menos de 2/3 (dois terços) de
trabalhadores nacionais.
CLÁUSULA XIII _ Para os cargos de redatores,
locutores e encarregados das instalações elétricas,
somente serão admitidos brasileiros.
CLÁUSULA XIV _ A sociedade será administrada
por um ou mais de seus quotistas, sob a denominação
que lhes couber, quando indicados, eleitos e
demissíveis por deliberação de sócios que representem
a maioria do capital social, observando o disposto na
Cláusula XI deste instrumento, aos quais compete, in
solidum ou cada um de per si, o uso da denominação
social e a representação ativa ou passiva, judicial extrajudicial da Sociedade, a eles cabendo, quando na
representação legal, as atribuições e os poderes que a
lei confere aos dirigentes de Sociedade por cotas de
Responsabilidade Limitada, a fim de garantir o
funcionamento da Empresa.
CLÁUSULA XV _ Fica indicado para gerir e
administrar a Sociedade, no cargo de Sócio-gerente, o
quotista Ricardo Massara, eximido de prestar caução
de qualquer espécie em garantia de sua gestão.
CLÁUSULA XVI _ O Sócio-gerente, depois de
ouvido o Poder Público Concedente poderá, em nome
da Sociedade, nomear procuradores para a prática de
atos de gerência, gestão administrativa e orientação
intelectual, mediante instrumento público ou particular
que defina os respectivos poderes, cujos mandatos,
com o prazo de duração determinado, serão
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outorgados exclusivamente a brasileiros natos ou
naturalizados a mais de dez anos, provada essa
condição.
CLÁUSULA XVII _ É expressamente proibido ao
Sócio-gerente, aos procuradores nomeados para gerir
e administrar a empresa e aos demais sócios
utilizarem-se da denominação social em negócios ou
documentos de qualquer natureza, alheios aos fins
sociais, assim como em nome da Sociedade, prestar
fiança, cauções, avais ou endossos de favor, ainda que
eles não resultem obrigações para a Sociedade ou
ponham em risco o seu patrimônio.
CLAUSULA XVIII _ A título de pró-labore, o
Sócio-gerente poderá retirar mensalmente importância
fixa, convencionada entre cotistas que representem a
maioria do capital social, para vigir em um determinado
período, de preferência coincidente com o
encerramento do exercício social, a qual não sendo inferior ao piso nacional de salários, não ultrapasse os
limites da sistemática da legislação em vigor, sendo o
produto bruto escritural desde logo considerado para
todos os fins com encargo operacional da empresa e,
como tal, dedutível da receita bruta.
CLÁUSULA XIX _ As quotas são livremente
transferíveis entre os quotistas, desde que haja prévia
autorização do Ministério das Comunicações. O preço
de cada quota, neste caso, não ultrapassará o resultado
do ativo líquido, apurado em balanço, pelo número de
quotas.
CLÁUSULA XX _ Os sócios poderão ceder ou
transferir parte ou totalidade de suas quotas a
estranhos, mediante o consentimento de sócios que
representem mais da metade do capital social, após o
que deverão notificar por escrito á Sociedade,
discriminando preço, forma e prazo do pagamento, para
que seja por meio dos sócios exercido, ou não, o direito
de preferência dentro de 60 (sessenta) dias, a contar do
recebimento da notificação. Decorrido este prazo, sem
que haja manifestação da vontade de aquisição, as
quotas poderão ser transferidas, sempre após a
autorização dos Poderes Públicos.
CLÁUSULA XXI _ No caso de morte do sócio,
terá o cônjuge supérstite ou herdeiro a faculdade de
optar entre:
a _ a sua participação na Sociedade, o que
ocorrerá desde que, para tanto, obtenha a aprovação de
sócios que representem a maioria do capital social e a
prévia autorização dos Poderes Públicos Concedentes;
ou
b _ o recebimento do capital e demais haveres do
sócio falecido, mediante a cessão das quotas, de
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acordo com os termos da Cláusula XIX deste
instrumento, caso, por motivo qualquer não possa
ingressar na Sociedade.
CLÁUSULA XXII _ Ocorrendo a hipótese prevista
na letra “b” da Cláusula an te rior, as quo tas e haveres do
sócio falecido serão pagos ao cônjuge rupérstite ou ao
herdeiro, em 12 (doze) prestações iguais, mensais e
sucessivas, acrescidas de juros de 12% (doze por
cento) ao ano.
CLÁUSULA XXII _ Excetuada a hipótese de
sucessão hereditária não será permitida a transferência
de concessão ou permissão, an tes de decorrido o prazo
previsto no artigo 91 do Decreto nº 52.795/63, com
redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 91.837/85.
CLÁUSULA XXIV _ O instrumento de alteração
contratual será assinado por sócios que representem
a maioria do capital social, e havendo sócio
divergente ou ausente, constará do instrumento de
alteração essa circunstância, para efeito de
arquivamento no órgão competente e ressalva dos
direitos dos interessados.
CLÁUSULA XXV _ O exercício social coincidirá
com o ano cível, ao fim do qual será levantado o balanço
geral da Sociedade, como de lei, sendo que os lucros
ou prejuízos serão repartidos ou suportados pelos
quotistas na proporção de suas quotas.
CLÁUSULA XXVI _ A distribuição dos lucros será
sempre sustada quando verificar-se a necessidade de
atender despesas inadiáveis ou que impliquem no
funcionamento das estações.
CLÁUSULA XXVII _ A sociedade por todos os
seus quotistas obriga-se a cumprir rigorosamente
as leis, regulamentos, normas e recomendações
que lhe forem feitas pelos Poderes Públicos
Concedentes.
CLÁUSULA XXVIII _ O início das atividades da
Sociedade a partir da data do respectivo registro deste
instrumento no órgão competente.
CLAUSULA XXIX _ Os sócios quotistas declaram
que não estão incursos em crimes previstos em lei que
impeçam de exercer a atividade mercantil.
CLÁUSULA XXX _ Não sendo ou deixado de ser
permissionária ou concessionária de serviço de
radiodifusão poderá alterar qualquer das cláusulas, sem
consentimento prévio dos Poderes Públicos
Concedentes.
CLAÚSULA XXXI _ Os casos não previstos no
presente contrato social serão resolvidos de acordo
com os dispositivos legais que regulam o
funcionamento das Sociedades Civis por Quotas de
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Responsabilidade Limitada, pelos quais a Entidade se
regerá e pela legislação que disciplina a execução dos
serviços de radiodifusão.
E, assim por estarem justos e contratados, de
comum acordo mandaram datilografar o presente
instrumento em 5 (cinco) vias de igual teor e forma, o
qual lido e achado conforme, assinam juntamente com
as testemunhas presenciais abaixo, após o que levarão
a registro no órgão competente, para que produza os
efeitos legais.
Belo Horizonte, 10 de Março de 1997.
TV MINAS CENTRO-OESTE S/C LTDA.
Dácio Gonçalves Pereira Ricardo Massara
TESTEMUNHA Cássia Beatriz Singulano Cinque
CPF: 719.857.006-20 C.I.:M-1.497.577 Paulo Roberto
Paixão Bretas CPF: 295.086.226-87 C.I.M-749.377
(À Comissão de Educação)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 8, DE 2001
(Nº 510/00, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga permissão
à Fundação Educativa e Cultural Alto
Paranaíba para executar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Oliveira, Estado de
Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 17, de 28 de janeiro de 2000, que outorga
permissão à Fundação Educativa e Cultural Alto
Paranaíba para executar, por dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, com fins exclusivamente
educativos, na cidade de Oliveira, Estado de Minas
Gerais.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 242, DE 2000
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do art. 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor

242

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Ministro de Estado das Comunicações, o ato
constante da Portaria nº 17, de 28 de ja neiro de 2000,
que outorga permissão à Fundação Educativa e Cultural Alto Paranaíba 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
Oliveira, Estado de Minas Gerais.
Brasília, 18 de fevereiro de 2000. _ Fernando
Henrique Cardoso.
EMN Nº 20/MC
Brasília, 11 de fevereiro de 2000.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência o Processo
Administrativo nº 53710.000779/99, de interesse da
Fundação Educativa e Cul tural Alto Paranaíba, objeto
de permissão para executar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de Oliveira,
Estado de Minas Gerais.
2 _ De acordo com o art. 13, § 1º, do
Regulamento de Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963,
com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 2.108,
de 24 de dezembro de 1996, não dependerá de edital
a outorga para execução de serviço de radiodifusão
com fins exclusivamente educativos.
3 _ Cumpre ressaltar que o pedido se encontra
devidamente instruído, de acordo com a legislação
aplicável, demonstrando possuir a entidade as
qualificações exigidas para a execução do serviço, o
que me levou a outorgar a permissão, nos termos da
inclusa Portaria.
4 _ Esclareço que, nos termos do § 3º do art 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional,
para onde solicito seja encaminhado o referido ato,
acompanhado do processo que lhe deu origem.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 17 DE 28 DE JANEIRO DE 2OOO
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto no
art. 13, § 1º do Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de
31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi
dada pelo Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de
1996, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53710.000779/99, resolve:
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Art. 1º Outorgar permissão à Fundação
Educativa e Cultural Alto Paranaíba 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 Oliveira. Estado de Minas Gerais.
Art. 2º A permissão ora outorgada reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes,
regulamentos
e
obrigações
assumidas pela outorgada.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º art. 223 da Constituição.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. _ Pimenta da Veiga, Ministro de
Estado das Comunicações.
PARECER Nº 276/99-DOUL
REFERÊNCIA: Processo nº 53710.000779/99
INTERESSADA: FUNDAÇÃO EDUCATIVA E
CULTURAL ALTO PARANAÍBA
ASSUNTO: Outorga de serviço de radiodifusão.
EMENTA: Independe de edital a outorga para
serviço
de
radiodifusão
com
finalidade
exclusivamente educativa.
_ Atendimento das exigências estabelecidas no
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão e na
Portaria Interministerial nº 651/99.
CONCLUSÃO: Pelo deferimento
I _ OS FATOS
A FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCATIVA
ALTO PARANAÍBA, com sede na cidade de Patos de
Minas, Estado de Minas Gerais, requer lhe seja
outorgada permissão para executar o serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Oliveira, no mesmo Estado, com finalidade
exclusivamente educativa, mediante a utilização do
canal 242E, classe C.
2. Trata-se de uma fundação de direito privado,
sem fins lucrativos, com autonomia patrimonial,
administrativa e financeira, cujo objetivo principal é
promover, mediante concessão ou permissão,
programas informativos, culturais e recreativos pela
rádio e outros meios de comunicação.
3. Para atender aos requisitos estabelecidos pela
legislação de radiodifusão, a entidade apresentou a
documentação pertinente, a qual mereceu parecer
favorável do Setor Jurídico da Delegacia do Ministério
das Comunicações da cidade de Belo Horizonte,
Estado de Minas Gerais (fls. 59 a 61).
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4. Os estatutos da entidade, registrados no
Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, na
Comarca de Patos de Minas, no Estado de Minas
Gerais, apontado e protocolado no livro A-2,
registrado sob o nº de ordem 560, na data de 23 de
outubro de 1990, preenchem os requisitos do Código
Civil Brasileiro e encontram-se de acordo com a
legislação específica de radiodifusão.
5. O Conselho Diretor, com mandato de três
anos, está assim constituído:
CONSELHO DIRETOR CARGOS NOMES
Diretor Presidente:
OSCAR GARCIA DE FARIA
Diretor Vice-Presidente: RODRIGO DE MELO FARIA
Diretor Adm. Financeiro: SONIA ALVES DA MATA
6. De acordo com seus estatutos, a
representação judicial e extrajudicial da requerente é
competência do Diretor Presidente.
II _ DO MÉRITO
7. A outorga de permissão, concessão e
autorização para executar serviço de radiodifusão
sonora e de sons e imagens está admitida na
Constituição Federal (letra a, inciso XII, do art. 21).
8. É também a Carta Magna, em seu art. 223,
que atribui ao Poder Executivo competência para
outorgar concessão, permissão e autorização para o
referido serviço, ao tempo em que condiciona a
eficácia do correspondente ato à deliberação do
Congresso Nacional.
9. O Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31
de outubro de 1963, em seu art. 13, com a redação
que lhe foi dada pelo Decreto nº 2.108, de 24 de
dezembro de 1996, publicado no DOU, de 26
subseqüente, dispensa a publicação de edital para a
outorga de serviço de radiodifusão com fins
exclusivamente educativos.
“Art. 13.
§ 1º _ É dispensável a licitação para outorga
para execução de Serviços de Radiodifusão com fins
exclusivamente educativos".
10. A documentação instrutória pertinente à
Fundação encontra-se em ordem, ressaltando-se
que, face o disposto no artigo 21 da Lei nº 9.637, de
15 de maio de 1998, por meio do qual foi extinta a
Fundação Roquette Pinto, a entidade apresentou a
declaração se comprometendo a cumprir as
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obrigações constantes da Portaria Interministerial
nº 651, de 15 de abril de 1999, bem como as
exigências constantes da legislação específica de
radiodifusão.
11. O deferimento da outorga pretendida não
implicará descumprimento dos limites fixados pelo
Decreto-Lei nº 236/67, em relação aos diretores,
conforme declaração firmada pelos mesmos, juntada
das fls. 23 a 26 dos presentes autos.
III _ CONCLUSÃO
Estando o processo devidamente instruído,
em conformidade com os dispositivos legais que
regem os serviços de radiodifusão, concluo pelo
deferimento do pedido, sugerindo que os au tos
sejam encaminhados ao Diretor do Departamento
de
Outorga
e
Licenciamento
para
prosseguimento.
Posteriormente à decisão da outorga, o
processo deverá ser encaminhado ao Congresso
Nacional, onde o ato de outorga será apreciado
conforme dispõe a Constituição Federal (art. 223).
É o parecer sub-censura.
Brasília, 20 de setembro de 1999. _ Maria
Antonieta de Alvarenga Grossi, Advogada _
OAB/DF _ 5419.
De acordo. À consideração do Sr. Diretor do
Departamento de Outorga e Licenciamento.
Brasília, 20 de setembro de 1999. _ Napoleão
Emanuel
Valadares,
Coordenador-Geral
de
Outorga.
À consideração do Sr. Secretário de Serviços de
Radiodifusão.
Brasília, 20 de setembro de 1999. _ Jayme Mar ques de Carvalho Neto, Diretor do Departamento de
Outorgas e Licenciamento.
Encaminhem-se os autos à douta Consultoria
Jurídica, para prosseguimento.
Brasília, 20 de setembro de 1999. _ Paulo
Menicucci, Secretário de Serviços de Radiodifusão.
(À Comissão de Educação)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 9, DE 2001
(Nº 521/2000, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a
concessão da Sociedade Matogrossense
Rádio Educadora Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda
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média na cidade de Colíder, Estado do Mato
Grosso.

admitido o funcionamento precário das estações,
mesmo quando expiradas as respectivas outorgas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o De creto s/nº, de 24 de setembro de 1997, que renova por
dez anos, a partir de 16 de agosto de 1994, a
concessão da Sociedade Matogrossense Rádio
Educadora Ltda. para explorar, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Colíder, Estado do Mato
Grosso.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

3. Com estas observações, lícito é se concluir
que a terminação do prazo da outorga ou a pendência
de sua renovação, a curto ou a longo prazo, não
determina, necessariamente, a extinção do serviço
prestado, podendo o processo da renovação ser
ultimado.
4. Em sendo renovada a outorga em apreço o
ato correspondente deverá assinalar que a renovação
ocorrerá a partir de 16 de agosto de 1994.
5. Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu
Regulamento, Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o
assunto à superior consideração de Vossa
Excelência para decisão e submissão da matéria ao
Congresso Nacional, em cumprimento ao § 3º do
artigo 223 da Constituição.
Respeitosamente, SÉRGIO MOTTA Ministro de
Estado das Comunicações

MENSAGEM Nº 1.096, DE 1997
Senhores Membros do Congresso Nacional.
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato
constante do Decreto de 24 de setembro de 1997,
que Renova a concessão da Sociedade
Matogrossense Rádio Educadora Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Colíder, Estado do Mato Grosso".
Brasília, 1º de outubro de 1997. _ Marco Maciel.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 187/MC,
DE 15 DE SETEMBRO DE 1997,
DO SR. MINISTRO DE ESTADO
DAS COMUNICAÇÕES
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência o
incluso Processo Administrativo nº 53690.000290/94,
em que a Sociedade Matogrossense Rádio
Educadora Ltda. solicita renovação da concessão
para explorar o serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Colíder, Estado do Mato
Grosso, outorgada conforme Decreto nº 89.917, de 4
de julho de 1984, publicado no Diário Oficial da
União em 5 subseqüente.
2. Observo que o ato de outorga original está
amparado
juridicamente,
considerando
as
disposições contidas na Lei nº 5.785, de 23 de junho
de 1972, e no Decreto nº 88.086, de 26 de janeiro de
1983, que a regulamentou, que consideram como
deferidos os pedidos de renovação requeridos na
forma devida e não decididos ao término do prazo de
vigência da concessão ou permissão, sendo, por isso,

DECRETO DE 24 DE SETEMBRO DE 1997
Renova
a
concessão
da
Sociedade
Matogrossense Rádio Educadora Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Colider, Estado de Mato Grosso.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das
atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e
223 da Constituição, e nos termos ao art. 6º, inciso I,
do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53690.000290/94 _ 26, DECRETA:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, §
3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez
anos, a partir de 16 de agosto de 1994, a concessão
da Sociedade Matogrossense Rádio Educadora
Ltda., outorgada pelo Decreto nº 89.917, de 4 de julho
de 1984, para explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Colider, Estado de Mato Grosso.
Parágrafo único. A exploração do serviço de
radiodifusão. cuja outorga é renovada por este Decreto,
reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações,
leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
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Brasília, 24 de setembro de 1997: 176º da
Independência e 109º da República. Fernando
Henrique Cardoso
SERVIÇO PÚBICO FEDERAL
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
DELEGACIA REGIONAL DO MC EM MATO
GROSSO
PARECER SEJURJDRMCJMT Nº 007/96
REFERÊNCIA: Processo nº 53690.000290/94.
ASSUNTO: Renovação de Outorga de
radiodifusão sonora cujo prazo leve seu termo final
em 16/08/94. Pedido apresentado tempestivamente.
Regulares a situação técnica e a vida societária.
CONCLUSÃO: Pelo deferimento.
SOCIEDADE MATOGROSSENSE RÁDIO
EDUCADORA LTDA concessionária do serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Colider, Estado de Mato Grosso, requer renovação do
prazo de vigência de sua concessão, cujo termo final
ocorreu em 16/08/94.
I _ OS FATOS
1. Mediante Decreto nº 89.917, de 04/07/1984,
foi
autorizada
concessão
a
SOCIEDADE
MATOGROSSENSE RÁDIO EDUCADORA LTDA,
para explorar, por 10 anos, o serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Colider, Estado
de Mato Grosso.
2. A outorga em questão começou a vigorar em
16 de agosto de 1984, data de publicação do contrato
de concessão no DOU.
3. Cumpre ressaltar que durante o período, a
entidade sofreu a seguinte pena de MULTA, conforme
se verifica de seus assentamentos cadastrais:
PAI Nº: 53690.000696/94
Irregularidade: Não atendimento às normas e
condições estabelecidas para a execução do Serviço
de Radiodifusão.
Autoridade: Diretor do Departamento de
Fiscalização das Comunicações
Ato: Portaria nº 455, de 16.08.95; DOU de
31.08.95
Sanção: Multa
4. De acordo com os registros desta Delegacia,
informo que a multa foi recolhida.
II _ DO MÉRITO
5. O Código Brasileiro de Telecomunicações,
instituído pela Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962.
estabelece os prazos de 10 (dez) anos para o serviço
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de radiodifusão sonora e 15 (quinze) anos para o
serviço de telecomunicações, que poderão ser
renovados por períodos sucessivos e iguais (art. 33 §
3º), períodos esses mantidos pela atual Constituição
(art. 22 § 5º).
6. De acordo com o artigo 4º da Lei nº 5.785, de
23 de junho de 1972, as entidades que desejarem a
renovação do prazo de sua outorga, deverão dirigir
requerimento ao órgão competente, no período
compreendido entre o 6º(sexto) e o 3º(terceiro) mês
anterior ao término do respectivo prazo.
7. O prazo de vigência desta concessão teve
seu termo final dia 16 de agosto de 1994 pois
começou a vigorar em 16/08/84, com a publicação
do extrato do contrato de concessão, no Diário
Oficial.
8. O pedido de renovação da outorga, ora em
exame, foi protocolizado nesta Delegacia em
11/05/94, dentro, pois, do prazo legal (fls. 01), uma
vez que de acordo com o disposto na Lei de
Renovação o pedido deveria ser apresentado entre
16/02/94 e 16/05/94.
9. A requerente tem seus quadros societário e
diretivo aprovados pelo Poder Concedente, com a
seguinte composição:
COTISTAS

COTAS

VALFRIDO TOKARSKI
200.000
PAULO ROBERTO SCHIMIDT
200.000
ANTONIO AGOSTINI BARBIERO 100.000
LUIZ ADORI NEVES FERNANDES 100.000
AMÉLIA A. STEFANINI BATISTA
200.000
JOÃO VILELA
200.000
TOTAL
1.000.000
CARGO
Gerente-Geral
Procuradora

VALOR EM Cr$
200.000,00
200.000,00
100.000,00
100.000,00
200.000,00
200.000,00
1.000.000,00

NOME
JOÃO VILELA
NELMA CELINA CAM POS FERNANDES

10. A emissora se encontra operando
regularmente, dentro das características técnicas que
lhe foram atribuídas, conforme indica o setor de
engenharia à fl. 61.
11. É regular a situação da concessionária
perante
o
Fundo
de
Fiscalização
das
Telecomunicações _ FISTEL, consoante informação
de fl. 67.
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12. Consultado o Cadastro Nacional de
Radiodifusão, verificou-se que a entidade, seus
sócios e dirigentes não ultrapassam os limites fixos
pelo antigo 12 e seus parágrafos do Decreto-lei nº
236, de 28 de fevereiro de 1967.
13. Finalmente, observa-se que o prazo de
vigência da outorga deverá ser renovado a partir de
16/08/1994.
CONCLUSÃO
Do exposto concluo pelo deferimento do pedido,
sugerindo o encaminhamento dos autos à Coordenação
Geral de Outorgas, para prosseguimento.
É o parecer “sub-censura”.
Cuiabá, 7 de fevereiro de 1996.
Ed Saliés Fonseca de Figueiredo Chefe do
Serviço Jurídico.
De Acordo. Encaminhe-se conforme proposto.
Cuiabá, 7 de fevereiro de 1996. Antenor Pereira
dos Santos Delegado Regional da MC/MT
(À Comissão de Educação)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 10, DE 2001
(nº 526/2000, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga permissão
à VL RADIODIFUSÃO S/C LTDA. para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de
Itaituba, Estado do Pará.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 263, de 4 de dezembro de 1998, que
outorga permissão à VL Radiodifusão S/C Ltda. para
explorar, por dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Itaituba, Estado do Pará.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 1.661, DE 1998
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223 da Constituição Federal,
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submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, Interino, o ato
constante da Portaria nº 263, de 4 de dezembro de
1998, que outorga permissão à VL Radiodifusão S/C
Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na localidade de
Itaituba, Estado do Pará.
Brasília, 29 de dezembro de 1998. _ Fernando
Henrique Cardoso.
E.M. N.º 338/98-GM
Em 4 de dezembro de 1998
Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
De conformidade com as atribuições legais e
regulamentares cometidas a este Ministério,
determinou-se a publicação da Concorrência nº
012/97-SFO/MC, com vistas à implantação de uma
estação de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na localidade de Itaituba, Estado do Pará.
A Comissão Es pe cial de âmbito nacional, criada
pela Portaria nº 63, de 5 de fevereiro de 1997, alterada
pela Portaria nº 795, de 17 de dezembro de 1997,
depois de analisar a documentação de habilitação e
as propostas técnica e de preço pela outorga das
º
entidades proponentes, com observância da Lei n
8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação
específica de radiodifusão, concluiu que a VL
RADIODIFUSÃO S/C LTDA. obteve a maior
pontuação do valor ponderado nos termos
estabelecidos pelo Edital, tornando-se, assim, a
vencedora da Concorrência, conforme ato da mesma
Comissão, que homologuei, havendo por bem
outorgar a permissão na forma da Portaria inclusa.
Esclareço que, de acordo com o parágrafo
terceiro do artigo 223 da Constituição, o ato de
outorga somente produzirá efeitos legais após
deliberação do Congresso Nacional, para onde
solicito seja encaminhado o referido ato.
Renovo a Vossa Excelência meus protestos do
mais profundo respeito.
Juarez Quadros do Nascimento Ministro de
Estado das Comunicações Interino
PORTARIA Nº 9.263, DE 4 DE DEZEMBRO DE
1998
O
MINISTRO
DE
ESTADO
DAS
COMUNICAÇÕES, Interino, no uso de suas
atribuições, de acordo com o disposto no art. 32 do
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
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aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de
1963, com a redação do Decreto nº 1.720, de 28 de
novembro de 1995, e tendo em vista o que consta do
Processo Administrativo nº 53720.000156/97,
Concorrência nº 012197-SFO/MC, resolve:
Art. 1º Fica outorgada permissão à VL
RADIODIFUSÃO S/C LtDA. para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
localidade de Itaituba, Estado do Pará.
Parágrafo único. A permissão ora outorgada
reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações,
leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pela outorgada em suas propostas.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do art. 223, § 3º, da Constituição.
Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de se tornar
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Juarez Quadros Nascimento
Contrato Social por Quotas de Responsabilidade
Ltda., cuja denominação social girará sob o nome ”V.
L. RADIODIFUSÃO S/C LTDA.“.
VALDIR VASCONCELOS MOREIRA, brasileiro,
casado, Contabista, portador da CI 9908 CRC PE, e CFF
103.816.004-91, residente e domiciliado nesta cidade à
Av. Conselheiro Furtado, 606 _ Apto. 1102 _ Batista
Campos, CEP 66025-160 e LAURINDA CASTRO DE
CARVALHO, brasileira, solteira, comerciante, portadora
da CI 500.189 SEGUP/PA, e CPF 004.299.702-00,
residente e domiciliado nesta cidade à Tv. Quintino
Bocaiúva, 1574 _ Apto. 8 Nazaré CEP 66035-190, pelo
presente instrumento particular de Contrato Social,
constituem uma Sociedade por Cotas de
Responsabilidade Limitada, visando explorar serviços de
radiodifusão, entidade esta que se regerá pela legislação
em vigor, sob as cláusulas e condições:
CLÁUSULA 1 _ A Sociedade girará sob o
denominação ”V. L. RADIODIFUSÃO S/C LTDA.“, e terá
como principal objetivo a execução de radiodifusão
sonora e imagens (TV), seus serviços afins ou correlatos,
sempre com finalidades educativas, culturais e
informativas, cívicas e patrióticas, bem como exploração
de concessão ou permissão, nesta ou em outras
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localidades do território nacional, tudo de acordo com
a legislação específica em vigor.
CLÁUSULA II. _ A sede da Sociedade será à Av.
Conselheiro Furtado, 606 _ Apto. 1102 _ Batista Cam pos, CEP 66025-160 Belém _ Pará, podendo instalar,
manter e extinguir sucursais, filiais e agências em
quaisquer
outras
localidades,
após
prévia
autorização dos Poderes Públicos Concedentes.
CLÁUSULA III _ O Foro da Sociedade será o da
Comarca de Belém, Estado de Pará, eleito para
conhecer e decidir em primeira instância, as questões
judiciais que lhe forem propostas com fundamento
neste Contrato Social.
CLÁUSULA IV _ O prazo de duração é por
tempo indeterminado, podendo esta ser dissolvida
pelo preceitos da legislação específica.
CLÁUSULA V _ O Capital social é de
R$50.000,00 (cinqüenta mil reais) representado por
50.000 (cinqüenta mil) cotas de R$1.00 (um real)
cada uma, ficando assim distribuído entre os
quotistas:
1 _ VALDIR VASCONCELOS MOREIRA 50% =
25.000 cotas de R$1.00 = R$25.000,00
2 _ LAURINDA CASIRO CARVALHO 50% =
25.000 cotas de R$1,00= R$25.000,00
TOTAL 100% 50.000 cotas de R$1.00 = R$
50.000,00
CLÁUSULA VI _ A subscrição e integralização do
capital social dar-se-á após a publicação do ato de
outorga no Diário Oficial da União.
CLÁUSULA VII _ A responsabilidade dos sócios,
nos termos do artigo 2º in fine do Decreto nº 3.708, de
10 de janeiro de 1919, é limitada à importância total do
capital social.
CLÁUSULA VIII _ As cotas representativas do
capital social são incaucionáveis a estrangeiros ou
pessoas jurídicas e inalienáveis a estrangeiros,
dependendo qualquer alteração contratual, bem como
qualquer transferência de cotas prévia do Ministério das
Comunicações.
CLÁUSULA IX _ As cotas em que se divide o capital são
nominativas e indivisíveis e para cada uma delas a sociedade
reconhece apenas um único proprietário.
CLÁUSULA X _ A propriedade da Empresa é privativa de
brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, aos quais
caberá a responsabilidade por sua administração e orientação
intelectual.
Parágrafo Primeiro _ É vedada a participação de pessoa
jurídica no capital da Empresa, exceto a de partido político e de
sociedade cujo capital pertença exclusiva e nominalmente a
brasileiro.

248

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Parágrafo Segundo _ A participação referida no parágrafo
anterior só se efetuará através de capital sem direito a voto e não
poderá exceder a 30% (trinta por cento) do capitalsocial.
CLÁUSULA XI _ Os administradores da Entidade serão
brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, provada
essa condição, e a investidura nos cargos somente poderá ocorrer
após haverem sido aprovados pelo Ministério das Comunicações.
CLÁUSULA XII _ O quadro de funcionários da Entidade será
formado preferentemente de brasileiros, ou constituído, ao menos
de 2/3(dois terços) de trabalhadores nacionais.

CLÁUSULA XIII _ Para os cargos de redatores,
locutores e encarregados das instalações elétricas,
somente serão admitidos brasileiros.
CLÁUSULA XIV _ A sociedade será administrada
por um ou mais de seus quotistas, sob a denominação
que lhes couber, quando indicados, eleitos demissíveis
por deliberação de sócios que representem a maioria do
capital social, observando o disposto na Cláusula XI
deste instrumento, aos quais compete, in solidum ou
cada um de per si, o uso da denominação social e a
representação ativa ou passivo, judicial ou extrajudicial
da Sociedade, a eles cabendo, quando na representação
legal, as atribuições e os poderes que a lei confere aos
dirigentes da Sociedades por cotas de Responsabilidade
Limitada a fim de garantir o funcionamento da Empresa.
CLÁUSULA XV _ Fica indicado para gerir e
administrar a Sociedade, no cargo de Sócio-gerente, o
Quotista VALDIR VASCONCELOS MOREIRA, eximido
de prestar caução de qualquer espécie em garantia de
sua gestão.
CLÁUSULA XVI _ O Sócio-gerente depois de
ouvido o Poder Concedente, poderá em nome da
Sociedade, nomear procuradores para a prática de atos
de gerência, gestão administrativa e orientação
intelectual, mediante instrumento público ou particular
que defina os respectivos poderes, cujos mandatos,
com prazo de duração, serão outorgados
exclusivamente a brasileiros natos ou naturalizados há
mais de 10 anos, provado essa condição.
CLÁUSULA XVII _ É expressamente proibido ao
Sócio-gerente, aos procuradores nomeados para gerir
e administrar a empresa e aos demais sócios,
utilizarem-se da denominação social em negócios ou
documentos de qualquer natureza, alheios aos fins
sociais, assim como em nome da sociedade, prestar
fiança, cauções, avais, ou endossos de favor, ainda que
deles não resultem obrigações para sociedade ou
ponham em riscos o seu patrimônio.
CLÁUSULA XVIII _ A título de pró-labore, o
Sócio-gerente poderá retirar mensalmente importância
fixa, convencionada entre quotistas que representem a
maioria do capital social, para vigir num determinado
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período, de preferência coincidente com o encerramento
do exercício social, a qual não sendo inferior ao piso
nacional de salários, não ultrapasse os limites da
sistemática da legislação em vigor, sendo o produto
bruto escritural desde logo considerado para todos os
fins com encargo operacional da empresa e, como tal,
dedutível da receita bruta.
CLÁUSULA XIX _ As cotas são livremente
transferíveis entre os quotistas, desde que haja prévia
autorização do Ministério das Comunicações. O preço
de cada cota, neste caso, não ultrapassará o resultado
do ativo líquido, apurado em balanço, pelo número de
cotas.
CLAUSULA XX _ Os sócios poderão ceder ou
transferir parte ou totalidade de suas cotas a estranhos,
mediante o consentimento de sócios que representem
mais da metade do capital social, após o que, deverão
notificar por escrito à Sociedade, discriminando preço,
forma e prazo de pagamento, para que seja através dos
sócios exercido, ou não, o direito de preferência dentro de
60 (sessenta) dias, a contar do recebimento da
notificação. Decorrido este prazo, sem que haja
manifestação da vontade de aquisição, as cotas poderão
ser transferidas, sempre após a autorização dos Poderes
Públicos.
CLÁUSULA XXI _ No caso de morte de sócio, terá o cônjuge
supérstite ou o herdeiro a faculdade de optar entre:
por Cotas de Responsabilidade Limitada, pelos quais a
Entidades se regerá e pela legislação que disciplina a execução dos
serviços de radiodifusão.
E, assim por estarem justos e contratados, de comum
acordo mandaram datilografar o presente instrumento em 05
(cinco) vias de igual teor e forma, o qual lido e achado conforme,
assinam juntamente com as testemunhas presenciais abaixo,
após o que levarão a registro no órgão competente, para que
produza os efeitos legais.
Belém (PA.) 15 de abril de 1997. _ Valdir Vasconcelos
Moreira, Sócio. _ Laurinda Cas tro de Carvalho, Sócia. _ Uso da
Denominação Social _ Valdir Vasconcelos Moreira,
Sócio-Gerente.

TESTEMUNHAS:
João Pojucam de Moraes Filho _ CI 747.817
SEGUP/PA.
Deijair Alencar Uchoa RG 053.1115
SEGUP/PA.
Carlos Augusto Luna de Alcantarino
OAB-PA. C-35.
(À Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 11, DE 2001
(Nº 528/2000, na Câmara dos Deputados)
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Aprova o ato que outorga permissão
à Fundação Cultural de Radiodifusão
Educativa Dolores Alcântara para executar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de
Cascavel, Estado do Ceará.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria n 286, de 9 de dezembro de 1998, que
outorga permissão à Fundação Cultural de
Radiodifusão Educativa Dolores Alcântara para
executar, por dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com fins exclusivamente educativos, na
cidade de Cascavel, Estado do Ceará.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 1.679, DE 1998
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º, do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações. Interino, o ato
constante da Portaria nº 286, de 9 de dezembro de
1998, que outorga permissão à Fundação Cultural de
Radiodifusão Educativa Dolores Alcântara, 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 Cascavel, Estado do Ceará.
Brasília, 29 de dezembro de 1998. _ Fernando
Henrique Cardoso.
E.M Nº 387/98-MC
Brasília, 9 de dezembro de 1998
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência o Processo
Administrativo nº 53650.000168/94, de interesse da
Fundação Cultural de Radiodifusão Educativa Dolores Alcântara, objeto de permissão para executar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com fins exclusivamente educativos, na
cidade de Cascavel, Estado do Ceará.
2. De acordo com o art. 13, § lº, do Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação do
Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996, não
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dependerá de edital a outorga para execução de
serviço de radiodifusão com fins exclusivamente
educativos.
3. Cumpre ressaltar que o pedido encontra-se
devidamente instruído, de acordo com a legislação
aplicável, demonstrando possuir a entidade as
qualificações exigidas para a execução de serviço, o que
me levou a autorizá-la, nos termos da inclusa portaria.
4. Esclareço que, de acordo com o § 3º, do
artigo 223, da Constituição, o ato de outorga somente
produzirá efeitos legais após deliberação do
Congresso Nacional, para onde solicito seja
encaminhado o referido ato, acompanhado do
processo que lhe deu origem.
Respeitosamente, _ Juarez Quadros do
Nascimento, Ministro de Estado das Comunicações,
Interino.
PORTARIA Nº 286, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1998
O Ministro de Estado das Comunicações,
Interino, no uso de suas atribuições, e de acordo com
o disposto no art. 13, § 1, do Regulamento dos
Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação do
Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996, e
tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53650.000168/94, resolve:
Art. 1º Fica outorgada permissão à Fundação Cultural de Radiodifusão Educativa Dolores Alcântara, 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 Cascavel, Estado do Ceará.
Art. 2 A permissão ora outorgada reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º, do art. 223, da Constituição.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. _ Juarez Quadros do Nascimento.
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
CONSULTORIA JURÍDICA
PARECER CONJUR MC Nº 3831/95
Referência: Processo nº 53650.000168/94.
Origem: Delegacia do MC no Estado do Ceará.
Interessada: Fundação Cultural de Radiodifusão Educativa Dolores Alcântara.
Assunto: Pedido de Outorga.
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Ementa: Independe de edital a outorga para o
Serviço de Radiodifusão com finalidade exclusivamente
educativa. Atendimento das exigências estabelecidas no
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão e na
Portaria Interministerial nº 832, de 1976.
Conclusão: Pelo deferimento.

9. O pronun ci a mento favorável da Fundação Roquete Pinto
relativo à execução do serviço encontra—se às fls. 110.

I _ Dos Fatos

III _ Conclusão

1. A Fundação Cultural de Radiodifusão
Educativa Do lores Alcântara, com sede em Cascavel,
Estado do Ceará, requer lhe seja outorgada
permissão para executar o serviço de Radiodifusão
Sonora em Freqüência Modulada, canal 291—E,
classe “c”, na cidade de Cascavel, Estado do Ceará,
com finalidade exclusivamente educativa.
2. Os estatutos da entidade, foram registrados na
3º R.P.J. de Fortaleza _ Ceará, sob o nº de matrícula
92133, em 18 de janeiro de 1994, preenchem os
requisitos do Código Civil Brasileiro e se encontram de
acordo com a legislação específica de radiodifusão.
3. A diretoria da requerente, com mandato de
cinco anos, é a seguinte:
CARGO
NOME
Presidente Maria Auxiliadora Lemos Benevides
Diretor
Administrativo Guaraciara Barros Leal de Pontes Medeiros
Diretor
Financeiro Luiza Maria de Alcântara
4. A documentação pertinente aos diretores foi
anexada ao requerimento, encontrando—se às fls.
37, 50 e 69 a 71.

Estando o processo devidamente instruído, em
conformidade com os dispositivos legais que regem a
matéria, concluo pelo deferimento do pedido,
sugerindo o encaminhamento dos autos ao Senhor
Consultor Jurídico para submissão do assunto ao
Exmo Senhor Ministro, acompanhados das minutas de
Portaria de outorga de permissão e Exposição de
Motivos, com vistas ao seu encaminhamento à
Presidência da República e pos te rior apreciação pelo
Congresso Nacional, nos termos do art. 223, § 3º, da
Constituição Federal.
Brasília, 18 de dezembro de 1995. _ Gastão
César de Carvalho, Assessor.
De acordo. A consideração da Srª Coordenadora.
Brasília, 18 de dezembro de 1995. _ Maria de
Lourdes de O. Alkmim, Chefe de Divisão.

II _ Do Mérito
5. A outorga de permissão para executar o serviço
de radiodifusão sonora está admitida na Constituição
Federal (letra a, do inciso XII, do artigo 21).
6. O artigo 13 do Regulamento dos Serviços de
Radiodifu são, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de
outubro de 1963, com a redação do Decreto nº 91.837,
de 25 de outubro de 1985, dispensa a publicação de
edital para a outorga de serviço de radiodifusão, com finalidade exclusivamente educativa.
7. Por sua vez, a Constituição Federal, no artigo
223, estabelece a competência do Poder Executivo
para outorgar concessão e permissão e autorização
dos serviços que menciona, determinando o seu
parágrafo 3º que o ato de outorga deverá ser
apreciado pelo Congresso Nacional, somente
produzindo efeitos legais após sua deliberação.
8. A documentação instrutória referente à entidade
e aos seus diretores está completa e em ordem.

10. O deferimento da outorga não implicará
descumprimento dos limites fixados pelo Decreto-Lei nº 236/67,
quer quanto aos sócios, quer quanto a seus diretores, conforme
declaração às fls. 69, 70 e 71, confirmação obtida junto ao
Cadastro Nacional de Radiodifusão.

(À Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 12, DE 2001
(Nº 538/00, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
à Fundação Rádio Fm Educadora Itaguary
Nossa Senhora da Conceição para executar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Ponta
de Pedras, Estado do Pará.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 162, de 11 de outubro de 1999, que
outorga permissão à Fundação Rádio FM Educadora
Itaguary Nossa Senhora da Conceição para executar,
por dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, com
fins exclusivamente educativos, na cidade de Ponta
de Pedras, Estado do Pará.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 1.593, DE 1999
Senhores Membros do Congresso Nacional,
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Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do art. 223. da Constituição Federal,
submeto à apreciação de V. Exªs, acompanhado de
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado,
Interino, das Comunicações, o ato constante da
Portaria nº 162, de 11 de outubro de 1999, que
outorga permissão à Fundação Rádio FM Educadora
Itaguary Nossa Senhora da Conceição para executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com fins exclusivamente educativos, na
localidade de Ponta de Pedras, Estado do Pará.
Brasília, 29 de outubro de 1999. _ Fernedo
Henrique Cardoso.
EM nº 185/MC
Brasília, 13 de outubro de 1999.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência o Processo
Administrativo nº 53720.000504/97, de interesse da
Fundação Rádio FM Educadora ltaguary Nossa
Senhora da Conceição, objeto de permissão para
executar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, com fins exclusivamente
educativos, na localidade de Ponta de Pedras, Estado
do Pará.
2 _ De acordo com o art. 13, § 1º, do
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão
aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de
1963, com a redação do Decreto nº 2.108, de 24 de
dezembro de 1996, não dependerá de edital a
outorga para execução de serviço de radiodifusão
com fins exclusivamente educativos.
3 _ Cumpre ressaltar que o pedido encontra-se
devidamente instruído, de acordo com a legislação
aplicável, demonstrando possuir a entidade as
qualificações exigidas para a execução do serviço, o
que me levou a outorgar a permissão, nos termos da
inclusa Portaria.
4 _ Esclareço que, nos termos, do § 3º do art.
223 da Constituição, o ato de outorga somente
produzirá efeitos legais após deliberação do
Congresso Nacional, para onde solicito seja
encaminhado o referido ato, acompanhado do
processo que lhe deu origem.
Respeitosamente, Juarez Quadros do
Nascimento, Ministro de Estado das Comunicações,
Interino.
PORTARIA Nº 162, DE 11 DE OUTUBRO
DE 1999
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O Ministro de Estado das Comunicações,
Interino, no uso de suas atribuições, considerando
o disposto no art. 13, § 1º, do Regulamento dos
Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto
nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a
redação do Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro
de 1996, e tendo em vista o que consta do
Processo Administrativo nº 53720.000504/97. resolve:
Art. 1º Fica outorgada permissão à Fundação
Rádio FM Educadora Itaguary Nossa Senhora da
Conceição para executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, com fins
exclusivamente educativos, na localidade de Ponta
de Pedras, Estado do Pará.
Art. 2º A permissão ora outorgada reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes,
regulamentos
e
obrigações
assumidas pela outorgada.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. _ Juarez Quadros do Nascimento,
Ministro de Estado das Comunicações, Interino.
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
SECRETARIA DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO
DEPARTAMENTO DE OUTORGA E
LICENCIAMENTO
PARECER Nº 305/99-DOUL
REFERÊNCIA:

Processo nE 53720.000504/97

INTERESSADA: Fundação Rádio FM Educadora
Itaguary Nossa Senhora da Conceição
ASSUNTO:

Outorga de serviço de radiodifusão.

EMENTA: _ Independe de edital a outorga para
serviço de radiodifusão com finalidade
exclusivamente educativa.
_ Atendimento das exigências estabelecidas no
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão e na
Portaria Interministerial nº 651/99
CONCLUSÃO: Pelo deferimento
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I _ OS FATOS
A Fun da ção Rá dio FM Edu ca do ra Ita guary Nos sa
Senhora da Conceição, com sede na cidade de Ponta
de Pedras, Estado do Pará, requer lhe seja outorgada
permissão para executar o serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com finalidade exclusivamente educativa, na mesma localidade, mediante a
utilização do canal 206 E, classe C.
2. Trata-se de uma fundação de direito privado,
sem fins lucrativos, com autonomia patrimonial, adminis tra ti va e fi nan ce i ra, cujo ob je ti vo prin ci pal é pro mo ver,
me di an te con ces são ou per mis são, pro gra mas in for mativos, culturais e recreativos pela rádio e outros meios
de comunicação.
3. Para atender aos requisitos estabelecidos pela
legislação de radiodifusão, a entidade apresentou a do cumentação pertinente.
4. Os estatutos da entidade, registrados no Cartório R. Malato, da Comarca de Pontas de Pedras, Estado
do Pará, em 24 de ju lho de 1995, apon ta do no Pro to co lo
A-1 fl. 11, registrado sob o nº34, de Pessoas Jurídicas ,
preenchem os requisitos do Código Civil Brasileiro e se
en con tram de acor do com a le gis la ção es pe cí fi ca de radiodifusão.
5. O Conselho Diretor, de acordo com os artigos
18 e 37 dos es ta tu tos da en ti da de re que ren te com mandato de 3 (três) anos esta assim constituído:
CONSELHO DIRETOR
CARGOS

NOMES

Di re tor Pre si den te DOM ÂNGELO MARIA RIVATO
Di re tor Fi nan ce i ro ESTER MARIA TAVARES DE ALENCAR.
DiretorSecretário MANOEL GENI PELAES MONTEIRO

6. De acordo com seus estatutos, a representação judicial e extrajudicial da requerente é competência do Diretor Presidente.
II— DO MÉRITO
8. A outorga de permissão, concessão e autorização para executar serviço de radiodifusão sonora e de
sons e imagens está admitida na Constituição Federal
(letra a, inciso XII, do art. 21).
9. É também a Carta Mag na, em seu art. 223, que
atribui ao Poder Executivo, competência para outorgar
concessão, permissão e autorização para o referido
serviço, ao tempo em que condiciona a eficácia do corres pon den te ato à de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal.
10. O Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de outubro
de 1963, em seu art. 13, com a redação que lhe foi dada
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pelo Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996, pu blicado no DOU de 26 subseqüente, dispensa a publicação de edital para a outorga de serviço de radiodifusão com fins exclusivamente educativos.
“Art: 13....................................................................
§ 1º - É dispensável a licitação para outorga para
exe cu ção de Ser vi ços de Ra di o di fu são com fins ex clu sivamente educativos".
11. A documentação instrutória que informa o pedido tanto quanto à entidade, tanto quanto aos seus diretores, está em ordem. A entidade encaminhou a declaração prevista na Portaria Interministerial nº 651, de
15 de abril de 1999, pu bli ca da no DOU de 19 de abril de
1999.
12. O deferimento da outorga pretendida não implicará descumprimento dos limites fixados pelo Decreto-lei nº 236/67, quan to aos di re to res, con for me de cla ração firmada pelos mesmos, juntada aos presentes autos.
III _ CONCLUSÃO
Estando o processo devidamente instruído, em
conformidade com dispositivos legais que regem os
serviços de radiodifusão, concluo pelo deferimento do
pedido, sugerindo que os autos sejam encaminhados
ao Diretor do De par ta men to de Ou tor ga e Li cen ci a mento para prosseguimento.
Posteriormente à decisão da outorga, o processo
deverá ser encaminhado ao Congresso Nacional, onde
o ato de outorga será apreciado conforme dispõe a
Constituição Federal (art. 223),
É o parecer “sub-censura”.
Brasília, 29 de setembro de 1999.- Maria Antonieta de Alvarenga Grossi Advogada-OAB/DF-5419
De acordo. À consideração do Sr. Diretor do Departamento de Outorga e Licenciamento.
Brasília, 29 de setembro de 1999. - Napoleão
Emanuel Valadares
Coordenador-Geral de Outorga
À Consideração do Sr. Secretário de Serviços de
Radiodifusão.
Brasília, 29 de setembro de 1999.- Jayme Marques de Carvalho Neto
Diretor do Departamento de Outorgas e Licenciamento
Encaminhem-se os autos à douta Consultoria Jurídica, para prosseguimento.
Brasília, 8 de outubro de 1999.- Paulo Menicucci
Secretário de Serviços de Radiodifusão
(À Comissão de Educação)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 13, DE 2001
(Nº 539/2000, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão à Fundação Logos – Edições, Jornalismo e Radiodifusão para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Itatiba, Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por taria nº 63, de 7 de ju nho de 1999, que ou tor ga per mis são à Fun da ção Lo gos – Edi ções, Jor na lis mo e Ra di odifusão para exe cu tar, por dez anos, sem di re i to de ex clusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na cidade de Itatiba, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 1.594, DE 1999
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante da
Portaria nº 63, de 7 de junho de 1999, que outorga
permissão à Fundação Logos – Edições, Jornalismo
e Radiodifusão para executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, com fins ex clusivamente educativos, na localidade de Itatiba,
Estado de São Paulo.
Brasília, 29 de outubro de 1999. – Fernando
Henrique Cardoso.
EM nº 186/MC
Brasília, 15 de outubro de 1999
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência o Processo
Administrativo nº 53830.001059/94, de interesse da
Fun da ção Lo gos – Edi ções, Jor na lis mo e Ra di o di fu são,
objeto de permissão para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na localidade de Itatiba,
Estado de São Paulo.
2. De acordo com o art. 13, § 1º do Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a reda-
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ção do De cre to nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996,
não dependerá de edital a outorga para execução de
serviço de radiodifusão com fins exclusivamente edu cativos.
3. Cumpre ressaltar que o pedido encontra-se
devidamente instruído, de acordo com a legislação
aplicável,demonstrando possuir a entidade as qualificações exigidas para a execução do serviço, o que
me levou a ou tor gar a per mis são, nos ter mos da in clu sa Portaria.
4. Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato, acompanhado do processo que lhe deu origem.
Respeitosamente, – Pimenta da
Ministro de Estado das Comunicações.

Veiga,

PORTARIA Nº 63
DE 7 DE JUNHO DE 1999
O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no uso
de suas atribuições, considerando o disposto no art.
13, § 1º, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação do Decreto nº 2.108, de
24 de dezembro de 1996, e tendo em vista o que consta
do Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53830.001059/94, re sol ve:
Art. 1º Fica outorgada permissão à Fundação
Logos – Edições, Jornalismo e Radiodifusão para
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na localidade de Itatiba, Estado de São Paulo.
Art. 2º A permissão ora outorgada reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
PARECER Nº 19/96 – DPOUT
Referência: Processo nº 53830.001059/94
Interessada: Fundação "Logos" – Edições, Jornalismo e Radiodifusão
Assunto: Pedido de Outorga
Ementa: Independe de edital a outorga para o
Serviço de Radiodifusão com finalidade exclusivamente
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educativa. Atendimento das exigências estabelecidas no Regulamento dos Serviços de Radiodifusão e
na Portaria Interministerial nº 832, de 1976.
Conclusão: Pelo deferimento.
Dos Fatos
A Fun da ção "Lo gos", Edi ções, Jor na lis mo e Radiodifusão, com sede em São Caetano do Sul/SP, requer lhe seja outorgada permissão para executar o
Serviço de Radiodifusão Sonora em Freqüência Modu la da, Ca nal 244-E, Clas se "C", na ci da de de Ita ti ba,
Estado de São Paulo, com finalidade exclusivamente
educativa.
2. Os estatutos da entidade, registrados no Car tório de Ofício de Registro de Pessoas Jurídicas de
São Caetano do Sul, sob o nº 17.679, preenchem os
requisitos do Código Civil Brasileiro e se encontram
de acordo com a legislação específica de radiodifusão.
3. A diretoria da requerente, com mandato de
anos, é a seguinte:
Cargo
Nome
Diretor-Presidente
Alcides Alves dos Santos
Rodrigues (Português)
Diretor-Vice-Presidente
Izildina Aparecida Gallo
Rodrigues
Diretor-Secretário
Wilsen Nunes de Oliveira
Diretor-Financeiro
Cristina Gallo Rodrigues
de Oliveira
4. A documentação pertinente aos diretores foi
anexada ao requerimento, encontrando-se às fls. 4
usque 35, 57/58.
Do Mérito
5. A ou tor ga de per mis são para exe cu tar o ser vi ço de radiodifusão sonora está admitida na Constituição Federal (letra a, do inciso XII, do art. 21).
6. O art. 13 do Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de
31 de outubro de 1963, com a redação do Decreto nº
91.837, de 25 de outubro de 1985, dispensa a publicação de edital para a outorga de serviço de radiodifusão, com finalidade exclusivamente educativa.
7. Por sua vez, a Constituição Federal, no art.
223, estabelece a competência do Poder Executivo
para outorgar concessão e permissão e autorização
dos Serviços que menciona, determinando o seu § 3º
que o ato de outorga deverá ser apreciado pelo Congresso Nacional, somente produzindo efeitos legais
após sua deliberação.
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8. A documentação instrutória referente à entida de e aos seus di re to res está com ple ta e em or dem.
9. O pronunciamento favorável da Fundação
Roquete Pinto relativo à execução do serviço encontra-se às fls. 55.
10. O deferimento da outorga não implicará descumprimento dos limites fixados pelo Decreto-Lei nº
236/67, quer quanto aos sócios, quer quanto a seus diretores, conforme declaração às fls. 28 e confirmação
obtida junto ao Cadastro Nacional de Radiodifusão.
Conclusão
Estando o processo devidamente instruído, em
conformidade com os dispositivos legais que regem a
ma té ria, con cluo pelo de fe ri men to do pe di do, su ge rindo o encaminhamento dos autos ao Senhor Secretário de Fiscalização e Outorga para submissão do assunto ao Exmº Senhor Ministro, acompanhados das
minutas de Portaria de outorga de permissão e Expo si ção de Mo ti vos, com vis tas ao seu en ca mi nha men to
à Presidência da República e posterior apreciação
pelo CongressoNacional, nos ter mos do art. 223, § 3º
da Constituição Federal.
Brasília, 24 de julho de 1996. – Ilná Gurgel Rosado, Assistente Jurídico.
De acordo. À consideração do Sr. Diretor do De partamento de Outorgas.
Brasília, 26 de julho de 1996. – Napoleão Emanuel Valadares, Coordenador-Geral de Outorgas.
(À Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 14, DE 2001
(Nº 541/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão à
Fundação Joca Motta para executar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de União, Estado do Piauí.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por taria nº 168, de 25 de outubro de 1999, que outorga
permissão à Fundação Joca Motta para executar, por
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra diodifusão sonora em freqüência modulada, com fins
exclusivamente edu ca ti vos, na ci da de de União, Esta do do Piauí.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 1.801, DE 1999
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Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º, do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Estado das Comunicações, o ato constante da
Portaria nº 168, de 25 de outubro de 1999, que outorga permissão à Fundação Joca Motta 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 União, Estado do Piauí.
Brasília, 2 de dezembro
de 1999. – Fernando Henrique Cardoso.
E.M. nº 197/MC
Brasília, 23 de novembro de 1999
Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Encaminho a Vossa Excelência o Processo
Administrativo nº 53760.000093/99, de interesse da
Fundação Joca Motta, objeto de permissão para exe cutar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
mo du la da, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na cidade de União, Estado do Piauí.
2. De acordo com o art. 13, § 1º, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo
Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a
re da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº 2.108, de 24
de dezembro de 1996, não dependerá de edital a ou torga para execução de serviço de radiodifusão com
fins exclusivamente educativos.
3. Cumpre ressaltar que o pedido se encontra
devidamente instruído, de acordo com a legislação
aplicável,demonstrando pos su ir a en ti da de as qua li ficações exigidas para a execução do serviço, o que
me le vou a ou tor gar a per mis são, nos ter mos da in clu sa portaria.
4. Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato, acompanhado do pro ces so que lhe deu ori gem. –
Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 168, DE 25 DE OUTUBRO
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto no
art. 13, § 1º, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de
outubro de 1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo
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Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
nº 53760.000093/99, resolve:
Art. 1º Outorgar permissão à Fundação Joca
Motta para executar, pelo prazo de dez anos, sem dire i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em freqüência modulada, com fins exclusivamente
educativos, na cidade de União, Estado do Piauí.
Art. 2º A permissão ora outorgada reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º, do art. 223, da Constituição.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
PARECER Nº 267/99-DOUL
Referência: Processo nº 53760.000093/99
Interessada: Fundação Joca Motta
Assunto: Outorga de serviço de radiodifusão.
Emen ta: Inde pen de de edi tal a ou tor ga para ser viço de radiodifusão com finalidade exclusivamente
educativa.
– Atendimento das exigências estabelecidas no
Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são e na Portaria Interministerial nº 651/99.
Conclusão: Pelo Deferimento.
I – Os Fatos
A Fun da ção Joca Mot ta, com sede na ci da de de
União Esta do do Pi a uí, re quer lhe seja ou tor ga da per missão para executar o serviço de radiodifusão sonora em fre qüên cia mo du la da, com fi na li da de ex clu si vamente educativa, mediante a utilização do canal
293E, classe C.
2. Trata-se de uma fundação de direito privado,
sem fins lucrativos, com auto no mia pa tri mo ni al, ad minis tra ti va e fi nan ce i ra, cujo ob je ti vo prin ci pal é pro mover, mediante concessão ou permissão, programas
informativos, culturais e recreativos pela rádio e outros meios de comunicação.
3. Para atender aos requisitos estabelecidos
pela legislação de radiodifusão, a entidade apresentou a do cu men ta ção per ti nen te, a qual me re ceu pa recer fa vo rá vel do Se tor Ju rí di co da De le ga cia do Mi nis tério das Comunicações da cidade de Teresina, Esta do do Piauí (fls. 83 a 85).
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4. Os estatutos da entidade, registrados no
Car tó rio do 3º Ofí cio, Li vro nº 7-B, às fls. 81/81v, sob o
nº de or dem 356, da ta do de 17 de de zem bro de 1998,
na Co mar ca de União, no Esta do do Pi a uí, na mes ma
data, conforme fl. 9 do processo em epígrafe, preenchem os requisitos do Código Civil Brasileiro e se en con tram de acor do com a le gis la ção es pe cí fi ca de ra diodifusão.
5. De acordo com os estatutos da entidade requerente a administração será exercida pela Diretoria, que tem a seguinte composição:
Conselho Diretor
Cargos

Nomes

Diretora Presidente
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§ 1º É dispensável a licitação para outorga para execução de Serviços de Radiodifusão com fins exclusivamente educativos."
10. A documentação instrutória que informa o
pedido tanto quanto à entidade, tanto quanto aos
seus diretores, está em ordem. A entidade en caminhou a declaração prevista na Portaria Interministerial nº 651, de 15 de abril de 1999, publicada no
DOU de 19 de abril de 1999 (fl. 89).
11. O deferimento da outorga pretendida não
implicará descumprimento dos limites fixados pelo
Decreto-Lei nº 236/67, quanto aos diretores, conforme de cla ra ção fir ma da pe los mes mos, jun ta da à fl. 79
dos presentes autos.

Maria do Socorro Rêgo Mota

Di re tor Vice-Pre si den te

Oscar De Cas tro Ve lo so Filho

DiretorAdministrativo

Wladimir Barros do Rego Mot a

DiretorAdministrativo Adjunto

Marcos Rêgo Mota Rocha

DiretorFinanceiro

Abi ma el So a res da Rocha Filho

DiretorFinanceiro Adjunto

Ma u ro Gon çal ves do R. Mota

Di re tor de Pa tri mô nio

Paulo Afon so Bor ges Ma cha do

Di re tor de Pa tri mô nio Adjunto

Cláudio Cavalcante Sady

6. A documentação pertinente aos diretores
foi anexada ao requerimento, encontrando-se às fls.
19/75 e 78/80. De acordo com seus estatutos, a representação judicial e extra-judicial da requerente é
competência do Diretor Presidente.
II – Do Mérito
7. A outorga de permissão, concessão e autorização para executar serviço de radiodifusão so no ra e
de sons e imagens está admitida na Constituição Fe deral (letra a, inciso XII, do art. 21).
8. É também a Carta Magna, em seu art. 223,
que atribui ao Poder Exe cu ti vo, com pe tên cia para ou torgar concessão, permissão e autorização para o re ferido ser vi ço, ao tem po em que con di ci o na a efi cá cia
do correspondente ato à deliberação do Congresso
Nacional.
9. O Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, em seu art. 13, com a re da ção que lhe foi
dada pelo Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de
1996, publicado no DOU de 26 subseqüente, dispensa a pu bli ca ção de edi tal para a ou tor ga de ser vi ço de
radiodifusão com fins exclusivamente educativos.
"Art. 13. .................................................

III – Conclusão
Estando o processo devidamente instruído, em
conformidade com os dispositivos legais que regem
os ser vi ços de ra di o di fu são, con cluo pelo de fe ri men to
do pedido, sugerindo que os au tos se jam en ca mi nhados ao Diretor do Departamento de Outorga e Licenciamento para prosseguimento.
Posteriormente à decisão da outorga, o processo deverá ser encaminhado ao Congresso Nacional,
onde o ato de outorga será apreciado conforme dispõe a Constituição Federal (art. 223).
É o parecer sub-censura.
Brasília, de
de 1999. – Maria Antonieta de
Alvarenga Grossi, Advogada – OAB/DF-5419.
De acordo. À consideração do Sr. Diretor do
Departamento de Outorga e Licenciamento.
Brasília, 15 de setembro de 1999. – Napoleão Emanuel Valadares, Coordenador-Geral de
Outorga.
À Consideração do Sr. Secretário de Serviços
de Radiodifusão.
Bra sí lia, 15 de se tem bro de 1999. – Jayme Mar ques de Car va lho Neto, Diretor do Depar ta men to de
Outorgas e Licenciamento.
Encaminhe-se os autos à douta Consultoria Jurídica, para prosseguimento.
Bra sí lia, 15 de se tem bro de 1999. – Pa u lo Me nicucci, Secretário de Serviços de Radiodifusão.
(À Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 15, DE 2001
(Nº 547/00, na Câmara dos Deputados)
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Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária dos Moradores do Bairro Centro a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Girau do
Ponciano, Estado de Alagoas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por ta ria nº 196, de 26 de no vem bro de 1999, que au to ri za
a associação Comunitária dos Moradores do Bairro
Centro a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu sividade, serviço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na cidade de Girau do Ponciano, Estado de Alagoas.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 1.997, DE 1999
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, sub meto à apreciação de V. Exªs, acompanhado de
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, o ato constante da Portaria nº
196, de 26 de novembro de 1999, que autoriza a
Associação Comunitária dos Moradores do Bairro
Cen tro a exe cu tar pelo pra zo de três anos, sem di re i to
a exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária,
na lo ca li da de de Gi rau do Pon ci a no, Esta do de Ala go as.
Brasília, 21 de dezembro de 1999. – Fernando
Henrique Cardoso.
EM nº 212/99-MC
Brasília, 14 de dezembro de 1999
Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
inclusa Portaria nº 196, de 26 de novembro de 1999,
pela qual au to ri zei a Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Moradores do Bairro Centro a executar o serviço de radiodifusão comunitária, na cidade de Girau do Ponciano, Estado de Alagoas.
2. Submeto o assunto ao exame dos órgãos
competentes deste Ministério, as conclusões foram
no sentido de que, sob os aspectos técnico e jurídico,
a mencionada entidade satisfaz as exigências da Lei
nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, do Re gu la men to
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado
pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, e da
norma complementar do mesmo serviço, aprovada
pela Portaria nº 191, de 6 de agosto de 1998, que regem a matéria, o que me levou a autorizá-la, nos ter mos da Portaria inclusa.
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3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art.o
223 da Constituição Fe de ral, o ato de au to ri za ção so mente produzirá efeitos legais após deliberação do
Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido ato, acompanhado do Processo
Administrativo nº 53610.000359/98, que lhe deu origem.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 196
DE 26 DE NOVEMBRO DE 1999
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, consi de ran do o disposto nos
arts. 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53610.000359/98, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Comunitária dos
Mo ra do res do Ba ir ro Cen tro, com sede na Rua da Ma triz s/nº, Centro, na cidade de Girau do Ponciano,
Estado de Alagoas, a executar, pelo prazo de três
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o difusão comunitária naquela localidade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 9°53’03"S e longitude em
36°49’42"W, utilizando a freqüência de 105,9 MHZ.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Constituição devendo a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de seis me ses a con tar da data da pu bli ca ção do ato de de li be ra ção.
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga, Ministro de
Estado das Comunicações.
PARECER CONJUR/MC Nº 1.104/99
Referência: Processo nº 53610.000359/98
Origem: De le ga cia do MC no Esta do de Ala go as
Interessada:Associação Co mu ni tá ria dos Mo radores do Bairro Centro
Ementa: Pedido de autorização para executar
Serviço de Radiodifusão Comunitária. Comunidade
de Habilitação para inscrição de entidades interessadas publicado no DOU de 18-3-99. Inscrição de apenas uma entidade. Atendidas as exigências estabelecidas pela legislação pertinente.
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Conclusão: Pela outorga de autorização à requerente.
I – Dos Fatos
A Associação Comunitária dos Moradores do
Bairro Centro ("Novo Horizonte"), associação civil,
sem fins lucrativos, sediada na Rua da Matriz, s/nº,
Centro, na cidade de Girau do Ponciano, Estado de
Ala go as, me di an te re que ri men to pro to co la do sob o nº
53610.000359/98, manifestou interesse em executar
o Serviço de Radiodifusão Comunitária, na área
abrangida pelo círculo de raio igual a 1 (um) Km, com
centro localizado no endereço de sua sede social, de
coordenadas geográficas 09º53’03"S de latitude e
36º49’42’W de lon gi tu de, sen do esse o lo cal as si na la do para a ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te da es ta ção.
Solicitou ainda, no mesmo documento, a designação do correspondentecanal de operação, nos ter mos do art. 12 do Regulamento do Serviço de RadiodifusãoComunitária, apro va do pelo De cre to nº 2.615,
de 3 de junho de 1998.
2. Em atendimento à manifestação da entidade,
este Mi nis té rio, por in ter mé dio da Se cre tá ria de Ser viços de Radiodifusão, fez por pu bli car, no Diá rio Ofi ci al
da União de 18 de mar ço de 1999, avi so tor nan do pú bli co Co mu ni ca do de Ha bi li ta ção, no qual con vi dou as
en ti da des in te res sa das em pres tar o re fe ri do Ser vi ço,
nas localidades e canal de operação indicados, a ins creverem-se, consignando prazo de 45 (quarenta e
cinco) dias para a efetivação dessa providência.
3. No transcorrer do prazo consignado, apenas
a peticinária ocorreu ao chamamento, requerendo a
sua habilitação e apresentando a documentação de
que tratam a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
seu Regulamento, aprovado pelo Decreto nº 2.615,
de 3 de junho de 1998, e, ainda, a Norma Complemen tar nº 2/98, apro va da pela Por ta ria nº 191, de 6 de
agosto de 1998, conforme a seguir:

• Estatuto Social, Ata de Constituição da entidade e Ata de eleição dos dirigentes, devidamente registrados (doc. de fls. 2 a 5, 11 a 15,
100 a 102, 104 e 106 a 109);

• comprovantes de que os dirigentes da entida-

• declaração, contendo manifestações de apo•
•

•

•

•

•

de são bra si le i ros na tos e ma i o res de 21 anos
(doc. de fls. 17 a 40);

• declaração, assinada por todos os dirigentes,
comprometendo-se ao fiel cumprimento das
normas estabelecidas para o Serviço (doc. de
fls. 42 a 47);
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•

io, formuladas por entidades representativas
da comunidade (doc. de fls. 48 a 63);
declaração constando a de no mi na ção de fan tasia da entidade – "Novo Horizonte" (doc. de
fls. 69);
declarações, assinadas pelo representante
legal da entidade, de que:
a) todos os dirigentes residem na área
da comunidade a ser atendida pela estação
(doc. de fls. 41);
b) a entidade não é prestadora de
qualquer modalidade de serviço de radiodifusão, inclusive comunitária, ou de qualquer
serviço de distribuição de sinais de televisão
mediante assinatura, bem como não tem
como integrantes de seus quadros de associados e de administradores pessoas que,
nestas condições, participem de outra entidade detentora de outorga para a execução
de qualquer dos serviços mencionados
(doc. de fls. 66);
c) o local pretendido para a instalação
do sistema irradiante possibilita o atendimento do disposto no item 14.2.7.1 ou
14.27.1.1, da Norma nº 2/98 (doc. de fls. 67);
d) na ocorrência de interferência to mará às providências previstas nas alíneas a e
b do item 6.11 da Norma nº 2/98 (doc. de
fls. 90 e 91);
planta de arruamento, em escala de denominador máximo igual a 10.000, assinalando o
local de instalação do sistema irradiante (doc.
de fls. 68);
formulário padronizado, devidamente preenchi do, con ten do as ca rac te rís ti cas téc ni cas de
instalação e operação pretendidas para a estação (doc. de fls. 89);
diagrama de irradiação horizontal da antena
transmissora, diagrama de irradiação vertical
e es pe ci fi ca ções téc ni cas do sis te ma ir ra di ante proposto (doc. de fls. 87, 88, 92 e 93);
declaração do profissional ha bi li ta do em atendimento aos incisos V e VI do item 6.11 da
Norma nº 2/98 (doc. de fls. 94 e 95);
parecer conclusivo, assinado pelo profissional ha bi li ta do, e Ano ta ção de Res pon sa bi li dade Técnica – ART, referente à instalação pro posta (doc. de fls. 96 e 99).
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4. O pedido e a documentação pertinente foram, preliminarmente, analisados pelo Departamento de Outorga e Licenciamento da Secretaria de
Serviços de Radiodifusão, deste Ministério, que considerou terem sido regularmente atendidas as disposições legais incidentes.
II – Do Mérito
5. O Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria é, por
de fi ni ção le gal, "a ra di o di fu são so no ra, em fre qüên cia
modulada, operada em baixa potência e cobertura
restrita, outorgada a fundações e associações comunitárias, sem fins lucrativos, com sede na localidade
de prestação do serviço (art. 1º da Lei nº 9.612, de
1998).
6. Nos termos do art. 3º da supracitada lei, o
Ser vi ço tem por fi na li da de o aten di men to à co mu ni dade beneficiada com vistas a;
• dar oportunidade de difusão de idéias, elementos de cultura, tradições e hábitos sociais
da comunidade.
• oferecer mecanismos à formação e integração da comunidade estimulando o lazer, a
cultura e convívio social;
• pres tar ser vi ços de uti li da de pú bli ca, in te grando-se, aos serviços de defesa civil, sempre
que necessário;
• con tri bu ir para o aper fe i ço a men to pro fis si o nal
nas áreas de atuação dos jornalistas e radialistas, de conformidade com a legislação profissional vigente;
• permitir a capacitação dos cidadãos no exercício do direito de expressão da forma mais
acessível possível.
7. As emissoras do Serviço devem, em sua
programação, atender aos seguintes princípios (art.
4º da citada lei):
• preferência a finalidades educativas, ar tísticas, culturais e informativas em benefício do
desenvolvimento geral da comunidade;
• promoção das atividades artísticas e jornalísticas, favorecendo a integração dos membros
da comunidade;
• respeito aos valores éticos e sociais das pes soas e da família;
• não discriminação de raça, religião, sexo, pre ferências sexuais, convicções política – ideoló gi co – par ti dá ri as e con di ção so ci al nas re lações comunitárias.
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8. A outorga de autorização para a execução
des se Ser vi ço de cor re de pre ce i to cons ti tu ci o nal que,
a definir a competência da União, estabelece, no art.
21, inciso XII, alínea a, com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 8/95:
"Art. 21. Compete à União:
..............................................................
XII – explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão:
a) os serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens."
9. Por sua vez, o art. 6º da Lei nº 9.612, de
1998, que institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, determina:
"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."
10. Complementando, o Regulamento do Ser viço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615,de 1998, em seu art. 9º, inciso II, dispõe:
"Art. 9º Compete ao Ministério das Comunicações:
..............................................................
II – expedir ato de autorização para a
execução do Serviço, observados os procedimentos estabelecidos na Lei nº 9.612, de
1998, e em norma complementar."
11. Em aditamento, o art. 19 do mesmo diploma legal estabelece:
"Art. 19. A autorização para execução
do RadCom será formalizada mediante ato
do Ministério das Comunicações, que deverá conter, pelo menos, a denominação da
entidade, o objeto e o prazo da autorização,
a área de cobertura da emissora e o prazo
para a início da execução do Serviço."
12. A autorização é outorgada, consoante o art.
6º, parágrafo único, da multicitada Lei nº 9.612, de
1998, pelo prazo de 3 (três) anos, renovável, por igual
período, se cumpridas as exigências le gais e regulamentares.
13. No que concerne à entidade requerente,
cumpre-me observar que se trata de uma associação
ci vil, sem fins lu cra ti vos, re gis tra da no Car tó rio de Re-
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gistro Notarial e Registral, da Comarca de Girau do
Ponciano/AL., em 15 de outubro de 1999, no Livro
"A-1" – de Registro de Pessoas Jurídicas, sob o nº de
ordem 710, às fls. 128 v., cujos objetivos sociais, declarados no art. 2º do Estatuto Social, guardam completa similitude com as finalidades a que se destina o
Serviço de RadiodifusãoComunitária, ex pli ci ta das no
art. 3º da lei que o institui.
14. Em consonância com o preceito contido no
pa rá gra fo úni co do art. 7º da mes ma lei, o qua dro di re tivo dessa Associação, especificado a seguir, é composto por pes so as re si den tes na área da co mu ni da de
a ser atendida pelo Serviço:
Presidente:

David Alves de Menezes

Vice-Presidente:

Au gus to Vi cen te de Lima

Secretário:

José Alves de Menezes

Segundo Secretário:

José Ilson Bóia

Tesoureiro:

Manoel Alves de Menezes

Segundo Tesoureiro:

Damião da Silva Melo

15. A documentação apresentada pela enti dade atende plenamente às determinações legais, regulamentares e normativas inerentes à execução do
Serviço, restando observadas todas as condições
exigidas para a outorga da autorização pertinente.
16. Diante do exposto, e estando cumpridas as
praxes processuais, opino pelo deferimento do pedido e sugiro o encaminhamento dos autos, acompanhados de minutas dos atos correspondentes, à supe ri or de li be ra ção do Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do das
Comunicações, autoridade competente para conhecer e decidir do assunto em tela.
17. Posteriormente, a matéria de ve rá ser apre ciada pelo Congresso Nacional, consoante dispõe o §
3º do art. 223 da Constituição, para que o ato de autorização possa produzir seus efeitos legais.
É o parecer.
Brasília, 22 de novembro de 1999. – Adalzira
França Soares de Lucca, Coordenadora-Geral de
Assuntos Jurídicos de Comunicações.
DESPACHO CONJUR./MC. Nº 1.305/99
Adoto o Parecer CONJUR./MC. nº 1.104/99,
que conclui pelo deferimento do pedido de autorização para executar Serviço de Radiodifusão Comunitária, na cidade de Girau do Ponciano, Estado de Ala goas, formulado pela Associação Comunitária dos
Moradores do Bairro Centro. Remetam-se os autos,
acompanhados de minutas de Portaria e Exposição
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de Motivos, à consideração do Exmº Senhor Ministro,
para decisão.
Brasília, 22 de novembro de 1999. – Raimunda
Nonata Pires, Consultora Jurídica.
(À Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 16, DE 2001
(Nº 550/2000, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária
Farroupilha
–
ASCOFAR a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Pelotas,
Estado do Rio Grande do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por taria nº 203, de 6 de dezembro de 1999, que autoriza
a Associação Comunitária Farroupilha – ASCOFAR a
executar, por três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 49, DE 2000
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante da
Portaria nº 203, de 6 de dezembro de 1999, que autoriza a Associação Comunitária Farroupilha –
ASCOFAR a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na localidade de Pelotas, Estado do Rio
Grande do Sul.
Brasília, 6 de janeiro de 2000. – Fernando
Henrique Cardoso.
EM. nº 221/99 – MC.
Brasília, 17 de dezembro de 1999
Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
inclusa Portaria nº 203, de 6 de dezembro de 1999,
pela qual autorizei a Associação Comunitária Farroupilha – ASCOFAR a executar o serviço de radiodifusão comunitária, na ci da de de Pe lo tas, Esta do do Rio
Grande do Sul.
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2. Submetido o assunto ao exame dos órgãos
competentes deste Ministério, as conclusões foram
no sentido de que, sob os aspectos técnico e jurídico,
a mencionada entidade satisfaz as exigências da Lei
nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, do Re gu la men to
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado
pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, e da
norma complementar do mesmo serviço, aprovada
pela Portaria nº 191, de 6 de agosto de 1998, que regem a matéria, o que me levou a autorizá-la, nos ter mos da Portaria inclusa.
3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art.
223 da Constituição Federal, o ato de autorização so mente produzirá efeitos legais após deliberação do
Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido ato, acompanhado do Processo Admi nistrativo nº 53790.00104/98, que lhe deu origem.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 203
DE 6 DE DEZEMBRO DE 1999
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições,considerando o dis pos to nos
art. 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53790.001014/98, resolve: Art. 1º
Autorizar a Associação Comunitária Farroupilha –
ASCOFAR, com sede na Colônia Maciel, 8º Distrito,
Zona Ru ral na ci da de de Pe lo tas, Esta do do Rio Gran de do Sul, a executar, pelo pra zo de três anos, sem di reito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária naquela localidade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 31º30’15"S e longitude em
52º35’11"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a
entidade iniciar a execução do serviço no país, por
seis meses a contar da data de publicação do ato de
deliberação.
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
PARECER CONJUR./MC. Nº 1.106/99
Referência: Processo nº 53790.001014//98
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Origem: Delegacia do MC. no Estado do Rio
Grande do Sul
Interessada: Associação Comunitária Farroupilha – ASCOFAR
Ementa: Pedido de autorização para executar
Serviço de Radiodifusão Comunitária. Comunicado
de Habilitação para inscrição de entidades interessadas publicado no DOU. de 5-11-98. Inscrição de apenas uma entidade. Atendidas as exigências estabelecidas pela legislação pertinente.
Conclusão: Pela outorga de autorização à requerente.
I – Dos Fatos
A Associação Comunitária Farroupilha –
ASCOFAR ("Rá dio Co mu ni tá ria Pa dre Re i nal do"), associação ci vil, sem fins lu cra ti vos, se di a da na Co lô nia
Maciel, 8º Distrito, Zona Rural, na cidade de Pelotas,
Esta do do Rio Gran de do Sul, me di an te re que ri men to
protocolado sob o nº 53790.001014/98, manifestou
interesse em executar o Serviço de Radiodifusão Co mu ni tá ria, na área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual
a 1 (um) km., com centro localizado no endereço de
sua sede social, de coordenadas geográficas
31°30’15"S de latitude e 52°35’11"W de longitude,
sendo esse o local assinalado para a instalação do
sistema irradiante da estação.
Solicitou ainda, no mesmo documento, a designa ção do cor res pon den te ca nal de ope ra ção, nos ter mos do art. 12 do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária,aprovado pelo Decreto nº 2.615,
de 3 de junho de 1998.
2. Em atendi men to à ma ni fes ta ção da entidade,
este Mi nis té rio, por in ter mé dio da Se cre ta ria de Ser viços de Radiodifusão,fez por publicar, no Diá rio Ofi ci al
da União de 5 de novembro de 1998, aviso tornando
públicoComunicado de Ha bi li ta ção, no qual con vi dou
as entidades interessadas em prestar o referido Serviço, nas localidades e canal de operação indicados,
a inscreverem-se, consignando prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para a efetivação dessa providência.
3. No transcorrer do prazo consignado, apenas
a peticionária acorreu ao chamamento, requerendo a
sua habilitação e apresentando a documentação de
que tratam a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
seu Re gu la men to, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
3 de junho de 1998, e, ainda, a Norma Complementar
nº 2/98, aprovada pela Por ta ria nº 191, de 6 de agos to de 1998, conforme a seguir:
• Estatuto Social, Ata de Constituição da entidade e Ata de eleição dos dirigentes, devidamente registrados (doc. de fls. 7 a 10 e 14);
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• comprovantes de que os dirigentes da entida-

• declaração do profissional ha bi li ta do em aten-

de são bra si le i ros na tos e ma i o res de 21 anos
(doc. de fls. 15 a 17);

dimento aos incisos V e VI do item 6.11 da
Norma nº 2/98 (doc. de fls. 70 e 71);

• declaração, assinada por todos os dirigentes,

• parecer conclu si vo, as si na do pelo pro fis si o nal

comprometendo-se ao fiel cumprimento das
normas estabelecidas para o Serviço (doc. de
fls. 18 a 20);

habilitado, e Anotação de Responsabilidade
Técnica – ART, referente à instalação proposta (doc. de fls. 72 a 74).

• declarações, contendo manifestações de
apoio, formuladas por entidades representativas da comunidade (doc. de fls. 21 a 35);

• declaração constando a denominação de fan tasia da entidade – "Rádio Comunitária Padre
Reinaldo" (doc. de fls. 55);

• declarações, assinadas pelo representante
legal da entidade, de que:
a) todos os dirigentes residem na área
da comunidade a ser atendida pela estação
(doc. de fls. 51);
b) a entidade não é prestadora de
qualquer modalidade de serviço de radiodifusão, inclusive comunitária, ou de qualquer
serviço de distribuição de sinais de televisão
mediante assinatura, bem como não tem
como integrantes de seus quadros de associados e de administradores pessoas que,
nestas condições, participem de outra en tidade detentora de outorga para a execução
de qualquer dos serviços mencionados
(doc. de fls. 52);
c) o local pretendido para a instalação
do sistema irradiante possibilita oatendimento do disposto no item 14.2.7.1 ou
14.2.7.1.1, da Norma nº 2/98 (doc. de fls. 53);
d) na ocorrência de interferências tomará as providências previstas nas alíneas
a e b do item 6.11 da Norma nº 2/98 (doc.
de fls. 64 e 65);z

• planta de arruamento, em escala de denominador máximo igual a 10.000, assinalando o
local de instalação do sistema irradiante (doc.
de fls. 56 e 66);

• formulário padronizado, devidamente preenchi do, con ten do as ca rac te rís ti cas téc ni cas de
instalação e operação pretendidas para a estação (doc. de fls. 63);

• diagrama de irradiação horizontal da antena
transmissora, diagrama de irradiação vertical
e es pe ci fi ca ções téc ni cas do siste ma ir ra di ante proposto (doc. de fls. 67, 69 e 75 a 79);

4. O pedido e a documentação pertinente foram, preliminarmente, analisados pelo Departamento de Outorga e Licenciamento da Secretaria de
Serviços de Radiodifusão, deste Ministério, que considerou terem sido regularmente atendidas as disposições legais incidentes.
II – Do Mérito
5. O Serviço de Radiodifusão Comunitária é,
por definição legal, "a radiodifusão sonora, em freqüência modulada, operada em baixa potência e cobertura restrita, outorgada a fundações e associações comunitárias, sem fins lucrativos, com sede na
localidade de prestação do serviço" (art. 1º da Lei nº
9.612, de 1998).
6. Nos termos do art. 3º da supracitada Lei, o
Ser vi ço tem por fi na li da de o aten di men to à co mu ni dade beneficiada com vistas a:

• dar oportunidade de difusão de idéias,
elementos de cultura, tradições e hábitos sociais da comunidade;

• oferecer mecanismos à formação e integração da comunidade, estimulando o lazer, a
cultura e o convívio social;

• pres tar ser vi ços de uti li da de pú bli ca, in te grando-se aos serviços de defesa civil, sempre
que necessário;

• con tri bu ir para o aper fe i ço a men to pro fis si o nal
nas áreas de atuação dos jornalistas e radialistas, de conformidade com a legislação pro fissional vigente;

• permitir a capacitação dos cidadãos no exercício do direito de expressão da forma mais
acessível possível.
7. As emissoras do Serviço devem, em sua
programação, atender aos seguintes princípios (art.
4º da citada Lei):

• preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas em benefício do
desenvolvimento geral da comunidade;
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• promoção das atividades artísticas e jornalísticas, favorecendo a integração dos membros
da comunidade;
• respeito aos valores éticos e sociais das pes soas e da família;
• não discriminação de raça, religião, sexo, pre ferências sexuais, convicções política, ideológica, partidária e condição social nas relações comunitárias.
8. A outorga de autorização para a execução
desse Ser vi ço de cor re de pre ce i to cons ti tu ci o nal que,
ao definir a competência da União, estabelece no art.
21 inciso XII, alínea a, com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 8/95:
"Art. 21. Compete à União:
..............................................................
XII – explorar, diretamente ou mediante
autorização, concessão ou permissão:
a) os serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens."
9. Por sua vez, o art. 6º da Lei nº 9.612, de
1998, que institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, determina:
"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."
10. Complementando, o Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 1998 , em seu art. 9º, inciso II, dispõe:
"Art. 9º Compete ao Ministério das
Comunicações:
..............................................................
II – expedir ato de autorização para a
execução do Serviço, observados os procedimentos estabelecidos na Lei nº 9.612, de
1998, e em norma complementar."
11. Em aditamento, o art. 19 do mesmo diploma legal estabelece:
"Art. 19. A autorização para execução
do RadCom será formalizada mediante ato
do Ministério das Comunicações, que deverá conter, pelo menos, a denominação da
entidade, o objeto e o prazo da autorização,
a área de cobertura da emissora e o prazo
para início da execução do Serviço."
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12. A autorização é outorgada, consoante o
art. 6º, parágrafo único, da multicitada Lei nº 9.612,
de 1998, pelo prazo de 3 (três) anos, renovável, por
igual período, se cumpridas as exigências legais e
regulamentares.
13. No que concerne à entidade requerente,
cumpre-me ob ser var que se tra ta de uma as so ci a ção,
sem fins lu cra ti vos, re gis tra da no Car tó rio Ro cha Bri to
– Serviço Notarial e Registral, da Comarca de Pelotas, em 26 de março de 1998, no Li vro "A-6" do Re gis tro Civil das Pessoas Jurídicas, sob o nº de ordem
2.234, às fls. 30v./31, cujos objetivos sociais, de clarados no art. 2º do Estatuto Social, guardam completa
si mi li tu de com as fi na li da des a que se des ti na o Ser vi ço de Radiodifusão Comunitária, explicitadas no art.
3º da Lei que o institui.
14. Em consonância com o preceito contido no
parágrafo único do art. 7º da mesma Lei, o quadro di retivo dessa Associação, especificado a seguir, é
composto por pessoas re si den tes na área da co mu ni dade a ser atendida pelo Serviço:
Presidente: Paulo Picolo
Secretária: Maria Elaine Crochemore Ribes
Tesoureiro: Francisco César Valente de Oliveira
15. A documentação apresentada pela en tidade atende plenamente às determinações le ga is,
regulamentares e normativas inerentes à execução do Serviço, restando observadas todas as
condições exigidas para a outorga da au to rização
pertinente.
16. Diante do exposto, e estando cumpridas as
praxes processuais, opino pelo deferimento do pedido e sugiro o encaminhamento dos autos, acompanhados de minutas dos atos correspondentes, à superior deliberação do Exmº Sr. Ministro de Estado das
Comunicações, autoridade competente para conhecer e decidir do assunto em tela.
17. Posteriormente, a matéria deverá ser apreci a da pelo Con gres so Na ci o nal, con so an te dis põe o §
3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, para que o ato de au to rização possa produzir seus efeitos legais.
É o parecer.
Brasília, 23 de novembro de 1999. – Adalzira
França Soares de Lucca, Coordenadora-Geral de
Assuntos Jurídicos de Comunicações.
DESPACHO CONJUR/MC nº 1.310/99
Adoto o Parecer CONJUR/MC nº 1.106/99, que
conclui pelo deferimento do pedido de autorização
para executar Serviço de Radiodifusão Comunitária,
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na cidade de Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul,
formulado pela Associação Comunitária Farroupilha
– ASCOFAR. Remetam-se os autos, acompanhados
de minutas de Portaria e Exposição de Motivos, à
con si de ra ção do Exmº Se nhor Mi nis tro, para de ci são.
Brasília, 23 de novembro de 1999. – Raimunda
Nonata Pires, Consultora Jurídica.
(À Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 17, DE 2001
(Nº 552/00, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação de Difusão Cultural e Comunitária
Ebenézer da Estância Turística de Paraguaçu Paulista a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Paraguaçu Paulista, Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por taria nº 206, de 8 de dezembro de 1999, que autoriza
a Associação de Difusão Cultural e Comunitária Ebe nézer da Estância Turística de Paraguaçu Paulista a
executar, por três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Pa raguaçu Paulista, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 93, DE 2000
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com § 3º do art. 223, da Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante da
Portaria nº 206, de 8 de dezembro de 1999, que autoriza a Associação de Difusão Cultural e Comunitária Ebenézer da Estância Turística de Paraguaçu
Paulista a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária, na cidade de Paraguaçu Paulista, Estado
de São Paulo.
Brasília, 13 de janeiro de 2000. – Fernando
Henrique Cardoso.
EM nº 226/99-MC
Brasília, 23 de dezembro de 1999
Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
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Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
inclusa Portaria nº 206 de 8 de dezembro de 1999,
pela qual autorizei a Asso ci a ção de Di fu são Cul tu ral e
Comunitária Ebenézer da Estância Turística de Paraguaçu Paulista a executar o serviço de radiodifusão comunitária, na cidade de Paraguaçu Paulista, Estado
de São Paulo.
2. Submetido o assunto ao exame dos órgãos
competentes deste Ministério, as conclusões foram
no sentido de que, sob os aspectos técnico e jurídico,
a mencionada entidade satisfaz as exigências da Lei
nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, do Re gu la men to
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado
pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, e da
norma complementar do mesmo serviço, aprovada
pela Portaria nº 191, de 6 de agosto de 1998, que regem a matéria, o que me levou a autorizá-la, nos termos da Portaria inclusa.
3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art.
223 da Constituição Federal, o ato de autorização somente produzirá efeitos legais após deliberação do
Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido ato, acompanhado do Processo Admi nistrativo nº 53830.002029/98, que lhe deu origem.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 206
DE 8 DE JANEIRO DE 1999
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, consi de ran do o disposto nos
arts. 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53830.002029/98, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação de Difusão Cultural e Comunitária Ebenézer da Estância Turística de
Paraguaçu Paulista, com sede na Rua Maria Paula
Gambier Costa, 378, Centro, Paraguaçu Paulista, na
cidade de Paraguaçu Paulista, Estado de São Paulo,
a exe cu tar, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex clusividade, serviço de radiodifusão comunitária naquela localidade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas gráficas com latitude em 22E34’34"S e longitude em
50E34’58"W, utilizando a freqüência de 105,9MHZ.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
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do § 3º do art. 223 da Constituição,devendo a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra ção.
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga, Ministro de
Estado das Comunicações.
PARECER CONJUR/MC Nº 1.196/99
Referência: Processo nº 53830.002029/98
Ori gem: De le ga cia do MC do Esta do de São Paulo
Interessada: Associação de Difusão Cultural e
Comunitária Ebenézer da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Ementa: Pedido de autorização para executar
Serviço de Radiodifusão Comunitária. Comunicado
de Habilitação para inscrição de entidades interessadas publicado no DOU, de 18-3-99. Inscrição de apenas uma en ti da de. Aten di das as exi gên ci as es ta be le cidas pela legislação pertinente.
Conclusão: Pela outorga de autorização à requerente.
I – Dos Fatos
A Associação de Difusão Cultural e Comunitária
Ebenézer da Estância Turística de Paraguaçu Paulista ("Rádio Difusora Ebenézer") associação civil, sem
fins lucrativos, sediada na Rua Maria Paula Gambier
Cos ta, 378, Cen tro, na ci da de de Pa ra gua çu Pa u lis ta,
Estado de São paulo, mediante requerimento protocolado sob o nº 53830.002029/98, manifestou interesse
em executar o Serviço de Radiodifusão Comunitária,
na área abrangida pelo círculo de raio igual a 1 (um)
Km, com cen tro lo ca li za do na Rua Se i ji Has hi mo to, nº
195-A, Jardim Panambi, Paraguaçu Paulista/SP, de
coordenadas geográficas 22E34’34"S de latitude e
50º34’58’W de lon gi tu de, sen do esse o lo cal as si na la do irradiante da estação.
Solicitou ainda, no mesmo documento, a designação do correspondentecanal de operação, nos ter mos do art. 12 do Regulamento do Serviço de RadiodifusãoComunitária, apro va do pelo De cre to nº 2.615,
de 3 de junho de 1998.
2. Em atendimento à manifestação da entidade, este Ministério, por intermédio da Secretaria de
Serviços de Radiodifusão, fez por publicar, no Diário
Oficial da União de 18 de mar ço de 1999, avi so tor nan do
público Comunicado de Habilitação, no qual convidou as
en ti da des in te res sa das em pres tar o re fe ri do Ser vi ço,
nas localidades e canal de operação indicados, a ins -
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creverem-se, consignando prazo de 45 (quarenta e
cinco) dias para a efetivação dessa providência.
3. No transcorrer do prazo consignado, apenas
a peticionária acorreu ao chamamento, requerendo a
sua habilitação e apresentando a documentação de
que tratam a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
seu Regulamento, aprovado pelo Decreto nº 2.615,
de 3 de junho de 1998, e, ainda, a Norma Complemen tar nº 2/98, apro va da pela Por ta ria nº 191, de 6 de
agosto de 1998, conforme a seguir:

• Estatuto Social, Ata de Constituição da entidade e Ata de eleição dos dirigentes, devidamen te re gis tra dos (doc. de fls. 8 a 25, 30, e 33
a 39);

• comprovantes de que os dirigentes da
entidade são brasileiros natos e maiores de
21 anos (doc. de fls. 42 a 50);

• declaração, assinada por todos os dirigentes,
comprometendo-se ao fiel cumprimento das
normas estabelecidas para o Serviço (doc. de
fls. 52);

• declarações, contendo manifestações de apoio,
formuladas por entidades representativas da
comunidade (doc. de fls. 56 a 129);

• declaração constando a denominação de fan tasia da entidade – "Rádio Difusora Ebenézer"
(doc. de fls. 130);

• declarações assinadas pelo representante le gal da entidade, de que:
a) todos os dirigentes residem na área
da comunidade a ser atendida pela estação
(doc. de fls. 51);
b) a entidade não é prestadora de
qualquer modalidade de serviço de
radiodifusão, inclusive comunitária, ou de
qualquer serviço de distri buição de sinais de
televisão mediante assinatura, bem como
não tem como integrantes de seus quadros
de associados e de administradores
pessoas que, nestas condições, participem
de outra entidade detentora de outorga para
a execução de qual quer dos serviços
mencionados (doc. de fls. 53);
c) o local pretendido para a instalação
do
sistema
irradiante
possibilita
o
atendimento do disposto no item 14.2.7.1 ou
14.2.7.1.1, da Norma nº 2/98 (doc. de fls. 54);
d) na ocorrência de interferências tomará as providências previstas nas alíneas
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a e b do item 6.11 da Norma nº 2/98 (doc.
de fls. 249 e 250);
• planta de arruamento, em escala de denominador máximo igual a 10.000, assinalando o
local de instalação do sistema irradiante (doc.
de fls. 131 e 251);
• formulário padronizado, devidamente preenchi do, con ten do as ca rac te rís ti cas téc ni cas de
instalação e operação pretendidas para a estação (doc. de fls. 247);
• diagrama de irradiação horizontal da antena
transmissora, diagrama de irradiação vertical
e es pe ci fi ca ções téc ni cas do siste ma ir ra di ante proposto (doc. de fls. 252);
• de cla ra ção do pro fis si o nal ha bi li ta do em atendimento aos incisos V e VI do item 6.11 da
Norma nº 2/98 (doc. de fls. 253 e 254);
• parecer conclusivo assinado pelo profissional
habilitado, e Anotação de Responsabilidade
Técnica – ART referente a instalação proposta (doc. de fls 248 e 255).
4. O pedido e a documentação per ti nen te fo ram,
preliminarmente, analisados pelo Departamento de
Outorga e Licenciamento da Secretaria de Serviços
de Radiodifusão, deste Ministério, que considerou terem sido regularmente atendidas as disposições legais incidentes.
II – Do Mérito
5. O Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria é, por
de fi ni ção le gal, "a ra di o di fu são so no ra, em fre qüên cia
modulada, operada em baixa potência e cobertura
restrita, outorgada a fundações e associações comunitárias, sem fins lucrativos, com sede na localidade
de prestação do serviço" (art. 1º da Lei nº 9.612, de
1998).
6. Nos termos do art. 3º da supracitada Lei, o
Ser vi ço tem por fi na li da de o aten di men to à co mu ni dade beneficiada com vistas a:
• dar oportunidade de difusão de idéias, elementos de cultura, tradições e hábitos sociais
da comunidade;
• oferecer mecanismos à formação e integração da comunidade, estimulando o lazer, a
cultura e o convívio social;
• pres tar ser vi ços de uti li da de pú bli ca, in te grando-se aos serviços de defesa civil, sempre
que necessário;
• con tri bu ir para o aper fe i ço a men to pro fis si o nal
nas áreas de atuação dos jornalistas e radia-
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listas, de conformidade com a legislação pro fissional vigente;
• permitir a capacitação dos cidadãos no
exercício do direito de expressão da forma
mais acessível possível.
7. As emissoras do Serviço devem, em sua
programação, atender aos seguintes princípios (art.
42 da citada Lei):

• preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas em benefício do
desenvolvimento geral da comunidade;
• promoção das atividades artísticas e jornalísticas, favorecendo a integração dos membros
da comunidade;
• respeito aos valores éticos e sociais das
pessoas e da família;
• não discriminação de raça, religião, sexo,
preferências sexuais, convicções política,
ideológica e partidária e condição social nas
relações comunitárias.
8. A outorga de autorização para a execução
des se Ser vi ço de cor re de pre ce i to cons ti tu ci o nal que,
ao definir a competência da União, estabelece, no art.
21, inciso XII, alínea a, com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 8/95:
"Art. 21. Compete à União:
.......................... ....................................
XII – explorar, diretamente ou mediante
autorização, concessão ou permissão:
a) os serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens."
9. Por sua vez, o art. 6º da Lei nº 9.612, de 1998,
que institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária,
determina:
"Art. 6º Compete ao Poder Concedente
outorgar à entidade interessada autorização
para exploração do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, observados os procedimento
estabelecidos nesta Lei e normas reguladoras das condições de exploração do Serviço."
10. Complementando, o Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo
Decreto nº 2.615, de 1998, em seu art. 9º, inciso II,
dispõe:
"Art. 9º Compete ao Ministério das
Comunicações:
..............................................................
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II – expedir ato de autorização para a
execução, observados os procedimentos
estabelecidos na Lei nº 9.612, de 1998, e
em norma complementar."
Em aditamento, o art. 19 do mesmo diploma legal estabelece:
"Art. 19. A autorização para execução
do RadCom será formalizada mediante ato
do Ministério das Comunicações, que deverá conter, pelo menos, a denominação da
entidade, o objeto e o prazo da autorização,
a área de cobertura da emissora e o prazo
para início da execução do Serviço."
12. Aau to ri za ção é outorgada, con so an te o art.
6º, parágrafo único, da multicitada Lei nº 9.612, de
1998, pelo pra zo de 3 (três) anos, re no vá vel, por igual
período, se cumpridas as exigências legais e regulamentares.
13. No que concerne à entidade requerente,
cumpre-me observar que se trata de uma associação
ci vil, sem fins lu cra ti vos, re gis tra da no Car tó rio de Re gistro de Imóveis e Anexos, da Comarca de Paraguaçu Pa u lis ta, em 24 de fe ve re i ro de 1997, no Li vro "A-1"
de Registro de Pessoas Jurídicas, sob o nº de ordem
301, cujos objetivos sociais, declarados no art. 22 do
Estatuto Social, guardam completa similitude com as
finalidades a que se destina o Serviço de Radiodifusão Comunitária, explicitadas no art. 3º da Lei que o
institui.
14. Em consonância com o preceito contido no
parágrafo único do art. 7º da mesma Lei, o quadro di retivo dessa Associação, especificado a seguir, é
com pos to por pes so as re si den tes na área da co mu ni dade a ser atendida pelo Serviço:
Diretor Presidente:
Almirante Brito de Almeida
Diretor Vice-Presidente: João Arnaldo Ferreira
Diretor Administrativo:
Paulo Sérgio da Silva
Diretor Financeiro:
Ricardo Cardoso dos Santos
Diretor de Comunicação Social: Jairo Ferreira Pinto
15. A documentação apresentada pela entidade atende plenamente às determinações legais, regulamentares e normativas inerentes à execução do
Serviço, restando observadas todas as condições
exigidas para a outorga da autorização pertinente.
16. Diante do exposto, e estando cumpridas as
praxes processuais, opino pelo deferimento do pedido e sugiro o encaminhamento dos autos, acompanhados de minutas dos atos correspondentes, à supe ri or de li be ra ção do Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do das
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Comunicações, autoridade competente para conhecer e decidir o assunto em tela.
17. Posteriormente, a matéria deverá ser apreciada pelo Congresso Nacional consoante dispõe o §
3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, para que o ato de au to rização possa produzir seus efeitos legais.
É o parecer.
Brasília, 29 de novembro de de 1999. –
Adalzira França Soares De Lucca, Coordenadora-Geral
de Assuntos Jurídicos de Comunicações
DESPACHO CONJUR/MC nº 1.409/99
Adoto o Parecer CONJUR/MC nº 1.196/99, que
conclui pelo deferimento do pedido de autorização
para executar Serviço de Radiodifusão Comunitária, na
cidade de Paraguaçu Paulista, Estado de São Paulo,
formulado pela Associação de Difusão Cultural e Comunitária Ebenézer da Estância Turística de Paraguaçu Paulista. Remetam-se os autos, acompanhados de
minutas de Portaria e Exposição de Motivos, à consideração do Exmº Senhor Ministro, para decisão.
Brasília, 30 de novembro de 1999. – Raimunda
Nonata Pires, Consultora Jurídica.
(À Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 18, DE 2001
(Nº 554/2000, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Pititinga a executar
serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Rio do Fogo, Estado do Rio
Grande do Norte.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por taria nº 213, de 9 de dezembro de 1999, que autoriza
a Associação Comunitária Pititinga a executar, por
três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra diodifusão comunitária na cidade de Rio do Fogo,
Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 95, DE 2000
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante da
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Portaria nº 213, de 9 de de zem bro de 1999, que au to riza a Associação Comunitária Pititinga a executar,
pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
serviço de radiodifusão comunitária, na cidade de Rio
do Fogo, Estado do Rio Grande do Norte.
Brasília, 13 de janeiro de 2000. – Fernando
Henrique Cardoso.
EM nº 227/99 – MC
Brasília, 23 de dezembro de 1999
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
inclusa Portaria nº 213, de 9 de dezembro de 1999,
pela qual autorizei a Associ a ção Co mu ni tá ria Pi ti tin ga
a executar o serviço de radiodifusão comunitária, na
ci da de de Rio do Fogo, Esta do do Rio Gran de do Nor te.
2. Submetido o assunto ao exame dos órgãos
competentes deste Ministério, as conclusões foram
no sentido de que, sob os aspectos técnico e jurídico,
a mencionada entidade satisfaz as exigências da Lei
nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, do Re gu la men to
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado
pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, e da
norma complementar do mesmo serviço, aprovada
pela Portaria nº 191, de 6 de agosto de 1998, que regem a matéria, o que me levou a autorizá-la, nos ter mos da Portaria inclusa.
3.Esclareço que, de acordo com o § 3º do art.
223 da Constituição Federal, o ato de autorização so mente produzirá efeitos legais após deliberação do
Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido ato, acompanhado do Processo
Administrativo nº 53780.000285/98, que lhe deu origem.
Respeitosamente,– Pi men ta da Ve i ga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 213, DE 9 DE
DEZEMBRO DE 1999
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições,considerando o dis pos to nos
arts. 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53780.000285/98, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Comunitária Pi titinga, com sede na Rua do Comércio, nº 39, Praia de
Pititinga, na cidade de Rio do Fogo, Estado do Rio
Grande do Norte, a executar, pelo prazo de três anos,
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sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária naquela localidade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 05º22’11"S e longitude em
35º20’50"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de seis me ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra ção.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
CONSULTORIA JURÍDICA
PARECER CONJUR/MC Nº 990/99
Referência: Processo nº 53780.000285/98
Origem: Delegacia do MC no Estado do Rio
Grande do Norte
Interessada: Associação Comunitária Pititinga
Ementa: Pedido de autorização para executar
Serviço de Radiodifusão Comunitária. Comunicado
de Habilitação para inscrição de entidades interessadas pu bli ca do no DOU de 22-12-98. Inscri ção de ape nas uma entidade. Atendidas as exigências estabelecidas pela legislação pertinente.
CONCLUSÃO: Pela outorga de autorização à
requerente.
I – Dos Fatos
A Associação Comunitária Pititinga, as so ci ação civil, sem fins lucrativos, sediada na Rua do
Comércio, nº 39, Praia de Piti tin ga, na ci dade de
Rio do Fogo, Estado do Rio Grande do Nor te, me diante re querimento protocolado sob o nº
53780.000285/98, ma ni fes tou in te res se em exe cu tar o Servi ço de Radi o di fu são Comunitária, na
área abrangida pelo círcu lo de raio igual a 1 (um)
km, com centro lo calizado no endereço de sua
sede so cial, de co ordenadas ge ográficas
05º22’11"S de latitude e 35º20’50"W de longitude,
sen do esse o lo cal as si na la do para a ins ta la ção do
sistema ir radiante da estação.
Solicitou ainda, no mesmo documento, a designa ção do cor res pon den te ca nal de ope ra ção, nos ter -
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mos do art. 12 do Regulamento do Serviço de Radiodi fu são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615,
de 3 de junho de 1998.
2. Em atendimento à manifestação da entidade,
este Mi nis té rio, por in ter mé dio da Se cre ta ria de Ser viços de Radiodifusão, fez publicar, no Diário Oficial
da União de 22 de dezembro de 1998, avi so tor nan do
público Co mu ni ca do de Habilitação, no qual convidou
as entidades interessadas em prestar o referido Serviço, na localidade e canal de operação indicados, a
inscreverem-se, consignando prazo de 45 (quarenta
e cinco) dias para a efetivação dessa providência.
3. Decorrido o prazo consignado, apenas a peticionária acorreu ao chamamento, requerendo, tempestivamente, a sua habilitação, apresentando a docu men ta ção de que tra tam a Lei nº 9.612, de 19 de fe vereiro de 1998, seu Regulamento, aprovado pelo
Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, e, ainda, a
Norma Complementar nº 2/98, aprovada pela Portaria nº 191, de 6 de agos to de 1998, con for me a se guir:
· Estatuto Social, Ata de Constituição
da entidade e Ata de eleição dos dirigentes,
devidamente registrados (doc. de fls. 9 a 28);
· comprovantes de que os dirigentes
da entidade são brasileiros natos e maiores
de 21 anos (doc. de fls. 29 a 36);
· declaração, assinada por todos os dirigentes, comprometendo-se ao fiel cumprimento das normas estabelecidas para o
Serviço (doc. de fls. 38 a 41);
· declarações, contendo manifestações
de apoio, formuladas por entidades representativas da comunidade (doc. de fls. 42 a 54);
· declarações, assinadas pelo representante legal da entidade, de que:
a) todos os dirigentes residem na área
da comunidade a ser atendida pela estação
(doc. de fls. 37);
b) a entidade não é prestadora de
qualquer modalidade de serviço de radiodifusão, inclusive comunitária, ou de qualquer
serviço de distribuição de sinais de televisão
mediante assinatura, bem como não tem
como integrantes de seus quadros de associados e de administradores pessoas que,
nestas condições, participem de outra en tidade detentora de outorga para a execução
de qualquer dos Serviços mencionados
(doc. de fls. 55);
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c) o local pretendido para a instalação
do sistema irradiante possibilita o atendimento do disposto no item 14.2.7.1 ou
14.2.7.1.1, da Norma nº 2/98 (doc. de fls.
56):
d) na ocorrência de interferências tomará as providências previstas nas alíneas
a e b do item 6.11 da Norma nº 2/98 (doc.
de fls. 67);
· planta de arruamento, em escala de
denominador máximo igual a 10.000, assinalando o local de instalação do sistema irradiante (doc. de fls. 57, 81 e 88);
· formulário padronizado, devidamente
preenchido, contendo as características técnicas de instalação e operação pretendidas
para a estação (doc. de fls. 66);
· diagrama de irradiação horizontal da
antena transmissora, diagrama de irradiação
vertical e especificações técnicas do sistema irradiante proposto (doc. de fls. 78 a 80);
· declaração do profissional habilitado
em atendimento aos incisos V e VI do item
6.11 da Norma nº 2/98 (doc. de fls. 82 a 84);
· parecer conclusivo, assinado pelo
profissional habilitado e Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, referente à
instalação proposta (doc. de fls. 85 e 86).
4. O pe di do e a do cu men ta ção per ti nen te fo ram,
preliminarmente, analisados pelo Departamento de
Outorga e Licenciamento da Secretaria de Serviços
de Radiodifusão, deste Ministério, que considerou te rem sido regularmente atendidas as disposições legais incidentes.

II – Do Mérito
5. O Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria é, por
definição le gal, “a ra di o di fu são so no ra, em fre qüên cia
modulada, operada em baixa potência e cobertura
restrita, outorgada a fundações e associações comunitárias, sem fins lucrativos, com sede na localidade
de prestação do serviço” (art. 1º da Lei nº 9.612, de
1998).
6. Nos ter mos do art. 3º da su pra ci ta da lei, o ser viço tem por finalidade o atendimento à comunidade
beneficiada com vistas a:
· dar oportunidade de difusão de idéias, elementos de cultura, tradições e hábitos sociais da comunidade;
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· oferecer mecanismos à formação e
integração da comunidade, estimulando o
lazer, a cultura e o convívio social;
· prestar serviços de utilidade pública,
integrando-se aos serviços de defesa civil,
sempre que necessário;
· contribuir para o aperfeiçoamento
profissional nas áreas de atuação dos jornalistas e radialistas, de conformidade com a
legislação profissional vigente;
· permitir a capacitação dos cidadãos
no exercício do direito de expressão da forma mais acessível possível.
7. As emissoras do Serviço devem, em sua pro gra ma ção, aten der aos se guin tes prin cí pi os (art. 4º da
citada lei):
· preferência a finalidades educativas,
artísticas, culturais e informativas em benefício do desenvolvimento geral da comunidade;
· promoção das atividades artísticas e
jornalísticas, favorecendo a integração dos
membros da comunidade;
· respeito aos valores éticos e sociais
das pessoas e da família;
· não discriminação de raça, religião,
sexo, preferências sexuais, convicções po lítica – ideológico – partidárias e condição social nas relações comunitárias.
8. A outorga de autorização para a execução
desse serviço decorre de preceito constitucional que,
ao de fi nir a com pe tên cia da União, es ta be le ce, no art.
21, inciso XII, alínea a, com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 8/95:

“Art. 21. Compete à União:
..............................................................
XII – explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão:
a) os Serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens."
9. Por sua vez, o art. 6º da Lei nº 9.612, de 1998,
que institui o Serviço de Rádiodifusão Comunitária,
determina:
“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.”
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10. Complementando, o Regulamento do Ser viço de Radiodifusão aprovado pelo Decreto nº 2.615,
de 1998, em seu art 9º inciso II, dispõe:
“Art. 9º Compete ao Ministério das Comunicações:
..............................................................
II – expedir ato de autorização para a
execução do Serviço, observados os procedimentos estabelecidos na Lei nº 9.612, de
1998, e em norma complementar."
11. Em aditamento, o art. 19 do mesmo diploma
legal estabelece:
“Art. 19. A autorização para execução
do RadCom será formalizada mediante ato
do Ministério das Comunicações, que deverá conter, pelo menos, a denominação da
entidade, o objeto e o prazo da autorização,
a área de cobertura da emissora e o prazo
para início da execução do Serviço.”
12. A autorização é outorgada, consoante o art.
6º, parágrafo único, da multicitada Lei nº 9.612, de
1998, pelo prazo de 3 (três) anos, renovável por igual
período se cumpridas as exigências legais e regulamentares.
13. No que concerne à entidade requerente,
cumpre-me observar que se trata de uma associação
ci vil, sem fins lu cra ti vos, re gis tra da no Car tó rio do Se gundo Ofício de No tas da Co mar ca de Na tal, em 4 de
novembro de 1998, no Livro “A-2" de Registro Civil
das Pessoas Jurídicas, sob o nº de ordem 3.482, às
fls. 519/529, cujos objetivos sociais, declarados no
art. 3º do Estatuto Social, guardam completa similitude com as finalidades a que se destina o Serviço de
Radiodifusão Comunitária, explicitadas no art. 3º da
lei que o institui.
14. Em consonância com o preceito contido no
pa rá gra fo úni co do art. 7º da mes ma lei, o qua dro di re tivo dessa Associação, especificado a seguir, é compos to por pes so as re si den tes na área da co mu ni da de
a ser atendida pelo Serviço:
Diretora Presidenta: Anisia Marieli Pacheco Carrilho
Câmara
Diretora Vice-Presidenta: Eliene Gomes da Silva
Diretora Secretária: Kadine Carrilho de Oliveira
Diretora Tesoureira: Maria Elizabeth Ramos de Souza
15. A documentaçãoapresentada pela entidade
atende plenamente às determinações legais, regulamentares e normativas inerentes à execução do Ser-
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viço, restando observadas todas as condições exigidas para a outorga da autorização pertinente.
16. Diante do exposto, e estando cumpridas as
praxes processuais, opino pelo deferimento do pedido e sugiro o encaminhamento dos autos, acompanhados de minutas dos atos correspondentes, à supe ri or de li be ra ção do Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do das
Comunicações, autoridade competente para conhecer e decidir do assunto em tela.
17. Posteriormente, a matéria de ve rá ser apre ciada pelo Congresso Nacional, consoante dispõe o §
3º do art. 223 da Constituição, para que o ato de autorização possa produzir seus efeitos legais.
É o parecer.
Brasília, 23 de setembro de 1999. – Adalzira
França Soares de Lucca, Coordenadora-Geral de
Assuntos Jurídicos de Comunicações.
DESPACHO CONJUR/MC nº 1.153/99
Adoto o Parecer Conjur/MC nº 990/99, que conclui pelo deferimento do pedido de autorização para
executar Serviço de Radiodifusão Comunitária, na ci da de de Rio do Fogo, Esta do do Rio Gran de do Nor te,
formulado pela AssociaçãoComunitária Pititinga. Re metam-se os autos, acompanhados de minutas de
Portaria e Exposição de Motivos, à consideração do
Exmº Senhor Ministro, para decisão.
Brasília, 24 de setembro de 1999. – Raimunda
Nonata Pires, Consultora Jurídica.
(À Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 19, DE 2001
(Nº 556/2000, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Itatiaia Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de
Pedro Leopoldo, Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por taria nº 191, de 26 de novembro de 1999, que renova
por dez anos, a partir de 16 de junho de 1991, a permissão outorgada à Rádio Itatiaia Ltda. para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade de Pedro
Leopoldo, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
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MENSAGEM Nº 105, DE 2000
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do art. 223 da Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante da
Portaria nº 191, de 26 de novembro de 1999, que renova, por dez anos, a par tir de 16 de ju nho de 1991, a
permissão outorgada à Rádio Itatiaia Ltda., para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade
de Pedro Leopoldo. Estado de Minas Gerais.
Brasília, 18 de janeiro de 2000. – Fernando
Henrique Cardoso.
EM nº 239/MC
Brasília, 31 de dezembro de 1999
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
inclusa Portaria nº 191, de 26 de novembro de 1999,
pela qual re no vei a per mis são ou tor ga da à Rá dio Ita ti aia Ltda., conforme Portaria MC nº 110, de 11 de junho de 1981, publicada no Diário Oficial da União do
dia 16 subseqüente, para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de
Pedro Leopoldo, Estado de Minas Gerais.
2. Os órgãos competentes deste Ministério manifestaram-se sobre o pedi do, con si de ran do-o ins tru ído de acordo com a legislação aplicável, o que me le vou a deferir o requerimento de renovação.
3. Esclareço que nos termos do § 3º do art. 223
da Cons ti tu i ção, o ato de re no va ção so men te pro du zirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re ferido ato,
acompanhado do Processo Administrativo nº
29104.000059/91, que lhe deu origem.
Respeitosamente,– Pi men ta da Ve i ga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 191
DE 26 DE NOVEMBRO DE 1999
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art.
6º, inciso II, do De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 29104.000059/91, resolve:
Art. 1º Re no var, de acor do com o art. 33, § 3º da
Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, por dez anos, a
partir de 16 de junho de 1991, a permissão outorgada
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à Rá dio Ita ti a ia Ltda. pela Por ta ria nº 110, de 11 de ju nho de 1981, publicada no Diário Oficial da União
em 16 se guin te, para ex plo rar, sem di re i to de ex clu sivi da de, ser vi ço de radiodifusãosonora em freqüência
modulada, na cidade de Pedro Leopoldo, Estado de
Minas Gerais.
Art. 2º A exploração do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por esta Portaria, reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 3º Este ato so menteproduzirá efeitos legais
após de li be ra ção do Con gressoNacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
PARECER CONJUR/MC Nº 1.008/99
Referência: Processo nº 29104.000059/91
Origem: Delegacia do MC no Estado De Minas
Gerais
Interessada: Rádio Itatiaia Ltda.
Assunto: Renovação de outorga.
Ementa: Permissão para explorar serviço de ra diodifusão sonora em freqüência modulada, cujo pra zo teve seu termo final em 16 de junho de 1991.
Pedido apresentado tempestivamente. Regulares a situação técnica e a vida societária.
Conclusão: Pelo deferimento do pedido.
A Rádio Itatiaia Ltda., permissionária do serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de Pedro Leopoldo, Estado de Minas Gerais, requer a renovação do prazo de vigência de
sua permissão, cujo termo final ocorreu em 16 de junho de 1991.
2. Mediante Portaria nº 110, de 11 de junho de
1981, foi outorgada permissão à Rádio Itatiaia Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Pedro Leopoldo,
Estado de Minas Gerais.
3. A outorga em questão começou a vigorar em
16 de junho de 1981, data de publicação da correspondente portaria de permissão no Diário Oficial da
União.
4. O Código Brasileiro de Telecomunicações,
instituído pela Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962,
estabelece prazos de outorga de 10 (dez) anos, para
o serviço de radiodifusão sonora, e de 15 (quinze)
anos para o serviço de televisão, que poderão ser renovados por períodos sucessivos e iguais (art. 33 – §
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3º), períodos esses mantidos pela atual Constituição
(art. 223 – § 5º).
5. Por sua vez, o Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de
31 de outubro de 1963, declara:
"Art. 27. Os prazos de concessão e
permissão serão de 10 (dez) anos para o
serviço de radiodifusão sonora e de 15
(quinze) anos para o de televisão".
6. De acordo com o art. 4º da Lei nº 5.785, de 23
de junho de 1972, as entidades que desejarem a renovação do prazo de sua outorga, deverão dirigir requerimento ao órgão competente, no período compreendido entre o 6º (sexto) e o 3º (terceiro) mês, an teriores ao término do respectivo prazo.
7. O prazo de vigência desta permissão teve
seu termo final em 16 de junho de 1991, sendo que
o pedido de renovação foi protocolizado na Delegacia do MC no Estado de Minas Gerais em 14 de janeiro de 1991, tempestivamente portanto.
8. A renovação deverá ocorrer a partir de 16 de
junho de 1991.
9. A peticionária tem seus quadros societário e
diretivo aprovados pela Portarias nº 52, de 21 de julho de 1998 e 58, de 12 de agosto de 1998, cuja
comprovação dos atos legais decorrentes tramita
nos autos do Processo nº 50.604/83, na DMC/MG,
com as seguintes composições:
Cotistas

Cotas

Emanuel Soares Carneiro

1.510.927

Esther Car ne i ro Na ves

1.236.213

Diretor Presidente: Emanuel Soares Carneiro
Diretor Vice-Presidente: Esther Carneiro Naves
10. A Emissora se encontra operando regularmente dentro das características técnicas que lhe
foram atribuídas (fls. 58).
11. É regular a situação da permissionária perante o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações – FISTEL, consoante informação de fls. 76.
12. A outorga original está amparada juridicamente nos termos do que dispõem a Lei nº 5.785,
de 1972, e o Decreto nº 88.066, de 1983, eis que o
pedido de sua renovação foi apresentado na forma
devida, no prazo legal e com a documentação há bil.
13. Nos termos da lei, o pedido ter-se-á como
deferido, porquanto não decidido ao termo da res-
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pectiva concessão ou permissão, sendo permitido o
funcionamento, em caráter precário, dos serviços
outorgados e não renovados em tempo hábil, concluindo-se, desta forma, que a terminação do prazo
da permissão ou a pendência da sua renovação, a
curto ou a longo prazo, não determina, necessariamente, a extinção do serviço prestado.
14. Mediante o exposto, opino pelo deferimento
do pedido e sugiro o encaminhamento dos autos ao
Exmº Sr. Ministro de Estado das Comunicações, para
decisão.
15. Posteriormente, de acordo com o art. 223,
§ 3º da Constituição, a matéria deverá ser apreciada
pelo Congresso Nacional, a fim de que o ato de renovação possa produzir seus efeitos legais.
É o Parecer sub censura.
Brasília, 20 de setembro de 1999. – Zilda Beatriz Silva de Campos Abreu, Advogada.
De acordo. A consideração da Srª Coordenadora-Geral de assuntos Jurídicos de Comunicações.
Brasília, 28 de setembro de 1999. – Maria da
Glória Tuxi F. Santos, Coordenadora.
Aprovo. Submeto à Srª Consultora Jurídica.
Brasília, 28 de setembro de 1999. – Adalzira
França Soares De Lucca, Coordenadora-Geral de
Assuntos Jurídicos de Comunicações.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 20, DE 2001
(Nº 563/2000, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Artística e Ecológica
de Planalto a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Planalto,
Estado da Bahia.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por taria nº 204, de 8 de dezembro de 1999, que autoriza
a Associação Comunitária Artística e Ecológica de
Planalto a executar, por três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Planalto, Estado da Bahia.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 128, DE 2000
Senhores Membros do Congresso Nacional
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Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do art. 223 da Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante da
Por ta ria nº 204, de 8 de de zem bro de 1999, que autoriza a Associação Comunitária Artística e Econômica de
Planalto a executar, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tária na cidade de Planalto, Estado da Bahia.
Bra sí lia 24 de ja ne i ro de 2000. – Fer nan do Henrique Cardoso.
EM nº 253/99 – MC
Brasília, 31 de dezembro de 1999
Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Submeto a apreciação de Vossa Excelência a
inclusa Portaria nº 204, de 8 de dezembro de 1999,
pela qual autorizei a Associação Comunitária Artís tica e Eco ló gi ca de Pla nal to a exe cu tar o ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de de Pla nal to, Esta do
da Bahia.
2. Submetido o assunto ao exame dos órgãos
competentes deste Ministério, as conclusões foram
no sentido de que, sob os aspectos técnico e jurídico, a mencionada entidade satisfaz as exigências da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária,
aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e da norma complementar do mesmo serviço,
aprovada pela Portaria nº 191, de 6 de agosto de
1998, que regem a matéria, o que me levou a autorizá-la, nos termos da Portaria inclusa.
3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art.
223 da Constituição Federal, o ato de autorização
somente produzirá efeitos legais após deliberação
do Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido ato, acompanhado do Processo Administrativo nº 53640.001208/98, que lhe deu
origem.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 204
DE 8 DE DEZEMBRO DE 1999
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, consi de ran do o disposto nos
arts. 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
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1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53640.001208/98, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Comunitária
Artística e Ecológica de Planalto, com sede na Praça
Val do mi ra Go mes dos San tos, s/nº, Cen tro, na ci da de
de Planalto, Estado da Bahia, a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária naquela localidade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 14º39’06"S e longitude em
40º29’l8"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
Art. 4º Este ato so menteproduzirá efeitos legais
após de li be ra ção do Con gressoNacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de seis me ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra ção.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
PARECER CONJUR/MC Nº 1.266/99
Referência: Processo nº 53640.001208/98
Origem: Delegacia do MC no Estado da Bahia
Interessada: Associação Comunitária Artística
e Ecológica de Planalto
Ementa: Pedido de autorização para executar
Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Comunicado de Habilitação para inscrição de
entidades interessadas publicado no DOU de
5-11-98. Inscrição de apenas uma entidade. Atendidas as exigênciasestabelecidas pela legislação per tinente.
Conclusão: Pela outorga de autorização à requerente.
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14º39’06"S de latitude e 40º29’18"W de longitude,
sendo esse o local assinalado para a instalação do
sistema irradiante da estação.
Solicitou ainda, no mesmo documento, a designa ção do cor res pon den te ca nal de ope ra ção, nos ter mos do art. 12 do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária,aprovado pelo Decreto nº 2.615,
de 3 de junho de 1998.
2. Em atendimento à manifestação da entidade,
este Mi nis té rio, por in ter mé dio da Se cre ta ria de Ser viços de Ra di o di fu são, fez por pu bli car, no Diá rio Ofi cial da União de 5 de novembro de 1998, aviso tor nando públicoComunicado de Habi li ta ção, no qual convidou as entidades interessadas em prestar o referido
Serviço, nas localidades e canal de operação indicados, a inscreverem-se, consignando prazo de 45
(quarenta e cinco) dias para a efetivação dessa providência.
3. No transcorrer do prazo consignado, apenas
a peticionária acorreu ao chamamento, requerendo a
sua habilitação e apresentando a documentação de
que tratam a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
seu Regulamento, aprovado pelo Decreto nº 2.615,
de 3 de junho de 1998, e, ainda, a Norma Complemen tar nº 2/98, apro va da pela Por ta ria nº 191, de 6 de
agosto de 1998, conforme a seguir:

• Estatuto Social, Ata de Constituição da entidade e Ata de eleição dos dirigentes, devidamen te re gis tra dos (doc. de fls. 10, 12 a 14 e 15
a 21);

• comprovantes de que os dirigentes da entidade são brasileirosnatos e maiores de 21 anos
(doc. de fls. 23 a 31);

• declaração, assinada por todos os dirigentes,
comprometendo-se ao fiel cumprimento das
nor mas es ta be le ci das para o Ser vi ço (doc. de
fls. 32);

• declarações, contendo manifestações de
I – Dos Fatos
A Associação Comunitária Artística e Ecológica
de Planalto (Rádio Comunitária Planalto FM), associação civil, sem fins lucrativos, sediada na Praça Valdomira Go mes dos San tos, s/nº, Cen tro, na ci da de de
Planalto, Estado da Bahia, mediante requerimento
protocolado sob o nº 53640.001208/98, manifestou
interesse em executar o Serviço de Radiodifusão Co munitária, na área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual
a 1 (um) km, com centro localizado no endereço de
sua sede social, de coordenadas geográficas

apoio, formuladas por entidades representativas da co mu ni da de (doc. de fls. 47 a 250 – vol.
I, 251 a 500 – vol. II e 501 a 543 – vol. III);

• declaração constando a de nominaçãode fan tasia da entidade – “Rádio Comunitária Planalto FM” (doc. de fls. 38);

• declarações, assinadas pelo representante
legal da entidade, de que:
a) todos os dirigentes residem na área
da comunidade a ser atendida pela estação
(doc. de fls. 42 e 43);
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b) a entidade não é prestadora de
qualquer modalidade de serviço de radiodifusão, inclusive comunitária, ou de qualquer
serviço de distribuição de sinais de televisão
mediante assinatura, bem como não tem
como integrantes de seus quadros de associados e de administradores pessoas que,
nestas condições, participem de outra en tidade detentora de outorga para a execução
de qualquer dos serviços mencionados
(doc. de fls. 32 e 45);
c) o local pretendido para a instalação
do sistema irradiante possibilita o atendimento do disposto no item 14.2.7.1 ou
14.2.7.1.1, da Norma nº 2/98 (doc. de fls. 44);
d) na ocorrência de interferências tomará as providências previstas nas alíneas
a e b do item 6.11 da Norma nº 2/98 (doc.
de fls. 551);
planta de arruamento, em escala de denominador máximo igual a 10.000, assinalando o
local de instalação do sistema irradiante (doc.
de fls. 46 e 560);
formulário padronizado, devidamente preenchi do, con ten do as ca rac te rís ti cas téc ni cas de
instalação e operação pretendidas para a estação (doc. de fls. 546 e 578);
diagrama de irradiação horizontal da antena
transmissora, diagrama de irradiação vertical
e es pe ci fi ca ções téc ni cas do siste ma ir ra di ante proposto (doc. de fls. 547 a 550 e 554 a
556);
de cla ra ção do pro fis si o nal ha bi li ta do em atendimento aos incisos V e VI do item 6.11 da
Norma nº 2/98 (doc. de fls. 558 e 559);
pa re cer con clu si vo, as si na do pelo pro fis si o nal
habilitado, e Anotação de Responsabilidade
Técnica – ART, referente à ins ta la ção pro posta (doc. de fls. 557, 561 e 575).

4. O pedido e a documentação pertinente foram, preliminarmente, analisados pelo Departamento de Outorga e Licenciamento da Secretaria de
Serviços de Radiodifusão, deste Ministério, que considerou terem sido regularmente atendidas as disposições legais incidentes.
II – Do Mérito
5. O Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria é, por
de fi ni ção le gal, “a radiodifusãosonora, em freqüência
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modulada, operada em baixa potência e cobertura
restrita, outorgada a fundações e associações comunitárias, sem fins lucrativos, com sede na localidade
de prestação do serviço” (art. 1º da Lei nº 9.612, de
1998).
6. Nos termos do art. 3º da supracitada Lei, o
Serviço tem por finalidade o atendimento à comunidade
beneficiada com vistas a:
• dar oportunidade de difusão de idéias, elementos de cultura, tradições e hábitos sociais
da comunidade;
• oferecer mecanismos à formação e integração da comunidade, estimulando o lazer, a
cultura e o convívio social;
• pres tar ser vi ços de uti li da de pú bli ca, in te grando-se aos serviços de defesa civil, sempre
que necessário;
• con tri bu ir para o aper fe i ço a men to pro fis si o nal
nas áreas de atuação dos jornalistas e radialistas, de conformidade com a legislação pro fissional vigente;
• permitir a capacitação dos cidadãos no exercício do direito de expressão da forma mais
acessível possível.
7. As emissoras do Serviço devem, em sua
programação, atender aos seguintes princípios (art.
4º da citada Lei):

• preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas em benefício do
desenvolvimento geral da comunidade;
• promoção das atividades artísticas e jornalísticas, favorecendo a integração dos membros
da comunidade;

• respeito aos valores éticos e sociais das pessoas e da família;

• não dis cri mi na ção de raça, re li gião, sexo, pre ferências sexuais, convicções política, ideológica, partidária e condição social nas relações comunitárias.
8. A outorga de autorização para a execução
desse Serviço decorre de preceito constitucional
que, ao definir a competência da União, estabelece,
no art. 21, inciso XII, alínea a, com a redação dada
pela Emenda Constitucional nº 8/95:
“Art. 21. Compete à União:
..............................................................
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XII – explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão:
a) os serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens."
9. Por sua vez, o art. 6º da Lei nº 9.612, de
1998, que institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, determina:
“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.”
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destina o Serviço de RadiodifusãoComunitária, explicitadas no art. 3º da Lei que o institui.
14. Em consonância com o preceito contido no
parágrafo único do art. 7º da mesma Lei, o quadro di retivo dessa Associação, especificado a seguir, é
composto por pessoas re si den tes na área da co mu ni dade a ser atendida pelo Serviço:
Presidente: Gildásio Caetité de Novaes
Vice-Presidente: Márcio Alves Pereira
Tesoureiro: Maria Aparecida Botelho Santos
Secretário: Dilermando Moraes de Oliveira

10. Complementando, o Regulamento do Ser viço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 1998, em seu art. 9º, inciso II, dispõe:

15. A documentação apresentada pela en tidade atende plenamente às determinações le gais, regulamentares e nor mativas ine rentes à execução do Serviço, restan do ob servadas to das as
condições exigidas para a outor ga da au to ri za ção
per ti nen te.

“Art. 9º Compete ao Ministério das Comunicações:
..............................................................
II – expedir ato de autorização para a
execução do serviço, observados os procedimentos estabelecidos na Lei nº 9.612, de
1998, e em norma complementar."

16. Diante do exposto, e estando cumpridas as
praxes processuais, opino pelo deferimento do pedido e sugiro o encaminhamento dos autos, acompanhados de minutas dos atos correspondentes, à superior deliberação do Exmo. Sr. Ministro de Estado
das Comunicações, autoridade competente para conhecer e decidir do assunto em tela.

11. Em aditamento, o art. 19 do mesmo diploma legal estabelece:
“Art. 19. A autorização para execução
do RadCom será formalizada mediante ato
do Ministério das Comunicações, que deverá conter, pelo menos, a denominação da
entidade, o objeto e o prazo da autorização,
a área de cobertura da emissora e o prazo
para início da execução do Serviço.”
12. A autorização é outorgada, consoante o art.
6º, parágrafo único, da multicitada Lei nº 9.612, de
1998, pelo pra zo de 3 (três) anos, re no vá vel, por igual
período, se cumpridas as exigências legais e regulamentares.
13. No que concerne à entidade requerente,
cumpre-me observar que se trata de uma associação
ci vil, sem fins lu cra ti vos, re gis tra da no Car tó rio do Re gistro de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas, da Comarca de Planalto/BA, em 10 de setembro
de 1998, no Li vro “A-1" de Pes so as Ju rí di cas, sob o nº
de ordem 84, às fls. 140v. a 144v., cujos objetivos so ciais, declarados no art. 2º do Estatuto Social, guardam completa similitude com as finalidades a que se

17. Posteriormente, a matéria deverá ser apreciada pelo Congresso Nacional, consoante dispõe o
§ 3º do art. 223 da Constituição, para que o ato de
autorização possa produzir seus efeitos legais.
É o parecer.
Brasília, 2 de dezembro de 1999. – Adalzira
França Soares de Lucca, Coordenadora-Geral de
Assuntos Jurídicos de Comunicações.
DESPACHO CONJUR/MC Nº 1.480/99
Ado to o Parecer CONJUR/MC nº 1.266/99,
que conclui pelo deferimento do pedido de au to rização para executar Servi ço de Ra diodifusão Comunitária, na cidade de Planalto, Esta do da Ba hia,
for mu la do pela Asso ci a ção Co mu ni tá ria Artís ti ca e
Ecológica de Planalto. Remetam-se os au tos,
acompanhados de minutas de Porta ria e Expo sição de Motivos, à consideração do Exmo. Senhor
Ministro, para decisão.
Brasília, 2 de dezembro de 1999. – Raimunda
Nonata Pires, Consultora Jurídica.
(À Comissão de Educação.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 21, DE 2001
(Nº 564/2000, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Cultural e Comunitária de Jaguariúna a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Jaguariúna, Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por taria nº 9, de 10 de janeiro de 2000, que autoriza a
Associação Cultural e Comunitária de Jaguariúna a
executar, por três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ja guariúna, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 140, DE 2000
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, sub meto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante da
Por ta ria nº 9, de 10 de ja ne i ro de 2000, que au to ri za a
Associação Cultural e Comunitária de Jaguariúna a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Jaguariúna, Estado de São Paulo.
Brasília, 31 de janeiro de 2000. – Fernando
Henrique Cardoso.
EM Nº 5/2000 – MC.
Brasília, 25 de janeiro de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
inclusa Portaria nº 9, de 10 de janeiro de 2000, pela
qual autorizei a Associ a ção Cul tu ral e Comunitária de
Jaguariúna a executar o serviço de radiodifusão comunitária, na cidade de Jaguariúna, Estado de São
Paulo.
2. Submetido o assunto ao exame dos órgãos
competentes deste Ministério, as conclusões foram
no sentido de que, sob os aspectos técnico e jurídico,
a mencionada entidade satisfaz as exigências da Lei
nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, do Re gu la men to
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado
pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, e da
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norma complementar do mesmo serviço, aprovada
pela Portaria nº 191, de 6 de agosto de 1998, que regem a matéria, o que me levou a autorizá-la, nos ter mos da Portaria inclusa.
3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art.
223 da Constituição Federal, ato de autorização somente produzirá efeitos legais após deliberação do
Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido ato, acompanhado do Processo
Administrativo nº 53830.002127/98, que lhe deu origem.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 9, DE 10 DE JANEIRO DE 2000
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, consi de ran do o disposto nos
arts. 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53830.002127/98, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Cultural e Co munitária de Jaguariúna, com sede na Rua Amapá, 43,
sala 23, Centro, na cidade de Jaguariúna, Estado de
São Paulo, a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária naquela localidade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 22º42’28"S e longitude em
46º58’54"W, utilizando a freqüência de 105,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de seis me ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra ção.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
PARECER CONJUR/MC Nº 1.364/99
Referência: Processo nº 53830.002127/98
Origem: Delegacia do MC no Estado de São
Paulo
Interessada: Associação Cultural Comunitária
de Jaguariúna
Ementa: Pedido de autorização para executar
Serviço de Radiodifusão Comunitária. Comunicado
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de Habilitação para inscrição de entidades interessadas publicado no DOU de 18-3-99. Inscrição de ape nas uma entidade. Atendidas as exigências estabelecidas pela legislação pertinente.
Conclusão: Pela outorga de autorização à requerente.
I – Dos Fatos
A Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria de Ja gua ri úna (Ja gua ri ú na FM), associaçãocivil, sem fins lucrativos, sediada na Rua Amapá, 43, Sala 23, Centro, na
cidade de Jaguariúna, Estado de São Paulo, mediante
requerimento
protocolado
sob
o
nº
53830.002127/98, manifestou interesse em executar
o Serviço de Radiodifusão Comunitária, na área
abrangida pelo círculo de raio igual a 1 (um) km, com
centro localizado no endereço de sua sede social, de
coordenadas geográficas 22º42’28"S de latitude e
46º58’54"W de longitude, sendo esse o local assinalado para a instalação do sistema irradiante da estação.
Solicitou ainda, no mesmo documento, a designação do correspondentecanal de operação, nos ter mos do art. 12 do Regulamento do Serviço de Radiodi fu são Co mu ni tá ria, apro va do pelo Decreto nº 2.615,
de 3 de junho de 1998.
2. Em atendimento à manifestação da entidade,
este Mi nis té rio, por in ter mé dio da Se cre ta ria de Ser viços de Radiodifusão, fez por publicar no Diário Oficial da União de 18 de março de 1999, aviso tornando
público Co mu ni ca do de Habilitação, no qual convidou
as entidades interessadas em prestar o referido Serviço, nas localidades e canal de operação indicados,
a inscreverem-se, consignando prazo de 45 (qua renta e cinco) dias para a efetivação dessa providência.
3. No transcorrer do prazo consignado, apenas
a peticionária acorreu ao chamamento, requerendo a
sua habilitação e apresentando a documentação de
que tratam a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
seu Re gu la men to, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
3 de junho de 1998, e, ainda, a Nor ma Com ple men tar
nº 2/98, apro va da pela Por ta ria nº 191, de 6 de agos to
de 1998, conforme a seguir:
· Estatuto Social, Ata de Constituição
da entidade e Ata de eleição dos dirigentes,
devidamente registrados (doc. de fls. 8 a 14,
16 a 25, 93 e 94 e 97 a 103);
· comprovantes de que os dirigentes
da entidade são brasileiros natos e maiores
de 21 anos (doc. de fls. 28 a 33 e 37);
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· declaração, assinada por todos os dirigentes, comprometendo-se ao fiel cumprimento das normas estabelecidas para o
Serviço (doc. de fls. 41 a 46);
· declarações, contendo manifestações de apoio, formuladas por entidades representativas da comunidade (doc. de fls. 51
a 57),
· declaração constando a denominação de fantasia da entidade – ”Jaguariuna
FM” (doc. de fls. 63);
· declarações, assinadas pelo representante legal da entidade, de que:

a) todos os dirigentes residem na área
da comunidade a ser atendida pela estação
(doc. de fls. 39);
b) a entidade não é prestadora de
qualquer modalidade de serviço de radiodifusão, inclusive comunitária, ou de qualquer
serviço de distribuição de sinais de televisão
mediante assinatura, bem como não tem
como integrantes de seus quadros de associados e de administradores pessoas que,
nestas condições, participem de outra entidade detentora de outorga para a execução
de qualquer dos serviços mencionados
(doc. de fls. 59);
c) o local pretendido para instalação
do sistema irradiante possibilita o atendimento do disposto no item 14.2.7.1 ou
14.2.7.1.1, da Norma nº 2/98 (doc. de fls.
61);
d) na ocorrência de interferências tomará as providências previstas nas alíneas
a e b do item 6.11 da Norma nº 2/98 (doc.
de fls. 85);
· planta de arruamento, em escala de
denominador máximo igual a 10.000, assinalando o local de instalação do sistema irradiante (doc. de fls. 65 e 86);
· formulário padronizado, devidamente
preenchido, contendo as características técnicas de instalação e operação pretendidas
para a estação (doc. de fls. 83);
· diagrama de irradiação horizontal da
antena transmissora, diagrama de irradiação
vertical e especificações técnicas do sistema irradiante proposto (doc. de fls. 87 e 88);
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· declaração do profissional habilitado
em atendimento aos incisos V e VI do item
6.11 da Norma nº 2/98 (doc. de fls. 89 e 90);
· parecer conclusivo, assinado pelo
profissional habilitado, e Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, referente à
instalação proposta (doc. de fls. 91 e 104).
4. O pedido e a documentação per ti nen te fo ram,
preliminarmente, analisados pelo Departamento de
Outorga e Licenciamento da Secretaria de Serviços
de Radiodifusão, deste Ministério, que considerou terem sido regularmente atendidas as disposições legais incidentes.

II – Do Mérito
5. O Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria é, por
de fi ni ção le gal, ”a radiodifusãosonora, em freqüência
modulada, operada em baixa potência e cobertura
restrita, outorgada a fundações e associações comunitárias, sem fins lucrativos, com sede na localidade
de prestação do serviço“ (art. 1º da Lei nº 9.612, de
1998).
6. Nos termos do art. 3º da supracitada Lei, o
Ser vi ço tem por fi na li da de o aten di men to à co mu ni dade beneficiada com vistas a:
· dar oportunidade de difusão de idéias, elementos de cultura, tradições e hábitos sociais da comunidade;
· oferecer mecanismos à formação e
integração da comunidade, estimulando o
lazer, a cultura e o convívio social;
· prestar serviços de utilidade pública,
integrando-se aos serviços de defesa civil,
sempre que necessário;
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· promoção das atividades ar tísticas e
jornalísticas, favorecendo a integração dos
membros da comunidade;
· respeito aos valores éticos e sociais
das pessoas e da família;
· não discriminação de raça, religião,
sexo, preferências sexuais, convicções política – ideológico – partidárias e condição social nas relações comunitárias.
8. A outorga de autorização para a execução
des se Ser vi ço de cor re de pre ce i to cons ti tu ci o nal que,
ao definir a competência da União, estabelece, no art.
21, inciso XII, alínea a, com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 8/95:

“Art. 21. Compete à União:
..............................................................
XII – explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão:
a) os serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens.”
9. Por sua vez, o art. 6º da Lei nº 9.612, de 1998,
que institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária,
determina:
“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 Ser viço.”
10. Complementando, o Regulamento do Ser viço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 1998, em seu art. 9º, inciso II, dispõe:

· contribuir para o aperfeiçoamento
profissional nas áreas de atuação dos jornalistas e radialistas, de conformidade com a
legislação profissional vigente;

”Art. 9º Compete ao Ministério das Comunicações:

· permitir a capacitação dos cidadãos
no exercício do direito de expressão da forma mais acessível possível.
7. As emissoras do Serviço devem, em sua pro gra ma ção, aten der aos se guin tes prin cí pi os (art. 4º da
citada lei):

II – expedir ato de autorização para a
execução do Serviço, observados os procedimentos estabelecidos na Lei nº 9.612, de
1998, e em norma complementar.“
11. Em aditamento, o art. 19 do mesmo diploma
legal estabelece:

· preferência a finalidades educativas,
artísticas, culturais e informativas em benefício do desenvolvimento geral da comunidade;

”Art. 19. A autorização para execução
do RadCom será formalizada mediante ato
do Ministério das Comunicações, que deverá conter, pelo menos, a denominação da

..............................................................
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entidade, o objeto e o prazo da autorização,
a área de cobertura da emissora e o prazo
para início da execução do Serviço.“
12. A autorização é outorgada, consoante o art.
6º, parágrafo único, da multicitada Lei nº 9.612, de
1998, pelo pra zo de 3 (três) anos, re no vá vel, por igual
período, se cumpridas as exigências legais e regulamentares.
13. No que concerne à entidade requerente,
cumpre-me observar que se trata de uma associação
civil, sem fins lucrativos, registrada no Oficial de Registro Ci vil de Pes soa Ju rí di ca, da Co mar ca de Pe dre ira/SP, em 10 de junho de 1998, no Livro ”A“ sob o nº
de ordem 8.608, cujos objetivos sociais, declarados
no art. 2º do Esta tu to So ci al, guar dam com ple ta si mi li tude com as fi na li da des a que se des ti na o Ser vi ço de
Radiodifusão Comunitária, explicitadas no art. 3º da
Lei que o institui.
14. Em consonância com o preceito contido no
parágrafo único do art. 7º da mesma Lei, o quadro di retivo dessa Associação, especificado a seguir, é
com pos to por pes so as re si den tes na área da co mu ni dade a ser atendida pelo Serviço:
Diretor Presidente: José Orlando Dutra Santos
Vice-Presidente: Armando Pegorari
Tesoureiro: Edson Martins Klinke
Segundo Tesoureiro: Francisco Carlos Massuci
Secretário: José Antônio Chiavegato
Segundo Secretário: Alfredo Chiavegato Neto
15. A documentação apre sen ta da pela en ti da de
atende plenamente às determinações legais, regulamentares e normativas inerentes à execução do Serviço, restando observadas todas as condições exigidas para a outorga da autorização pertinente.
16. Diante do exposto, e estando cumpridas as
praxes processuais, opino pelo deferimento do pedido e sugiro o encaminhamento dos autos, acompanhados de minutas dos atos correspondentes, à superior deliberação do Exmo. Sr. Ministro de Estado
das Comunicações, autoridade competente para conhecer e decidir do assunto em tela.
17. Posteriormente, a matéria de ve rá ser apre ciada pelo Congresso Nacional, consoante dispõe o §
3º do art. 223 da Constituição, para que o ato de autorização possa produzir seus efeitos legais.
É o parecer.
Brasília, 27 de dezembro de 1999. – Adalzira
França Soares de Lucca, Coordenadora-Geral de
Assuntos Jurídicos de Comunicações.
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DESPACHO CONJUR/MC nº 1.590/99
Ado to o Parecer Con jur/MC nº 1.364/99, que
conclui pelo deferimento do pedido de autorização
para execu tar Ser viço de Radiodifusão Co mu ni tária, na ci da de de Ja gua ri u na, Esta do de São Pa u lo,
formulado pela Associação Cultural Comunitária
Jaguariuna. Remetam-se os au tos, acom pa nhados de minutas de Porta ria e Exposição de Mo tivos, à consideração do Exmo. Senhor Ministro,
para decisão.
Brasília, 27 de dezembro de 1999. – Raimunda
Nonata Pires, Consultora Jurídica.
(À Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 22, DE 2001
(Nº 565/2000, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação de Radiodifusão Comunitária e Educativa de Cabeceira Grande a executar
serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Cabeceira Grande, Estado de
Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por taria nº 7, de 10 de janeiro de 2000, que autoriza a
Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria e Educativa
de Cabeceira Grande a executar, por três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Cabeceira Grande, Estado de
Minas Gerais.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 142, DE 2000
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Estado das Comunicações, o ato constante da
Portaria nº 7, de 10 de janeiro de 2000, que autoriza a
Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria e Educativa
de Cabeceira Grande a executar, pelo prazo de três
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o difusão comunitária na cidade de Cabeceira Grande,
Estado de Minas Gerais.
Brasília, 31 de janeiro de 2000. – Fernando
Henrique Cardoso.
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EM Nº 7/00 – MC
Brasília, 25 de janeiro de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
inclusa Portaria nº 7, de 10 de janeiro de 2000, pela
qual autorizei a Asso ci a ção de Ra di o di fu são Comunitária e Educativa de Cabeceira Grande a executar o
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ca beceira Grande, Estado de Minas Gerais.
2. Submetido o assunto ao exame dos órgãos
competentes deste Ministério, as conclusões foram
no sentido de que, sob os aspectos técnico e jurídico,
a mencionada entidade satisfaz as exigências da Lei
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, do Regulamento
do Serviço ae Radiodifusão Comunitária, aprovado
pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, e da
norma complementar do mesmo serviço, aprovada
pela Portaria nº 191, de 6 de agosto de 1998, que regem a matéria, o que me levou a autorizá-la, nos ter mos da Portaria inclusa.
3. Escla re ço que, de acor do com o § 3º do ar ti go
223 da Constituição Federal, o ato de autorização so mente produzirá efeitos legais após deliberação do
Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido ato, acompanhado do Processo
Administrativo nº 53710.001515/98, que lhe deu origem.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 7, DE 10 DE JANEIRO DE 2000
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições,considerando o dis pos to nos
artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53710.001515/98, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação de Radiodifusão
Comunitária e Educativa de Cabeceira Grande, com
sede na Rua São José, nº 1, na cidade de Cabeceira
Grande, Estado de Minas Gerais, a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade, ser viço de radiodifusão comunitária naquela localidade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 16E01’43"S e longitude em
47E05’23"W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz
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Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Constituição,devendo a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de seis me ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra ção.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Pimenta da Veiga
PARECER CONJUR/MC Nº 1.366/99
Referência: Processo nº 53710.001515/98
Origem: Delegacia do MC no Estado de
Minas Gerais
Interessada: Associação de Radiodifusão Comunitária e Educativa de Cabeceira Grande
Ementa: Pedido de autorização para executar
Serviço de Radiodifusão Comunitária, comunicado
de habilitação para inscrição de entidades interessadas publicado no DOU de 18-3-99, inscriçâo de apenas uma entidade. Atendidas as exigências estabelecidas pela legislação pertinente.
Conclusão: Pela outorga de autorização à requerente.
I – Dos Fatos
A Associação de Radiodifusão Comunitária e
Educativa de Cabeceira Grande (Rádio Alternativa),
associação civil, sem fins lucrativos, sediada na Rua
São José, nº 1, na ci da de de Ca be ce i ra Gran de, Esta do de Minas Gerais, mediante requerimento protocolado sob o nº 53710.001515/98, manifestou interesse
em executar o Serviço de Radiodifusão Comunitária,
na área abrangida pelo círculo de raio igual a 1 (um)
km, com centro localizado na Rua Dom Elizeu, Quadra 29, Lote 1, Cabeceira Grande/MG, de coordenaº
das geográficas 16E01’43“S de latitude e 47 05’23’W
de longitude, sendo esse o local assinalado para a
instalação do sistema irradiante da estação.
Solicitou ainda, no mesmo documento a designa ção do cor res pon den te ca nal de ope ra ção, nos ter mos do art. 12 do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615
de 3 de junho de 1998.
2. Em atendimento à manifestação da entidade,
este Mi nis té rio, por in ter mé dio da Se cre ta ria de Ser viços de Radiodifusão,fez por pu bli car, no Diá rio Ofi cial da União de 18 de março de 1999, aviso tornando
públicoComunicado de Ha bi li ta ção, no qual con vi dou
as entidades interessadas em prestar o referido Ser-
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viço, nas localidades e canal de operação indicados,
a inscreverem-se, consignando prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para a efetivação dessa providência.
3. No transcorrer do prazo consignado, apenas
a peticionária acorreu ao chamamento, requerendo a
sua habilitação e apresentando a documentação de
que tratam a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
seu Re gu la men to, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
3 de junho de 1998, e, ainda, a Nor ma Com ple men tar
nº 2/98, apro va da pela Por ta ria nº 191, de 6 de agosto
de 1998, conforme a seguir:
· Estatuto Social, Ata de Constituição
da entidade e Ata de eleição dos dirigentes,
devidamente registrados (doc. de fls. 4 a
12);
· comprovantes de que os dirigentes
da entidade são brasileiros natos e maiores
de 21 anos (doc. de fls. 21 a 35);
· declaração, assinada por todos os dirigentes, comprometendo-se ao fiel cumprimento das normas estabelecidas para o
Serviço (doc. de fls. 44 a 50);
· declaração, contendo manifestações
de apoio, formuladas por entidades re presentativas da comunidade (doc. de fls. 40);
· declaração constando a denominação de fantasia da entidade — ”Rádio Alternativa“ (doc. de fls. 53);
· declarações, assinadas pelo representante legal da entidade, de que:
a) todos os dirigentes residem na área
da comunidade a ser atendida pela estação
(doc. de fls. 41);
b) a entidade não é prestadora de
qualquer modalidade de serviço de radiodifusão, inclusive comunitária, ou de qualquer
serviço de distribuição de sinais de televisão
mediante assinatura, bem como não tem
como integrantes de seus quadros de associados e de administradores pessoas que,
nestas condições, participem de outra en tidade detentora de outorga para a execução
de qualquer dos serviços mencionados
(doc. de fls. 42);
c) o local pretendido para a instalação
do sistema irradiante possibilita, o atendimento do disposto no item 14.2.7.1 ou
14.2.7.1.1, da Norma nº 2/98 (doc. de fls. 43
e 70);
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d) na ocorrência de interferências tomará as providências previstas nas alíneas
a e b do item 6.11 da Norma nº 2/98 (doc.
de fls. 71);
· planta de arruamento, em escala de
denominador máximo igual a 10.000, assinalando o local de instalação do sistema irradiante (doc. de fls. 51 e 78);
· formulário padronizado, devidamente
preenchido contendo as características técnicas de instalação e operação pretendidas
para a estação (doc. de fls. 69 e 127);
· diagrama de irradiação horizontal da
antena transmissora, diagrama de irradiação
vertical e especificações técnicas do sistema irradiante proposto (doc. de fls. 74 a 77,
128 e 129);
· declaração do profissional habilitado
em atendimento aos incisos V e VI do item
6.11 da Norma nº 2/98 (doc. de fls. 72);
· parecer conclusivo, assinado pelo
profissional habilitado, e Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, referente à
instalação proposta (doc. de fls. 73 e 79).
4. O pe di do e a do cu men ta ção per ti nen te fo ram,
preliminarmente analisados pelo Departamento de
Outorga e Licenciamento da Secretaria de Serviços
de Radiodifusão, deste Ministério, que considerou te rem sido regularmente atendidas as disposições legais incidentes.

II – Do Mérito
5. O Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria é, por
definição le gal, ”a ra di o di fu são so no ra, em fre qüên cia
modulada, operada em baixa potência e cobertura
restrita, outorgada a fundações e associações comunitárias, sem fins lucrativos, com sede na localidade
de prestação do serviço“ (art. 1º da Lei nº 9.612, de
1998).
6. Nos termos do art. 32 da supracitada Lei, o
Serviço tem por finalidade do atendimento à comunidade beneficiada com vistas a:
· dar oportunidade de difusão de idéias, elementos de cultura, tradições e hábitos sociais da comunidade;
· oferecer mecanismos à formação e
integração da comunidade, estimulando o
lazer, a cultura e o convívio social;
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· prestar serviços de utilidade pública,
integrando-se aos serviços de defesa civil,
sempre que necessário;
· contribuir para o aperfeiçoamento
profissional nas áreas de atuação dos jornalistas e radialistas, de conformidade com a
legislação profissional vigente;
· permitir a capacitação dos cidadãos
no exercício do direito de expressão da forma mais acessível possível.
7. As emissoras do Serviço devem, em sua pro gramação atender os seguintes princípios (art. 4º da
citada Lei):
· preferência a finalidades educativas,
artísticas, culturais e informativas em benefício do desenvolvimento geral da comunidade;
· promoção das atividades artísticas e
jornalísticas, favorecendo a integração dos
membros da comunidade;
· respeito aos valores éticos e sociais
das pessoas e da família.
· não discriminação de raça, religião,
sexo, preferências sexuais, convicções po lítica – ideológico – partidárias e condição social nas relações comunitárias.
8. A outorga de autorização para a execução
desse Ser vi ço de cor re de pre ce i to cons ti tu ci o nal que,
ao de fi nir a com pe tên cia da União, es ta be le ce, no art.
21, inciso XII, alínea a, com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 8/95:

”Art. 21. Compete à União:
..............................................................
XII – explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão:
a) os serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens.“
9. Por sua vez, o art. 62 da Lei nº 9.612, de 1998,
que institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária,
determina:
”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.“
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10. Complementando, o Regulamento do Ser viço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 1998, em seu art. 9º, inciso II, dispõe:
”Art. 9º Compete ao Ministério das Comunicações:
..............................................................
II – expedir ato de autorização para a
execução do Serviço, observados os procedimentos estabelecidos na Lei nº 9.612, de
1998, e em norma complementar.“
11. Em aditamento, o art. 19 do mesmo diploma
legal estabelece:
”Art. 19. A autorização para execução
formalizada mediante ato do Ministério das
Comunicações, que deverá conter, pelo menos, a denominação da entidade, o objeto e
o prazo da autorização, a área de cobertura
da emissora e o prazo para início da execução do Serviço.“
12. A autorização é outorgada, consoante o art.
6º, parágrafo único, da multicitada Lei nº 9.612, de
1998, pelo prazo de 3 (três) anos, renovável, por igual
período, se cumpridas as exigências legais e regulamentares.
13. No que concerne à entidade requerente,
cumpre-me observar que se trata de uma associação
ci vil, sem fins lu cra ti vos, re gis tra da no Car tó rio de Re gistro Civil, PessoasNaturais e Jurídicas, Títulos, Do cumentos e Protestos, da Comarca de Unaí/MG, em
19 de fe ve re i ro de 1998, no Li vro ”A-3“ de Pes so as Ju rídicas, sob o nº de ordem 494, cujos objetivos sociais, declarados no art. 3º do Estatuto Social, guardam
com ple ta si mi li tu de com as fi na li da des a que se des ti na o Serviço de Radiodifusão Comunitária, explicitadas no art. 3º da Lei que o institui.
14. Em consonância com o preceito contido no
parágrafo único do art. 72 da mesma Lei, o quadro di retivo dessa Associação, especificado a seguir, é
composto por pessoas re si den tes na área da co mu ni dade a ser atendida pelo Serviço:
Presidente: Alberto Martins Ferreira
Vice-Presidente: Afonso Luiz Gonzaga
Primeira Secretária: Maria Alice Coimbra
Segunda Secretária: Soraia Fátima Martins Fer reira Silva
Primeiro Tesoureiro: Pedro Santana Melo
Segunda Tesoureira: Nívea de Jesus Ribeiro
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Suplente: Eva Mírian Lima Santana
15. A documentação apre sen ta da pela en ti da de
atende plenamente às determinações legais, regulamentares e normativas inerentes à execução do Serviço, restando observadas todas as condições exigidas para a outorga da autorização pertinente.
16. Diante do exposto, e estando cumpridas as
praxes processuais, opino pelo deferimento do pedido e sugiro o encaminhamento dos autos, acompanhados de minutas dos atos correspondentes, à superior deliberação do Exmº Sr., Ministro de Estado
das Comunicações, autoridade competente para conhecer e decidir do assunto em tela.
17. Posteriormente, a matéria de ve rá ser apre ciada pelo Congresso Nacional, consoante dispõe o §
3º do art. 223 da Constituição, para que o ato de autorização possa produzir seus efeitos legais.
É o parecer.
Brasília, 27 de dezembro de 1999. - Adalzira
França Soares de Lucca, Coordenadora-Geral de
Assuntos Jurídicos de Comunicações.

dade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Boquim, Estado de Sergipe.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 143, DE 2000
(Do Poder Executivo)
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral sub meto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante da
Portaria nº 8, de 10 de ja ne i ro de 2000, que au to ri za a
Associação Comunitária Sócio-Cultural Hermes Fon tes a executar, pelo prazo de três anos, sem di re i to de
exclusividade,serviço de radiodifusãocomunitária na
cidade de Boquim, Estado de Sergipe.
Ba sí lia, 31 de ja ne i ro de 2000. – Fer nan do Henrique Cardoso.
EM Nº 8/2000 – MC
Brasília, 25 de janeiro de 2000

DESPACHO CONJUR/MC Nº 1.594/99
Adoto o Parecer Conjur/MC nº 1.366/99, que
conclui pelo deferimento do pedido de autorização
para executar Serviço de Radiodifusão Comunitária,
na cidade de Cabeceira Grande, Estado de Minas
Gerais, formulado pela Associação de Radiodifusão
Comunitária e Educativa de Cabeceira Grande. Remetam-se os autos, acompanhados de minutas de
Portaria e Exposição de Motivos, à consideração do
Exmº Senhor Ministro, para decisão.
Basília, 28 de dezembro de 1999. - Raimunda
Nonata Pires, Consultora Jurídica.
(À Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 23, DE 2001
(Nº 566/2000, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associaçao Comunitária Sócio-Cultural Hermes
Fontes a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Boquim,
Estado de Sergipe.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por taria nº 8, de 10 de janeiro de 2000, que autoriza a
Associação Comunitária Sócio-Cultural Hermes Fontes a executar, por três anos, sem direito de exclusivi-
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Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
inclusa Portaria nº 8, de 10 de janeiro de 2000, pela
qual autorizei a Associação Comunitária Sócio-Cultural Hermes Fontes a executar o serviço de radiodifusão comunitária, na cidade de Boquim, Estado de
Sergipe.
2. Submetido o assunto ao exame dos órgãos
competentes deste Ministério, as conclusões foram
no sentido de que, sob os aspectos técnico e jurídico,
a mencionada entidade satisfaz as exigências da Lei
nº 9.612, de 19 de fevereiro de l998, do Regulamento
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado
pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, e da
norma complementar do mesmo serviço, aprovada
pela Portaria nº 191, de 6 de agosto de 1998, que regem a matéria, o que me levou a autorizá-la, nos termos da Portaria inclusa.
3. Esclareço que, de acor do com o § 3º do ar ti go
223 da Constituição Fe de ral, o ato de au to ri za ção so mente produzirá efeitos legais após deliberação do
Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido ato, acompanhado do Processo
Administrativo nº 53840.000431/98, que lhe deu origem.
Respeitosamente,– Pi men ta da Ve i ga, Ministro
de Estado das Comunicações.
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PORTARIA Nº 8, DE 10 DE JANEIRO DE 2000
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições,considerando o dis pos to nos
artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53840.000431/98, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Comunitária Sócio-Cultural Hermes Fontes, com sede na Avenida
Dje nal Ta va res de Qu e i roz, s/nº, Cen tro, na ci da de de
Boquim, Estado de Sergipe, a executar pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade,serviço de ra diodifusão comunitária naquela localidade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 11º08’18"S e longitude em
37º37’18"W, utilizando a frequência de 104,9 MHZ
Art. 4º Este ato so menteproduzirá efeitos legais
após deliberação do congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de seis me ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra ção.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Pimenta da Veiga
PARECER CONJUR/MC Nº 1.367/99
Referência: Processo nº 53840.000431/98
Origem: Delegacia do MC no Estado de Sergipe
Interessada: Associação Comunitária Sócio-Cultural Hermes Fontes
Ementa: Pedido de autorização para executar
Serviço de Radiodifusão Comunitária, Comunicado
de Habilitação para inscrição de entidades interessadas publicado no DOU, de 18-3-99. Inscrição de ape nas uma entidade. Atendidas as exigências estabelecidas pela legislação pertinente.
Conclusão: Pela outorga de autorização à requerente.
I – Dos Fatos
A Associação Comunitária Sócio-Cultural Hermes Fontes (RCB FM), associação civil, sem fins lucrativos, sediada na Av. Djenal Tavares de Queiroz,
s/nº, Centro, na cidade de Boquim, Estado de Sergipe, mediante requerimento protocolado sob o nº
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53840.000431/98, manifestou interesse em executar
o Serviço de Radiodifusão Comunitária, na área
abrangida pelo círculo de raio igual a 1 (um) km, com
centro localizado no endereço de sua sede social, de
coordenadas geográficas 11º08’18“S de latitude e
37º37’18"W de longitude, sendo esse o local assinalado para a instalação do sistema irradiante da estação.
Solicitou ainda, no mesmo documento a designação do correspondente canal de operação nos termos do art. 12 do regulamento do serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615,
de 3 de junho de 1998.
2. Em atendimento à manifestação da entidade,
este Mi nis té rio, por in ter mé dio da Se cre ta ria de Ser viços de Radiodifusão,fez por pu bli car, no Diá rio Ofi cial da União de 18 de março de 1999, aviso tornando
públicoComunicado de Ha bi li ta ção, no qual con vi dou
as entidades interessadas em prestar o referido Serviço, nas localidades e canal de operação indicados,
a inscreverem-se, consignando prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para a efetivação dessa providência.
3. No transcorrer do prazo consignado, apenas
a peticionária acorreu ao chamamento, requerendo a
sua habilitação e apresentando a documentação de
que tratam a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
seu Re gu la men to, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
3 de junho de 1998, e, ainda, a Norma Complementar
nº 2/98, apro va da pela Por ta ria nº 191, de 6 de agos to
de 1998, conforme a seguir:
Estatuto Social, Ata de Constituição
da entidade e Ata de eleição dos dirigentes,
devidamente registrados (doc. de fls. 12 a
27, 29, 30, 73, 74 e 109 a 120);
· comprovantes de que os dirigentes
da entidade são brasileiros natos e maiores
de 21 anos (doc. de fls. 32 a 39);
· declaração, assinada por todos os dirigentes, comprometendo-se ao fiel cumprimento das normas estabelecidas para o
Serviço (doc. de fls. 41);
· declaração, contendo manifestações
de apoio, formuladas por entidades representativas da comunidade (doc. de fls. 42);
· declaração constando a denominação de fantasia da entidade –”RCB FM“
(doc. de fls. 45);
· declarações, assinadas pelo representante legal da entidade, de que:
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a) todos os dirigentes residem na área
da comunidade a ser atendida pela estação
(doc. de fls. 40);
b) a entidade não é prestadora de
qualquer modalidade de serviço de radiodifusão, inclusive comunitária, ou de qualquer
serviço de distribuição de sinais de televisão
mediante assinatura, bem como não tem
como integrantes de seus quadros de associados e de administradores pessoas que,
nestas condições, participem de outra en tidade detentora de outorga para a execução
de qualquer dos serviços mencionados
(doc. de fls. 43);
c) o local pretendido para a instalação
do sistema irradiante posibilita o atendimento do disposto no item 14.2.7.1 ou 14.2.7.1.1
da Norma nº 2/98 (doc. de fls. 44);
d) na ocorrência de interferências tomará as providências previstas nas alíneas
a e b do item 6.11 da Norma nº 2/98 (doc.
de fls. 66 e 103);
· planta de arruamento, em escala de
denominador máximo igual a 10.000, assinalando o local de instalação do sistema irradiante (doc. de fls. 46, 67 e 124);
· formulário padronizado, devidamente
preenchido, contendo as características técnicas de instalação e operação pretendidas
para a estação (doc. de fls. 100);
· diagrama de irradiação horizontal da
antena transmissora, diagrama de irradiação
vertical e especificações técnicas do sis tema irradiante proposto (doc. de fls. 101 e
122);
· declaração do profissional habilitado
em atendimento aos incisos V e VI do item
6.11 da Norma nº 2/98 (doc. de fls. 68, 69,1
04 e 105);
· parecer conclusivo, assinado pelo
profissional habilitado, e Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, referente à
instalação proposta (doc. de fls. 70, 71, 106
e 107).
4. O pedido e a documentação per ti nen te fo ram,
preliminarmente, analisados pelo Departamento de
Outorga e Licenciamento da Secretaria de Serviços
de Radiodifusão, deste Ministério, que considerou terem sido regularmente atendidas as disposições legais incidentes.
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II – Do Mérito
5. O Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria é, por
definição le gal, ”a ra di o di fu são so no ra, em fre qüên cia
modulada, operada em baixa potência e cobertura
restrita, outorgada a fundações e associações comunitárias, sem fins lucrativos, com sede na localidade
de prestação do serviço“ (art. 1º da Lei nº 9.612, de
1998).
6. Nos termos do art. 3º da supracitada Lei, o
Ser vi ço tem por fi na li da de o aten di men to à co mu ni dade beneficiada com vistas a:
· dar oportunidade de difusão de idéias, elementos de cultura, tradições e hábitos sociais da comunidade;
· oferecer mecanismos à formação e
integração da comunidade estimulando o lazer, a cultura e o convívio social;
· prestar serviços de utilidade pública,
integrando-se aos serviços de defesa civil,
sempre que necessário;
· contribuir para o aperfeiçoamento
profissional nas áreas de atuação dos jornalistas e radialistas, de conformidade com a
legislação profissional vigente;
· permitir a capacitação dos cidadãos
no exercício do direito de expressão da forma mais acessível possível.
7. As emissoras do Serviço devem, em sua progra ma ção. aten der aos se guin tes prin cí pi os (art. 4º da
citada Lei):
· preferência a finalidades educativas,
artísticas, culturais e informativas em benefício do desenvolvimento geral da comunidade;
· promoção das atividades ar tísticas e
jornalísticas, favorecendo a integração dos
membros da comunidade;
· respeito aos valores éticos e sociais
das pessoas e da família;
· não discriminação de raça, religião, sexo, preferências sexuais, convicções política – ideológico –
partidárias e condi ção so ci al nas relaçõescomunitárias.
8. A outorga de autorização para a execução
des se Ser vi ço de cor re de pre ce i to cons ti tu ci o nal que,
ao definir a competência da União, estabelece, no art.
21, inciso XIII, alínea a, com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 8/95:
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”Art. 21. Compete à União:
..............................................................
XII – explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão:
a) os serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens.“
9. Por sua vez, o art. 6º da Lei nº 9.612, de 1998,
que institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária,
determina:
”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.“
10. Complementando, o Regulamento do Ser viço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 1998, em seu art. 9º, inciso II, dispõe:
”Art. 9º Compete ao Ministério das
Comunicações:
..............................................................
II – expedir ato de autorização para a
execução do serviço, observados os procedimentos estabelecidos na Lei nº 9.612, de
1998, e em norma complementar.“
11. Em aditamento, o art. 19 do mesmo diploma
legal estabelece:
”Art.19. A auto ri za ção para exe cu ção
do Rad Com será forma li za da medi an te
ato do Minis té rio das Comunicações, que
deverá conter, pelo menos, a de no mi nação da en tidade, o ob jeto e o prazo da autorização, a área de cober tu ra da emis sora e o prazo para início da execução do
Serviço.“
12. A autorização é outorgada, consoante o art.
6º, parágrafo único, da multicitada Lei nº 9.612, de
1998, pelo pra zo de 3 (três) anos, re no vá vel, por igual
período, se cumpridas as exigências legais e regulamentares.
13. No que concer ne à enti da de re querente,
cumpre-me observar que se trata de uma as so ci ação ci vil, sem fins lu cra ti vos, re gis tra da no Car tó rio
do 3º Ofício – Registro de Títulos, Documentos e
Pes so as Ju rí di cas, da Co mar ca de Bo quim/SE, em
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12 de março de 1996, no Livro ”A-02“ sob o nº de
ordem 51, cujos obje ti vos sociais, declarados no
art. 2º do Estatuto So cial, guardam si militude com
as fi na li da des a que se des ti na o Ser vi ço de Ra di o difusão Comunitária, ex plicitadas no art. 3º da Lei
que o ins titui.
14. Em consonância com o preceito contido no
parágrafo único do art. 7º da mesma Lei, o quadro di retivo dessa Associação, especificado a seguir é
composto por pessoas re si den tes na área da co mu ni dade a ser atendida pelo Serviço:
Presidente: José Hélio de Oliveira
Tesoureiro: Geraldo Menezes dos Santos
Secretário Geral: Vanilton Alves dos Santos
15. A documentaçãoapresentada pela entidade
atende plenamente às determinações legais, regulamentares e normativas inerentes à execução do Serviço, restando observadas todas as condições exigidas para a outorga da autorização pertinente.
16. Diante do exposto, e estando cumpridas as
praxes processuais, opino pelo deferimento do pedido e sugiro o encaminhamento dos autos, acompanhados de minutas dos atos correspondentes, à superiordeliberação do Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do das
Comunicações, autoridade competente para conhecer e decidir do assunto em tela.
17. Pos te ri or men te, a ma té ria de ve rá ser apre ciada pelo Congresso Nacional, consoante dispõe o §
3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, para que o ato de au to rização possa produzir seus efeitos legais.
É o parecer.
Brasília, 28 de dezembro de 1999. – Adalzira
França Soares de Lucca, Coordenadora-Geral de
Assuntos Jurídicos de Comunicações.
DESPACHO CONJUR/MC Nº 1.595/99
Adoto o Parecer Conjur/MC nº 1.367/99, que
conclui pelo deferimento do pedido de autorização
para executar Serviço de Radiodifusão Comunitária,
na cidade de Boquim, Estado de Sergipe, formulado
pela Associação Comunitária Sócio-Cultural Hermes
Fontes. Remetam-se os autos, acompanhados de mi nutas de Portaria e Exposição de Motivos, à consideração do Exmº Senhor Ministro para decisão.
Brasília, 28 de dezembro de 1999. – Raimunda
Nonata Pires, Consultora Jurídica.
(À Comissão de Educação.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 24, DE 2001
(Nº 567/2000, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária e Cultural de Aparecida
D’oeste – SP a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Aparecida D’Oeste, Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por taria nº 20, de 2 de fevereiro de 2000, que autoriza a
Associação Comunitária e Cultural de Aparecida
D’Oeste-SP a executar, por três anos, sem direito de
exclusividade, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
cidade de Aparecida D’Oeste, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 232, DE 2000
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do art. 223 da Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante da
Por ta ria nº 20, de 2 de fe ve re i ro de 2000, que au to ri za
a Associação Comunitária e Cultural de Aparecida
D’Oeste-SP a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na ci da de de Apa re ci da D’Oeste, Esta do de
São Paulo.
Brasília, 16 de fevereiro de 2000. – Fernando
Henrique Cardoso.
EM Nº 13/2000-MC
Brasília, 10 de fevereiro de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
inclusa Portaria nº 20 , de 2 de fe ve re i ro de 2000, pela
qual autorizei a Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cultural de
Aparecida D’Oeste-SP a executar o serviço de radiodi fu são co mu ni tá ria, na ci da de de Apa re ci da D’Oeste,
Estado de São Paulo.
2. Submetido o assunto ao exame dos órgãos
competentes deste Ministério, as conclusões foram
no sentido de que, sob os aspectos técnico e jurídico,
a mencionada entidade satisfaz as exigências da Lei
nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, do Re gu la men to
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado
pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, e da
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norma complementar do mesmo serviço, aprovada
pela Portaria nº 191, de 6 de agosto de 1998, que regem a matéria, o que me levou a autorizá-la, nos ter mos da portaria inclusa.
3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art.
223 da Constituição Fe de ral, o ato de au to ri za ção so mente produzirá efeitos legais após deliberação do
Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido ato, acompanhado do Processo
Administrativo nº 53830.001635/95. que lhe deu origem.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 20,
DE 2 DE FEVEREIRO DE 2000
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, consi de ran do o disposto nos
arts. 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53830.001635/98, resolve: Art. 1º
Autorizar a Associação Comunitária e Cultural de
Aparecida D’Oeste-SP, concede na rua Anízio Machado de Souza nº 237 – centro na Cidade de Aparecida D’Oeste Estado de São Paulo, a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade, ser viço de radiodifusão comunitária naquela localidade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-à pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 20º27’07"S e longitude em
50º52’39"W, utilizando a freqüência de 105,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Consti tu i ção, de ven do a en ti da de
ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me ses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
PARECER CONJUR/MC Nº 53/2000
Referência: Processo nº 53830.001635/98
Origem: De le ga cia do MC no Esta do de São Pa u lo
Interessada: Associação Comunitária e Cultural de Aparecida D’Oeste-SP
Ementa: Pedido de autorização para executar
Serviço de Radiodifusão Comunitária. Comunicado
de Habilitação para inscrição de entidades interessa-
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das publicado no DOU de 18-3-99. Inscrição de ape nas uma entidade. Atendidas as exigências estabelecidas pela legislação pertinente.
Conclusão: Pela outorga de autorização à requerente.
I – Dos Fatos
A Associação Comunitária e Cultural de Apa recida D’ Oeste–SP ("Aguia FM"), associação civil, sem
fins lucrativos, sediada na Rua Anísio Machado de
Souza, nº 237 – Centro, na cidade de Aparecida
D’Oeste, Estado de São Pau lo, me di an te re que ri mento pro to co la do sob o nº 53830.001635/98, manifestou
interesse em executar o Serviço de Radiodifusão Co munitária, na área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual
a 1 (um) km, com centro localizado no endereço de
sua sede social, de coordenadas geográficas
20°27’07"S de latitude e 50°52’39"W de longitude,
sendo esse o local assinalado para a instalação do
sistema irradiante da estação.
Solicitou ain da, no mes mo do cu men to, a do cor res pon den te ca nal de ope ra ção, nos ter mos do art. 12
do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho
de 1998.
2. Em atendimento à manifestação da entidade,
este Mi nis té rio, por in ter mé dio da Se cre ta ria de Ser viços de Radiodifusão, fez por pu bli car, no Diá rio Ofi ci al
da União de 18 de mar ço de 1999, avi so tor nan do pú bli co Co mu ni ca do de Ha bi li ta ção, no qual con vi dou as
en ti da des in te res sa das em pres tar o re fe ri do Ser vi ço,
nas localidades e canal de operação indicados, a ins creverem-se, consignando prazo de 45 (quarenta e
cinco) dias para a efetivação dessa providência.
3. No transcorrer do prazo consignado, apenas
a peticionária acorreu ao chamamento, requerendo a
sua habilitação e apresentando a documentação de
que tratam a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
seu Re gu la men to, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
3 de junho de 1998, e, ainda, a Nor ma Com ple men tar
nº 2/98, apro va da pela Por ta ria nº 191, de 6 de agos to
de 1998, conforme a seguir:
• Estatuto Social, Ata de Constituição da entidade e Ata de eleição dos dirigentes, devidamente registrados (doc. de fls. 122, 108 e
106);
• comprovantes de que os dirigentes da entidade são bra si le i ros na tos e ma i o res de 21 anos
(doc. de fls. 45 a 47 e 49 a 50);
• declaração, assinada por todos os dirigentes,
comprometendo-se ao fiel cumprimento das

289

normas estabelecidas para o Serviço (doc. de
fls. 40);

• declarações, contendo manifestações de
apoio, formuladas por entidades representativas da co mu ni da de (doc. de fls. 20 a 33 e 67 a
73);

• declaração constando a de nominaçãode fan ta sia da en ti da de – "Aguia FM" (doc. de fls. 41);

• declarações, assinadas pelo representante
legal da entidade, de que:
a) todos os dirigentes residem na área
da comunidade a ser atendida pela estação
(doc. de fls. 43);
b) a entidade não é prestadora de
qualquer modalidade de serviço de radiodifusão, inclusive comunitária, ou de qualquer
serviço de distribuição de sinais de televisão
mediante assinatura, bem como não tem
como integrantes de seus quadros de associados e de administradores pessoas que,
nestas condições, participem de outra entidade detentora de outorga para a execução
de qualquer dos serviços mencionados
(doc. de fls. 44);
c) o local pretendido para a instalação
do sistema irradiante possibilita o atendimento do disposto no item 14.2.7.1 ou
14.2.7.1.1, da Norma nº 2/98 (doc. de fls. 42);
d) na ocorrência de interferências tomará as providências previstas nas alíneas
a e b do item 6.11 da Norma nº 2/98 (doc.
de fls. 92 e 93);

• planta de arruamento, em escala de denominador máximo igual a 10.000, assinalando o
local de instalação do sistema irradiante (doc.
de fls. 124);
• formulário padronizado, devidamente preenchi do, con ten do as ca rac te rís ti cas téc ni cas de
instalação e operação pretendidas para a estação (doc. de fls. 96);

• diagrama de irradiação horizontal da antena
transmissora, diagrama de irradiação vertical
e es pe ci fi ca ções téc ni cas do sis te ma ir ra di ante proposto (doc. de fls. 92 e 100);

• declaração do profissional ha bi li ta do em atendimento aos incisos V e VI do item 6.11 da
Norma nº 2/98 (doc. de fls. 95 e 97);

• parecer conclu si vo, as si na do pelo pro fis si o nal
habilitado, e Anotação de Responsabilidade
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Téc ni ca – ART, re fe ren te à ins ta la ção pro posta (doc. de fls. 94 e 101).

gico-partidárias e condição social nas relações comunitárias.

4. O pedido e a documentação pertinente foram, preliminarmente, analisados pelo Departamento de Outorga e Licenciamento da Secretaria de
Serviços de Radiodifusão, deste Ministério, que considerou terem sido regularmente atendidas as disposições legais incidentes.

8. A outorga de autorização para a execução
desse Serviço decorre de preceito constitucional
que, ao definir a competência da União, estabelece,
no art. 21 inciso XII, alínea a, com a redação dada
pela Emenda Constitucional nº 8/95:

II – Do Mérito
5. O Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria é, por
de fi ni ção le gal, "a ra di o di fu são so no ra, em fre qüên cia
modulada, operada em baixa potência e cobertura
restrita, outorgada a fundações e associações comunitárias, sem fins lucrativos, com sede na localidade
de prestação do serviço" (art. I da Lei nº 9.612, de
1998).
6. Nos termos do art. 3º da supracitada Lei, o
Ser vi ço tem por fi na li da de o aten di men to à co mu ni da de
beneficiada com vistas a:
• dar oportunidade de difusão de idéias,
elementos de cultura, tradições e hábitos
sociais da comunidade;
• oferecer mecanismos à formação e integração
da comunidade, estimulando o lazer, a cultura
e o convívio social;
• prestar serviços de utilidade pública,
integrando-se aos serviços de defesa civil,
sempre que necessário;
• contribuir para o aperfeiçoamento profissional
nas áreas de atuação dos jornalistas e
radialistas, de conformidade com a legislação
profissional vigente;
• permitir a capacitação dos cidadãos no
exercício do direito de expressão da forma
mais acessível possível.
7. As emissoras do Serviço devem, em sua
programação, atender aos seguintes princípios (art.
4º da citada Lei):
• preferência a finalidades educativas, artísticas,
culturais e informativas em benefício do desenvolvimento geral da comunidade;
• promoção das atividades artísticas e jornalísticas, favorecendo a integração dos membros
da comunidade;
• respeito aos valores éticos e sociais das pes soas e da família;
• não discriminação de raça, religião, sexo, preferências sexuais, convicções político-ideoló-

"Art. 21. Compete à União:
..............................................................
XII – explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão:
a) os serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens."
9. Por sua vez, o art. 6º da Lei nº 9.612, de
1998, que institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, determina:
"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."
10. Complementando, o Regulamento do Ser viço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decre to nº 2.615, de 1998, em seu art. 9, in ci so II dis põe:
“Art. 9º Compete ao Ministério das Comunicações:
.....................................................
II – expedir ato de autorização para a
execução do Serviço, observados os procedimentos estabelecidos na Lei nº 9.612, de
1998, e em norma complementar."
11. Em aditamento, o art. 19 do mesmo diploma
legal estabelece:
“Art. 19. A autorização para execução
do RadCom será formalizada mediante ato
do Ministério das Comunicações, que deverá conter, pelo menos, a denominação da
entidade, o objeto e o prazo da autorização,
a área de cobertura da emissora e o prazo
para início da execução do Serviço.”
12. A autorização é outorgada, consoante o art.
6º, parágrafo único, da multicitada Lei nº 9.612, de
1998, pelo prazo de 3 (três) anos, renovável, por igual
período, se cumpridas as exigências legais e regulamentares.
13. No que concerne à entidade requerente,
cumpre-me observar que se trata de uma associação
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civil, sem fins lucrativos, registrada no Cartório de
Serviço Notarial e Registral, da Comarca de Aparecida D’Oeste, em 29 de novembro de 1999, no Livro “A
– 3" de Re gis tro de Pes so as Ju rí di cas, sob o nº de or dem 558, às fls. 180, cujos objetivos sociais, declarados no art 2º do Estatutuo Social, guardam completa
similitude com as fi na li da des a que se des ti na o Ser vi ço de Radiodifusão Comunitária, explicitadas no art.
3º da lei que o intitui.
14. Em consonância com o preceito contido no
parágrafo único do art. 7º da mesma Lei, o quadro di retivo dessa Associação, especificado a seguir, é
com pos to por pes so as re si den tes na área da co mu ni dade a ser atendida pelo Serviço:
Presidente:
Vice-Presidente:
1º Tesoureiro:
2º Tesoureiro:
1º Secretário:
2º secretário:

Moacir Rossetti
José Roberto de Souza
Alcídio Sanches Proni
Irineu Berni
João Roberto de A. Lima
Alexandre José Costa

15. A documentação apresentada pela en tidade atende ple namente às determinações le gais, regulamentares e normativas inerentes à execução do Serviço, restando observadas todas as
condições exigidas para a outorga da au to ri za ção
per ti nen te.
16. Diante do exposto, e estando cumpridas as
praxes processuais, opino pelo deferimento do pedido e sugiro o encaminhamento dos autos, acompanhados de minutas dos atos correspondentes, à supe ri or de li be ra ção do Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do das
Comunicações, autoridade competente para conhecer e decidir do assunto em tela.
17. Posteriormente, a ma té ria deverá ser
apre ci a da pelo Congresso Nacional, con soante
dis põe o § 3º do art. 223 da Constituição, para que
o ato de au torização pos sa produzir seus efeitos
le ga is.
É o parecer.
Brasília, 21 de janeiro de 2000. – Mário César
Degrazia Barbosa, Assistente Jurídico.
De acordo. À consideração da Srª Coordenadora-Geral de Assuntos Jurídicos de Comunicações.
Brasília, 24 de janeiro de 2000. – Maria da Glória Tuxi F. dos Santos, Coordenadora.
Aprovo. Submeto à Senhora Consultora Jurídica.
Bra sí lia, 24 de ja ne i ro de 2000. – Adal zi ra França So a res de Luc ca, Coordenadora-Geral de Assun tos Jurídicos de Comunicações.
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DESPACHO CONJUR/MC Nº 54/2000
Adoto o Parecer Conjur/MC nº 53/2000, que
conclui pelo deferimento do pedido de autorização
para executar Serviço de Radiodifusão Comunitária,
na cidade de Aparecida D’Oeste, Estado de São Paulo, formulado pela Associação Comunitária e Cultural
de Aparecida D’Oeste – SP. Remetam-se os autos,
acompanhados de minutas de Portaria e Exposição
de Motivos, à consideração do Exmº Senhor Ministro,
para decisão.
Bra sí lia, 24 de ja ne i ro de 2000. – Ra i mun da Nonata Pires, Consultora Jurídica.
(À Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 25, DE 2001
(Nº 568/2000, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação e Movimento Comunitário Rádio Rainha da Paz FM de Irapuru a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Irapuru, Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 22, de 2 de fevereiro de 2000, que au toriza a Associação e Movi men to Comunitário Rádio
Rainha da Paz FM de Irapu ru, a executar, por três
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di odifusão comunitária na cidade de Irapu ru, Estado
de São Paulo.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 233, DE 2000
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos ter mos do ar tigo 49, inciso XII, com binado com o § 3º do artigo 223, da Constituição
Federal, sub meto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos
do Senhor Ministro de Estado das Co mu ni cações, o ato constante da Porta ria nº 22, de 2 de
fevereiro de 2000, que autoriza a Associação e
Movimento Comunitário Rádio Rainha da Paz FM
de Irapu ru, a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, servi ço de radi o difusão comu ni tá ria na cidade de Irapu ru, Estado
de São Paulo.
Brasília, 16 de fevereiro de 2000. – Fernando
Henrique Cardoso.
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EM Nº 14/2000-MC
Brasília, 10 de fevereiro de 2000
Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
in clu sa Por ta ria nº 22 , de 2 de fe ve re i ro de 2000, pela
qual au to ri zei a Asso ci a ção e Mo vi men to Co mu ni tá ria
Rá dio Ra i nha da Paz FM de Ira pu ru, a exe cu tar o ser viço de radiodifusão comunitária, na cidade de Irapuru, Estado de São Paulo.
2. Submetido o assunto ao exame dos órgãos
competentes deste Ministério, as conclusões foram
no sentido de que, sob os aspectos técnico e jurídico,
a mencionada entidade satisfaz as exigências da Lei
nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, do Re gu la men to
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado
pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, e da
norma complementar do mesmo serviço, aprovada
pela Portaria nº 191, de 6 de agosto de 1998, que regem a matéria, o que me levou a autorizá-la, nos ter mos da Portaria inclusa.
3. Escla re ço que, de acor do com o § 3º do ar ti go
223 da Constituição Federal, o ato de autorização so mente produzirá efeitos legais após deliberação do
Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido ato, acompanhado do Processo
Administrativo nº 53830.001703/98, que lhe deu origem.
Respeitosamente,– Pi men ta da Ve i ga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 22, 2 DE FEVEREIRO DE 2000
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições considerando o disposto no
artigo 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53830.001703/98, resolve
Art. 1º Autorizar a Associação e Movimento Co munitário Rádio Rainha da Paz FM de Irapuru com
sede na rua José Faustino Junqueira Neto nº 316 na
cidade de Irapuru, Estado de São Paulo, a executar
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora naquela localidade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612 de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 21º34’15"S e longitude em
51º20’42"W utilizando a freqüência de 104,9-MHZ.
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Art. 4º Este ato somente produzirá efeito legais
após deliberação do Congresso Nacional nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de seis me ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra ção.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
PARECER CONJUR/MC Nº 40/2000
Referência: Processo nº 53830.001703/98
Origem: Delegacia do MC em São Paulo
Interessada: Associação Movimento Comunitário Rádio Rainha da Paz FM de Irapuru
Ementa: Pedido de autorização para executar
Serviço de Radiodifusão Comunitária, Comunicado
de Habilitação para inscrição de entidades interessadas, pu bli ca do no DOU, de 18-3-99. Inscri ção de ape nas uma entidade. Atendidas as exigências estabelecidas pela legislação pertinente.
Conclusão: Pela outorga de autorização à requerente.
I – Dos Fatos
A Associação Movimento Comunitário Rádio
Ra inh ha da Paz FM de Ira pu ru(Rá dio Ra i nha da Paz),
associação civil, sem fins lucrativos, sediada na rua
José Fla u si no Ju nhe i ra Neto, nº 316, na ci da de de Ira puru, na cidade de São Paulo, mediante requerimento pro to co la do sob o nº 53830.001703/98, ma ni fes tou
interesse em executar o Serviço de Radiodifusão Co mu ni tá ria, na área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual
a 1 (um) km, com centro localizado no endereço de
sua sede social, de coordenadas geográficas
21º34’15“S de latitude e 51º20’42"W de longitude,
sendo esse o local assinalado para a instalação do
sistema irradiante da estação.
Solicitou ainda, no mesmo documento, a designa ção do cor res pon den te ca nal de ope ra ção, nos ter mos do art. 12 do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615,
de 3 de junho de 1998.
2. Em aten di men to à ma ni fes ta ção da en ti da de,
este Ministério, por intermédio da Secretaria de Ser viços de Radiodifusão, fez por publicar, no Diário
Oficial da União de 18 de março de 1999, aviso tornando público o Comunicado de Habilitação, no qual
convidou as entidades interessadas em prestar o referido Serviço, nas localidades e canal de operação
indicados, a inscreverem-se, consignando prazo de
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45 (quarenta e cinco) dias para a efetivação dessa
providência.
3. No transcorrer do prazo consignado, apenas
a peticionária acorreu ao chamamento, requerendo a
sua habilitação e apresentando a documentação de
que tratam a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
seu Regulamento, aprovado pelo Decreto nº 2.615,
de 3 de junho de 1998, e, ainda, a Norma Complemen tar nº 2/98, apro va da pela Por ta ria nº 191, de 6 de
agosto de 1998, conforme a seguir:
· Estatuto Social, Ata de Constituição
da entidade e Ata de eleição dos dirigentes,
devidamente registrados (doc. de fls. 15,
299 e 271 a 278);
· comprovantes de que os dirigentes
da entidade são brasileiros natos e maiores
de 21 anos (doc. de fls. 28 a 35);
· declaração, assinada por todos os dirigentes, comprometendo-se ao fiel cumprimento das normas estabelecidas para o
Serviço (doc. de fls. 39 a 46);
· declarações, contendo manifestações de apoio, formuladas por entidades representativas da comunidade (doc. de fls. 48
a 246);
· declaração constando a denominação de fantasia da entidade –”Rádio Rainha
da Paz“ (doc. de fls. 254);
· declarações, assinadas pelo representante legal da entidade, de que:
a) todos os dirigentes residem na área
da comunidade a ser atendida pela estação
(doc. de fls. 37);
b) a entidade não é prestadora de
qualquer modalidade de serviço de radiodifusão, inclusive comunitária, ou de qualquer
serviço de distribuição de sinais de televisão
mediante assinatura, bem como não tem
como integrantes de seus quadros de associados e de administradores pessoas que,
nestas condições, participem de outra en tidade detentora de outorga para a execução
de qualquer dos serviços mencionados
(doc. de fls. 248);
c) o local pretendido para a instalação
do sistema irradiante possibilita o atendimento do disposto no item 14.2.7.1 ou
14.2.7.1.1, da Norma nº 2/98 (doc. de fls.
250);
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d) na ocorrência de interferências tomará as providências previstas nas alíneas
a e b do item 6.11 da Norma nº 2/98 (doc.
de fls. 288);

• planta de arruamento, em escala de denominador máximo igual a 10.000, assinalando o
local de instalação do sistema irradiante (doc.
de fls. 279);

• formulário padronizado, devidamente preenchi do, con ten do as ca rac te rís ti cas téc ni cas de
instalação e operação pretendidas para a estação (doc. de fls. 287);

• diagrama de irradiação horizontal da antena
transmissora, diagrama de irradiação vertical
e es pe ci fi ca ções téc ni cas do sis te ma ir ra di ante proposto (doc. de fls. 289 a 290);

• declaração do profissional ha bi li ta do em atendimento aos incisos V e VI do item 6.11 da
Norma nº 2/98 (doc. de fls. 292);

• parecer conclu si vo, as si na do pelo pro fis si o nal
habilitado, e Anotação de Responsabilidade
Técnica – ART, referente à instalação proposta (doc. de fls. 293).
4. O pedido e a documentação pertinente foram, preliminarmente, analisados pelo Departamento de Outorga e Licenciamento da Secretaria de
Serviços de Radiodifusão, deste Ministério, que considerou terem sido regularmente atendidas as disposições legais incidentes.
II – Do Mérito
5. O Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria é, por
definição le gal, ”a ra di o di fu são so no ra, em fre qüên cia
modulada, operada em baixa potência e cobertura
restrita, outorgada a fundações e associações comunitárias, sem fins lucrativos, com sede na localidade
de prestação do serviço“ (art. 1º da Lei nº 9.612, de
1998).
6. Nos termos do art. 3º da supracitada lei, o
Ser vi ço tem por fi na li da de o aten di men to à co mu ni dade beneficiada com vistas a:

• dar oportunidade de difusão de idéias, elementos de cultura, tradições e hábitos sociais
da comunidade;

• oferecer mecanismos à formação e integração da comunidade, estimulando o lazer, a
cultura e o convívio social;
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• pres tar ser vi ços de uti li da de pú bli ca, in te grando-se aos serviços de defesa civil, sempre
que necessário;
• con tri bu ir para o aper fe i ço a men to pro fis si o nal
nas áreas de atuação dos jornalistas e radialistas, de conformidade com a legislação profissional vigente;
• permitir a capacitação dos cidadãos no exercício do direito de expressão da forma mais
acessível possível.
7. As emissoras do Serviço devem, em sua
programação, atender aos seguintes princípios (art.
4º da citada lei):
• preferência a finalidades educativas, ar tísticas, culturais e informativas em benefício do
desenvolvimento geral da comunidade;
• promoção das atividades artísticas e jornalísticas, favorecendo a integração dos membros
da comunidade;
• respeito aos valores éticos e sociais das pes soas e da família;
• não discriminação de raça, religião, sexo, pre ferências sexuais, convicções política – ideoló gi co – par ti dá ri as e con di ção so ci al nas re lações comunitárias.
8. A Outorga de autorização para a execução
desse Serviço decorre de preceito constitucional
que, ao definir a competência da União, estabelece,
no art. 21, inciso XII, alínea a, com a redação dada
pela Emenda Constitucional nº 8/95:
”Art. 21. Compete à União:
..............................................................
XII – explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão:
a) os serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens.“
9. Por sua vez, o art. 6º da Lei nº 9.612, de 1998,
que institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária,
determina:
”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.“
10. Complementando, o Regulamento do Ser viço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo De-
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creto nº 2.615, de 1998, em seu art. 9º, inciso II, dispõe:
”Art. 9º Compete ao Ministério das Comunicações:
..............................................................
II – expedir ato de autorização para a
execução do Serviço, observados os procedimentos estabelecidos na Lei nº 9.612, de
1998, e em norma complementar.“
11. Em aditamento, o art. 19 do mesmo diploma
legal estabelece:
”Art.19. A autorização para execução
do RadCom será formalizada mediante ato
do Ministério das Comunicações, que deverá conter, pelo menos, a denominação da
entidade, o objeto e o prazo da autorização,
a área de cobertura da emissora e o prazo
para início da execução do Serviço.“
12. A autorização é outorgada, consoante o art.
6º, parágrafo único, da multicitada Lei nº 9.612, de
1998, pelo prazo de 3 (três) anos, renovável, por igual
período, se cumpridas as exigências legais e regulamentares.
13. No que concede à entidade requerente,
cumpre-me observar que se trata de uma associação
civil, sem fins lucrativos, registrada no Cartório de
Registro Civil das pessoas jurídicas da Comarca de
Pacaembu-SP, em 22 de janeiro de 1999, no livro
“A-1" sob o nú me ro de or dem 102, às fls. 020/021, cu jos ob je ti vos so ci a is, de cla ra dos no art. 2º do Esta tu to
Social, guardam completa similitude com as finalidades a que se destina o Serviço de Radiodifusão Comunitária, explicitadas no art. 3º da lei que o institui.
14. Em consonância com o preceito contido no
pa rá gra fo úni co do art. 7º da mes ma lei, o qua dro di re tivo dessa Associação, especificado a seguir, é compos to por pes so as re si den tes na área da co mu ni da de
a ser atendida pelo Serviço:
Diretor Presidente: José Ribeiro da Silva
Diretor Vice-Presidente: David José de Freitas.
Diretor 1º Secretário: Márcia Maria Maneguesso
Diretor 2º Secretario: Maria Aparrecida Fava menon
Diretor 1º Tesoureiro: Alcindo Martins
Diretor 2º Tesoureiro: Valdeci Aparecido Teixeira
15. A documentação apresentada pela entidade atende plenamente às determinações legais, regulamentares e normativas inerentes à execução do
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Serviço, restando observadas todas as condições
exigidas para a outorga da autorização pertinente.
16. Diante do exposto, e estando cumpridas as
praxes processuais, opino pelo deferimento do pedido e sugiro o encaminhamento dos autos, acompanhados de minutas dos atos correspondentes, à supe ri or de li be ra ção do Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do das
Comunicações, autoridade competente para conhecer e decidir do assunto em tela.
17. Posteriormente, a matéria de ve rá ser apre ciada pelo Congresso Nacional, consoante dispõe o §
3º do art. 223 da Constituição, para que o ato de autorização possa produzir seus efeitos legais.
É o parecer.
Brasília, 10 de janeiro de 2000. – Mário César
Degrázia Barbosa, Assistente Jurídico
De acordo. A consideração da Srª. Coordenadora-Geral de Assuntos Jurídicos de Comunicações.
Brasília, 10 de janeiro de 2000. – Maria da Glória Tuxi F. dos Santos, Coordenadora
Aprovo. Submeto à Senhora Consultora Jurídica.
Bra sí lia, 10 de ja ne i ro de 2000. – Adal zi ra França So a res de Luc ca, Coordenadora-Geral de Assun tos Jurídicos de Comunicações
DESPACHO CONJUR/MC Nº 40/2000
Adoto o Parecer CONJUR/MC nº 40/2000, que
conclui pelo deferimento do pedido de autorização
para executar Serviço de Radiodifusão Comunitária,
na ci da de de Ira pu ru, Esta do de São Pa u lo, for mu la do
pela Associação e Movimento Comunitário da cidade
Rádio Rainha da Paz FM de Irapuru. Remetam-se os
au tos, acom pa nha dos de mi nu tas de Por ta ria e Expo sição de Mo ti vos, á con si de ra ção do Exmº Se nhor Mi nistro, para decisão.
Bra sí lia, 17 de ja ne i ro de 2000. – Ra i mun da Nonata Pires, Consultora jurídica
(À Comissão de Educação)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 26, DE 2001
(Nº 569/2000, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Mamma Bianca a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Valparaíso, Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. lº Fica aprovado o ato a que se refere a Por taria nº 25, de 2 de fevereiro de 2000, que autoriza a
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Associação Mamma Bianca, a executar, por três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Valparaíso, Estado
de São Paulo.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 234, DE 2000
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Estado das Comunicações, o ato constante da
Portaria nº 25, de 2 de fe ve re i ro de 2000, que au to ri za
a Associação Mamma Bianca a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Valparaíso,
Estado de São Paulo.
Basília, 16 de fevereiro de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.
EM Nº 15/00-MC
Brasília, 10 de fevereiro de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
inclusa Portaria nº 25, de 2 de fevereiro de 2000, pela
qual autorizei a Associação Mamma Bianca a executar o serviço de radiodifusão comunitária, na cidade
de Valparaíso, Estado de São Paulo.
2. Submetido o assunto ao exame dos órgãos
competentes deste Ministério, as conclusões foram
no sentido de que, sob os aspectos técnico e jurídico,
a mencionada entidade satisfaz as exigências da Lei
nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, do Re gu la men to
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado
pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, e da
norma complementar do mesmo serviço, aprovada
pela Portaria nº 191, de 6 de agosto de 1998, que regem a matéria, o que me levou a autorizá-la, nos termos da Portaria inclusa.
3. Esclareço que, de acor do com o § 3º do ar ti go
223 da Constituição Fe de ral, o ato de au to ri za ção so mente produzirá efeitos legais após deliberação do
Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido ato, acompanhado do Processo
Administrativo nº 53830.002222/98, que lhe deu origem.
Respeitosamente,– Pi men ta da Ve i ga, Ministro
de Estado das Comunicações.
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PORTARIA Nº 25, DE 2 DE FEVEREIRO DE 2000
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições,considerando o dis pos to nos
artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53830.002222/98, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Mamma Bianca,
com sede na Rua Padre Mauro Eduardo, nº 410, salas 1 a 3 - Centro, na cidade de Valparaíso, Estado de
São Paulo, a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária naquela localidade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 21º13’08"S e longitude em
50º51’58"W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.
Art. 4º Este ato so menteproduzirá efeitos legais
após as deliberação do Congresso Nacional, nos ter mos do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a
entidade iniciar a execução do serviço no prazo de
seis meses a contar da data da publicação do ato de
deliberação.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Pimenta da Veiga.
PARECER CONJUR/MC Nº 20/2000
Referência: Processo Nº 53830.002222/98
Origem: Delegacia do Mc em São Paulo
Interessada: Associação Mamma Bianca
Ementa: Pe di do de au to ri za ção para a exe cu tar
Serviço de Rádiodifusão Comunitária. Comunicado
de Habilitação para inscrição de entidades interessadas publicado no DOU de 18-3-99. Inscrição de apenas uma entidade. Atendidas as exigências estabelecidas pela legislação pertinente.
Conclusão: Pela autorga de autorização à requerente.
I – Dos Fatos
A Associação Mamma Bianca (Rádio FM CIM),
associação civil, sem fins lucrativos, sediada na rua
Padre Mauro Eduardo, nº 410, Salas 1 a 3 Centro, na
ci da de de Val pa ra í so, Esta do de São Pa u lo, me di an te
requerimentoprotocolado sob o nº 53830.002222/98,
manifestou interesse em executar o Serviço de Ra diodifusão Comunitária, na área abrangida pelo circulo
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de raio igual a 1 (um) km, com centro localizado no
endereço de sua sede social, de coordenadas geográficas 21º13’08“S de latitude e 50º51’58“W de longitude, sendo esse o local assinalado para a instalação do sistema irradiante da estação.
Solicitou ainda, no mesmo documento, a designa ção do cor res pon den te ca nal de ope ra ção, nos ter mos do art. 12 do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária,aprovado pelo Decreto nº 2.615,
de 3 de junho de 1998.
2. Em atendimento à manifestação da entidade,
este Mi nis té rio, por in ter mé dio da Se cre ta ria de Ser viços de Radiodifusão,fez por pu bli car, no Diá rio Ofi cial da União de 18 de março de 1999, aviso tornando
público o Comunicado de Habilitação, no qual convidou as entidades interessadas em prestar o referido
Serviço, nas localidades e canal de operação indicados, a inscreverem-se, consignando prazo de 45
(quarenta e cinco) dias para a efetivação dessa providência.
3. No transcorrer do prazo consignado, apenas
a peticionária acorreu ao chamamento, requerendo a
sua habilitação e apresentando a documentação de
que tratam a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
seu Regulamento, aprovado pelo Decreto nº 2.615,
de 3 de junho de 1998, e, ainda, a Norma Complemen tar nº 2/98, apro va da pela Por ta ria nº 191, de 6 de
agosto de 1998, conforme a seguir:
• Esta tu to So ci al, Ata de Cons ti tu i ção da en ti da de
e Ata de eleição dos dirigentes, devidamente re gistrados (doc. de fls. 46 a 50);
• com pro van tes de que os di ri gen tes da en ti dade são brasileirosnatos e maiores de 21 anos
(doc. de fls. 53 a 55/57 a 60/61 a 64/65 a 69/70
a 73/74 a 77/290 a 294);
• de cla ra ção, as si na da por to dos os di ri gen tes,
comprometendo-se ao fiel cumprimento das
nor mas es ta be le ci das para o Ser vi ço (doc. de
fls. 84 a 89 e 289);
• declarações, contendo manifestações de
apoio, formuladas por entidades representativas da comunidade (doc. de fls. 91 a 229 );
• declaração constando a denominação de
fantasia da entidade – “Rádio FM CIM” (doc.
de fls. 235);
• declarações, assinadas pelo representante
legal da entidade, de que:
a) todos os dirigentes residem na área
da comunidade a ser atendida pela estação
(doc. de fls. 93);
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b) a entidade não é prestadora de
qualquer modalidade de serviço de radiodifusão, inclusive comunitária, ou de qualquer
serviço de distribuição de sinais de televisão
mediante assinatura, bem como não tem
como integrantes de seus quadros de associados e de administradores pessoas que,
nestas condições, participem de outra en tidade detentora de outorga para a execução
de qualquer dos serviços mencionados
(doc. de fls. 232);
c) o local pretendido para a instalação
do sistema irradiante possibilita o atendimento do disposto no item 14.2.7.1 ou
14.2.7.1.1, da Norma nº 2/98 (doc. de fls.
233);
d) na ocorrência de interferências tomará as providências previstas nas alíneas
a e b do item 6.11 da Norma nº 2/98 (doc.
de fl. 259);
• planta de arruamento, em escala de denominador máximo igual a 10.000, assinalando o
local de instalação do sistema irradiante (doc.
de fls. 234);
• formulário padronizado, devidamente preenchi do, con ten do as ca rac te rís ti cas téc ni cas de
instalação e operação pretendidas para a estação (doc. de fls. 256);
• diagrama de irradiação horizontal da antena
transmissora, diagrama de irradiação vertical
e es pe ci fi ca ções téc ni cas do siste ma ir ra di ante proposto (doc. de fls. 262 e 263);
• declaração do profissional habilitado em
atendimento aos incisos V e VI do item 6.11
da Norma nº 2/98 (doc. de fls. 264);
• parecer conclusivo, assinado pelo profissional ha bi li ta do, e Ano ta ção de Res pon sa bi li dade Técnica – ART, referente à instalação proposta (doc. de fls. 269).
4. O pedido e a documentação per ti nen te fo ram,
preliminarmente, analisados pelo Departamento de
Outorga e Licenciamento da Secretaria de Serviços
de Radiodifusão, deste Ministério, que considerou terem sido regularmente atendidas as disposições legais incidentes.
II – Do Mérito
5. O Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria é, por
de fi ni ção le gal, “a radiodifusãosonora, em freqüência
modulada, operada em baixa potência e cobertura
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restrita, outorgada a fundações e associações comunitárias, sem fins lucrativos, com sede na localidade
de prestação do serviço” (art. 1º da Lei nº 9.612, de
1998).
6. Nos termos do art. 3º da supracitada lei, o
Ser vi ço tem por fi na li da de o aten di men to à co mu ni dade beneficiada com vistas a:

• dar oportunidade de difusão de idéias, elementos de cultura, tradições e hábitos sociais
da comunidade;

• oferecer mecanismos à formação e integração da comunidade, estimulando o lazer, a
cultura e o convívio social;

• pres tar ser vi ços de uti li da de pú bli ca, in te grando-se aos serviços de defesa civil, sempre
que necessário;

• con tri bu ir para o aper fe i ço a men to pro fis si o nal
nas áreas de atuação dos jornalistas e radialistas, de conformidade com a legislação pro fissional vigente;

• permitir a capacitação dos cidadãos no exercício do direito de expressão da forma mais
acessível possível.
7. As emissoras do Serviço devem, em sua
programação, atender aos seguintes princípios (art.
4º da citada lei):

• preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas em benefício do desenvolvimento geral da comunidade;

• pro mo ção das ati vi da des ar tís ti cas e jor na lísticas, favorecendo a integração dos membros
da comunidade;

• respeito aos va lo res éti cos e so ci a is das pes soas e da família;

• não discriminação de raça, religião, sexo, referências sexuais, convicções política – ideológico – partidárias e condição social nas relações comunitárias.
8. A outorga de autorização para a execução
des se Ser vi ço de cor re de pre ce i to cons ti tu ci o nal que,
ao definir a competência da União, estabelece, no art.
21, inciso XII, alinea a, com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 8/95:
“Art. 21 – Compete à União:
............................................................
XII – explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão:
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a) os serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens."

composto por pes so as re si den tes na área da co mu nidade a ser atendida pelo Serviço:

9. Por sua vez, o art. 6º da Lei nº 9.612, de
1998, que institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, determina:

Presidente:
Paulo Sérgio D. Moreira
Vice-Presidente:
Hercílio Boatto Júnior
Primeiro-Secretário:
Ana Tereza D. Zanardi
Segundo-Secretário:
Constantina M. D. Moreira
Primeiro-Tesoureiro:
Carlos Domingues
Segundo-Tesoureiro:
Maria dos Santos Ramos
Diretor de Comunicação: Edino Zanardi
15. A documentaçãoapresentada pela entidade
atende plenamente às determinações legais, regulamentares e normativas inerentes à execução do Serviço, restando observadas todas as condições exigidas para a outorga da autorização pertinente.
16. Diante do exposto, e estando cumpridas as
praxes processuais, opino pelo deferimento do pedido e sugiro o encaminhamento dos autos, acompanhados de minutas dos atos correspondentes, à supe ri or de li be ra ção do Exmº Sr. Ministro de Estado das
Comunicações, autoridade competente para conhecer e decidir do assunto em tela.
17. Pos te ri or men te, a ma té ria de ve rá ser apre ciada pelo Congresso Nacional, consoante dispõe o §
3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, para que o ato de au to rização possa produzir seus efeitos legais.
É o parecer.
Brasília, 11 de janeiro de 2000. – Mário César
Degrazia Barbosa, Assistente Jurídico.
De acordo. À consideração da Srª Coordenadora-Geral de Assuntos Jurídicos de Comunicações.
Brasília, 11 de janeiro de 2000. – Maria da Gló ria Tuxi F. dos Santos, Coordenadora.
Aprovo. Submeto à Senhora Consultora Jurídica.
Bra sí lia, 11 de ja ne i ro de 2000. – Adal zi ra França So a res de Luc ca, Co or de na do ra-Ge ral de Assuntos Jurídicos de Comunicações.

“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.”
10. Complementando, o Regulamento do Serviço
de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº
2.615, de 1998, em seu art. 9º, inciso II, dispõe:
“Art. 9º Compete ao Ministério das Comunicações:
..............................................................
II – expedir ato de autorização para a
execução de Serviço, observados os procedimentos estabelecidos na Lei nº 9.612, de
1998, e em norma complementar."
11. Em aditamento, o art. 19 do mesmo diploma legal estabelece:
“Art. 19. A autorização para execução
do RadCom será formalizada mediante ato
do Ministério das Comunicações, que deverá conter, pelo menos, a denominação da
entidade, o objeto e o prazo da autorização,
a área de cobertura da emissora e o prazo
para início da execução do Serviço.”
12. A autorização é outorgada, consoante o art.
6º, pa rá gra fo úni co, da mul ti ci ta da Lei nº 9.612, de 1998,
pelo pra zo de 3 (três) anos, re no vá vel, por igual pe río do,
se cumpridas as exigências legais e regulamentares.
13. No que concerne à entidade requerente,
cumpre-me observar que se trata de uma associação
civil, sem fins lucrativos, registrada no Cartório Oficial
do Re gis tro de Tí tu los e Do cu men tos, da Co mar ca de
Valparaíso – SP, em 20 de agosto de 1998, no Livro
“A-1" de Registro de Pessoas Jurídicas, sob o nº de
ordem 98, às fls. 98v a 100, cujos objetivos sociais,
declarados no art. 2º do Estatuto Social, guardam
completa similitude com as fi na li da des a que se des tina o Serviço de Radiodifusão Comunitária, explicitadas no art. 3º da Lei que o institui.
14. Em consonância com o preceito contido no
parágrafo único do art. 7º da mesma Lei, o quadro di retivo dessa Associação, especificado a seguir, é

DESPACHO CONJUR/MC Nº 20/2000
Adoto o Parecer Conjur/MC nº 20/2000, que
conclui pelo deferimento do pedido de autorização
para executar Serviço de Radiodifusão Comunitária,
na ci da de de Val pa ra í so, Esta do de São Pa u lo, for mulado pela Associação Mamma Bianca. Remetam-se
os autos, acompanhados de minutas de Portaria e
Exposição de Motivos, à consideração do Exmº Senhor Ministro, para decisão.
Bra sí lia, 14 de ja ne i ro de 2000. – Ra i mun da Nonata Pires, Consultora Jurídica.
(À Comissão de Educação.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 27, DE 2001
(Nº 570/2000, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associaçao Comunitária Central de Ritápolis a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ritápolis, Estado de
Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por taria nº 24, de 2 de fevereiro de 2000, que autoriza a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cen tral de Ri tá po lis a exe cutar, por três anos, sem direito de exclusividade, ser viço de radiodifusão comunitária na cidade de Ritápolis, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 235, DE 2000
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, sub meto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante da
Por ta ria nº 24, de 2 de fe ve re i ro de 2000, que au to ri za
a Associação Comunitária Central de Ritápolis a exe cu tar pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu si vi dade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Ritápolis, Estado de Minas Gerais.
Brasília, 16 de fevereiro de 2000. – Fernando
Henrique Cardoso.
EM Nº 16/2000 – MC
Brasília, 10 de fevereiro de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
inclusa Portaria nº 24, de 2 de fevereiro de 2000, pela
qual autorizei a Associação Comunitária Central de
Ritápolis a exe cu tar o ser vi ço de ra di o di fu são co mu nitá ria, na ci da de de Ri tá po lis, Esta do de Mi nas Ge ra is.
2. Submetido o assunto ao exame dos órgãos
competentes deste Ministério, as conclusões foram
no sentido de que, sob os aspectos técnico e jurídico,
a mencionada entidade satisfaz as exigências da Lei
nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, do Re gu la men to
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado
pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, e da
norma complementar do mesmo serviço, aprovada
pela Portaria nº 191, de 6 de agosto de 1998, que re-
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gem a matéria, o que me levou a autorizá-la, nos ter mos da Portaria inclusa.
3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art.
223 da Constituição Fe de ral, o ato de au to ri za ção so mente produzirá efeitos legais após deliberação do
Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido ato, acompanhado do Processo
Administrativo nº 53710.000984/98, que lhe deu origem.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 24,
DE 2 DE FEVEREIRO DE 2000
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, consi de ran do o disposto nos
arts. 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53710.000984/98, resolve:
Art. 1º Autorizar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Central de Ri tá po lis, com sede na Pra ça Ti ra den tes nº 99,
na cidade de Ritápolis, Estado de Minas Gerais, a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária naquela localidade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 21°01’15"S e longitude em
44°19’25"W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entide
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses
a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra ção.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
PARECER CONJUR/MC Nº 21/2000
Referência: Processo nº 53710.000984/98
Origem: Delegacia do MC em Minas Gerais
Interessada: Associação Comunitária Central
de Ritápolis
Ementa: Pedido de autorização para executar
Serviço de Radiodifusão Comunitária. Comunicado
de Habilitação para inscrição de entidades interessadas publicado no DOU de 18-3-99. Inscrição de ape-
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nas uma entidade. Atendidas as exigências estabelecidas pela legislação pertinente.
Conclusão: Pela outorga de autorização à requerente.
I – Dos Fatos
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• declarações, contendo manifestações de
apoio, formuladas por entidades representativas da comunidade (dcc. de fls. 08 a 14);

• declaração constando a de nominaçãode fan tasia da entidade –”Radcom Gabiroba de Ritápolis“ (doc. de fls. 07);

A Associação Comunitária Central de Ritápolis
(RadCom Gabiroba de Ritápolis), associação civil,
sem fins lucrativos, sediada na Praça Tiradentes, nº
99, na cidade de Ritápolis, Estado de Minas Gerais,
mediante requerimento protocolado sob o nº
53710.000984/98 manifestou interesse em executar o
Serviço de Radiodifusão Comunitária, na área abrangida pelo círculo, de raio igual a 1 (um) km, com centro
localizado na Praça Nossa Senhora de Fátima, s/nº,
de coordenadas geográficas 21°01’15"S de latitude e
44°19’25"W de longitude, sendo esse o local assinalado para a ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te da es ta ção.
Solicitou ainda, no mesmo documento, a designação do correspondentecanal de operação, nos ter mos do art. 12 do Regulamento do Serviço de Radiodi fu são Co mu ni tá ria, apro va do pelo Decreto nº 2.615,
de 3 de junho de 1998.
2. Em atendimento à manifestação da entidade,
este Mi nis té rio, por in ter mé dio da Se cre ta ria de Ser viços de Ra di o di fu são, fez por pu bli car, no Diário Oficial
da União de 18 de mar ço de 1999, avi so tor nan do pú blico o Comunicado de Habilitação, no qual convidou
as entidades interessadas em prestar o referido Serviço, nas localidades e canal de operação indicados,
a inscreverem-se, consignando prazo de 45 (qua renta e cin co ) dias para a efe ti va ção des sa pro vi dên cia.
3. No transcorrer do prazo consignado, apenas
a peticionária acorreu ao chamamento, requerendo a
sua habilitação e apresentando a documentação de
que tratam a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
seu Regulamento, aprovado pelo Decreto nº 2.615,
de 3 de junho de 1998, e, ainda, a Norma Complemen tar nº 2/98, apro va da pela Por ta ria nº 191, de 6 de
agosto de 1998, conforme a seguir:

• declarações, assinadas pelo representante

• Estatuto Social, Ata de Constituição da entidade e Ata de eleição dos dirigentes, devidamente registrados (doc. de fls. 31, 25 e 35);

transmissora, diagrama de irradiação vertical
e es pe ci fi ca ções téc ni cas do sis te ma ir ra di ante proposto (doc. de fls. 59 a 61);

• Com pro van tes de que os di ri gen tes da en ti da-

• declaração do profissional ha bi li ta do em aten-

de são bra si le i ros na tos e ma i o res de 21 anos
(doc. de fls. 15 a 20);

dimento aos incisos V e VI do item 6.11 da
Norma nº 2/98 (doc. de fls. 55);

• declaração, assinada por todos os dirigentes,

• parecer conclu si vo, as si na do pelo pro fis si o nal

comprometendo-se ao fiel cumprimento das
normas esta be le ci das para o Serviço (dcc. de
fls. 06);

habilitado, e Anotação de Responsabilidade
Técnica – ART, referente à instalação proposta (doc. de fls. 54).

legal da entidade, de que:
a) todos os dirigentes residem na área
da comunidade a ser atendida pela estação
(doc. de fls. 03);
b) a entidade não é prestadora de
qualquer modalidade de serviço de radiodifusão, inclusive comunitária, ou de qualquer serviço de distribuição de. sinais de televisão mediante assinatura, bem como não tem como integrantes de seus quadros de associados e de
administradores pessoas que, nestas condições, participem de outra entidade detentora
de outorga para a execução de qualquer dos
serviços mencionados (doc. de fls. 05);
c) o local pretendido para a instalação
do sistema irradiante possibilita o atendimento do disposto no item 14.2.7.1 ou
14.2.7.1.1, da Norma nº 2/98 (doc. de fls. 4);
d) na ocorrência de interferências tomará as providências previstas nas alíneas
a e b do item 6.11 da Norma nº 2/98 (doc d
fls. 51 e 52);

• planta de arruamento, em escala de denominador máximo igual a 10.000, assinalando o
local de instalação do sistema irradiante (doc.
de fls. 56);

• formulário padronizado, devidamente preenchi do, con ten do as ca rac te rís ti cas téc ni cas de
instalação e operação pretendidas para a estação (doc. de fls. 57);

• diagrama de irradiação horizontal da antena
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4. O pedido e a documentação pertinente foram, preliminarmente, analisados pelo Departamento de Outorga e Licenciamento da Secretaria de
Serviços de Radiodifusão, deste Ministério, que considerou terem sido regularmente atendidas as disposições legais incidentes.
II – Do Mérito
5. O Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria é, por
de fi ni ção le gal, ”a radiodifusãosonora, em freqüência
modulada, operada em baixa potência e cobertura
restrita, outorgada a fundações e associações comunitárias, sem fins lucrativos, com sede na localidade
de prestação do serviço" (art. 1º da Lei nº 9.612, de
1998).
6. Nos termos do art. 3º da supracitada lei, o
Ser vi ço tem por fi na li da de o aten di men to à co mu ni dade beneficiada com vistas a:
• dar oportunidade de difusão de idéias, elementos de cultura tradições e hábitos sociais
da comunidade;
• oferecer mecanismos à formação e integração da comunidade, estimulando o lazer, a
cultura e o convívio social;
• pres tar ser vi ços de uti li da de pú bli ca, in te grando-se aos serviços de defesa civil, sempre
que necessário;
• ontribuir para o aperfeiçoamento profissional
nas áreas de atuação dos jornalistas e radialistas, de conformidade com a legislação profissional vigente;
• permitir a capacitação dos cidadãos no exercício do direito de expressão da forma mais
acessível possível.
7. As emissoras do Serviço devem, em sua
programação, atender aos seguintes princípios (art.
4º da citada lei):
• preferência a finalidades educativas, ar tísticas, culturais e informativas em benefício do
desenvolvimento geral da comunidade;
• promoção das atividades artísticas e jornalísticas, favorecendo a integração dos membros
da comunidade;
• respeito aos valores éticos e sociais das pes soas e da família;
• não discriminação de raça, religião, sexo, pre ferências sexuais, convicções política – ideoló gi co – par ti dá ri as e con di ção so ci al nas re lações comunitárias.
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8. A outorga de autorização para a execução
desse Serviço decorre de preceito constitucional
que, ao definir a competência da União, estabelece,
no art. 21, inciso XII, alínea a, com a redação dada
pela Emenda Constitucional nº 8/95:
“Art. 21. Compete à União:
..............................................................
XII – explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão:
a) os serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens.“
9. Por sua vez, o art. 6º da Lei nº 9.612, de
1998, que institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, determina:
”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.“
10. Complementando, o Regulamento do Ser viço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 1998, em seu art. 9º, inciso II, dispõe:
“Art. 9º Compete ao Ministério das Comunicações:
..............................................................
II – expedir ato de autorização para a
execução do Serviço, observados os procedimentos estabelecidos na Lei nº 9.612 de
1998, e em norma complementar.“
11. Em aditamento, o art. 19 do mesmo diploma legal estabelece:
”Art. 19. A autorização para execução
do RadCom será formalizada mediante ato
do Ministério das Comunicações, que deverá conter, pelo menos, a denominação da
entidade, o objeto e o prazo da autorização,
a área de cobertura da emissora e o prazo
para início da execução do Serviço.“
12. A autorização é outorgada, consoante o art.
nº
6º, parágrafo único, da multicitada Lei 9.612, de
1998, pelo prazo de 3 (três) anos, renovável, por igual
período, se cumpridas as exigências legais e regulamentares.
13. No que concerne à entidade requerente,
cumpre-me observar que se trata de uma associação
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civil, sem fins lucrativos, registrada no Cartório de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas, da Comarca de São João del-Rei-MG, em 9 de
abril de 1999, no Livro A-2“ de Registro de Pessoas
Jurídicas, sob o nº de ordem 2735, às fls. 350, cujos
objetivos sociais, declarados no art. 2º do Estatuto
Social, guardam completa similitude com as finalidades a que se destina o Serviço de Radiodifusão Comunitária, explicitadas no art. 3º da lei que o institui.
14. Em consonância com o preceito contido no
pa rá gra fo úni co do art. 7º da mes ma lei, o qua dro di re tivo dessa Associação, especificado a seguir, é composto por pes so as re si den tes na área da co mu ni da de
a ser atendida pelo Serviço:
Presidente:
Vice-Presidente:
PrimeiroSecretário:
Segundo Secretário:
Primeiro Tesoureiro:
SegundoTesoureiro:

Maria Eni Mendonça
Antônio Luis de Resende
Adriana Lúcia Re sen de
Leonardo Vicente Amaral
Doolcei Delamare de
Almeida Santos
Maria Rita Sousa Napoleão

15. A documentação apresentada pela entidade atende plenamente às determinações legais, regulamentares e normativas inerentes à execução do
Serviço, restando observadas todas as condições
exigidas para a outorga da autorização pertinente.
16. Diante do exposto, e estando cumpridas as
praxes processuais, opino pelo deferimento do pedido e sugiro o encaminhamento dos autos, acompanhados de minutas dos atos correspondentes, à supe ri or de li be ra ção do Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do das
Comunicações, autoridade competente para conhecer e decidir do assunto em tela.
17. Posteriormente, a matéria de ve rá ser apre ciada pelo Congresso Nacional, consoante dispõe o §
3º do art. 223 da Constituição, para que o ato de autorização possa produzir seus efeitos legais.
É o parecer.
Brasília, 14 de janeiro de 2000. – Mário César
Degrazia Barbosa, Assistente Jurídico.
De acordo. À consideração da Sra. Coordenadora-Geral de Assuntos Jurídicos de Comunicações.
Bra sí lia, 14 de Ja ne i ro de 2000. – Ma ria da Gló ria Tuxi F. dos Santos, Coordenadora
Aprovo. Submeto à Senhora Consultora Jurídica.
Brasília,14 de janeiro de 2000. – Adalzira Fran ça So a res de Luc ca, Coordenadora-Geral de Assun tos Jurídicos de Comunicações.
(À Comissão de Educação.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 28, DE 2001
(Nº 577/2000, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Rádio FM Comunitária Cidade Progresso a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Pendências, Estado do Rio Grande do Norte.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por taria nº 36, de 17 de fevereiro de 2000, que autoriza a
Asso ci a ção Rá dio FM Co mu ni tá ria Ci da de Pro gres so
a executar, por três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Pendências, Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 365, DE 2000
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante da
Portaria nº 36, de 17 de fevereiro de 2000, que autoriza a Associação Rádio FM Comunitária Cidade Progresso a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária, na cidade de Pendências, Estado do Rio Grande do Norte.
Brasília, 25 de março de 2000. – Fernando
Henrique Cardoso.
EM Nº 42/MC
Brasília, 2 de março de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da Republica,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
inclusa Portaria nº 36, de 17 de fevereiro de 2000,
pela qual autorizei, a Associação Rádio FM Comunitária Cidade Progresso a executar o serviço de radiodifusão comunitária, na cidade de Pendências, Estado do Rio Grande do Norte.
2. Submetido o assunto ao exame dos órgãos
competentes deste Ministério, as conclusões foram
no sentido de que, sob os aspectos técnico e jurídico,
a mencionada entidade satisfaz as exigências da Lei
nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, do Re gu la men to
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do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado
pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, e da
norma complementar do mesmo serviço, aprovada
pela Portaria nº 191, de 6 de agosto de 1998, que regem a matéria, o que me levou a autorizá-la, nos termos da Portaria inclusa.
3. Escla re ço que, de acor do com o § 3º do art. 223
da Constituição Federal, o ato de autorização somente
produziráefeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido ato, acompanhado do Processo Administrativo nº
53780.000142/98, que lhe deu origem.
Respeitosamente,– Pi men ta da Ve i ga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 36,
DE 17 DE FEVEREIRO DE 2000
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições considerando o disposto nos
arts. 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53780.000142/98, resolve: Art. 1º
Autorizar a Associação Rádio FM Comunitária Cidade Progresso, com sede na Rua Félix Rodrigues s/nº
– Centro, na cidade de Pendências, Estado do Rio
Grande do Norte, a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária naquela localidade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 5º15’36"S e longitude em
36º43’20"W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da de
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Pimenta da Veiga
PARECER CONJUR/MC Nº 103/2000
Referência: Processo nº 53780.000142/98
Origem: Delegacia do MC no Estado do Rio
Grande do Norte
Interessada: Associação Rádio FM Comunitária Cidade Progresso:
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Ementa: Pedido de autorização para executar
Serviço de Radiodifusão Comunitária. Comunicado
de Habilitação para inscrição de entidades interessadas publicado no DOU de 18-3-99. Inscrição de apenas uma entidade. Atendidas as exigências estabelecidas pela legislação pertinente.
Conclusão: Pela outorga de autorização à requerente.
I – Dos Fatos
A Associação Rádio FM Comunitária Cidade
Progresso (“FM Cidade”), associação civil, sem fins
lucrativos, sediada na Rua Félix Rodrigues s/nº, Cen tro, na cidade de Pendências, Estado do Rio Grande
do Norte, mediante requerimento protocolado sob o
nº 53780.000142/98, manifestou in te res se em exe cutar o Serviço de Radiodifusão Comunitária, na área
abrangida pelo círculo de raio igual a 1 (um) km, com
centro localizado no endereço de sua sede social, de
coordenadas geográficas 5°15’36"S de latitude e
36°43’20"W de longitude, sendo esse o local assinalado para a instalação do sistema irradiante da estação.
Solicitou ainda, no mesmo documento, a designa ção do cor res pon den te ca nal de ope ra ção, nos ter mos do art. 12 do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615,
de 3 de junho de 1998.
2. Em atendimento à manifestação da entidade,
este Ministério, por intermédio da Secretaria de Serviços de Ra di o di fu são, fez por pu bli car, no Diá rio Ofi cial da União de 18 de mar ço de 1999, avi so tor nan do
públicoComunicado de Ha bi li ta ção, no qual con vi dou
as entidades interessadas em prestar o referido Serviço, nas localidades e canal de operação indicados,
a inscreverem-se, consignando prazo de 45 (quarenta e cin co ) dias para a efe ti va ção des sa pro vi dên cia.
3. No transcorrer do prazo consignado, apenas
a peticionária acorreu ao chamamento, requerendo a
sua habilitação e apresentando a documentação de
que tratam a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
seu Re gu la men to, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
3 de junho de 1998, e, ainda, a Norma Complementar
nº 2/98, aprovada pela Portaria nº 191, de 6 de agostode 1998, conforme a seguir:
• Estatuto Social, Ata de Constituição da entidade e Ata de ele i ção dos di ri gen tes, de vi da mente registrados (doc. de fls. 16,17,18 e 141);
• comprovantes de que os dirigentes da entidade são brasileirosnatos e maiores de 21 anos
(doc. de fls. 144 a 155v.);
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• declaração, assinada por todos os dirigentes,

• parecer conclu si vo, as si na do pelo pro fis si o nal

comprometendo-se ao fiel cumprimento das
normas estabelecidas para o Serviço (doc. de
fls. 30 e 142);
declarações, contendo manifestações de
apoio, formuladas por entidades representativas da comunidade (doc. de fls. 32 a 105);
declaração constando a denominação de fan tasia da entidade – ”FM Cidade“ (doc. de fls.
109);
declarações, assinadas pelo representante
legal da entidade, de que:
a) todos os dirigentes residem na área
da comunidade a ser atendida pela estação
(doc. de fls. 29 e 143);.
b) a entidade não é prestadora de
qualquer modalidade de serviço de radiodifusão, inclusive comunitária, ou de qualquer
serviço de distribuição de sinais de televisão
mediante assinatura, bem como não tem
como integrantes de seus quadros de associados e de administradores pessoas que,
nestas condições, participem de outra en tidade detentora de outorga para a execução
de qualquer dos serviços mencionados
(doc. de fls. 106);
c ) o local pretendido para a instalação
do sistema irradiante possibilita o atendimento do disposto no item 14.2.7.1 ou
14.2.7.1.1, da Norma nº 2/98 (doc. de fls.
107);
d ) na ocorrência de interferências tomará as providências previstas nas alíneas
a e b do item 6.11 da Norma nº 2/98 (doc.
de fls. 160);
planta de armamento, em escala de denominador máximo igual a 10.000, assinalando o
local de instalação do sistema irradiante (doc.
de fls. 110 e 180);
formulário padronizado, devidamente preenchi do, con ten do as ca rac te rís ti cas téc ni cas de
instalação e operação pretendidas para a estação (doc. de fls. 159 e 194);
diagrama de irradiação horizontal da antena
transmissora, diagrama de irradiação vertical
e es pe ci fi ca ções téc ni cas do siste ma ir ra di ante proposto (doc. de fls. 162 a 173);
de cla ra ção do pro fis si o nal ha bi li ta do em atendimento aos incisos V e VI do item 6.11 da
Norma nº 2/98 (doc. de fls. 175 e 176);

habilitado, e Anotação de Responsabilidade
Técnica – ART, referente à instalação proposta (doc. de fls. 177 e 179).

•
•
•

•

•

•

•

4. O pedido e a documentação pertinente foram, preliminarmente, analisados pelo Departamento de Outorga e Licenciamento da Secretaria de
Serviços de Radiodifusão, deste Ministério, que considerou terem sido regularmente atendidas as disposições legais incidentes.
II – Do Mérito
5. O Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria é, por
definição le gal, ”a ra di o di fu são so no ra, em fre qüên cia
modulada, operada em baixa potência e cobertura
restrita, outorgada a fundações e associações comunitárias, sem fins lucrativos, com sede na localidade
de prestação do serviço“ (art. 1º da Lei nº 9.612, de
1998).
6. Nos termos do art. 312 da supracitada lei, o
Ser vi ço tem por fi na li da de o aten di men to à co mu ni dade beneficiada com vistas a:
• dar oportunidade de difusão de idéias, elementos de cultura, tradições e hábitos sociais
da comunidade;
• oferecer mecanismos à formação e integração da comunidade, estimulando o lazer, a
cultura e o convívio social;
• pres tar ser vi ços de uti li da de pú bli ca, in te grando-se aos serviços de defesa civil, sempre
que necessário;
• con tri bu ir para o aper fe i ço a men to pro fis si o nal
nas áreas de atuação dos jornalistas e radialistas, de conformidade com a legislação pro fissional vigente;
• permitir a capacitação dos cidadãos no exercício do direito de expressão da forma mais
acessível possível.
7. As emissoras do Serviço devem, em sua
programação, atender aos seguintes princípios (art.
412 da citada lei):
• preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas em benefício do
desenvolvimento geral da comunidade;
• promoção das atividades artísticas e jornalísticas, favorecendo a integração dos membros
da comunidade;
• respeito aos valores éticos e sociais das pessoas e da família;
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• não discriminação de raça, religião, sexo, pre ferências sexuais, convicções política – ideoló gi co – par ti dá ri as e con di ção so ci al nas re lações comunitárias.
8. A outorga de autorização para a execução
desse Serviço decorre de preceito constitucional
que, ao definir a competência da União, estabelece,
no art. 21, inciso XII, alínea a, com a redação dada
pela Emenda Constitucional nº 8/95:
”Art. 21. Compete à União:
..............................................................
XII – explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão:
a) os serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens.“
9. Por sua vez, o art. 6º da Lei nº 9.612, de
1998, que institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, determina:
”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.“
10. Complementando, o Regulamento do Ser viço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decre to nº 2615, de 1998, em seu art. 9º, in ci so II dis põe:
”Art. 9º Compete ao Ministério das Comunicações:
..............................................................
II – expedir ato de autorização para a
execução do Serviço, observados os procedimentos estabelecidos na Lei nº 9.612, de
1998, e em norma complementar.“
11. Em aditamento, o art. 19 do mesmo diploma legal estabelece:
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período, se cumpridas as exigências legais e regulamentares.
13. No que concerne à entidade requerente,
cumpre-me observar que se trata de uma associação
civil, sem fins lucrativos, registrada no 1º Cartório de
Ofício de Notas e Imóveis, da Comarca de Pendências – RN, em 30 de abril de 1997, no Livro “2" de Registro de Pessoas Jurídicas, sob o nº de ordem 35, às
fls. 77 a 79, cujos objetivos sociais, declarados no art.
2º do Estatuto Social, guardam completa similitude
com as finalidades a que se destina o Serviço de Ra diodifusão Comunitária, explicitadas no art. 3º da lei
que o institui.
14. Em consonância com o preceito contido no
pa rá gra fo úni co do art. 7º da mes ma lei, o qua dro di re tivo dessa Associação, especificado a seguir, é compos to por pes so as re si den tes na área da co mu ni da de
a ser atendida pelo Serviço:
Presidente:
Antônio A. de Freitas
Diretor Administrativo e Financeiro: Ezequias Nogueira da Silva
Diretor de Programação e Eventos: Alex Sandro
Dantas Batista
15. A documentação apresentada pela
entidade atende plenamente às determinações
legais, regulamentares e normativas inerentes à
execução do Serviço, restando observadas todas as
condições exigidas para a outorga da autorização
pertinente.
16. Diante do exposto, e estando cumpridas as
praxes processuais, opino pelo deferimento do pedido e sugiro o encaminhamento dos autos, acompanhados de minutas dos atos correspondentes, à superiordeliberação do Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do das
Comunicações, autoridade competente para conhecer e decidir do assunto em tela.
17. Pos te ri or men te, a ma té ria de ve rá ser apre ciada pelo Congresso Nacional, consoante dispõe o §
3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, para que o ato de au to rização possa produzir seus efeitos legais.
É o parecer.

”Art.19. A autorização para execução
do RadCom será formalizada mediante ato
do Ministério das Comunicações, que deverá conter, pelo menos, a denominação da
entidade, o objeto e o prazo da autorização,
a área de cobertura da emissora e o prazo
para início da execução do Serviço.“

Brasília, 1º de fevereiro de 2000. – Mário César Degrazia Barbosa, Assistente Jurídico.
De acordo. À con sideração do Sr. Coor de nador-Geral de Assuntos Jurídicos de Co mu ni cações.

12. A autorização é outorgada, consoante o art.
6º, parágrafo único, da multicitada Lei nº 9.612, de
1998, pelo pra zo de 3 (três) anos, re no vá vel, por igual

Brasília, 1º de fevereiro de 2000. – Maria da
Glória Tuxi F. dos Santos, Coordenadora.
Apro vo. Sub me to ao Se nhor Con sul tor Ju rí di co.
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Brasília, 1º de fevereiro de 2000. – Júlio Goldzajd Handerbork Rego, Coordenador-Geral de
Assuntos Jurídicos de Comunicações, Substituto.
(À Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 29, DE 2001
(Nº 578/2000, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Rádio Vargem Alegre FM a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Vargem
Alegre, Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por taria nº 42, de 17 de fe ve re i ro de 2000, que au to ri za a
Associação Comunitária de Rádio Vargem Alegre FM
a executar, por três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Vargem Alegre, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 371, DE 2000
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do art. 223, da Constituição Federal submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante da
Portaria nº 42, de 17 de fevereiro de 2000, que autoriza a Associação Comunitária de Rádio Vargem Alegre FM, a exe cu tar, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária, na cidade de Vargem Alegre, Estado de Minas
Gerais.
Brasília, 15 de março de 2000. – Fernando
Henrique Cardoso.
EM Nº 41/2000-MC
Brasília, 2 de março de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
inclusa Portaria nº 42, de 17 de fevereiro de 2000,
pela qual autorizei a Associação Comunitária de Rádio Var gem Ale gre FM a exe cu tar o ser vi ço de ra di o di fusão comunitária, na cidade de Vargem Ale gre, Estado de Minas Gerais.
2. Submetido o assunto ao exame dos órgãos
competentes deste Ministério, as conclusões foram
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no sentido de que, sob os aspectos técnicos e jurídico, a mencionada entidade satisfaz as exigências da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, do Regulamen to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, e
da Norma Complementar do mesmo serviço aprovada pela Portaria nº 191, de 6 de agosto de 1998, que
regem a matéria, o que me levou a autorizá-la, nos
termos da Portaria inclusa.
3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art.
223 da Constituição Fe de ral, o ato de au to ri za ção so mente produzirá efeitos legais após deliberação do
Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido ato, acompanhado do Processo
Administrativo nº 53710.000804/98, que lhe deu origem.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 42,
DE 17 DE FEVEREIRO DE 2000
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, consi de ran do o disposto nos
arts. 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53710.000804/98, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Comunitária de
Rádio Var gem Ale gre FM, com sede na Rua João Ba tista, nº 11, na cidade de Vargem Alegre, Estado de
Minas Gerais, a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária naquela localidade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 19º36’28"S e longitude em
42º17’53"W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Consti tu i ção, de ven do a en ti da de
ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me ses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
PARECER CONJUR/MC Nº 63/2000
Referência: Processo nº 53710.000804/98
Origem: Delegacia do MC no Estado de Minas
Gerais
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Interessada: Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Rádio
Vargem Alegre FM
Ementa: Pedido de autorização para executar
Serviço de Radiodifusão Comunitária. Comunicado
de Habilitação para inscrição de entidades interessadas publicado no DOU de 18-3-99. Inscrição de apenas uma entidade. Atendidas as exigências estabelecidas pela legislação pertinente.
Conclusão: Pela outorga de autorização à requerente.
I – Dos Fatos
A Associação Comunitária de Rádio Vargem
Alegre FM (“ACRVA, Vox Populi FM”), associação ciº
vil, sem fins lucrativos, se di a da na Rua João Ba tis ta n
11, na cidade de Vargem Alegre, Estado de Minas
Gerais, mediante requerimento protocolado sob o nº
53710.000804/98, manifestou interesse em executar o
Serviço de Radiodifusão Comunitária, na área abrangida pelo círculo de raio igual a 1 (um) km, com centro
localizado no endereço de sua sede social, de coordenadas geográficas 19°36’28"S de latitude e
42°17’53"W de longitude,sendo esse o lo cal as si na lado para a ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te da es ta ção.
Solicitou ainda, no mesmo documento, a designação do correspondentecanal de operação, nos ter mos do art. 12 do Regulamento do Serviço de RadiodifusãoComunitária, apro va do pelo De cre to nº 2.615,
de 3 de junho de 1998.
2. Em atendimento à manifestação da entidade,
este Ministério, por intermédio da Secretaria de Serviços
de Radiodifusão, fez por publicar, no Diário Oficial da
União de 18 de março de 1999, aviso tornando pú blico Comunicado de Habilitação, no qual convidou as
en ti da des in te res sa das em pres tar o re fe ri do Ser vi ço,
nas localidades e canal de operação indicados, a ins creverem-se, consignando prazo de 45 (quarenta e
cinco) dias para a efetivação dessa providência.
3. No transcorrer do prazo consignado, apenas
a peticionária acorreu ao chamamento, requerendo a
sua habilitação e apresentando a documentação de
que tratam a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
seu Regulamento, aprovado pelo Decreto nº 2.615,
de 3 de junho de 1998, e, ainda, a Norma Complementar nº 2/98 aprovada pela Portaria nº 191, de 6 de
agosto de 1998, conforme a seguir:

• Estatuto Social, Ata de Constituição da entidade e Ata de eleição dos dirigentes, devidamente registrados (doc. de fls. 5v. e 4v.);
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• comprovantes de que os dirigentes da entidade são brasileirosnatos e maiores de 21 anos
(doc. de fls. 13 a 18);

• de cla ra ção, as si na da por to dos os di ri gen tes,
comprometendo-se ao fiel cumprimento das
nor mas es ta be le ci das para o Ser vi ço (doc. de
fls. 20);

• declarações, contendo manifestações de
apoio, formuladas por entidades representativas da comunidade (doc. de fls. 22 a 58);

• declaração constando a de nominaçãode fan tasia da entidade – “ACRVA Vox Populi FM”
(doc. de fls. 64);

• declarações, assinadas pelo representante
legal da entidade, de que:
a) todos os dirigentes residem na área
da comunidade a ser atendida pela estação
(doc. de fls. 19);
b) a entidade não é prestadora de
qualquer modalidade de serviço de radiodifusão, inclusive comunitária, ou de qualquer
serviço de distribuição de sinais de televisão
mediante assinatura, bem como não tem
como integrantes de seus quadros de associados e de administradores pessoas que,
nestas condições, participem de outra entidade detentora de outorga para a execução
de qualquer dos serviços mencionados
(doc. de fls. 59);
c) o local pretendido para a instalação do
sistema irradiante possibilita o atendimento do
disposto no item 14.2.7.1 ou 14.2.7.1.1, da
Norma nº 2/98 (doc. de fls. 60); ........................
d) na ocorrência de interferências tomará as providências previstas nas alíneas
a e b do item 6.11 da Norma nº 2/98 (doc.
de fls. 82 e 83);

• planta de armamento, em escala de denominador máximo igual a 10.000, assinalando o
local de instalação do sistema irradiante (doc.
de fls. 61 a 63 e 92 a 94);

• formulário padronizado, devidamente preenchi do, con ten do as ca rac te rís ti cas téc ni cas de
instalação e operação pretendidas para a estação (doC. de fls. 84);

• diagrama de irradiação horizontal da antena
transmissora, diagrama de irradiação vertical
e es pe ci fi ca ções téc ni cas do sis te ma ir ra di ante proposto (doc. de fls. 85, 106 a 108);
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• de cla ra ção do pro fis si o nal ha bi li ta do em aten-

• promoção das atividades artísticas e jornalís-

dimento aos incisos V e VI do item 6.11 da
Norma nº 2/98 (doc. de fls. 86 e 87);

ticas, favorecendo a integração dos membros
da comunidade;
• respeito aos valores éticos e sociais das pessoas e da família;
• não dis cri mi na ção de raça, re li gião, sexo, pre ferências sexuais, convicções política-ideológico -partidárias e condição social nas relações comunitárias.

• pa re cer con clu si vo, as si na do pelo pro fis si o nal
habilitado, e Anotação de Responsabilidade
Técnica – ART, referente à ins ta la ção pro posta (doc. de fls. 88 e 89).
4. O pedido e a documentação pertinente foram, preliminarmente, analisados pelo Departamento de Outorga e Licenciamento da Secretaria de
Serviços de Radiodifusão, deste Ministério, que considerou terem sido regularmente atendidas as disposições legais incidentes.
II – Do Mérito
5. O Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria é, por
de fi ni ção le gal, “a radiodifusãosonora, em freqüência
modulada, operada em baixa potência e cobertura
restrita, outorgada a fundações e associações comunitárias, sem fins lucrativos, com sede na localidade
de prestação do serviço” (art. 1º da Lei nº 9.612, de
1998).
6. Nos termos do art. 3º da supracitada Lei, o
Ser vi ço tem por fi na li da de o aten di men to à co mu ni dade beneficiada com vistas a:

• dar oportunidade de difusão de idéias, elementos de cultura, tradições e hábitos sociais
da comunidade;

• oferecer mecanismos à formação e integração da comunidade, estimulando o lazer, a
cultura e o convívio social;

• pres tar ser vi ços de uti li da de pú bli ca, in te grando-se ao serviço de defesa civil, sempre que
necessário;

• con tri bu ir para o aper fe i ço a men to pro fis si o nal
nas áreas de atuação dos jornalistas e radialistas, de conformidade com a legislação profissional vigente;

• permitir a capacitação dos cidadãos no
exercício do dire i to de expressão da for ma
mais acessível pos sível.
7. As emissoras do Serviço devem, em sua
programação, atender aos seguintes princípios (art.
4º da citada Lei):

• preferência a finalidades educativas, ar tísticas, culturais e informativas em benefício do
desenvolvimento geral da comunidade;

8. A outor ga de autorização para a exe cu ção
desse Ser viço decor re de preceito constitucional
que, ao defi nir a com petência da União, es ta be lece, no art. 21, inci so XII, alí nea a, com a redação
dada pela Emenda Cons titucional nº 8/95:
“Art. 21. Compete à União:
..............................................................
XII – explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão:
a) os serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens."
9. Por sua vez, o art. 6º da Lei nº 9.612, de
1998, que institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, determina:
“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.”
10. Complementando, o Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decre to nº 2.615, de 1998, em seu art. 9º, in ci so II, dis põe:
”Art. 9º Compete ao Ministério das Comunicações:
..............................................................
II – expedir ato de autorização para a
execução do Serviço, observados os procedimentos estabelecidos na Lei nº 9.612, de
1998, e em norma complementar.“
11. Em aditamento, o art. 19 do mesmo
diploma legal estabelece:
”Art. 19. A autorização para execução
do RadCom será formalizada mediante ato
do Ministério das Comunicações, que deverá conter, pelo menos, a denominação da
entidade, o objeto e o prazo da autorização,
a área de cobertura da emissora e o prazo
para início da execução do Serviço."
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12. A autorização é outorgada, consoante o art.
6º, parágrafo único, da multicitada Lei nº 9.612, de
1998, pelo pra zo de 3 (três) anos, re no vá vel, por igual
período, se cumpridas as exigências legais e regulamentares.
13. No que concerne à entidade requerente,
cumpre-me observar que se trata de uma associação
ci vil, sem fins lu cra ti vos, re gis tra da no Car tó rio do Re gistro Civil das Pessoas Jurídicas, da Comarca de
Caratinga – MG, em 28 de novembro de 1996, no Livro ”A – 4“ de Registro de Pessoas Jurídicas, sob o nº
de ordem 1294, às fls. 13v., cujos objetivos sociais,
declarados no art. 1º do Estatuto Social, guardam
completa similitude com as fi na li da des a que se des tina o Serviço de Radiodifusão Comunitária, explicitadas no art. 3º da Lei que o institui.
14. Em consonância com o preceito contido no
parágrafo único do art. 7º da mesma Lei, o quadro di retivo dessa Associação, especificado a seguir, é
com pos to por pes so as re si den tes na área da co mu ni dade a ser atendida pelo Serviço:
Diretor Presidente:
Natan Alves Pessoa
Diretor Vice-Presidente: Sebastião Machado Franco
Diretor 1º Secretário: Cristina Helena da Silva Alves
Diretor 2º Secretário:
Reinaldo Ferreira Franco
Diretor 1º Tesoureiro:
Crispim Campos Lisboa
Diretor 2º Tesoureiro:
Sedecias Ferreira Martins
15. A documentação apresentada pela
entidade atende plenamente às determinações
legais, regulamentares e normativas inerentes à
execução do Serviço, restando observadas todas as
condições exigidas para a outorga da autorização
pertinente.
16. Diante do exposto, e estando cumpridas as
praxes processuais, opino pelo deferimento do pedido e sugiro o encaminhamento dos autos, acompanhados de minutas dos atos correspondentes, à superior deliberação do Exmo. Sr. Ministro de Estado
das Comunicações, autoridade competente para conhecer e decidir do assunto em tela.
17. Posteriormente, a matéria de ve rá ser apre ciada pelo Congresso Nacional, consoante dispõe o §
3º do art. 223 da Constituição, para que o ato de autorização possa produzir seus efeitos legais.
É o parecer.
Brasília, 24 de janeiro de 2000. – Mário César
Degrazia Barbosa, Assistente Jurídico.
a
De acordo. À consideração da Sr . Coordenadora-Geral de Assuntos Jurídicos de Comunicações.
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Brasília, 24 de janeiro de 2000. – Maria da Gló ria Tuxi F. dos Santos, Coordenadora.
Apro vo. Sub me to ao Se nhor Con sul tor Ju rí di co.
Brasília, 24 de janeiro de 2000. – Júlio Goldszajd Handerborck Rego, Coordenador-Geral de
Assuntos Jurídicos de Comunicações Substituto.
(À Comissão de Educação)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 30, DE 2001
(Nº 582/2000, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Cultural dos Moradores e Amigos
do Bairro São Jorge a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Francisco Sá, Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por taria nº 48, de 29 de fevereiro de 2000, que autoriza a
Associação Cultural dos Moradores e Amigos do Bairro São Jorge a executar, por três anos, sem direito
de exclu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na cidade de Francisco Sá, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 380, DE 2000
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49. inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Estado das Comunicações, o ato constante da
Portaria nº 48, de 29 de fevereiro de 2000, que autoriza a Associação Cultural dos Moradores e Amigos do
Bairro São Jorge a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
co mu ni tá ria na ci da de de Fran cis co Sá, Esta do de Mi nas Gerais.
Brasília, 22 de março de 2000. – Fernando
Henrique Cardoso.
EM Nº 47/MC
Brasília, 17 de março de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
inclusa Portaria nº 48 , de 29 de fevereiro de 2000,
pela qual au to ri zei a Asso ci a ção Cul tu ral dos Mo ra dores e Ami gos do Ba ir ro São Jor ge a exe cu tar o ser vi ço
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de radiodifusão comunitária, na cidade de Francisco
Sá, Estado de Minas Gerais.
2. Submetido o assunto ao exame dos órgãos
competentes deste Ministério, as conclusões foram
no sentido de que, sob os aspectos técnico e jurídico,
a mencionada entidade satisfaz as exigências da Lei
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, do Regulamento
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado
pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, e da
norma complementar do mesmo serviço, aprovada
pela Portaria nº 191, de 6 de agosto de 1998, que regem a matéria, o que me levou a autorizá-la, nos ter mos da Portaria inclusa.
3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do artigo
223 da Constituição Federal, o ato de autorização somente produzirá efeitos legais após deliberação do
Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido ato, acompanhado do Processo Admi nistrativo nº 53710.001161/98, que lhe deu origem.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 48, DE 29 DE FEVEREIRO DE 2000
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições,considerando o dis pos to nos
artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998. e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53710.001161/98, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Cultural dos Moradores e Amigos do Bairro São Jorge, com sede na
Rua Francelino Dias, nº 627, Bairro São Jorge, na cida de de Fran cis co Sá, Esta do de Mi nas Ge ra is, a exe cutar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária naquela
localidade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 16ºE27’00"S e longitude em
43º28’00"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da de
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Pimenta da Veiga.
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PARECER CONJUR/MC Nº 152/2000
Referência:Processo nº 53710.001161/98
Origem: Delegacia do MC no Estado de Minas
Gerais
Interessada: Associação Cultural dos Moradores e amigos do Bairro São Jorge
Ementa: Pedido de autorização para executar
Serviço de Radiodifusão Comunitária. Comunicado
de Habilitação publicadonoD.O.U.de 14.12.98.Inscrição de 02 (duas) entidades interessadas. Habilitação
da en ti da de su pra-re fe ren ci a da, con si de ran do o atendi men to dos ter mos do ci ta do Co mu ni ca do e das con dições estabelecidas na legislação pertinente.
Conclusão: Pela outorga autorização à Asso ciação Moradores e Amigos do Bairro São Jorge.
I – Dos Fatos
A Associação Cultural dos Moradores e Amigos
do Bairro São Jorge ( ”Rádio Raízes FM“ ), associação ci vil, sem fins lu cra ti vos, se di a da na Rua Fran ce li no Dias, 627, Bairro São Jorge: na cidade de Francisco Sá, Estado de Minas Gerais, mediante requerimento protocolado sob o nº 53710.001161/98, manifestou interesse em executar o Serviço de Radiodifusão Comunitária, na área abrangida pelo círculo de
raio igual a 1 (um) km, com centro localizado no endereço de sua sede social, coordenadas geográficas de
1 6º27’OO“S de latitude e 43º38’OO’W de longitude,
sendo esse o local assinalado para a instalação do
sistema irradiante da estação.
Solicitou ainda, no mesmo documento, a designa ção do cor res pon den te ca nal de ope ra ção, nos ter mos do art. 12 do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615,
de 3 de junho de 1998.
2. Em atendimento à manifestação da entidade,
este Mi nis té rio, por in ter mé dio da Se cre ta ria de Ser viços de Radiodifusão,fez por publicar, no Diá rio Ofi ci al
da União de 14 de de zem bro de 1998, avi so tor nan do
públicoComunicado de Ha bi li ta ção, no qual con vi dou
as entidades interessadas em prestar o referido Serviço, nas localidades e canal de operação indicados,
a inscreverem-se, consignando prazo de 45 (quarenta e cin co ) dias para a efe ti va ção des sa pro vi dên cia.
3. No transcorrer do prazo consignado, acorreu
ao chamamento, além da peticionária, a ASFRA –
Ação Social Francisco – Saense, que requereu a sua
habilitação mediante documento protocolado sob o
n2 53710.001281/98. No entanto, essa Associação
não logrou a habilitação pertinente considerando que
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os atos constitutivos dessa entidade contêm explícita
vinculação à instituição religiosa, contrariando, dessarte, as disposições contidas no art. 11 da Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, consoante Informação constante às fls. 138 dos presentes autos.
4. A requerente, Associação Cultural dos Moradores e Amigos do Bairro São Jorge, apresentou a
documentação de que tratam a Lei nº 9.612, de 19 de
fevereiro de 1998, seu Regulamento, aprovado pelo
Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, e, ainda, a
Norma Complementar nº 02/98, aprovada.pela Portaria nº 191, de 6 de agos to de 1998, con for me a se guir:
· Estatuto Social, Ata de Constituição
da entidade e Ata de eleição dos dirigentes,
devidamente registrados (doc. de fls. 05 a
21, 25 a 27 e 124 a 136);
· comprovantes de que os dirigentes
da entidade são brasileiros natos e maiores
de 21 anos (doc. de fls. 34 a 39);
· declaração, assinada por todos os dirigentes, comprometendo-se ao fiel cumprimento das normas estabelecidas para o
Serviço (doc. de fls. 41);
· declarações, contendo manifestações
de apoio, formuladas por entidades representativas da comunidade (doc. de fls. 49 a 81);
· declaração constando a denominação de fantasia da entidade – ”Rádio Raízes
FM“ (doc. de fls. 84);
· declarações, assinadas pelo representante legal da entidade, de que:

a) todos os dirigentes residem na área da comunidade a ser atendida pela estação (doc. de fls. 40);
b) a entidade não é prestadora de qualquer mo da li da de de ser vi ço de ra di o di fu são, in clu si ve co mu nitária, ou de qualquer serviço de distribuição de sinais
de televisão mediante assinatura, bem como não tem
como integrantes de seus quadros de associados e
de administradores pessoas que, nestas condições,
participem de outra entidade detentora de outorga
para a execução de qualquer dos serviços mencionados (doc. de fls. 83);
· o local pretendido para a instalação
do sistema irradiante possibilita o atendimento do disposto no item 14.2.7.1 ou 14.2.7.1.1,
da Norma nº 2/98 (doc. de fls. 83 a);
· na ocorrência de interferências tomará as providências previstas nas alíneas a e
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b do item 6.11 da Norma nE 2/98 (doc. de
fls. 96 e 97);
· planta de arruamento, em escala de
denominador máximo igual a 10.000, assinalando o local de instalação do sistema irradiante (doc. de fls. 85 e 105);
· formulário padronizado, devidamente preenchido, contendo as características
técnicas de instalação e operação pretendidas para a estação (doc. de fls. 94);
· diagrama de irradiação horizontal da
antena transmissora, diagrama de irradiação
vertical e especificações técnicas do sistema
irradiante proposto (doc. de fls. 101 a 103);
· declaração do profissional habilitado
em atendimento aos incisos V e VI do item
6.11 da Norma nº 2/98(doc. de fls. 98 e 100);
· parecer conclusivo, assinado pelo
profissional habilitado, e Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, referente à
instalação proposta (doc. de fls. 99 e 104).

5. O pedido e a documentação pertinente foram, preliminarmente, analisados pelo Departamento de Outorga e Licenciamento da Secretaria de
Serviços de Radiodifusão, deste Ministério, que considerou terem sido regularmente atendidas as disposições legais incidentes.
II – Do Mérito
6. O Serviço de Radiodifusão Comunitária é, por
definição legal, ”a radiodifusão sonora, em freqüência
modulada, operada em baixapotência e co ber tu ra restri ta, ou tor ga da a fun da ções e as so ci a ções co mu ni tá rias, sem fins lucrativos, com sede na localidade de
pres ta ção do ser vi ço“ (art. 1º da Lei nº 9.612, de 1998).
7. Nos termos do art. 3º da supracitada Lei, o
Ser vi ço tem por fi na li da de o aten di men to à co mu ni dade beneficiada com vistas a:
· dar oportunidade de difusão de idéias, elementos de cultura, tradições e hábitos sociais da comunidade;
· oferecer mecanismos à formação e
integração da comunidade, estimulando o
lazer, a cultura e o convívio social;
· prestar serviços de utilidade pública,
integrando-se aos serviços de defesa civil,
sempre que necessário;
· contribuir para o aperfeiçoamento
profissional nas áreas de atuação dos jorna-
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listas e radialistas, de conformidade com a
legislação profissional vigente;
· permitir a capacitação dos cidadãos
no exercício do direito de expressão da forma mais acessível possível.
8. As emissoras do Serviço devem, em sua
programação, atender aos seguintes princípios (art.
4º da citada Lei):
· preferência a finalidades educativas,
artísticas, culturais e informativas em benefício do desenvolvimento geral da comunidade;
· promoção das atividades artísticas e
jornalísticas, favorecendo a integração dos
membros da comunidade;
· respeito aos valores éticos e sociais
das pessoas e da família;
· não discriminação de raça, religião,
sexo, preferências sexuais, convicções po lítica – ideológico – partidárias e condição
social nas relações comunitárias.
9. A outorga de autorização para a execução
desse Ser vi ço de cor re de pre ce i to cons ti tu ci o nal que,
ao de fi nir a com pe tên cia da União, es ta be le ce, no art.
21, inciso XII, alínea a, com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 8/95:
”Art. 21. Compete à União:
..............................................................
XII – explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão:
a) os serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens."
10. Por sua vez, o art. 6º da Lei nº 9.612, de
1998, que institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, determina:
”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.“
11. Complementando, o Regulamento do Serviço
deRadiodifusãoComunitária, aprovado pelo De cre to nº
2.615, de 1998, em seu art. 9º, inciso II, dispõe:
”Art. 9º Compete ao Ministério das Comunicações:
..............................................................
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II – expedir ato de autorização para a
execução do Serviço, observados os procedimentos estabelecidos na Lei nº 9.612, de
1998, e em norma complementar.“
12. Em aditamento, o art. 19 do mesmo diploma
legal estabelece:
”Art.19. A autorização para execução
do RadCom será formalizada mediante ato
do Ministério das Comunicações, que deverá conter, pelo menos, a denominação da
entidade, o objeto e o prazo da autorização,
a área de cobertura da emissora e o prazo
para início da execução do Serviço.“
13. A autorização é outorgada, consoante o art. 6º,
parágrafo único, da multicitada Lei nº 9.612, de 1998,
pelo prazo de 3 (três) anos, renovável, por igual período,
se cumpridas as exigências legais e regulamentares.
14. No que concerne à entidade requerente,
cumpre-me observar que se trata de uma associação
ci vil, sem fins lu cra ti vos, re gis tra da no Car tó rio de Re gis tro das Pes so as Ju rí di cas, da Co mar ca de Fran cisco Sá, em 23 de outubro de 1996, no Livro ”A -1“, sob
o nº de or dem 179, às fls. 293v., cu jos ob je ti vos so ci a is, declarados nos arts. 1º e 4º do Estatuto Social,
guardam similitude com as finalidades a que se destina o Serviço de Radiodifusão Comunitária, explicitadas no art. 3º da Lei que o institui.
15. Em consonância com o preceito contido no
parágrafo único do art. 7º da mesma Lei, o quadro di retivo dessa Associação, especificado a seguir, é
composto por pessoas re si den tes na área da co mu ni dade a ser atendida pelo Serviço:
Diretor Presidente:
Diretor Comercial:
Diretor Secretário:

Paulo Niuton Silveira Batista
Cláudio Ney Pena
Denilson Rodrigues Silveira

16. A documentaçãoapresentada pela entidade
atende plenamente às determinações legais, regulamentares e normativas inerentes à execução do serviço, restando observadas todas as condições exigidas para a outorga pertinente.
17. Diante do exposto, e estando cumpridas as
praxes processuais, opino pelo deferimento do pedido e sugiro o encaminhamento dos autos, acompanhados de minutas dos atos correspondentes, à superiordeliberação do Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do das
Comunicações, autoridade competente para conhecer e decidir do assunto em tela.
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18. Posteriormente, a matéria de ve rá ser apre ciada pelo Congresso Nacional, consoante dispõe o §
3º do art. 223 da Constituição, para que o ato de autorização possa produzir seus efeitos legais.
É o parecer.
Brasília, 21 de fevereiro de 2000. – Adalzira
França Soares de Lucca, Coordenadora-Geral de
Assuntos Jurídicos de Comunicações.
DESPACHO CONJUR/MC Nº 174/2000
Ado to o Pa re cer CONJUR/MC nº 152/2000, que
conclui pelo deferimento do pedido de autorização
para executar Serviço de Radiodifusão Comunitária,
na cidade de Francisco Sá, Estado de Minas Gerais,
formulado pela Associação Cultural dos Moradores e
Amigos do Bairro São Jorge. Remetam-se os autos,
acompanhados de minutas de Portaria e Exposição
de Motivos, à consideração do Exmº Senhor Ministro,
para decisão.
Brasília, 22 de fevereiro de 2000. – Raimunda
Nonata Pires, Consultora Jurídica.
(À Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 31, DE 2001
(Nº 591/2000, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a concessão da Rádio Educadora de Limeira Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda tropical na cidade do Limeira, Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o De creto s/nº, de 4 de setembro de 1998, que renova por
dez anos, a partir de 10 de maio de 1993, a concessão da Rádio Educadora de Limeira Ltda. para explorar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fusão sonora em onda tropical na cidade de Limeira,
Estado de São Paulo.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 1.118, DE 1998
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te do De -
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creto de 4 de setembro de 1998, que ”Renova a concessão da Rádio Educadora de Limeira Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda tropical, na cidade de Limeira, Estado de São Paulo“.
Brasília, 16 de setembro de 1998. – Fernando
Henrique Cardoso, Presidente.
EM Nº 213/MC
Brasília, 31 de julho de 1998
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência o
incluso Processo Administrativo nº 50830.000105/93,
em que a Rádio Educadora de Limeira Ltda., originariamente Rádio Educadora de Limeira S.A., solicita renovação da concessão para explorar serviço de radiodifusãosonora em onda tropical, na cidade de Limeira,
Estado de São Paulo, outorgada conforme Portaria
MVOP nº 400, de 22 de agos to de 1960, cuja úl ti ma re novação ocorreu nos termos do Decreto nº 89.927, de
6 de julho de 1984, publicado no Diário Oficial da
União de 9 seguinte, por dez anos, a partir de 1º de
maio de 1983, cujo prazo residual da outorga foi man tido pelo Decreto de 10 de maio de 1991.
2. Obser vo que o ato de ou tor ga ori gi nal está am parado juridicamente, considerando as disposições
contidas na Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, e no
Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, que a re gulamentou, que consideram como deferidos os pedidos de renovação requeridos na forma devida e não
decididos ao término do prazo de vigência da concessão ou permissão, sendo, por isso, admitido o funcionamento precário das estações, mesmo quando expiradas as respectivas outorgas.
3. Com essas observações, lícito é concluir-se
que a terminação do prazo da outorga ou a pendência
de sua re no va ção, a cur to ou a lon go pra zo, não de ter minam, necessariamente, a extinção do serviço prestado, podendo o processo da renovação ser ultimado.
4. Em sendo renovada a outorga em apreço o
ato cor res pon den te de ve rá as si na lar que a re no va ção
ocorrerá a partir de 1º de maio de 1993.
5. Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regu lamento, Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o assunto à superior consideração de Vossa Excelência
para decisão e submissão da matéria ao Congresso
Nacional, em cumprimento ao § 3º do art. 223 da
Constituição.
Respeitosamente, Luiz Carlos Mendonça de
Barros, Ministro de Estado das Comunicações.
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DECRETO DE 4 DE SETEMBRO DE 1998
Renova a concessão da Rádio Educadora de Limeira Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda
tropical, na cidade de Limeira, Estado de
São Paulo.
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da
Constituição, e nos termos do art. 6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em
vista o que consta do Processo Administrativo nº
50830.000105/93,
Decreta:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, §
3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez
anos, a partir de 1º de maio de 1993, a concessão da
Rádio Educadora de Limeira Ltda., outorgada pela
Portaria MVOP nº 400, de 22 de agosto de 1960, renovada pelo Decreto nº 89.927, de 6 de julho de 1984,
cujo pra zo re si du al da ou tor ga foi man ti do pelo De cre to
de 10 de maio de 1991, para explorar, sem direito de
exclusividade, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
tropical, na cidade de Limeira, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada por este decreto,
reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato so menteproduzirá efeitos legais
após de li be ra ção do Con gressoNacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 4 de setembro de 1998; 177º da Independência e 110º da República.
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PARECER JURÍDICO Nº 312/96
Referência: Processo nº 50830.000105/93
Origem: DRMC/SPO
Assunto: Renovação de Outorga
Interessada: Rádio Educadora de Limeira Ltda.
Ementa: – Concessão para executar serviço de
radiodifusão sonora, cujo prazo teve seu termo final
em 1-5-93.
– Pedido apresentado tempestivamente;
– Re gu la res a si tu a ção téc ni ca e a vida so ci e tá ria.
Conclusão: Pelo deferimento.
A Rádio Educadora de Limeira Ltda., concessionária do serviço de radiodifusão sonora em ondas
tropicais, na cidade de Limeira, Estado de São Paulo, requer renovação do prazo de vigência de sua
concessão, cujo termo final ocorreu em 1º de maio
de 1993.
I – Dos Fatos
1. Mediante Portaria nº 400, de 22 de agosto de
1960, publicada no Diário Oficial da União de 9 de
setembro do mesmo ano, foi outorgada permissão à
Rádio Educadora de Limeira Ltda., para executar, na
cidade de Limeira, Estado de São Paulo, serviço de
radiodifusão sonora em onda tropical.
2. A outorga em apreço foi renovada em duas
oportunidades, sendo a primeira pelo Decreto nº
73.741 de 6 de março de 1974, publicado no Diário
Oficial da União de 7 subseqüente e a segunda
pelo Decreto nº 89.927 de 6 de julho de 1984, publicado no DOU de 9-7-84, já com o tipo societário alterado para ”sociedade limitada“.
3. Cumpre ressaltar que durante o último período de vigência da outorga, a entidade não sofreu
qualquer penalidade, nem tampouco foi advertida,
conforme se verifica na informação do Setor Jurídico
da Seção de Fiscalização desta Delegacia, constante de fl. 28.
II – Do Mérito
4. O CódigoBrasileiro de Telecomunicações, ins tituído pela Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, estabelece os pra zos de 10 (dez) anos para o Ser vi ço de
RadiodifusãoSonora e 15 (quinze) anos para o Serviço de Televisão, que poderão ser renovados por períodos sucessivos e iguais (Art. 33 § 3º) períodos esses mantidos pela atual Constituição (Art. 223 § 5º).
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5. De acordo com o art. 4º da Lei nº 5.785 de 23
de junho de 1972, as entidades que desejarem a renovação do pra zo de suas ou tor gas de ve rão di ri gir re querimento ao órgão competente, no período compre en di do en tre o 6º (sex to) e o 3º (ter ce i ro) mês an te rior ao término do respectivo prazo.
6. A outorga originária da concessão em apreço foi renovada automaticamente até 1º de maio de
1973, conforme determinado no inciso I do Art. 1º da
Lei nº 5.785 de 23 de junho de 1972, motivo pelo
qual o prazo de vigência da outorga passou a ser
contado a partir daquela data, por períodos sucessivos de 10 (dez) anos.
7. Por conseguinte, a renovação aqui pleiteada, deverá ocorrer a partir de 1º de maio de 1993,
sendo que os efeitos jurídicos da outorga foram
mantidos pelo prazo residual, conforme disposto no
Decreto de 10 de maio de 1991, publicado no Diário
Oficial do dia 13 subseqüente.
8. O pedido de renovação da outorga ora em
exame, foi protocolizado nesta Delegacia em 29 de
janeiro de 1993, dentro, pois, do prazo legal (fl. 1).
9. A requerente tem seus quadros, societário e
diretivo aprovados pelo Poder Concedente, com a
seguinte constituição:
Cotistas
Alzira Helena Guimarães
Batistela
Cidmar Antonio Maduro
Bocaiuva
Maria Francisca Amaral
Soares Guimarães
Renato Guimarães Junior
Victorio Lucato (espólio)
Vitorio Bortolan Filho
Total

Cotas

Valor R$

315

11. Consultado o Cadastro Nacional de Radiodifusão verificou-se que a entidade, seus sócios e
dirigentes não ultrapassam os limites fixados pelo
art. 12 e seus parágrafos, do Decreto-Lei nº 236, de
28 de fevereiro de 1967.
12. É regular a situação da concessionária perante o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações – FISTEL, consoante informação de fls. 28.
13. Finalmente, observa-se que o prazo de vigência da outorga deverá ser renovado a partir de 1º
de maio de 1993, tendo em vista a manutenção do
prazo da outorga por Decreto de 10 de maio de
1991.
CONCLUSÃO
Do exposto, concluímos pelo deferimento do
pedido, sugerindo o encaminhamento dos autos à
consideração do Sr. Delegado DRMC/SP para
posterior remessa ao Departamento de Fiscalização
e Outorgas para prosseguimento.
É o parecer “sub-censura”.
Setor Jurídico, 20 de maio de 1996. _ Nilton
Aparecido Leal, Assistente Jurídico.
1) De acordo.
2) Encaminhe-se o processo ao Departamento
de Fiscalização e Outorgas para prosseguimento.
São Paulo, 21 de maio de 1996. – Eduardo
Graziano, Delegado.

9
573
17
9
27
573
1.208

9,00
573,00
17,00
9,00
27,00
573,00
1.208,00

Cargos
Nomes
Diretor-Gerente
Vitorio Bortolan Filho
Diretor Gerente-Substituto Cidmar Antonio Maduro
Bocaiuva

Em função da Alteração Contratual efetuada
em março de 1999, que está sendo encaminhado
para apreciação da Dentel, e posteriormente, para
Registro na JUCESP (Junta Comercial do Estado de
São Paulo), relacionamos abaixo, o novo quadro societário da firma Rádio Educadora de Limeira Ltda.:
Porcentagem
Quotas

Valor

s/Capitsl

Nadir Arca ro Bor to lan

911

R$ 911,00

75,4140%

Bru no Arca ro Bor to lan

096

R$ 96,00

07,9470%

Ma ria Arca ro Bor to lan

096

R$ 96,00

07,9470%

Caio Arcaro Bortolan

096

R$ 96,00

07,9470%

Re na to Gu i ma rães Júnior

009

R$ 96,00

00,7450%

1.208

R$ 9,00

100,00%

Socios

Total

10. A emissora se encontra operando regularmente dentro das características técnicas que lhe
foram atribuídas, conforme laudo de vistoria de fls.
7/8 e informação do Setor de Engenharia constante
de fls. 9 e 23/24.

Limeira, 19 de março de 1999. – Robson Voigt
Bianchi, Técnico em Contabilidade.
(À Comissão de Educação.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 32, DE 2001
(Nº 596/2000, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associaçao de Radiodifusao Comunitária de Itaguaçu a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Itaguaçu, Estado do Espírito Santo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 74, de 21 de março de 2000, que autoriza a Associação de Radiodifusão Comunitária da
Itaguaçu a executar, por três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Itaguaçu, Estado do Espírito Santo.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 561, DE 2000
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante da Portaria nº 74, de 21 de março de 2000,
que autoriza a Associação de Radiodifusão Comunitária de Itaguaçu a executar. pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Itaguaçu, Estado
do Espírito Santo.
Brasília, 27 de abril de 2000. – Fernando Henrique Cardoso, Presidente.
EM nº 74/MC
Brasília. 10 de abril de 2000
Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca.
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
Portaria nº 74 , de 21 de março de 2000. pela qual
autorizei a Associação de Radiodifusão Comunitária
de Itaguaçu a executar o serviço de radiodifusão comunitária, na cidade de Itaguaçu, Estado do Espírito
Santo.

FEVEREIRO 2001

2. Após exame da matéria pelas áreas técnica e
jurídica deste Ministério, as conclusões foram no sentido de que a mencionada entidade cumpriu exigências
da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e da Norma Complementar do mesmo serviço,
aprovada pela Portaria nº 191, de 6 de agosto de
1998.
3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do artigo 223 da Constituição Federal, o ato de autorização somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, acompanhado do Processo Administrativo nº 53660.000523/98 que lhe
deu origem.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.

PORTARIA Nº 74 DE 21 DE MARÇO DE 2000.
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto
nos artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 53660.000523/98, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação de Radiodifusão
Comunitária de ltaguaçu, com sede na Avenida 17
de Fevereiro nº 308 – Centro, na cidade de Itaguaçu, Estado do Espírito Santo, a executar pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária naquela localidade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612. de 19 de fevereiro de 1998 leis subseqüentes, seus regulamentos e normas complementares.
Art 3º A entidade fica autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 19º48’10"S e longitude
em 40º51’24"W. utilizando a freqüência de 105.9
MHZ.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição. devendo a
entidade iniciar a execução do serviço no prazo de
seis meses a contar da data de publicação do ato de
deliberação.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 33, DE 2001
(Nº 574/2000, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a permissão
da Rádio Itapema FM de Florianópolis Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Florianópolis, Estado de Santa Catarina.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por taria nº 167, de 18 de ou tu bro de 1999, que re no va por
dez anos, a partir de 29 de setembro de 1995, a permissão da Rádio Itapema FM de Florianópolis Ltda.
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 248, DE 2000
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos ter mos do ar ti go 49 in ci so XII, com bi na do com
o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, o ato constante da Portaria nº 167, de 18
de ou tu bro de 1999, que re no va, por dez anos, a par tir de
29 de setembro de 1995, a permissão outorgada originariamente a Diário da Manhã Ltda., transferida para a
Rádio Itapema FM de Florianópolis Ltda. para explorar
sem direito de exclusividade serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina.
Brasília, 22 de fevereiro de 2000.– Fernando
Henrique Cardoso – Presidente.
EM Nº 260/MC
Brasília, 31 de dezembro de 1999
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
inclusa Portaria nº 167, de 18 de outubro de 1999,
pela qual renovei a permissão para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina,
outorgada originariamente a Diário da Manhã Ltda.,
pela Portaria nº 786, de 23 de setembro de 1975, renovada nos termos da Portaria nº 134, de 15 de maio
de 1986, e transferida para a Rádio Itapema FM de
Florianópolis Ltda., pela Portaria nº 241, de 29 de no vembro de 1989.
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2. Os órgãos competentes deste Ministério manifestaram-se sobre o pedi do, con si de ran do-o ins tru ído de acordo com a legislação aplicável, o que me le vou a deferir o requerimento de renovação.
3. Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 223
da Cons ti tu i ção, o ato de re no va ção so men te pro du zirá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na cional, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato, acompanhado do Processo Administrativo nº
53820.000548/95, que lhe deu origem.
Respeitosamente,– Pi men ta da Ve i ga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 167, DE 18 DE OUTUBRO DE 1999
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art.
6º, inciso II, do De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de
1983, e tendo em vista que cons ta do pro ces so Admi nistrativo nº 53820.000548/95, resolve:
Art. 1º Re no var, de acor do com o art. 33, § 3º, da
Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, por dez anos, a
partir de 29 de setembro de 1995, a permissão para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, outorgada originariamente a Diário da Manhã Ltda., pela
Por ta ria nº 786, de 23 de se tem bro de 1975, re no va da
pela Portaria nº 134, de 15 de maio de 1986, e transfe ri da para a Rá dio Ita pe ma FM de flo ri a nó po lis Ltda.,
pela Portaria nº 241, de 29 de novembro de 1989.
Art. 2º A exploração do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por esta Portaria, regerse-á
pelo Código Brasi le i ro de telecomunicações, leis sub sequentes e seus regulamentos.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
PARECER/SEJUR/DRMC/SC Nº 10/97
Referência: Processo Nº 53820.000548/95.
Origem: Secom/DRMC/SC.
Assunto: Renovação de Outorga.
Ementa: Concessão para execução de serviço de
radiodifusão sonora, cujo prazo teve seu termo final em
29-9-95. Pedido apresentado intempestivamente. Regulares a situação técnica e a vida societária.
Conclusão: Pelo Deferimento.
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Rá dio Ita pe ma Fm de Flo ri a nó po lis ltda, per mis sionária do serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Florianópolis, SC,
requer renovação do prazo de vigência de sua permissão, cujo termo final ocorreu em 29-09-95.
I – Dos Fatos
Mediante Portaria MVOP nº 786, de 23 de setembro de 1975, DOU de 29 de setembro de 1975, foi outorgada permissão a Rádio Itapema FM de Florianópolis
Ltda. para executar o serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Florianópolis–SC.
A outorga de permissão, em questão, começou
a vigorar em 29 de setembro de 1975, data da publicação da Portaria de permissão no DOU.
A permissão em tela foi objeto de uma transferência indireta, conforme EM nº 124/82 – GM, de 22
de ju lho de 1982 e ob je to de uma trans fe rên cia di re ta,
con for me Por ta ria nº 241, de 29 de no vem bro de l989.
Cumpre ressaltar que, durante o período de vigência da outorga, a entidade sofreu penas e foi advertida,
conformeseverificaemseusassentamentos cadastrais.
As punições aplicadas foram as seguintes: 1
(uma) advertência e 4 (quatro) multas, conforme documento fls. 38 dos autos.
De acordo com os registros desta Delegacia,informo
que as penas foram cumpridas e as multas foram pagas.
II – Do Mérito
O Código Brasileiro de Telecomunicações, instituído pela Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, estabelece os pra zos de 10 (dez) anos paro o ser vi ço de
radiodifusão sonora e 15 (quinze) para o serviço de
Telecomunicações que poderão ser renovados por
períodos sucessivos e iguais (art. 33, § 3º), períodos
esse man ti dos pela atu al Cons ti tu i ção (art. 223, § 5º).
De acordo com o art. 4º, da Lei nº 5.785, de 23
de junho de 1972, as entidades que desejarem a renovação do prazo de sua outorga, deverão dirigir requerimento ao órgão competente, no período compre en di do en tre o 6º (sex to) e o 3º (ter ce i ro) mês an te rior ao término do respectivo prazo.
O pedido de renovação da outorga foi protocolizado nestaDelegacia dia 29-9-95, intempestivamente, pois
de acordo com o disposto na Lei de Renovação pedido
deveria ser apresentado entre 29-3-95 e 29-6-95.
A entidade obteve a última renovação mediante
Portaria nº 134, de 15 de maio de 1986, DOU de 19 de
maio de 1986.
A requerente tem seus quadros societário apro vado pela Portaria nº 93, de 23 de setembro de 1994,
com a seguinte composição:

Quotistas
Nº de Quotas
Nélson Pacheco Sirotsky
980.000
Marcelo Sirotsky
10.000
Fernando José S. de miranda 10.000
Total
1.000.000
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Valor CR$
980.000,00
10.000,00
10.000,00
1.000.000,00

A emissora encontra-se operando regularmente,
den tro das ca rac te rís ti cas téc ni cas que lhe fo ram atri buídas, conforme indica o setor de engenharia a fls. 39 e
40 dos autos.
É regular a situação da concessionária perante
o Fundo de Fiscalização das Comunicações –
FISTEL, consoante informação de fl. 37.
Consultado o Cadastro Nacional de Radiodifusão,
verficiou-se: a entidade, seus sócios e dirigentes não ultrapassam os limites fixados pelo art. 12 e seus parágrafos, do Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967.
Finalmente, observa-se que o prazo de vigência
da outorga deverá ser renovado a partir de 29 de setembro de 1995.
Conclusão
Do ex pos to, con clu í mos pelo de fe ri men to do pedido, sugerindo o encaminhamento dos autos ao Departamento de Outorgas, que o enviará à Consultoria
Jurídica para prosseguimento.
É o parecer sub censura.
Florianópolis, 15 de abril de 1997. – Secundino
da C. Lemos, Advogado, OAB/SC-11.066.
(À Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 34, DE 2001
(Nº 597/2000, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária e Cultural Teresense a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Santa Teresa, Estado
do Espírito Santo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por taria nº 83, de 21 de março de 2000, que autoriza a
Associação Comunitária e Cultural Teresense a executar, por três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Santa Teresa, Estado do Espírito Santo.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 593, DE 2000
Senhores Membros do Congresso Nacional,
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Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto a apreciação de Vossas Excelências, acom pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Estado das Comunicações, o ato constante da
Por ta ria nº 83, de 21 de mar ço de 2000, que au to ri za a
Associação Comunitária e Cultural Teresense a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Santa Teresa, Estado do Espirito Santo.
Bra sí lia, 3 de maio de 2000. – Fer nan do Hen rique Cardoso, Presidente.
EM Nº 64/MC
Brasília, 10 de abril de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
Por ta ria nº 83, de 21 de mar ço de 2000, pela qual au torizei a Associação Comunitária e Cultural Teresense a executar o serviço de radiodifusão comunitária,
na ci da de de San ta Te re sa, Esta do do Espí ri to San to.
2. Após exame da ma té ria pe las áre as téc ni ca e jurídica deste Ministério, as conclusões foram no sentido
de que a mencionadaentidadecumpriu as exigências da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado
pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, e da Norma Complementar do mesmo serviço aprovada pela
Portaria nº 191, de 6 de agosto de 1998.
3. O mandamento constitucional inscrito no § 3º do
artigo223determinaautorizaçãosomenteproduziráefeitos legais após deliberação do Congresso Nacional.
4. Faço juntar a documentação de origem, consubstanciadanos autos Administrativo nº 53660.000826/98
com a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 83, DE 21 DE MARÇO DE 2000
O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções no uso
de suas atribuições considerando o disposto nos artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998 e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53660.000826/98, resolve:
Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tural Teresense com sede na Travessa Forturato Broilo nº
21, So bra do, Sala 1 - Cen tro, na ci da de de San ta Te re sa,
Estado do Espírito Santo a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade. serviço de radiodifusão comunitária naquela localidade.
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Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes.
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com
o sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge ográficas com latitude em 19º55’56"S e longitude em
40º36’18"W utilizando a freqüência de 105,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos do
§ 3º, do art. 223 da Constituição, devendo a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
Ata da Reunião de Fundação da Associação
Comunitária e Cultural Teresense
– ASCOM –
Aos vinte e oito dias do mês de Outubro de mil
novecentos e noventa e oito, na sala localizada na
Travessa Fortunato Broilo, N. 21 (sobrado), em Santa
Teresa – Espírito Santo, às 19:00 hs, realizou-se com
a pre sen ça de: Dymas Espín du la Ros si, Bel mi ro Pe ri ni, Arman do Alme rio Bor to li ni, Edi mar Espín du la Rossi, José Paulo Macci, Jabes de Oliveira Lima, Hélio
Antô nio Bra ga, Rey nal do Mer lo Jú ni or, Edi nal do Rossi, José Eli as Val lan dro e Step hen Ros si, re u nião para
a apreciação e aprovação do Estatuto de Organização da Associação supracitada. Com a palavra o Dr.
Dymas Espíndula Rossi, falou dos objetivos da Asso ciação e da necessidade de existir um Órgão para incentivar e divulgar eventos culturais das Comunidades, bem como promover seus costumes e tradições.
Em seguida foi lido o Projeto do Estatuto da Associação ten do sido dis cu ti do e apro va do por to dos os pre sentes. A seguir foi constituída, por votação entre os
presentes, a primeira Diretoria assim constituída:
Dymas Espíndula Rossi (Presidente); Belmiro Perini
(Vice-Presidente); Armando Almerio Bortolini (Secretário); Edimar Espíndula Rossi (Vice-Secretário);
Reynaldo Merlo Júnior (Tesoreiro); e Jabes de Oliveira Lima (Vice-Te sou re i ro). Na oca sião foi ele i to o Con selho Fiscal constituído dos seguintes associados:
Héli o Antônio Braga, José Paulo Macci, e José Elias
Vallandro. Foi também proposto a Assembléia Geral
pelo Presidente eleito, a contribuição de R$ 100,00
(cem reais) por sócio fundador para a constituição do
fundo de Organização da Associação Comunitária e
Cultural Teresense (ASCOM), que foi aprovado. Foi
ainda aprovado na Assembléia, reuniões ordinárias
mensais para a apreciação, discussão e aprovação
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de as sun tos de in te res se da ASCOM. Nada mais sen do tratado na presente Assembléia, foi encerrada e
eu Armando Almerio Bortolini lavrei a presente Ata
que vai assinada por mim e pelos demais presentes.
Santa Teresa, ES, 28 de Outubro de 1998. Assinam:
Armando Almerio Bortolini, Dymas Espíndula Rossi,
Edimar Espíndula Ros si, Bel mi ro Pe ri ni, Ja bes de Oli veira Lima, Reynaldo Merlo Júnior, José Elias Vallandro, José Paulo Macci, Hélio Antônio Braga e Stephen Rossi.
Santa Teresa (ES), 4 de novembro de 1999. –
Dr. Dymas Espíndula Rossi, Presidente.
(À Comissão de Educação.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 35, DE 2001
(Nº 598/2000, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação dos Moradores do Bairro Alvorada a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Belo Campo, Estado
da Bahia
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por taria nº 61, de 21 de março de 2000, que autoriza a
Associação dos Moradores do Bairro Alvorada a executar, por três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Belo Campo, Estado da Bahia
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 597 DE 2000
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Estado das Comunicações, o ato constante da
Por ta ria nº 61, de 21 de mar ço de 2000, que au to ri za a
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Asso ci a ção dos Mo ra do res do Ba ir ro Alvo ra da a exe cutar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivi da de, ser vi ço de radiodifusão comunitária na cidade
de Belo Campo, Estado da Bahia.
Brasília, 3 de maio de 2000. – Fer nan do Hen rique Cardoso.
EM Nº 70/MC
Brasília, 10 de abril de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da Republica,
Submeto a apreciação de Vossa Excelência a
Portaria nº 61 de 21 de março de 2000, pela qual autorizei a Associacão dos Moradores do Bairro Alvorada a executor o serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Belo Campo Estado da Bahia.
2. Após exame da matéria pelas áreas técnica e
jurídicadeste Mi nis té rio as con clu sões fo ram no sen ti do
de que a mencionada entidade cumpriu as exigências
da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprova do pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de 1998, e da
Norma Complementar do mesmo serviço, aprovada
pela Portaria nº 191, de 6 de agosto de 1998
3. O mandamento constitucional inscrito no § 3º
do artigo 223 determina que o ato de autorização somente produzirá efeitos legais após deliberação do
Congresso Nacional
4. Faço juntar a documentação de origem. consubstanciada nos autos do Processo Administrativo nº
53640001280/98 com a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 61, DE 21 DE MARÇO DE 2000
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998 e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53640001280/98, resolve:
Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a cão dos Mo ra do res do
Bairro Alvorada, com sede na Rua Almino Ferraz de
Almeida s/nº Alvorada, na cidade de Belo Campo
Estado da Bahia a executar pelo prazo de três anos
sem direito de exclusividade servico de radiodifusão
comunitária naquela localidade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-a pela Lei nº
9.612 de 19 fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
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Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 15º02’16"S e longitude em
41º15’31"W utilizando a frequência de 87,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzira efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional nos termos
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do § 3º do art 223 da Constituição devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses
a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra ção.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 36, DE 2001
(Nº 601/2000, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação de Moradores do Bairro Rúbia a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Nova Venécia, Estado
do Espírito Santo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por taria nº 65, de 21 de março de 2000, que autoriza a
Asso ci a ção de Mo ra do res do Ba ir ro Rú bia a exe cu tar,
por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de
radiodifusão comunitária na cidade de Nova Venécia,
Estado do Espírito Santo.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 602, DE 2000
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Estado das Comunicações, o ato constante da
Portaria nº 65, de 21 de março de 2000, que autoriza
a Associação de Moradores do Bairro Rúbia a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Nova Venécia, Estado do Espírito Santo.
Brasília, 2 de maio de 2000. – Fernando Henrique Cardoso.
EM Nº 30 MC
Brasília, 10 de abril de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto a apreciação de Vossa Excelência a
Portaria nº 65, de 21 de março de 2000 pela qual au torizei a Associação de Moradores do Bairro Rúbia a
executar o serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Nova Venécia Estado do Espírito Santo.
2. Após exame da matéria pelas áre as téc ni ca e
jurídica deste Ministério as conclusões foram no sentido
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ne que a mencionadaentidade cumpriu as exigênciasda
Lei nº 9612. de 19 de fevereiro oe 1998 do Regulamento
do Serviço de Radiodifusão Comunitária aprovado pelo
Decreto nº 2.615, de 3 de fevereiro de 1998 e da Norma
Complementar do mesmo serviço aprovada pela Portaria nº 191, de 6 de agosto de 1998.
3. O mandamento constitucional inscrito no § 3º
do artigo 223 determina que o ato de autorização somente produzirá efeitos legais após deliberação do
Congresso Nacional.
4. Faço juntar a documentação de origem consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 53660 000694/98 com a finalidade de subsidiar os
trabalhos finais.
Respeitosamente – Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 65, DE 21 DE MARÇO DE 2000
O Ministro de Estado das Co municações no
uso de suas atribuições, con siderando o dis pos to
nos ar tigos 10 e 19 do Decreto nº 2615, de 3 de
junho de 1998, e tendo em vista o que consta do
Processo Administrativo nº 53660.000694/98 resol ve:
Art. 1º Autorizar a Associação de Moradores
do Bairro Rúbia com sede na Rua Calegari com
Placidino Ângelo Freitas nº 276 Bairro Rúbia na cidade de Nova Venécia, Estado do Espírito Santo a
executar pelo prazo de três anos sem direito de exclusividade serviço de radiodifusão comunitária naquela localidade.
Art. 2º Esta auto ri za ção re ger-se-á pela Lei
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes seus re gulamentos e normas com plementares.
Art. 3º A enti da de fica au torizada a operar
com o sistema ir radiante loca li za do nas co or denadas geográficas com latitude em 18º42’18"S e
longitude em 40º23’48"W utilizando a fre qüência
de 104,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzira efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição devendo a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de seis
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meses a contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
Ata de Posse da nova diretoria da AMBRU Associação de Moradores do Bairro Rúbia-Nova
Venécia/ES para o biênio 1999/2000.
Aos vinte nove do mês de janeiro de mil novecentos e noventa e nove, na sede da Associação dos
Moradores do Bairro Rúbia - AMBRU, às dezenove
horas, teve início uma Assembléia com a presença
dos associados, da atual Diretoria, como também da
nova Diretoria eleita pelos associados para novo Biê nio. Esta Assembléia tem como objetivo a posse dos
novos membros da Diretoria e Conselho Fiscal Izaltina So a res San to Sil va co me çou a as sem bléia len do a
ata da posse da nova Diretoria. Presidente - Reinaldo
Calimam, vice-pre si den te - José Pet te ne, Di re to ra Secretária - Maria Arlete Francisco Rosa, Segunda Secretária - Rita Rodrigues Dias, Primeiro Tesoureiro João Carlos Machado e Segunda Tesoureira - Maria
Lúcia de Lima Bolsanello. A presidente Maria da Paixão Oliveira Alves chamou para compor a mesa a Di retoria empossadaestava presente também a Diretoria anterior com todos os seus membros, representando o prefeito Francisco Diomar Forza, estava Ger ceu Francisqueto e Lair Gonçalves Guimarães. Lair
Gonçalves Guimarães falou em nome de Forza, pedindo desculpa pela sua ausência e que a prefeitura
estará do lado da Associação Maria da Paixão agradeceu, como seu Pedro Ricardo Nascimento, Adilson
Gualberto, Izaltina Soares Santos Silva, José Agostinho Pezzim, Gerceu Francisqueto falou também da
ausência do prefeito e parabenizou a associação e
disse que a área dele é a liderança do Bairro dando
sugestões para todos. Os líderes do Bairro deram
bons exemplos e trabalharam bem representando
cada um perante a prefeitura. Ele disse ainda que a
nova Diretoria empossada dará sustentação agora
em di an te para o Ba ir ro. Mart ha Fan ta cel le fa lou a respeito da liderança comunitária e a sua importância
antes de haver ele i ção. Nes ta Assem bléia hou ve também eleição para líderes comunitários. Foram eleitos
Maria da Paixão Oliveira Alves, Adilson Gualberto,
Re i nal do Ca li mam, José Pet te ne, Eva Bis, Ma ria Arle te, Fran cis co Rosa, He len Se bim e Eu ni ce. Nada mais
ha ven do a tra tar a Assem bléia foi en cer ra da e eu, Ma ria Lúcia de Lima Bolsanello, Diretora Secretária des -
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ta Associação, lavrei a presente ata que será lida e
assinada por mim e por todos os membros da Diretoria e Conselho Fiscal presente. As demais assinaturas constam no livro de presença.
Maria Lúcia de Lima Bolsanello, Se cre tá ria da
Ambru.

( À Comisão de Educação.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 37, DE 2001
(Nº 474/2000, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a concessão
da Rádio Educacional e Cultural de Uberlândia Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade
de Uberlândia, Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o
Decreto s/nº, de 6 de abril de 1998, que renova
por dez anos, a par tir de 1º de maio de 1994, a
concessão da Rá dio Educacional e Cul tural de
Uberlândia Ltda. para explorar, sem dire i to de exclusividade, servi ço de ra diodifusão sonora em
onda média na cidade de Uber lândia, Estado de
Minas Ge rais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 416, DE 1998
Senhores Membros do Congresso Nacional.
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Nos termos do artigo 49 inciso XII, com bi nado com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências.
acompanhado de Exposição de Motivos do Se nhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante do Decreto de 6 de abril de 1998, que “Renova a concessão da Rádio Educacional e Cul tural
de Uberlândia Ltda., para explorar serviço de ra diodifusão sonora em onda média na cidade de
Uberlândia “Estado de Minas Gerais“.
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novação ocorrerá a partir de 12 de maio de 1994.
5. Nessa conformidade. e em observância ao
que dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Re gulamento, Decreto nº 88.066, de 1983 submeto o
assunto à superior consideração de Vossa Excelência para decisão e submissão da matéria ao
Congresso Nacional, em cumprimento ao § 3º do
art. 223, da Constituição.
Respeitosamente, Sérgio Motta, Ministro de
Estado das Comunicações.

Brasília, 8 de abril de 1998. – Fernando Henrique Cardoso, Presidente.
DECRETO DE 6 DE ABRIL DE 1998
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 68, IMC, DE 20 DE
MARÇO DE 1998, DO SR. MINISTRO DE ESTADO
DAS COMUNICAÇÕES
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Sub me to à con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia
o
incluso
Processo
Administrativo
nº
50710.000109/94, em que a Rádio Educacional e
Cultural de Uberlândia Ltda. solicita re novação da
concessão para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Uberlândia,
Estado de Minas Gerais, outorgada conforme Portaria MJNI nº 257-B, de 30 de maio de 1962, renovada nos termos do Decreto nº 89.713, de 29 de maio
de 1984. cujo prazo residual da outorga foi mantido
pelo Decreto de 10 de maio de 1991.
2. Observe-se que o pedido em questão foi intempes ti va men te apre sen ta do a este Mi nis té rio,
em 24 de fe ve re i ro de 1994, o que não se cons titui em obs tá cu lo à re novação, pois que o ato de
ou tor ga ori gi nal está am pa ra do ju ri di ca men te,
con si de ran do as dispo si ções con ti das na Lei nº
5.785, de 23 de ju nho de 1972, e no Decre to nº
88.066, de 26 de ja ne i ro de 1983, que a re gu lamen tou, ad mi tin do-se o fun ci o na men to precá rio
das es ta ções, mes mo quan do expi ra das as respec ti vas ou torgas.
3. Com essas observações, lí cito é con cluir-se que a ter minação do prazo da outor ga ou a
pendência de sua renovação a cur to ou a longo
prazo não deter mi nam necessariamente a extinção do ser viço prestado po dendo o processo da
renovação ser ultimado.
4. Em sen do re no va da a ou tor ga em apre ço
o ato cor res pon den te deve rá as si na lar que a re-

Renova a concessão da Rádio Educacional e Cultural de Uberlândia Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais.
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 8º inciso IV, e 223 da
Constituição, e nos termos do art. 6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo nº
50710.000109/94, decreta:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art 33,
§ 3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962,
por dez anos, a par tir de 1º de maio de 1994, a
concessão da Rádio Educa ci o nal e Cultura de
Uberlândia Ltda., outorgada pela Por ta ria MJNI
nº 257-B, de 30 de maio de 1962,e renovada pelo
Decreto nº 89.713, de 29 de maio de 1984, sen do
mantido o prazo re sidual da outor ga conforme
Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar,
sem direito de exclusividade, servi ço de radi o difusão sonora em onda média, na cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerai s.
Parágrafo úni co. A exploração do ser vi ço de
radiodifusão, cuja outor ga é renovada por este
Decreto, re ger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus re gulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzira efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 6 de abril de 1998; 177º da Independência e 110º da República. – Fernando Henrique
Cardoso.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 38, DE 2001
(Nº 476/2000, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Colonial FM Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de São João Del Rei, Estado de Minas
Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por taria nº 80, de 12 de ju lho de 1999, que re no va por dez
anos, a par tir de 23 de ju nho de 1997, a per mis são
outorgada à Rádio Colonial FM Ltda. para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade de São
João Del Rei, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 1.106, DE 1999
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Estado das Comunicações, o ato constante da
Portaria nº 80, de 12 de julho de 1999, que renova a
permissão outorgada à Rádio Colonial FM Ltda., para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de São João Dei Rei, Estado de Minas Gerais.
Brasília, 12 de agosto de 1999. – Fernando
Henrique Cardoso.
EM Nº 127/MC
Brasília, 4 de agosto de 1999
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
inclusa Portaria nº 80, de 12 de julho de 1999, pela
qual renovei a permissão outorgada à Rádio Colonial
FM Ltda., con for me Por ta ria nº 157, de 22 de ju nho de
1987, publicada em 23 de junho de 1987, para explorar o serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de São João Del Rei, Estado de
Minas Gerais.
2. Os órgãos competentes deste Ministério manifestaram-se sobre o pedido, considerando-o instrui-
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do de acordo com a legislação apli cá vel; o que me le vou a deferir o requerimento de renovação.
3. Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 223
da Cons ti tu i ção, o ato de re no va ção so men te pro du zirá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na cional, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato, acompanhado do Processo Administrativo nº
53710.000313/97, que lhe deu origem.
Respeitosamente,– Pi men ta da Ve i ga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 80, DE 12 DE JULHO DE 1999
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições conforme o disposto no art.
6º, inciso II, do De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53710.000313/97, resolve
Art. 1º Renovar, de acordo com o art. 33, § 3º da
Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, por dez anos, a
partir de 23 de junho de 1997, a permissão outorgada
à Rádio Colonial FM Ltda., conforme Portaria nº 157,
de 22 de junho de 1987, publicada no Diário Oficial
da União em 23 seguinte, para explorar, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de são João Dei Rei,
Estado de Minas Gerais.
Art. 2º A exploração do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por esta Portaria, reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes e seus regulamentos
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223, da Constituição.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
PARECER CONJUR/MC Nº 434/99
Referência: Processo nº 53710.000313/97
Origem: Delegacia do MC no Estado de Minas
Gerais
Interessada: Rádio Colonial FM Ltda.
Assunto: Renovação de outorga.
Ementa: Permissão para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, cujo
prazo teve seu ter mo em 23 de ju nho de 1997. Pe di do
apresentado tempestivamente. Regulares a situação
técnica e a vida societária.
Conclusão: Pelo deferimento do pedido.
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A Rádio Colonial FM Ltda., permissionária do
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de São João Del Rei, Estado de Minas Gerais, requer a renovação do prazo de vigência
de sua per mis são, cujo ter mo ocor reu em 23 de ju nho
de 1997.
2. Mediante Portaria nº 157, de 22 de junho de
1987, foi outorgada permissão à Rádio Colonial FM
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de São João DeL
Rei, Estado de Minas Gerais.
3. A outorga em questão começou a vigorar
em 23 de junho de 1987, data de publicação da correspondente portaria de permissão no Diário Oficial da União.
4. O Código Brasileiro de Telecomunicações,
instituído pela Lei nº 4.117, de 27 de agosto de
1962, estabelece prazos de outorga de 10 (dez)
anos, para o serviço de radiodifusão sonora, e de 15
(quinze) anos para o serviço de televisão, que poderão ser renovados por períodos sucessivos e iguais
(art. 33 – § 3º), períodos esses mantidos pela atual
Constituição (art. 223 – § 5º)
5. Por sua vez, o Regulamento dos Ser viços de De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de
1963, declara:
“Art. 27. Os prazos de concessão e per missão serão de 10 (dez) anos para o servi ço de radi o di fu são sonora e de 15 (quinze) anos para o
de televisão”.
6. De acordo com o ar ti go 4º da Lei nº 5.785,
de 23 de junho de 1972, as entidades que de se jarem a renovação do prazo de sua ou torga, deverão dirigir re querimento ao ór gão com petente, no
pe río do compre en di do en tre o 6º (sexto) e o 3º
(terceiro) mês, ante ri o res ao tér mino do res pec tivo prazo.
7. O pra zo de vi gên cia des ta per mis são teve seu
termo em 23 de junho de 1997, sendo que o pedido
de renovação foi protocolizado na Delegacia do MC
no Estado de Minas Gerais em 20 de março de 1997
(fls. 1), tempestivamente portanto.
8. A renovação deverá ocorrer a partir de 23 de
junho de 1997.
9. A peticionária tem seus quadros societário e
diretivo aprovados pela Portaria nº 190, de 19 de dezembro de 1994, cujos legais decorrentes foram
aprovados pela Portaria nº 31, de 17 de março de
1995, com a seguinte composição:
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Cotistas
Cotas
Andréa Neves da Cunha
30.000
João Bosco de Castro Teixeira
10.000
Mário Sérgio Marinho Gonçalves
10.000
Tancredo Augusto Tolentino Neves
50.000
Total
100.000
Gerente – Andréa Neves da Cunha
10. Vale ressaltar que, durante o período de vigência da outorga, a entidade sofreu advertência, conforme
se verifica de seus assentamentos cadastratuais.
11. A emissora se encontra operando regularmente dentro das características técnicas que lhe foram atribuídas (fls. 26).
12. É regular a situação da permissionária perante o Fun do de Fis ca li za ção das Te le co mu ni ca ções
– FISTEL, consoante informação de fls. nº 27.
13. A outorga original está amparada juridicamente nos termos do que dispõem a Lei nº 5.785, de
1972, e o Decreto nº 88.066, de 1983, eis que o pedido de sua renovação foi apresentado na forma devida, no prazo legal e com a documentação hábil.
14. Nos termos da lei, o pedido ter-se-á como
deferido ao termo da respectiva concessão ou permissão, funcionamento, em caráter precário, dos ser viços outorgados e não renovados em tempo hábil,
concluindo-se, desta forma, que a terminação do prazo
da permissão ou a pendência da sua renovação, a curto
ou a longo prazo, não determinam, necessariamente, a
extinção do serviço prestado.
15. Mediante o exposto, opino pelo deferimento do
pedido e sugiro o encaminhamento dos autos ao Exmº
Sr. Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, para de ci são.
16. Pos te ri or men te, de acor do com o ar ti go 223,
§ 3º da Constituição, a matéria deverá ser apreciada
pelo Congresso Nacional, a fim de que o ato de renovação possa produzir seus efeitos legais.
É o Parecer “sub censura”.
Brasília, 16 de junho de 1999. – Zilda Beatriz
Silva de Campos Abreu, Advogada.
De acordo. À consideração da Srª Coordenadora-Geral de Assuntos Jurídicos de Comunicações.
Brasília, 16 de ju nho de 1999. – Ma ria da Gló ria
Tuxi F. Santos, Coordenadora.
(À Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 39, DE 2001
(Nº 551/2000, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
à Fundação Educativa e Cultural São
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Francisco para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na cidade de Itaúna, Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 211, de 8 de dezembro de 1999, que
outorga permissão à Fundação Educativa e
Cultural São Francisco para executar, por dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada,
com fins exclusivamente educativos, na cidade
de Itaúna, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 50 DE 2000
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do ar tigo 49, inci so XII, com binado com o § 3º do ar tigo 223, da Constituição
Federal, submeto a apre ciação de Vossas Excelências, acom panhado de Exposição de Motivos
do Se nhor Ministro de Estado das Comu ni cações, o ato constan te da Porta ria nº 211, de 8 de
dezembro de 1999, que outorga per missão à
Fundação Educativa e Cultural São Francis co
para executar, pelo prazo dez anos, sem dire i to
de exclusividade, servi ço de radi o di fu são sonora
em fre qüência modulada, com fins exclu si va mente educativos, na cidade de Ita úna, Estado de Minas Ge rais.
Brasília. 6 de janeiro de 2000. – Fernando
Henrique Cardoso.
EM Nº 222 IMC
Brasília, 17 de dezembro de 1999
Excelentíssimo Se nhor Pre si den te da Re pú blica,
Encaminho a Vossa Excelência o Processo
Administrativo nº 53710.000418/98, de interesse da
Fundação Educativa e Cultural São Francisco,
objeto de permissão para executar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, com
fins exclusivamente educativos, na cidade de Itaúna,
Estado de Minas Gerais.
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2. De acordo com o art. 13, § 1º do
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro
de 1963, com a redação que lhe foi dada pelo
Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996, não
dependerá de edital a outorga para execução de
serviço de radiodifusão com fins exclusivamente
educativos.
3. Cumpre ressaltar que o pedido encontra-se
devidamente instruído, de acordo com a legislação
aplicável, demonstrando possuir a entidade as
qualificações exigidas para a execução do serviço, o
que me levou a outorgar a permissão, nos termos
da inclusa Portaria.
4. Esclareço que, nos termos do § 3º do art.
223 da Constituição, o ato de outorga somente
produzirá efeitos legais após deliberação do
Congresso Nacional, para onde solicito seja
encaminhado o referido ato, acompanhado do
processo que lhe deu origem.
Respeitosamente, – Pimenta da
Ministro de Estado das Comunicações.

Veiga,

PORTARIA Nº 211,
DE 8 DE DEZEMBRO DE 1999
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto no
Art. 13, § 1º, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de
ou tu bro de 1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo
Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
nº 53710.000418/98, resolve:
Art. 1º Outorgar permissão à Fundação Edu cativa e Cultural São Francisco 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 Itaúna, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º A permissão ora outorgada reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes,
regulamentos
e
obrigações
assumidas pela outorgada.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos
legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 42. Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
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Jurídicas, na cidade de Itaúna-MG, o Conselho
Diretor está assim
constituído:
6. CONSELHO DIRETOR

PARECER Nº 182/99-DOUL
Referência: Processo nº 53710.000418/98
Interessada: Fundação Educativa e Cultural
São Francisco
Assunto:Outorga de serviço de radiodifusão.
Ementa: – Independe de edital a outorga para
serviço
de
radiodifusão
com
finalidade
exclusivamente educativa.
– Atendimento das exigências estabelecidas no
Regulamento dos Serviços de Ra di o di fu são e na Portaria Interministerial nº 651/99.
Conclusão: Pelo deferimento
I – Dos Fatos
A Fundação Educativa e Cul tural São Fran cisco,
com sede na cidade de Itaúna, Estado de Minas
Gerais, requer lhe seja outorgada permissão para
executar o serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, com finalidade exclusivamente
educativa, mediante a utilização do canal 211 E.
2. Trata-se de uma fundação de direito privado,
sem fins lucrativos, com autonomia patrimonial,
administrativa e financeira, cujo objetivo principal é
promover, mediante concessão ou permissão,
programas informativos, culturais e recreativos pela
rádio e outros meios de comunicação.
3. Para atender aos requisitos estabelecidos
pela legislação de radiodifusão, a entidade
apresentou a documentação pertinente, a qual
mereceu parecer favorável do Setor Jurídico da
Delegacia do Ministério das Comunicações (fls.103).
4. Os estatutos da entidade, registrados no
Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, na
Comarca de Itaúna, no Estado de Minas Gerais,
apontado no Protocolo A-VI fls. 196, sob o número de
ordem 7.733, em 19 de maio de 1997, no livro de
registro civil de pessoas jurídicas, preenchem os
requisitos dó Código Civil Brasileiro e se encontram
de acordo com a legislação específica de
radiodifusão:
5. De acordo com os artigos 13 e 14 do Estatuto
e, conforme Ata da Assembléia Geral lavrada em 08
de março de 1998, devidamente registrada em
20.04.98, sob o no 8.390, no Cartório de Registro de
Títulos, Documentos e Registro Civil de Pessoas

Cargos
Diretora Presidente

Nomes
Jane Mirian Campos de
Freitas
Diretor Vice-Presidente
Pablo Luiz Romão
Diretora Administrativa
Alzira Silveira Vaz
Antunes
7. De acordo com seus estatutos, a
representação judicial e extrajudicial da requerente é
competência do Diretor Presidente.
8. A Fundação adotará em suas transmissões,
a denominação de fan ta sia Fundação São Fran cisco.
II – Do Mérito
9. A outorga de permissão, concessão e
executar serviço de radiodifusão sonora e de sons e
imagens Constituição Federal (letra a, inciso XII, do
art. 21).
9. É também a Carta Magna, em seu art. 223,
Executivo, com pe tên cia para ou tor gar con ces são, permis são re fe ri do ser vi ço, ao tem po em que con di ci o na a
eficácia do deliberação do Congresso Nacional.
10. O Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31
de outubro de 1963, em seu art. 13, com a redação
que lhe foi dada pelo Decreto nº 2.108, de 24 de
dezembro de 1996, publicado no DE.O.U. de 26
subseqüente, dispensa a publicação de edital para a
outorga de serviço de radiodifusão com fins
exclusivamente educativos.
“Art. 13 ...............................................................
§ 1º - É dispensável a licitação para outorga
para execução de Serviços de Radiodifusão com fins
exclusivamente educativos".
11. A documentação instrutória que informa o
pedido tanto quanto à entidade, tanto quanto aos
seus diretores, está completa e em ordem. A entidade
encaminhou a declaração prevista na Portaria
Interministerial nº 651, de 15 de abril de 1999,
publicada no DOU de 19 de abril de 1999 (fls.108).
12. O deferimento da outorga pretendida não
implicará descumprimento dos limites fixados pelo
Decreto-lei nº 236/67, quantos os diretores, conforme
declaração firmada pelos mesmos, juntada à fls. 41
dos presentes autos, confirmada em consulta a
Cadastro Nacional de Radiodifusão.
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III – Conclusão
Estando o processo devidamente instruído, em
conformidade com os dispositivos legais que regem
os serviços de radiodifusão, concluo pelo deferimento
cio pedido, sugerindo que os autos selam
encaminhados ao Diretor do Departamento de
Outorga e Licenciamento para prosseguimento.
Posteriormente à decisão da outorga, o
processo deverá ser encaminhado ao Congresso
Nacional, onde o ato de outorga será apreciado
conforme dispõe a Constituição Federal (art. 223).
É o parecer sub-censura.
Brasília, 22 de junho de 1999. – Maria
Antonieta de Alvarenga Grossi, Advogada da
OAB/DF – 5419.
De acordo. À consideração do Sr. Diretor do
Departamento de Outorga e Licenciamento.
Brasília, 22 de junho de 1999. – Napoleão
Emanuel Valadares, Coordenador-Geral de Outorga.
À Consideração do Sr. Secretário de Serviços
de Radiodifusão.
Brasília, de de 1999. – Jayme Marques de
Carvalho Neto, Diretor do Departamento de
Outorgas e Licenciamento.
Encaminhem-se os autos à douta Consultaria
Jurídica, para prosseguimento.
Brasília, de de 1999. – Paulo Menicucci,
Secretário de Serviços de Radiodifusão.
(À Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 40, DE 2001
(Nº 571/2000, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associaçao Comunitária de Radiodifusão Vale
da Eletrônica FM a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de
Santa Rita do Sapucaí, Estado de Minas
Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Por ta ria nº 21, de 2 de fevereiro de 2000, que autoriza
a Associação Comunitária de Radiodifusão Vale da
Eletrônica FM a executar, por três anos, sem direito
deexclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na ci da de de San ta Rita do Sa pu caí, Esta do de Mi nas
Gerais.
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Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 236, DE 2000
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do ar ti go 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub meto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante da
Portaria nº 21, de 2 de fe ve re i ro de 2000, que au to ri za
a Associação Comunitária de Radiodifusão Vale da
Eletrônica FM a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Santa Rita do Sapucaí,
Estado de Minas Gerais.
Brasília, 16 de fevereiro de 2000. – Fernando
Henrique Cardoso.
EM Nº – 17/2000 – MC
Brasília, 10 de fevereiro de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
in clu sa Por ta ria nº 21, de 2 de fe ve re i ro de 2000, pela
qual autorizei a Associação Comunitária de Radiodifusão Vale da Eletrônica FM a executar o serviço de
radiodifusão comunitária, na cidade de Santa Rita do
Sapucaí Estado de Minas Gerais.
2. Submetido o assunto ao exame dos órgãos
competentes deste Ministério, as conclusões foram
no sentido de que, sob os aspectos técnico e jurídico,
a mencionada entidade satisfaz as exigências Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, do Regulamento
do Serviço de Radiodifusão Comunitária: aprovado
pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, e da
norma complementar de mesmo serviço, aprovada
pela Portaria nº 191, de 6 de agosto de 1998, que regem a matéria, o que me levou a autorizá-la, nos termos da Portaria inclusa.
3. Esclareço que, de acor do com o § 3º do ar ti go
223 da Constituição Fe de ral, o ato de au to ri za ção so mente produzirá efeitos legais após deliberação do
Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido ato, acompanhado do Processo
Administrativo nº 53710.000749/98, que lhe deu origem.
Respeitosamente.– Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
de Estado das Comunicações.
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PORTARIA Nº 21 DE 2 DE FEVEREIRO DE 2000
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53710.000749/98, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Comunitária de
Radiodifusão Vale da Eletrônica FM, com sede na
Rua da Esperança, nº 59 – Bairro Vista Alegre, na
cidade de Santa Rita do Sapucaí, Estado dinas Gerais, a executar, pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária naquela localidade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes.
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 22º11’47"S e longitude em
45º44’25"W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzira efeitos legais
após de li be ra ção do Con gressoNacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de seis me ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra ção.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
PARECER CONJUR/MC Nº 50/2000
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59 – Bairro Vista Alegre, na cidade de Santa Rita de
Sapucaí, Estado de Minas Gerais mediante requerimento protocolado sob o nº 53710.000749/98, manifestou interesse em executar o Serviço de Radiodifusão Comunitária, na área abrangida pelo circulo de
raio igual a 1 (um) km, com centrolocalizado no endere ço de sua sede so ci al, de co or de na das ge o grá fi cas
22º11’47"S de latitude e 45º44’25"W de longitude,
sendo esse o local assinalado para a instalação do
sistema irradiante da estação.
Solicitou ainda, no mesmo documento, a
designação do correspondente canal de operação,
nos termos do art. 12 do Regulamento do Serviço
de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998.
2. Em atendimento à manifestação da entidade, este Ministério, por intermédio da Secretaria de
Serviços de Radiodifusão, fez por publicar, no Diário Oficial da União, de 18 de março de 1999, aviso tornando público Comunicado de Habilitação, no
qual convidou as entidades interessadas em prestar o referido Serviço, nas localidades e canal de
operação indicados, a inscreverem-se, consignando prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para a efetivação dessa providência.
3. No transcorrer do prazo consignado, apenas
a peticionária acorreu ao chamamento, requerendo
a sua habilitação e apresentando a documentação
de que tratam a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de
1998, seu Regulamento, aprovado pelo Decreto nº
2.615, de 3 de junho de 1998, e, ainda, a Norma
Complementar nº 2/98, aprovada pela Portaria nº
191, de 6 de agosto de 1998, conforme a seguir:
Estatuto Social, Ata de Constituição da entidade e Ata de eleição dos dirigentes, devidamente registrados (doc. de fls. 07v. e 85);

Referência: Processo nº 53710.000749/98
Origem: Delegacia do MC no Estado de Minas
Gerais
Interessada: Associação ComunitáriadeRadiodifusão Vale da Eletrônica FM
Ementa: Pedido de autorização para executar
Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria. Co mu ni ca do de Habilitação para inscrição de en ti da des in teressadas publicado no DOU, de 18-3-99. Inscrição
de ape nas uma en ti da de. Aten di das as exi gên ci as estabelecidas pela legislação pertinente.
Conclusão: Pela outorga de autorização à requerente.

· comprovantes de que os dirigentes da entidade são brasileiros natos e maiores de 21 anos
(doc. de fls. 10 a 13);

I – Dos Fatos

· declaração constando a denominação de fan tasia da entidade – “Vale FM.” (doc. de fls. 18);

A Associação Comunitária de Radiodifusão
Vale da Eletrônica FM (Vale FM), associação civil,
sem fins lucrativos, sediada na Rua da Esperança, nº

· declaração, assinada por todos os dirigentes,
comprometendo-se ao fiel cumprimento das normas
estabelecidas para o Serviço (doc. de fls. 15);
· de cla ra ções, con ten do ma ni fes ta ções de apoio, formuladas por entidades representativas da comunidade (doc. de fls. 20 a 58 e 62);

· de cla ra ções, as si na das pelo re pre sen tan te legal da entidade, de que
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a) to dos os di ri gen tes re si dem na área da co mu nidade a ser atendida pela estação (doc. de fls. 14);
b) a entidade não é prestadora de qualquer mo da li da de de ser vi ço de ra di o di fu são, in clu si ve co mu nitária, ou de qualquer serviço de distribuição de sinais
de televisão mediante assinatura, bem como não tem
como integrantes de seus quadros de associados e
de administradores pessoas que, nestas condições,
participem de outra entidade detentora de outorga
para a execução de qualquer dos serviços mencionados (doc. de fls. 16);
c) o local pretendido para a ins ta la ção do sis tema irradiante possibilita o atendimento do disposto
no item 14.2.7.1 ou 14.2.7.1.1, da Nor ma nº 2/98 (doc.
de fls. 17);
d) na ocorrência de interferências tomará as
providências previstas nas alíneas a e b, do item 6.11
da Norma nº 2/98 (doc. de fls. 76);
· planta de arruamento, em escala de denominador máximo igual a 10.000, assinalando o local de
instalação do sistema irradiante (doc. de fls. 60);
· formulário padronizado, devidamente preenchido, contendo as características técnicas de instalação e operação pre ten di das para a es ta ção (doc. de
fls. 75);
· diagrama de irradiação horizontal da antena
transmissora, diagrama de irradiação vertical e especificações técnicas do sistema irradiante proposto
(doc. de fls. 77);
· de cla ra ção do pro fis si o nal ha bi li ta do em atendimento aos incisos V e VI do item 6.11 da Norma nº
2/98 (doc. de fls. 78 e 79);
· pa re cer con clu si vo, as si na do pelo pro fis si o nal
habilitado, Anotação de Responsabilidade Técnica –
ART, referente instalação proposta (doc. de fls. 80 e
81).
4. O pedido e a documentação per ti nen te fo ram,
preliminarmente, analisados pelo Departamento de
Outorga e Licenciamento da Secretaria de Serviços
de Radiodifusão, deste Ministério que considerou terem sido regularmente atendidas as disposições legais incidentes.

II – Do Mérito
5. O Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria é, por
de fi ni ção le gal, “a radiodifusãosonora, em freqüência
modulada, operada em baixa potência e cobertura
restrita, outorgada a fundações e associações comunitárias, sem fins lucrativos, com sede na localidade
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de prestação do serviço” (art. 1º da Lei nº 9.612, de
1998).
6. Nos termos do art. 3º da supracitada Lei, o Ser viço tem por finalidade o atendimento à comunidade
beneficiada com vistas a:
· dar oportunidade de difusão de idéias, elementos de cultura tradições e hábitos sociais da comunidade;
· ofe re cer me ca nis mos à for ma ção e in te gra ção
da co mu ni da de es ti mu lan do o la zer, a cul tu ra e o convívio social;
· prestar serviços da utilidade pública, integrando-se aos ser vi ços de de fe sa ci vil, sem pre que ne ces sário;
· contribuir para o aperfeiçoamento profissional
nas áreas de atuação dos jornalistas e radialistas, de
conformidade com a legislação profissional vigente;
· per mi tir a ca pa ci ta ção dos ci da dãos no exer cício do direito de expressão da forma mais acessível
possível.
7. As emissoras do Serviço devem, em sua progra ma ção, aten der aos se guin tes prin cí pi os (art. 4º da
citada Lei);
· preferência a finalidades educativas, artísticas, cul tu ra is e in for ma ti vas em be ne fí cio do de sen volvimento geral da comunidade;
· pro mo ção das ati vi da des ar tís ti cas e jor na lís ticas, favorecendo a integração dos membros da comunidade;
· respeito aos valores éticos e sociais das pessoas e da família;
· não dis cri mi na ção de raça, re li gião, sexo, pre ferências sexuais, convicções política-ideológico–
partidárias e condi ção so ci al nas relaçõescomunitárias.
8. A outorga de autorização para a execução
des se Ser vi ço de cor re de pre ce i to cons ti tu ci o nal que,
ao definir a competência da União, estabelece, no art.
21, inciso XII, alínea “a”, com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 8/95:
“Art. 21. Compete à União:
...........................................................................
XII – explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão:
a) os serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens."
9. Por sua vez, o art. 6º da Lei nº 9.612, de 1998,
que institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária,
determina;
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“Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à entidade in te res sa da autorização para exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os procedimentos estabelecidos nesta Lei
e normas reguladoras das condições de exploração
do Serviço.”
10. Complementando, o Regulamento do Ser viço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 1998, em seu art. 9º, inciso II, dispõe:
”Art. 9º Compete ao Ministério das Comunicações:
..............................................................
II – expedir ato de autorização para a
execução do Serviço, observados os procedimentos estabelecidos na Lei nº 9.612, de
1998, e em norma complementar.“
11. Em aditamento, o art. 19 do mesmo diploma legal estabelece:
”Art. 19. A autorização para execução
do RadCom será formalizada mediante ato
do Ministério das Comunicações, que deverá conter, pelo menos, a denominação da
entidade, o objeto e o prazo da autorização,
a área de cobertura da emissora e o prazo
para inicio da execução do Serviço.“
12. A autorização é outorgada, consoante o
art. 6º, parágrafo único, da multicitada Lei nº 9.612,
de 1998, pelo prazo de 3 (três) anos, renovável, por
igual período, se cumpridas as exigências legais e
regulamentares.
13. No que concerne à entidade requerente,
cumpre-me observar que se trata de uma associação
ci vil, sem fins lu cra ti vos, re gis tra da no Car tó rio de Re gistro Civil das Pessoas Jurídicas, Títulos e Do cumentos e Registro de Protesto de Títulos, da Comarca de Santa Rita do Sapucaí, em 27 de junho de
1998, no Livro “A-2“ de Registro de Pessoas Jurídicas, sob o nº de or dem 277, às fls. 153, cu jos ob je ti vos
sociais,declarados no art. 1º do Estatuto So ci al, guardam completa similitude com as finalidades a que se
des ti na o Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ex plicitadas no art. 3º da Lei que o institui.
14. Em consonância com o preceito contido no
parágrafo único do art. 7º da mesma Lei, o quadro di retivo dessa Associação, especificado a seguir, é
com pos to por pes so as re si den tes na área da co mu ni dade a ser atendida pelo Serviço:
Presidente: Rubens Francisco de Carvalho
Vice-Presidente: Luthero Hülle
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Diretor-Secretário: Caio Nelson Vono de Azevedo
Diretor-Tesoureiro: Mário José Silvestre
15. A documentaçãoapresentada pela entidade
atende plenamente às determinações legais, regulamentares e normativas inerentes à execução do Serviço, restando observadas todas as condições exigidas para a outorga da autorização pertinente.
16. Diante do exposto, e estando cumpridas as
praxes processuais, opino pelo deferimento do pedido e sugiro o encaminhamento dos autos, acompanhados de minutas dos atos correspondentes, à superiordeliberação do Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do das
Comunicações, autoridade competente para conhecer e decidir do assunto em tela.
(À Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 41, DE 2001
(Nº 576/2000, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
à Fundação Educativa Cultural Comunitária de Belo Horizonte para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por ta ria nº 15, de 26 de ja ne i ro de 2000, que ou tor ga per missão à Fundação Educativa Cultural Comunitária
de Belo Horizonte para executar, por dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na cidade de Belo Horizonte, Esta do de Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 318, DE 2000
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Estado das Comunicações, o ato constante do
Portaria nº 15, de 26 de janeiro de 2000, que outorga
permissão à Fundação Educativa Cultural Comunitária de Belo Ho ri zon te para exe cu tar, pelo pra zo de dez
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o difusão sonora em freqüência modulada, com fins ex-
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clusivamente educativos, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.
Brasília, 2 de março de 2000. – Fernando Henrique Cardoso.
EM Nº 30/MC
Brasília, 24 de fevereiro de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência o Processo
Administrativo nº 53000.004829/99, de interesse da
Fundação Educativa Cultural Comunitária de Belo
Horizonte, objeto de permissão para executar serviço
de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, com
fins exclusivamente educativos, na cidade de Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais.
2. De acor do com o art. 13, § 1º, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 2.108, de 24
de dezembro de 1996, não dependerá de edital a ou torga para execução de serviço de radiodifusão com
fins exclusivamente educativos.
3. Cumpre ressaltar que o pedido se encontra
devidamente instruído, de acordo com a legislação
aplicável,demonstrando pos su ir a en ti da de as qua li ficações exigidas para a execução do serviço, o que
me le vou a ou tor gar a per mis são nos ter mos da in clu sa Portaria.
4. Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato, acompanhado do processo que lhe deu origem.
Respeitosamente.– Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
de Estado das Comunicações.

PORTARIA Nº 15, DE 26 DE JANEIRO DE 2000
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto no
art. 13, § 1º, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de
outubro de 1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo
Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996, e ten do em vista o que consta do Processo Administrativo
nº 53000.004829/99, resolve:
Art. 1º Ou tor gar per mis são à Fun da ção Edu ca tiva Cultural Comunitária de Belo Horizonte para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
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mo du la da, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º A permissão ora outorgada reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
PARECER Nº 3/2000-DOUL
Referência: Processo nº 53000.004829/99
Interessada: Fundação Educativa Cultural comunitária de Belo Horizonte.
Assunto: Outorga de serviço de radiodifusão.
Ementa: – Independe de edital a outorga para
ser vi ço de ra di o di fu são com fi na li da de ex clu si va mente educativa.
– Aten di men to das exi gên ci as es ta be le ci das no
Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são e na Portaria Interministerial nº 651/99.
Conclusão: Pelo deferimento.
I – Dos Fatos
A Fundação Educativa Cultural Comunitária de
Belo Horizonte, com sede na localidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, requer lhe seja outorgada permissão para executar o serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com finalidade
exclusivamente educativa, na mesma localidade, me di an te a uti li za ção do ca nal 294E, Clas se B2, pre vis to
no Plano Básico do referido serviço.
2. Trata-se de urna fundação de direito privado,
sem fins lucrativos, com auto no mia pa tri mo ni al, ad minis tra ti va e fi nan ce i ra, cujo ob je ti vo prin ci pal é pro mover, mediante concessão ou permissão, programas
informativos, culturais e recreativos pela rádio e outros meios de comunicação.
3. Para atender aos requisitos estabelecidos
pela legislação de radiodifusão,a entidade apresentou a do cu men ta ção per ti nen te, a qual me re ceu pa recer fa vo rá vel do Se tor Ju rí di co da De le ga cia do Mi nisté rio das Co mu ni ca ções da ci da de de Belo Ho ri zon te,
Estado de Minas Gerais (fls. 76).
4. Os estatutos da entidade, devidamente re gistrados no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas,
na Comarca de Belo Horizonte, no Estado de Minas
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Gerais, preenchem os requisitos do Código Civil Brasileiro e se en con tram de acor do com a le gis la ção es pecífica de radiodifusão.
5. De acordo com os artigos 11 e 45 dos Estatutos, a di re to ria da re que ren te, com man da to de qua tro
anos, está assim constituída:
Conselho Diretor
Cargos

Nomes

Presidente

Mi sa el Ave li no dos Santos

Diretor Executivo

Nerimar WanderleyTeixeira

DiretorAdministrativo

Fer nan do Luís Lu ce na Can ça do

Diretor Administrativo Adjunto

Manoel Avelino dos Santos

Diretor Financeiro

Mar ce lo Ave li no dos Santos

Diretor Financeiro Adjunto

Vander Jorge Paula da Silva

6. Por disposição estatutária ficou estabelecido
que a representação judicial e extra-judicial da Fundação requerente é competência do Presidente.
7. A Fundação adotará em suas transmissões a
denominação fantasia Rádio Favela.
II – Do Mérito
8. A outorga de permissão, concessão e autoriza ção para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e
de sons e imagens está admitida na Constituição Fe deral (letra “a”, inciso XII, do art. 21).
9. É também a Carta Magna, em seu art. 223,
que atribui ao Poder Exe cu ti vo, com pe tên cia para ou torgar concessão, permissão e autorização para o re ferido ser vi ço, ao tem po em que con di ci o na a efi cá cia
do correspondente ato à deliberação do Congresso
Nacional.
10. O Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, em seu art. 13, com a re da ção que lhe foi
dada pelo Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de
1996, pu bli ca do no DOU, de 26 subseqüente, dispensa a pu bli ca ção de edi tal para a ou tor ga de ser vi ço de
radiodifusão com fins exclusivamente educativos.
”Art. 13. ..............................................................
§ 1º É dispensável a licitação para outorga para
execução de Serviços de Radiodifusão com fins exclusivamente educativos“.
11. A documentação que instrui o pedido, tanto
em relação à entidade, quanto aos seus diretores,
está em ordem. A entidade apresentou a declaração
prevista na Portaria Interministerial nº 651, de 15 de
abril de 1999, publicada no DOU de 19 de abril de
1999 (fls.3).
12. O deferimento da outorga pretendida não
implicará descumprimento dos limites fixados pelo
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Decreto-Lei nº 236/67, quanto aos diretores, conforme declaração firmada pelos mesmos, juntada aos
presentes autos.
III – Conclusão
Estando o processo devidamente instruído, em
conformidade com os dispositivos legais que regem
os ser vi ços de ra di o di fu são, con cluo pelo de fe ri men to
do pedido, sugerindo que os au tos se jam en ca mi nhados ao Diretor do Departamento de Outorga e Licenciamento para prosseguimento.
Posteriormente à decisão da outorga, o processo deverá ser encaminhado ao Congresso Nacional,
onde o ato de outorga será apreciado conforme dispõe a Constituição Federal (art. 223).
É o parecer ”sub-censura“.
Brasília, 6 de janeiro de 2000. – Maria Antonieta de Alvarenga Grossi, Advogada, OAB/DF-5419.
De acordo. À consideração do Sr. Diretor do De partamento de outorga e Licenciamento.
Bra sí lia, 6 de ja ne i ro de 2000. – Napoleão Ema nuel Valadares, Coordenador-Geral de outorga.
À Consideração do Sr. Secretário de Serviços
de Radiodifusão.
Bra sí lia, 7 de ja ne i ro de 2000. – Anto nio Car los
Tardeli, Diretor do Departamento de Outorgas e Licenciamento.
Encaminhem-se os autos à douta Consultoria
Jurídica, para prosseguimento.
Bra sí lia, de de 2000. – PauloMenicucci, Se cre tário de Serviços de Radiodifusão.
(À Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 42, DE 2001
(Nº 592/2000, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Comunidade Amiga de Radiodifusão Florânia
Carflor a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Florânia,
Estado do Rio Grande do Norte.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por taria nº 104, de 30 de julho de 1999, que autoriza a
Comunidade Amiga de Radiodifusão Florânia – Carflor a executar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vidade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Florânia, Estado do Rio Grande do Norte.
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Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 1.144, DE 1999
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Estado das Comunicações, o ato constante da
Por ta ria nº 104, de 30 de julho de 1999, que au to ri za a
Comunidade Amiga de Radiodifusão Florânia CARFLOR a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na localidade de Florânia, Estado do Rio
Grande do Norte.
Brasília, 23 de agosto de 1999. – Fernando
Henrique Cardoso.
EM Nº 122/99–MC
Brasília, 30 de julho de 1999
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
inclusa Portaria nº 104, de 30 de julho de 1999, pela
qual autorizei a Comunidade Amiga de Radiodifusão
Flo râ nia – CARFLOR, a exe cu tar o ser vi ço de ra di o di fusão comunitária, na localidade de Florânia, Estado
do Rio Grande do Norte.
2. Submetido o assunto ao exame dos órgãos
competentes deste Ministério, as conclusões foram
no sentido de que, sob os aspectos técnico e jurídico,
a mencionada entidade satisfaz as exigências da Lei
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, do Regulamento
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado
pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998 e da
norma complementar do mesmo serviço, aprovada
pela Portaria nº 191, de 6 de agosto de 1998, que regem a matéria, o que me levou a autorizá-la, nos ter mos da Portaria inclusa.
3. Escla re ço que, de acor do com o § 3º do ar ti go
223 da Constituição Federal, o ato de autorização so mente produzirá efeitos legais após deliberação do
Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido ato, acompanhado do Processo
º
Administrativo n 53780.000214/98, que lhe deu origem.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
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PORTARIA Nº 104, DE 30 DE JULHO DE 1999
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, consi de ran do o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53780.000214/98, resolve
Art 1º Autorizar a Comunidade Amiga de Radiodifusão Fforânia – CARFLOR, com sede na Praça
Getúlio Vargas, nº 67, na cidade de Florânia, Estado
do Rio Grande do Norte, a executar, pelo prazo de
três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra diodifusão comunitária naquela localidade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º a en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 04º07’36"S e longitude em
36º49’03"W, utilizando a freqüência de 87,9MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de seis me ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra ção.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
PARECER CONJUR/MC Nº 613/99
Referência: Processo nº 53780.000214/98
Origem: Delegacia do MC no Estado do Rio
Grande do Norte
Interessada: Comunidade Amiga de Radiodifusão Florânia – CARFLOR.
Ementa: Pedido de autorização para executar
Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria Comu ni ca do de
Habilitação para inscrição de entidades interessadas
publicado no DOU, de 14-12-98. Inscrição de apenas
uma en ti da de. Aten di das as exi gên ci as es ta be le ci das
pela legislação pertinente.
Conclusão: Pela outorga de autorização à requerente.
I – Dos Fatos
A Comunidade Amiga de Radiodifusão Florânia
– CARFLOR (“Rádio Comunitária Ibiapina”) associação ci vil, sem fins lu cra ti vos, se di a da na Pra ça Ge tú lio
Vargas, nº 67, Centro, na cidade de Florânia, Estado
do Rio Grande do Norte, mediante requerimento pro -
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tocolado sob o nº 53780.000214/98, manifestou in teresse em executar o Serviço de Radiodifusão Comuni tá ria, na área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1
km, com centro localizado no endereço de sua sede
so ci al, de co or de na das ge o grá fi cas 04º07’36"S de latitude e 36º49’03"W de longitude, sendo esse o local
assinalado para a instalação do sistema irradiante da
estação.
Solicitou ainda, no mesmo documento, a designação do correspondentecanal de operação, nos ter mos do art. 12 do Regulamento do Serviço de RadiodifusãoComunitária, apro va do pelo De cre to nº 2.615,
de 3 de junho de 1998.
2. Em atendimento à manifestação da entidade,
este Mi nis té rio, por in ter mé dio da Se cre ta ria de Ser viços de Radiodifusão, fez por publicar, no Diário Oficial da União de 14 de de zem bro de 1998, avi so tor nan do pú bli co Co mu ni ca do de Ha bi li ta ção, no qual con vidou as entidades interessadas em prestar o referido
Serviço, nas localidades e canal de operação indicados, a inscreverem-se, consignando prazo de 45
(quarenta e cin co) dias para a efe ti va ção des sa pro vi dência.
3. Decorrido o pra zo con sig na do, ape nas a pe ticionária acorreu ao chamamento, requerendo,
tempestivamente, a sua habilitação, apresentando
a documentação de que tra tam a Lei nº 9.612, de 19
de fevereiro de 1998, seu Regulamento, aprovado
pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de 1998, e, ain da, a Norma Complementar nº 2/98, aprovada pela
Por ta ria nº 191, de 6 de agos to de 1998, con for me a
seguir:
• Estatuto Social, Ata de Constituição da entidade e Ata de eleição dos dirigentes, devidamente registrados (doc. de fls. 07 a 15 e 17 a
20);
• comprovantes de que os dirigentes da entidade são bra si le i ros na tos e ma i o res de 21 anos
(doc. de fls. 21 a 40);
• declaração, assinada por todos os dirigentes,
comprometendo-se ao fiel cumprimento das
normas estabelecidas para o Serviço (doc. de
fls. 42);
• declarações, contendo manifestações de
apoio, formuladas por entidades representativas da comunidade (doc. de fls. 43 a 48);
• declaração constando a denominação de fan tasia da entidade —”Rádio Comunitária Ibiapina“ (doc. de fls. 52),
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• declarações, assinadas pelo representante
legal da entidade, de que:
a) todos os dirigentes residem na área
da comunidade a ser atendida pela estação
(doc. de fls. 41);
b) a entidade não é prestadora de
qualquer modalidade de serviço de radiodifusão, inclusive comunitária, ou de qualquer
serviço de distribuição de sinais de televisão
mediante assinatura, bem como não tem
como integrantes de seus quadros de associados e de administradores pessoas que,
nestas condições, participem de outra entidade detentora de outorga para a execução
de qualquer dos serviços mencionados
(doc. de fls. 49):
c) o local pretendido para a instalação
do sistema irradiante possibilita o atendimento do disposto no item 14.2.7.1 ou 14.2.7.1.1,
da Norma nº 2/98 (doc. de fls. 50);
d) na ocorrência de interferências tomará as providências previstas nas alíneas
a e b do item 6.11 da Norma nº 2/98 (doc.
de fls. 70 e 71);
• planta de arruamento, em escala de denominador máximo igual a 10.000, assinalando o
local de instalação do sistema irradiante (doc.
de fls. 54 e 76);
• formulário padronizado, devidamente preenchi do, con ten do as ca rac te rís ti cas téc ni cas de
instalação e operação pretendidas para a estação (doc. de fls. 65);
• diagrama de irradiação horizontal da antena
transmissora, diagrama de irradiação vertical
e es pe ci fi ca ções téc ni cas do sis te ma ir ra di ante proposto (doc. de fls. 68);
• declaração do profissional ha bi li ta do em atendimento aos incisos V e VI do item 6.11 da
Norma nº 2/98 (doc. de fls. 72 e 73);
• parecer con clu si vo, as si na do pelo pro fis si o nal
habilitado e Anotação de Responsabilidade
Técnica — ART, referente à instalação proposta (doc. de fls. 74 e 75).
4. O pe di do e a do cu men ta ção per ti nen te fo ram,
preliminarmente, analisados pelo Departamento de
Outorga e Licenciamento da Secretaria de Serviços
de Radiodifusão, deste Ministério, que considerou te rem sido regularmente atendidas as disposições legais incidentes.
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II – Do Mérito
5. O Serviço de Radiodifusão Comunitária é, por
definição legal, ”a radiodifusão sonora, em freqüência
mo du la da, ope ra da em ba i xa po tên cia e co ber tu ra restrita,outorgada a fundações e associaçõescomunitárias, sem fins lucrativos, com sede na localidade de
pres ta ção do ser vi ço“ (art. 1º da Lei nº 9.612, de 1998).
6. Nos termos do art. 3º da supracitada Lei, o
Ser vi ço tem por fi na li da de o aten di men to à co mu ni dade beneficiada com vistas a:
• dar oportunidade de difusão de idéias, elementos de cultura, tradições e hábitos sociais
da comunidade;
• oferecer mecanismos à formação e integração da comunidade, estimulando o lazer, a
cultura e o convívio social;
• pres tar ser vi ços de uti li da de pú bli ca, in te grando-se aos serviços de defesa civil, sempre
que necessário;
• con tri bu ir para o aper fe i ço a men to pro fis si o nal
nas áreas de atuação dos jornalistas e radialistas, de conformidade com a legislação profissional vigente;
• permitir a capacitação dos cidadãos no exercício do direito de expressão da forma mais
acessível possível.
7. As emissoras do Serviço devem, em sua pro gramação, atender aos seguintes princípios (art. 42
da citada Lei):
• preferência a finalidades educativas, ar tísticas, culturais e informativas em benefício do
desenvolvimento geral da comunidade;
• promoção das atividades artísticas e jornalísticas, favorecendo a integração dos membros
da comunidade;
• respeito aos valores éticos e sociais das pes soas e da família;
• não discriminação de raça, religião, sexo, pre ferencias sexuais, convicções política-ideológico- partidárias e condição social nas relações comunitárias.
8. A outorga de autorização para a execução
desse Ser vi ço de cor re de pre ce i to cons ti tu ci o nal que,
ao de fi nir a com pe tên cia da União, es ta be le ce, no art.
21, inciso XII, alínea “a” com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 8/95:
”Art. 21. Compete à União:
............................ ..................................
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XII – explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão:
a) os serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens.“
9. Por sua vez, o art. 6º da Lei nº 9.612, de 1998,
que institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária,
determina:
”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.“
10. Complementando, o Regulamento do Ser viço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 1998, em seu art. 92, inciso II, dispõe:
”Art. 9º Compete ao Ministério das Comunicações:
......................... .....................................
II – expedir ato de autorização para a
execução do Serviço, observados os procedimentos estabelecidos na Lei nº 9.612, de
1998, e em norma complementar.“
11. Em aditamento, o art. 19 do mesmo diploma legal estabelece:
”Art. 19. A autorização para execução
do RadCom será formalizada mediante ato
do Ministério das Comunicações, que deverá conter, pelo menos, a denominação da
entidade, o objeto e o prazo da autorização,
a área de cobertura da emissora e o prazo
para início da execução do Serviço.“
12. A autorização é outorgada, consoante o art.
6, parágrafo único, da multicitada Lei nº 9.612, de
1998, pelo prazo de 3 (três) anos, renovável por igual
período se cumpridas as exigências legais e regulamentares.
13. No que concerne à entidade requerente,
cumpre-me observar que se trata de uma as so ci ação ci vil, sem fins lu cra ti vos, re gis tra da no 1º Car tó rio Ju di ciá rio da Co mar ca de Flo râ nia/RN, em 11 de
setembro de 1998, no Li vro ”A-Re gis tro de Pes so as
Jurídicas“, sob o nº de or dem 47, às fls. 72v a 76, cu jos objetivos sociais, declarados no art. 4º do Estatuto Social, guardam completa similitude com as finalidades a que se destina o Ser viço de Radi o di fusão Co mu ni tá ria, ex pli ci ta das no art. 3º da Lei que o
institui.
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14. Em consonância com o preceito contido no
pa rá gra fo úni co do art. 79 da mesma Lei, o quadro di retivo dessa Associação, especificado a seguir, é
com pos to por pes so as re si den tes na área da co mu ni dade a ser atendida pelo Serviço:
Presidente: José Dantes Cortez
Vice-Presidente: José Ribamar Tavares de Medeiros
Tesoureiro: Francisco Canindé da Silva
Secretária: Maria de Fátima Bezerra
15. A documentação apre sen ta da pela en ti da de
atende plenamente às determinações legais, regulamentares e normativas inerentes à execução do Serviço, restando observadas todas as condições exigidas para a outorga da autorização pertinente.
16. Diante do exposto, e estando cumpridas as
praxes processuais, opino pelo deferimento do pedido e sugiro o encaminhamento dos autos, acompanhados de minutas dos atos correspondentes, à superior deliberação do Exmº Sr. Ministro de Esta do das
Comunicações, autoridade competente para conhecer e decidir do assunto em tela.
17. Posteriormente, a matéria de ve rá ser apre ciada pelo Congresso Nacional, consoante dispõe o §
3º do art. 223 da Constituição, para que o ato de autorização possa produzir seus efeitos legais.
É o parecer.
Bra sí lia, 28 de ju lho de 1999. – Adalzira França
Soares de Lucca, Coordenadora-Geral de Assuntos
Jurídicos de Comunicações.
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Aprova o ato que autoriza Associação Comunitária Novo Tempo a executar
serviço de Radiodifusão Comunitária na
cidade de Correia Pinto, Estado de Santa
Catarina.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por taria nº 105, de 22 de março de 2000, que autoriza a
Associação Comunitária Novo Tempo a executar, por
três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra diodifusão comunitária na cidade de Correia Pinto,
Estado de Santa Catarina.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 616, DE 2000
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Estado das Comunicações, o ato constante da
Portaria nº 105, de 22 de março de 2000, que autoriza
a Associação Comunitária Novo Tempo a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Correia Pinto. Estado de Santa Catarina.
Brasília, 3 de maio de 2000. – Fernando Henrique Cardoso.
EM Nº 105/MC
Brasília, 14 de abril de 2000

DESPACHO CONJUR/MC Nº 746/99
Adoto o Parecer CONJUR/MC nº 613/99, que
conclui pelo deferimento do pedido de autorização
para executar Serviço de Radiodifusão Comunitária,
na cidade de Florânia, Estado do Rio Grande do Nor te, formulado pela Comunidade Amiga de Radiodifusão Florânia – CARFLOR. Remetam-se os autos,
acompanhados de minutas de Portaria e Exposição
de Motivos, à consideração do Exmº Senhor Ministro,
para decisão.
Brasilia, 28 de julho de 1999. – Raimunda Nonata Pires, Consultora Jurídica.
(Á Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 43, DE 2001
(Nº 604/2000, na Câmara dos Deputados)

Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
Submeto à apreciacão de Vossa Excelência a
Portaria nº 105, de 22 de março de 2000, pela qual
autorizei a Associacão Comunitária Novo Tempo a
executar o serviço de radiodifusão comunitária, na cidade de Correia Pinto. Estado de Santa Catarina.
2. Após exame da matéria pelas áreas técnica e
jurídica deste Ministério as conclusões foram no sen tido de que a mencionada entidade cumpriu as exigências da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comuni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho
de 1998, e da Norma Complementar do mes mo ser viço, aprovada pela Portaria nº 191, de 6 de agosto de
1998.
3. O mandamentoconstitucional inscrito no § 3º,
do artigo 223, de ter mi na au to ri za ção so men te produ-

346

ANAIS DO SENADO FEDERAL

zirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional.
4. Faço juntar a documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 53820.000590/98, com a finalidade de subsidiar os
trabalhos finais,
Respeitosamente.– Pi men ta da Ve i ga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 105, DE 22 DE MARÇO DE 2000
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuicões,considerando o dis pos to nos
artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53820.000590/98, resolve:
Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a cão Co mu ni tá ria Novo
Tempo, com sede na Rua Lauro Müller, nº 665, Centro, na cidade de Correia Pinto, Estado de Santa Cata ri na. a exe cu tar, pelo pra zo de três anos, sem di re i to
deexclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
naquela localidade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 27º35’42"S e longitude em
50º21’50“W, utilizando a freqüência de 87.9 MHz.
Art. 4º Esta ato so menteproduzirá efeitos legais
após de li be ra ção do Con gressoNacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de seis me ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra ção.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA
NOVO TEMPO
Da Denominação, Sede, Objetivo e Duração
Arti go 1: Sob a de no mi na ção de Asso ci a ção Co munitária
Novo Tempo, fica constituída uma associação
civil, sem fins lucrativos, que se regerá pelo presente
estatuto e pela legislação específica.
Artigo 2: A sede da associação será à rua Lauro
Müller, 665 - Centro - Correia Pinto - SC.
Artigo 3: A Associação terá como finalidade a
exploração e instalação de serviço de rádio difusão
sonora, com finalidade educativa, artística, cultural e
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in for ma ti va, res pe i tan do os va lo res éti cos e so ci a is da
pessoa e da fa mí lia em be ne fí cio do de sen vol vi men to
da comunidade de Correia Pinto, mediante concessão, permissão ou autorização outorgada por ato do
poder público competente para a exploração dos ser viços de radiodifusão, exploração esta sujeita e de
acordo com a legislação específica em vigor.
Artigo 4: A duração da Associação é por tempo
indeterminado.
Dos sócios
Artigo 5: São considerados sócios todos aqueles que, sem impedimentos legais, forem residentes
na área de atuação da Associação Comunitária Novo
Tempo mediante preenchimento de formulário próprio, seja pessoa física ou entidade de classe, beneméritas, religiosas, au de moradores, desde que legal men te ins ti tu í das e que se jam apro va das pela di retoria.
Artigo 6: Ficam criadas três categorias de sócios, a saber:
a) Só ci os Fun da do res: são con si de ra dos só ci os
fundadores quaisquer pessoas fisícas que assinaram
a ata de fundação da Entidade.
b) Sócios Contribuintes: são considerados sócios contribuintes quaisquer pessoas físicas ou jurídicas que contribuam, mensalmente com qualquer importância por ele designado;
c) Sócios Beneméritos: são considerados sócios beneméritos quaisquer pessoas físicas ou ju rídicas que tenham prestado relevantesserviços à Asso ciação Comunitária Novo Tempo.
Artigo 7: Terão di re i to a voto nas as sem bléi as as
três categorias de sócios, fundadores, beneméritos e
con tri bu in tes, este úl ti mo, des de que em dia com suas
contribuições.
Parágrafo único. Somente terão direito a voto
nas Assembléias os brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos.
Artigo 8: Os membros da Associação não respondem subsidirianamente pelas obrigações sociais
da entidade.
Da Administração
Artigo 9: A Associação Comunitária Novo Tempo será administrada por:
a) Assembléia Geral
b) Presidente
c) Vice-Presidente
d) Tesoureiro
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e) Vice-Tesoureiro
f) Secretário
g) Vice-Secretário
h) Conselho Fiscal
i) Conselho Comunitário
Parágrafo 1º: Nenhum membro da administração da Associação poderá receber, a qualquer título,
quando no desempenho de suas funções, retribuição
financeira por serviços prestados à entidade, bem
como não serão distribuídos lucros, vantagens ou bo nificações a mantenedores ou associados, sob nenhuma forma.
Pa rá gra fo 2º: Os mem bros da Admi nis tra ção de verão manter domicílio ou residência na área da comunidade atendida pela Entidade.
Artigo 10: A diretoria executiva e o conselho fis cal se rão ele i tos pela as sem bléia ge ral para um pe río do de cinco anos (5), podendo ser reeleitos.
Da Assembléia Geral
Artigo 11: A Assembléia Geral, órgão soberano
da entidade, constituir-se-á dos sócios fundadores,
contribuintes e beneméritos em pleno gozo de seus
direitos estatutários.
Artigo 12: A assembléia geral acontecerá or dinariamente uma vez por ano. A ela compete:
a) eleger a diretoria e o conselho fiscal;
b) decidir sobre as reformas do estatuto;
c) decidir sobre a consumência de alienar, tran sigir, hi po te car, alo car ou per mu tar bens pa tri mo ni a is;
d) aprovar o regimento interno;
e) aprovar o balanço financeiro;
f) fi xar nor mas para ad mis são de pa tro cí nio con forme art. 18 da Lei nº 9.612 de fevereiro de 1998.
Artigo 13: A assembléia geral extraordinária, realizar-se-á quando convocada:
a) pelo presidente;
b) pela diretoria;
c) por 1/3 dos sócios fundadores, contribuintes
e beneméritos em dia com suas obrigações sociais.
Parágrafo único. Qualquer assembléia instalar-se-á em primeira convocação com minoria dos só ci os e em se gun da con vo ca ção com qual quer nú me ro
de sócios.
Da Diretoria
Artigo 14: Compete à Diretoria:
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a) cumprir e fazer cumprir as disposições estatutários e as deliberações da assembléia geral e do
conselho fiscal;
b) elaborar e apresentar anualmente à assembléia geral o relatório de suas atividades e a prestação de contas;
c) apresentar ao Conselho Comunitário toda e
qualquer programação com vista ao atendimento do
interesse exclusivo da comunidade e das finalidades
estabelecidos no artigo 3 deste estatuto;
d) orientar toda a administração da Associação
Comunitária.
Parágrafo único: É vedado participar da Diretoria membros que ocupem cargos eletivos que assegurem imunidade parlamentar ou foro especial.
Artigo 15: São atribuições do Presidente:
a) convocar as reuniões da assembléia Geral,
da Diretoria e do Conselho Comunitário, ordinária e
extraordinariamente;
b) presidir as reuniões de trabalho da entidade;
c) praticar atos de interesse da entidade não
contrários a este estatuto;
d) zelar pelo bom andamento da entidade e a fidelidade da mesma aos estatutos;
e) representar ativa e passivamente, judicial e
extrajudicialmente a entidade;
fj) celebrar convênios com o poder público em
todas as suas esferas e ou entidades privadas no interesse da entidade;
g) em conjunto com o tesoureiro, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias.
Artigo 16: São atribuições do Vice-Presidente:
a) substituir o presidente em suas faltas ou impedimentos;
b) assumir o mandato de presidente, em caso
de vacância, até o seu término;
c) prestar de modo geral sua colaboração ao
presidente.
Artigo 17: Compete ao tesoureiro:
a) arrecadar e guardar sob sua responsabilidade todas os valores e pertences da associação;
b) cobrar e receber contribuições, donativos ou
rendas devidos à associação;
c) pagar todas as despesas, contas, obrigações, assinando com o presidente os cheques e ordens de pagamento;
d) manter em ordem, clareza e atualidade a escritura contábil.
Artigo 18: Compete ao Vice-Tesoureiro:
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a) subs ti tu ir o te sou re i ro em suas fal tas ou im pe dimento;
b) as su mir o man da to, em caso de va cân cia, até
o seu término;
c) pres tar, de modo ge ral sua co la bo ra ção ao te soureiro.
Artigo 19: Compete ao Secretário:
a) secretariar as reuniões da diretoria e assembléia geral e redigir as competentes atas;
b) publicar todas as atividades da entidade;
c) assinar as correspondências da entidade;
d) exercer no sentido de relações públicas da
entidade.
Artigo 20: Compete ao Vice-Secretário:
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comunidade e aos princípios da lei de rádio-difusão
comunitária.
Do Patrimônio
Art. 25. O patrimônio social será constituído
das contribuições dos seus sócios, doações, legados, subvenções e do apoio cultural recebido na
emissora.
Art. 26. Extinta a entidade, seus bens móveis e
imóveis serão destinados a uma entidade congênere existente no município e registrada no CNAS.
Das Disposições Gerais e Transitórias

a) substituir o secretário em suas faltas ou impedimentos;

Art. 27. O estatuto desta entidade não poderá
efetuar nenhuma alteração sem prévia autorização
do poder concedente.

b) assumir o mandato, em caso de vacância,
até o seu término;
c) prestar de modo geral, sua colaboração ao
secretário.

Art. 28. Os casos omissos serão analisados
pela Diretoria Executiva e encaminhados à assembléia geral para apreciação.

Do Conselho Fiscal
Arti go 21: O con se lho fis cal com por-se-á de três
(3) membros efetivos, cada um dos quais com um su plen te, ele i tos pela as sem bléia ge ral, po den do ser re eleitos.
Artigo 22: Compete ao conselho fiscal:
a) examinar os documentos contábeis, balancetes e relatórios anuais;
b) apresentar pare cer so bre movi men tos financeiros, denunciar erros e sugerir medidas corre ti vas;
Parágrafo único. o conselho fiscal reunir-se-á
ordinanamente semestralmente e extraordinariamente por convocação do diretor ou do presidente
da entidade.
Do Conselho Comunitário
Art. 23. o conselho comunitário será constituído
de no mínimo cinco (5) pessoas representantes de
entidades da comunidade local, por elas indicados e
legalmente constituídas.
Parágrafo úni co. O man da to do Con se lho
Co mu ni tá rio co in ci di rá com o man da to da Di re toria.
Art. 24. O Con se lho Co mu ni tá rio terá o fim es pecífico de acompanhar a programação da emissora
com vista ao atendimento do interesse exclusivo da

Art. 29. Fica eleito o forum da comarca de Correia Pinto – SC para qualquer ação fundada neste
estatuto.
Art. 30. O presente estatuto entra em vigor a
partir da data de seu registro em cartório.
Correia Pinto (SC), novembro de 1998.
Presidente: Antô nio Fi gue re do – CPF 182.218.589/00
Vice-Pres.: Jair Rodrigues de Mello – CPF 669.400.369/20
Tesoureiro: Darci Zam pi e ri – CPF 160.823.039/20
Vice-Tes.: Alessandro de Fre i tas – CPF 027.542.869/93
Secretário: Sil va na Ber nar di Du ar te – CPF 015.198.699/16
Vice-Secr.: Sid nei Ber nar di – CPF 512.021.239/53
Cons. Fiscal: Adri a na Ber nar di – CPF 947.028.109/87 Maria Lu iza Go mes – CPF 015.487.899/50
Eloísa de Fátima Ribeiro – CPF 837.846.839/91

Adriana Bernardi, OAB/SC 12.482.
(À Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 44, DE 2001
(Nº 605/2000, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de São Francisco de
Paula a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de São Francisco
de Paula, Estado de Minas Gerais.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por taria nº 113, de 3 de abril de 2000, que autoriza a
Associação Co mu ni tá ria de São Fran cis co de Pa u la a
executar, por três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão co mu ni tá ria na cidade de São
Francisco de Paula, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 623, DE 2000
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, sub meto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante da
Portaria nº 113, de 3 de abril de 2000, que autoriza a
Associação Co mu ni tá ria de São Fran cis co de Pa u la a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de São Francisco de Paula, Estado de Minas
Gerais.
Brasília, 3 de maio de 2000. – Fernando Henrique Cardoso.
EM Nº 108/MC
Brasília, 25 de abril de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as a
Portaria nº 113, de 3 de abril de 2000, pela qual autorizei a Associação Comunitária de São Francisco de
Paula a executar o serviço de radiodifusão comunitária, na cidade de São Francisco de Paula, Estado de
Minas Gerais.
2. Após exame da matéria pelas áre as téc ni ca e
ju rí di ca des te Ministério, as conclusões foram no sen tido de que a mencionada entidade cumpriu as exigências da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho
de 1998, e da Nor ma Com ple men tar do mes mo ser vi-
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ço, aprovada pela Portaria nº 191, de 6 de agosto de
1998.
3. O mandamentoconstitucional inscrito no § 3º,
do art. 223, determina que o ato de autorização somente produzirá efeitos legais após deliberação do
Congresso Nacional.
4. Faço juntar a documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 53710.00796/98, com a finalidade de subsidiar os
trabalhos finais.
Respeitosamente,– Pi men ta da Ve i ga, Ministro
de Estado das Comunicações.

PORTARIA Nº 113, DE 3 DE ABRIL DE 2000
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, consi de ran do o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53710.000796/98, resolve:
Art. 1º Auto ri zar a Associ a ção Comu ni tá ria
de São Fran cis co de Pa ula, com sede na Pra ça
De pu ta do José Aldo dos San tos nº 350, na ci da de
de São Francis co de Pau la, Esta do de Mi nas Ge ra is, a execu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tária, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex clusi vi da de.
Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis sub se qüentes, seus regulamentos e normas com ple men tares.
Art. 3º A enti da de fica auto ri za da a operar
com o sistema irradiante loca li za do nas co or de nadas geográficas com latitude em 20º42’30"S e longitude em 44º58’44"W, utilizando a fre qüência de
104,9 Mhz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de seis me ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra ção.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
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Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu ição nº 57, de 1995, ten do como pri me i ro sig na tá rio
o Senador Pedro Simon, que altera dispositivos
constitucionais relativos aos limites máximos de
ida de para no me a ção de ma gis tra dos de tri bu na is
e para a aposentadoria compulsória do servidor
público em geral, tramitando em conjunto com a
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 63, de 1999,
tendo como primeirosignatário o Senador Ramez
Tebet, que dá nova redação ao inciso II e à alínea
“b“ do inciso III do § lº do art. 40 da Constituição
Federal, nos termos do Requerimento nº 386, de
2000.
Relator: Senador Ney Suassuna

bunal Federal, possam ser confratados para
elaborar caríssimos pareceres jurídicos para
a Administração Pública e sejam proibidos
para atuar como integrantes das instituições
públicas."
Foi apresentada à proposição 1 (uma) emenda
de Plenário.
Mediante aprovação do Requerimento nº
386/2000, de iniciativa do Relator da matéria nesta
Co mis são, foi ane xa da à PEC sob exa me, para tra mi tação em conjunto, a PEC nº 63, de 1999, subscrita
pelo eminente Senador Ramez Tebet e outros membros des ta Casa, à qual foi oferecida 1 (uma) emenda
de Plenário. No voto que se segue, a proposição situada como foco principal da apreciação desta Comissão é a PEC nº 57/95, fazendo-se menção especifica
à PEC anexada somente quanto aos pontos divergentes.

I – Relatório

II – Voto

Subscrita pelo eminente Senador Pedro Simon
e outros membros desta Casa, vem ao exame desta
Comissão a Proposta de Emenda à Constituição nº
57, de 1995, com a ementa transcrita à epigrafe.
A referida PEC pretende introduzir alterações
nas disposições constitucionais concernentes à aposentadoria de servidores públicos civis, com o propósito de alongar a vida funcional dos servidores, mediante elevação dos parâmetros de idade para aposentadoria compulsória por implemento de idade, de setenta para setenta e cinco anos. Correlativamente,
propõe ajuste de redação nos dispositivos constitucionais que tratam da idade máxima para a nomeação
de ma gis tra dos de tri bu na is, de for ma a per mi tir que a
nomeação recaia em candidatos com idade de até
setenta anos.
Na justificação apresentada, os Autores assim
fundamentam a proposição:
“(...)onde a sociedade mais teria a ganhar se alargássemos o limite de idade objeto desta proposta seria na Magistratura,
pois nada mais apropriado à atividade ju risdicional que esta seja exercida por julgadores calejados e experimentados, pois sabemos que a letra inerme da lei nem sempre é
suficiente para estabelecer uma decisão ou
sentença justas.
(...)Para nós é estranhável que renomados juristas com mais de setenta anos,
que foram exemplares servidores públicos,
ou até mesmo ex-Ministros do Supremo Tri-

A iniciativa legislativa consubstanciada na PEC
sob exame foi exercida em consonância com o requisito previsto no art. 60, I, da Constituição Federal.
Ressalte-se, ainda, que o conteúdo da proposição
não es bar ra em ne nhum dos li mi tes ma te ri a is es ta belecidos nos parágrafos 4º e 5º do art. 60 da referida
Carta. Do ponto de vista constitucional e regimental,
portanto, nada obsta à tramitação da matéria.
Quanto ao mérito, as persuasivas razões invoca das na jus ti fi ca ção le gi ti mam, sem dú vi da, a pro posição no que respeita à idade para aposentadoria
compulsória, que se pretende elevar de setenta para
setenta e cinco anos. Trata-se de modificação que se
im põe em face das trans for ma ções ci en tí fi cas, so ci a is
e administrativo-organizacionais verificadas desde a
primeira formulação legislativa sobre a matéria, cujo
teor é mantido nas disposições até hoje vigentes.
Cabe registrar que a legislação brasileira sobre
aposentadoria com base em parâmetros etários foi
formulada com apoio em dados estatísticos da década de vinte deste século. As transformações nas técnicas, nas ciências da sa ú de e na or ga ni za ção do tra balho, desde então, tiveram impacto significativo da
expectativa de vida da população, tanto na cidade
como no campo, sem que essa evolução se traduzisse em novas normas jurídicas sobre aposentadoria
por implemento de idade.
Por essa razão, disposições normativas da legislação previdenciária do setor público, como a que
se abri ga no in ci so II do § 1º do art. 40 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, que es ta be le ce a ida de de se ten ta anos para
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aposentadoria compulsória, se afiguram, nos tempos
atuais, notoriamente impróprias, tendo em vista a
evolução so ci al e téc ni co-ci en tí fi ca ve ri fi ca da nos úl timos sessenta anos.
A proposta de emenda à Constituição que ora
se sub me te ao exa me des ta Co mis são tem como mé rito principal o alongamento do tempo de vida ativa
dos servidores públicos, possibilitando a redução de
encargos previdenciários do setor público e o melhor
aproveitamento da força-de-trabalho, principalmente
naquelas ocupações profissionais, como técnicos de
alto nível, juízes e membros do Ministério Público,
para as quais a vivência e a experiência acumulada
são os fatores mais relevantes para um desempenho
funcional eficaz.
Ainda no tocante ao mérito, cabe assinalar que
a parte da PEC 63/99 concernente à ele va ção da idade para aposentadoria voluntária de servidores pú blicos, não é suscetível de aproveitamento, mediante
aditamento ao articulado da PEC com precedência
regimental, tendo em vista que as duas modalidades
de aposentadoria – compulsória e voluntária por idade – têm fundamentos técnicos e jurídicos distintos,
descabendo a paridade de tratamento contemplada
na PEC anexada.
Quanto às Emen das de Ple nário, as de nº 1,
relativa à PEC nº 57/95, e nº 3, cor respondente à
PEC nº 63/99, de mes mo teor, pre ten dem au to ri zar
a per ma nên cia em ati vi da de de ser vi do res do Exe cutivo com mais de 75 anos, mediante de claração
de ne cessidade por decreto do Presidente da República. Além de conterem ofensa ao princípio da
isonomia, entendemos que o objetivo das emendas já está atendido pelo cri té rio ge ral in troduzido
pela nor ma de ele va ção da ida de para com pul só ria
prevista igualmente nas duas PECs sob exame. A
Emen da nº 2 à PEC nº 57/95 está prejudicada por
ter ob jetivo já contemplado no texto da PEC sob
exame.
Cabe, ain da, re gis trar a ne ces si da de de efe tu ar,
mediante emendas de adequação, pequenas modificações formais no texto da proposição sob exame,
ten do em vis ta har mo ni zá-lo com a Emen da Cons ti tu cional nº 20, de 1998, e com a sistemática da Lei
Complementar nº 95, de 1998.
Em face do expos to, mani fes ta mo-nos pela
apro va ção da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu ição nº 57, de 1995, re je i ta das as emen das ofe reci das em Ple ná rio, e pela pre ju di ci a li da de da PEC
nº 63, de 1999, ado ta das as emen das que se seguem.
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EMENDA Nº 03-CCJ
Dê-se ao art. 4º da Constituição Federal, objeto
de alteração nos ter mos do art. 1º da PEC, a se guin te
redação:
“Art. 40. .................................................
§ 1º........................................................
..............................................................
..............................................................
II – com pul so ri a men te, aos se ten ta e cin co anos
de idade, com proventos proporcionais ao tempo de
serviço;
...........................................................................
EMENDA Nº 04-CCJ
Suprima-se, no art. 1º da PEC, a referência ao
inciso VI do art. 93 da Constituição Federal.
EMENDA Nº 05-CCJ
Insira-se ao final da redação do caput de cada
um dos artigos alterados pelo art. lº da PEC o indicativo (NR).
EMENDA Nº 06-CCJ
Acrescente-se à PEC um art. 2º, com a seguinte
redação:
“Art. 2º Esta Emen da Cons ti tu ci o nal en tra em vi gor na data de sua publicação.”
Sala da Comissão, 14 de novembro de 2000. –
José Agripino, Presidente – Ney Suassuna, Relator
– Ramez Tebet – Pedro Simon – Roberto Requião
– Edson Lobão – Álvaro Dias – Francelino Pereira
– Djalma Bessa – Artur da Távola – José Eduardo
Dutra (vencido) – José Fogaça – Henrique Lo yo la –
José Alencar – Antonio Carlos Valadares – Arlindo Porto – Agnelo Alves – Bernardo Cabral – Mozarildo Cavalcante – Romeu Tuma – Romero Jucá
– José Jorge – Marluce Pinto – Leomar Quintanilha – Maria do Carmo Alves – Geraldo Candido –
Bello Parga.
VOTO EM SEPARADO DO SENADOR JOSÉ
ROBERTO ARRUDA, NA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA SOBRE
A PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 57, DE 1995
(Tramita em conjunto com a PEC nº 63 de 1999)
Ve ri fi ca-se, da sim ples le i tu ra do tex to da Emen da Constitucional nº 57 de 1995, que há mácula no
que diz respeito à sua juridicidade, isto porque, a pre sente proposição entra em conflito direto com o esta-
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belecido pela já aprovada Emenda Constitucional nº
20 de 1998, que deu a atual redação ao art. 40 da
Constituição Federal.
A proposta de au men tar ida de para a apo sen ta doria compulsória, põe em ris co a ne ces sá ria re no vação dos membros do judiciário, pois embora a tecnologia médica tenha evoluído proporcionando maior
con for to, do pon to de vis ta fi si o ló gi co, às pes so as que
al can ça ram a ida de de se ten ta anos, não há como ga rantir a renovação do pensamento jurídico.
É necessária a renovação dos membros do poder judiciário na medida em que proporciona maior
equilíbrio às decisões, pois o novo magistrado ingressa com idéias novas, que normalmente são combatidas, e que, justamente por este motivo, tem-se o maior debate jurídico das matérias em pauta.
Uma das características essenciais do sistema
republicano e que lhe dá legitimidade é a renovação
dos agentes políticos, que nos Poderes Executivo e
Legislativo se dá por intermédio dos mandatos e no
poder judiciário pela aposentadoria de seus membros. Nes se sen ti do, au men tar a ida de para a apo sen tadoria compulsória se reveste na estagnação desse
expediente de renovação.
Outra crítica à proposição se faz necessária, na
medida em que o Projeto de Emenda Constitucional
pretende alterar o inciso VI do art. 93 da Constituição
Fe de ral, pos si bi li tan do a aposentadoria dos magistrados aos trinta anos de serviço, após cinco anos efetivos na judicatura.
A alteração do textoconstitucional referido aten ta contra o principio da uniformidade dos benefícios
consagrada no in ci so II do art. 195 da Cons ti tu i ção da
República.
Na elaboração da atual Constituição houve o
cuidado de não se confundir prerrogativas da função
com privilégios. Nesse diapasão, não há como justificar o tratamento privilegiado aos juizes em relação
aos demais servidores públicos que se aposentam
após trinta e cinco anos de contribuição.
Por estes motivo é que entendemos antijurídica
e
inconveniente a Proposta de Emenda à Constituição nº 57, de 2000.
Sala das Reuniões, 14 de novembro de 2000. –
Senador José Roberto Arruda.
PARECER Nº 8, DE 2001
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 83, de
2000 (nº 269/99, na Câmara dos Deputa-
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dos), que “aprova o ato que autoriza a
Prefeitura Municipal de Capinópolis a
executar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de
Capinópolis, Estado de Minas Gerais”.
Relator: Senador Francelino Pereira
I – Relatório
Chega ao exame desta Comissão o Projeto de
Decreto Legislativo nº 83, de 2000 (nº 269, de 1999,
na Câmara dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de Ca pi nó po lis a ex plo rar
o serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Capinópolis, Estado de Minas
Gerais.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá con ta de que a pre sen te so li citação foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
II – Voto
Produtor de sementes de cereais que abastecem quase todo o País, Capinópolis destaca-se também pelo extraordinário volume de produção de algodão e soja. Possui um bom parquee agro-industrial e
cerâmico além de um comércio desenvolvido.
A construção civil absorve um bom número de
empregados sendo pequeno o índice de desemprego. A educação vem merecendo a atenção da administração municipal, que mantém vasta rede de escolas do primeiro e do se gun do gra us, além da ofer ta de
transporte grátis para alunos de cursos superiores
que cursam em outras cidades.
Nesse contexto, a Rádio CulturaMunicipal, com
a sua mo der na pro gra ma ção, será, cer ta men te, va li oso instrumento para difusão do lazer e da cultura da
população de Capínópolis.
O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos termos do art. 223 da ConstituiçãoFederal, deve obedecer, nesta Casa, 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
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pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que de vem ins truir o processo submetido à análise desta Comissão de
Educação.
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 83, de 2000, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39/92, do Senado Federal, ficando caracterizado que a Prefeitura Municipal de Capinópolis
atendeu a todos os requisitos técnicos e legais para
habilitar-se à outorga da permissão, opinamos pela
aprovação do ato, na forma do Pro je to de De cre to Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 12 de dezembro de 2000. –
Fre i tas Neto, Pre si den te – FrancelinoPereira, Re la tor – Júlio Eduardo – Gil vam Bor ges – Djal ma Bes sa – José Fogaça – Henrique Loyola – Romeu
Tuma – Gerson Camata – Emília Fernandes –
Osmar Dias – Eduardo Siqueira Campos – Bello
Parga – Lúdio Coelho – Agnelo Alves.
PARECER Nº 9, DE 2001
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 112, de
2000 (nº 298/99, na Câmara dos Deputados), que “aprova o ato que renova a concessão da Fundação Nossa Senhora da
Abadia para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Uberlândia, Estado de Minas Gerais”.
Relator: Senador Francelino Pereira
I – Relatório
Chega ao exame desta Comissão o Projeto de
Decreto Legislativo nº 112, de 2000 (nº 298, de 1999,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que re nova a concessão da Fundação Nossa Senhora da
Aba dia para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em onda média na cidade de Uberlândia, Estado de
Minas Gerais.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República informa que a
solicitação foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte direção da Fundação Nossa Senhora da Abadia:
· Edvaldo Pereira de Sousa – Dir. Presidente
· Fernando E. F. de Camargo – Dir. Vice–Presidente
· Alberto de Paula de Carvalho – Tesoureiro
· Genésio Donati Prado – Secretário.

357

II – Voto
O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos termos do art. 223 da ConstituiçãoFederal, deve obedecer, no Senado Fe de ral, às for ma li da des e aos cri té rios 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 de vem ins truir o pro ces so sub me ti do à aná li se des ta Co mis são de
Educação.
Uberlândia, principal centro econômico do
Triân gu lo Mi ne i ro, com uma po pu la ção de qua se meio
milhão de habitantes, é uma das grandes cidades
brasileiras, cuja economia pode ser avaliada pela arrecadação municipal, que no ano passado foi de qua se meio bilhão de reais.
Distante apenas 430 quilômetros de Brasília,
550 de Belo Horizonte e 590 de São Paulo, Uberlândia, que é servida por quatro rodovias federais, oferece cursos técnicos e superiores aos seus jovens, inclusive nas áreas de engenharia, fisica, matemática e
ciências econômicas.
A cultura e o lazer da população são assegurados pela presença de oito jornais e 12 emissoras de
rádio e televisão, uma das quais é a Rádio Visão de
Uberlândia ago ra sob ori en ta ção da Fun da ção Nos sa
Senhora da Abadia.
Tendo em vista que o exame da docu men tação que acompanha o PDS nº 112, de 2000, evidencia o cumpri men to das formalidades es ta be lecidas na Reso lu ção nº 39/92, do Senado Federal,
ficando ca racterizado que a Fundação Nossa Senhora da Abadia aten deu a to dos os re qui si tos téc nicos e lega is para habilitar-se à renovação da
concessão, opi namos pela aprovação do ato, na
forma do Projeto do Decre to Legislativo originário
da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 12 de dezembro de 2000. –
Freitas Neto, Presidente – Francelino Pereira, Relator – Júlio Eduardo – Gilvan Borges –Djalma
Bessa – José Fogaça – Henrique Loyola – Gerson
Camata – Eduardo Ciqueira Campos – Agnelo
Alves – Bello Parga – Emília Fernandes – Osmar
Dias – Romeu Tuma – Lúdio Coelho.
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PARECER Nº 10, DE 2001
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 130, de
2000 (nº 246/99, na Câmara dos Deputados), que “aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Emboabas de
Minas Gerais S/A para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de São João Del
Rey, Estado de Minas Gerais”.
Relator: Senador Francelino Pereira.
I – Relatório
É submetido ao exame desta Comissão, o Proje to de De cre to Le gis la ti vo nº 130, de 2000 (nº 246, de
1999, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Rádio Emboabas de Minas Gerais S/A para explorar o serviço de
ra di o di fu são so no ra em freqüênciamodulada na cidade de São João Del Rey, Estado de Minas Gerais.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, informa que a
solicitação foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a composição acionária da Rádio
Emboabas de Minas Gerais S/A:
Nome do Sócio Cotista Cotas de Participação
· Lourival Gonçalves
de Andrade
706
· Outros
11
Total de Cotas
717
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zer da população, e um sólido compromisso com o
desenvolvimento econômico, político e social do município.
Tendo em vista a importância da Rádio Emboabas para São João Del Rey, e considerando que o
exame da documentação que acompanha o PDS nº
130, de 2000, evidencia o cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39/92, do Senado Federal, ficando caracterizado que a Rádio
Emboabas de Minas Gerais S/A atendeu a todos os
requisitos técnicos e le ga is para ha bi li tar-se à re no vação da permissão, opinamos pela aprovação do ato,
na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário
da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 12 de dezembro de 2000. –
Fre i tas Neto, Pre si den te – FrancelinoPereira, Re la tor – Jú lio Edu ar do – Gil vam Bor ges – Djal ma Bes sa – José Fogaça – Henrique Loyola – Bello Parga
– Eduardo Siqueira Campos – Agnelo Alves – Lúdio Coelho – Osmar Dias – Gerson Camata – Emí lia Fernandes – Romeu Tuma.
PARECER Nº 11, de 2001
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 143, de
2000 (nº 324/99, na Câmara dos Deputados), que “aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Difusora de Penápolis Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Penápolis, Estado de São Paulo”.
Relator: Senador Bello Parga.

II – Voto
Lo ca li za do na re gião Me ta lúr gi ca e dos Cam pos
das Ver ten tes, dis tan do 180 qui lô me tros de Belo Ho rizon te, 330 do Rio de Ja ne i ro e 480 de São Pa u lo, São
João Del Rey, montanhoso em 70% do seu re le vo, é a
mais viva ex pres são das Mi nas Ge ra is e de sua His tó ria repleta de grandes feitos.
Com uma população de quase 80 mil habitantes, dos quais cerca de 22 mil diretamenteenvolvidos
nas atividades produtivas, em especial na indústria,
que emprega mais de oito mil pessoas, São João Del
Rey se destaca também no aspecto cultural, dispondo de vários cursos técnicos e superiores para oferecer à sua juventude.
Em relação às comunicações, São João Del
Rey também se sa li en ta. Dis põe de sete jornais e três
emissoras de rádio, uma das quais é a Rádio Emboabas, com uma programação voltada à cultura e ao la -

I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 143, de 2000 (nº 324, de
1999, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Difusora
de Pe ná po lis Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fusão sonora em onda média na cidade de Penápolis,
Estado de São Paulo.
2. Por meio da Mensagem Presidencial nº
1.448, de 1998, o Presidente da República submete
ao Congresso Nacional o ato constante do Decreto
s/n, de 20 de novembro de 1998, que renova a concessão para a exploração de canal de radiodifusão
sonora, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o §
lº do art. 223, ambos da Constituição Federal.
3. A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
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que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li citação foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
4. É a seguinte a composição acionária do empreendimento Rádio Difusora de Penápolis Ltda.:
Nome do Sócio Cotista Cotas de Participação
· Maria da Conceição Alm. Lencastre Egreja
88
· Carlos Alberto Viana Egreja
88
· Célia Penteado Egreja
88
· Mário Aluizio Vianna Egreja
88
Total de Cotas
352
5. O presente projeto foi examinado pela Comissão de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor mática da Câmara dos Deputados, tendo recebido pa recer favorável de seu relator, Deputado Luiz Antonio
Fleury, e aprovação unânime daquela Comissão.
6. Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rídico,constitucional e va za do em boa téc ni ca le gis la tiva.
II – Voto
7. O processo de exame e apreciação, pelo
Congresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam concessão, permissão ou autorização para que
se executem serviços de radiodifusão sonora e de
sons e ima gens, pra ti ca dos pelo Po der Exe cu ti vo, nos
ter mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe decer, 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 Comissão de Educação.
8. Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS nº 143, de 2000, evidencia o cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na
Resolução nº 39/92, do Senado Federal, ficando caracterizado que a entidade Rádio Difusora de Penápolis Ltda., atendeu a todos os 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.
Sala da Comissão, 12 de dezembro de 2000. –
Freitas Neto, Presidente – Bello Parga, Relator –
Júlio Eduardo – Djalma Bessa – José Fogaça –
Gilvam Borges – Henrique Loyola – Eduardo Si-
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queira Campos – Emília Fernandes – Agnelo
Alves – Lúcio Alcântara – Romeu Tuma – Lúdio
Coelho – Gerson Camata – Osmar Dias.
PARECER Nº 12, DE 2001
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 144, de
2000 (nº 325/99, na Câmara dos Deputados), que “aprova o ato que renova a
concessão da Rádio Sociedade Muriaé
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Muriaé, Estado de Minas Gerais”.
Relator: Senador Francelino Pereira.
I – Relatório
Chega ao exame desta Comissão o Projeto de
Decreto Legislativo nº 144, de 2000 (nº 325, de 1999,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que re nova a concessão da Rádio Sociedade Muriaé Ltda.,
para explorar o serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Muriaé, Estado de Minas
Gerais.
A Exposição de Motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República informa que a
solicitação foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a composição acionária da Rádio
Sociedade Muriaé Ltda.:
Cotista
Cotas
· Paulo Roberto Barros da Silva
800.000
· Ligia Aparecida Assimos S. da Silva
200.000
Total de Cotas
1.000.000
II – Voto
O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos termos do art. 223 da ConstituiçãoFederal, 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 de vem ins truir o pro ces so sub me ti do à aná li se des ta Co mis são de
Educação.
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Localizado na Zona da Mata, o Município de
Muriaé se destaca tanto pela sua economia, em especial a agropecuária, como pelos recursos educacionais oferecidos a seus jovens.
Além do primeiro e do segundo graus e de cursos técnicos nas áreas de contabilidade e processamento de dados, entre outras, Muriaé oferece cursos
superiores em ciências, filosofia, letras e pedagogia.
Em Muriaé funcionam cinco jornais e seis emis soras de rádio, sendo, portanto, elevada, a oferta de
cul tu ra, in for ma ção e la zer aos seus ha bi tan tes. A Rá dio Sociedade Muriaé, cuja autorização de funcionamento é agora renovada, tem em sua programação
entrevistas e debates envolvendo temas relativos ao
desenvolvimento econômico, social e cultural de Muriaé.
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 144, de 2000, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39/92, do Senado Federal, ficando caracterizado que a Rádio Sociedade Muriaé Ltda., atendeu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is para ha bi litar-se à renovação da concessão, opinamos pela
aprovação do ato, ua forma do Pro je to de De cre to Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 12 de dezembro de 2000. –
Freitas Neto, Presidente, Francelino Pereira, Relator – Júlio Eduardo – Gil vam Bor ges – Djal ma Bes sa – José Fo ga ça – Hen ri que Lo yo la – Edu ar do Sique i ra Cam pos – Bel lo Par ga – Emí lia Fer nan des –
Osmar Dias – Romeu Tuma – Agnelo Alves – Lúdio Coelho – Gerson Camata.
PARECER Nº 13, DE 2001
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 161, de
2000 (nº 319/99 na Câmara dos Deputados), que “aprova o ato que renova a
concessão da Rádio Globo SIA para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda curta na cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro”.
Relator: Senador Artur da Távola
I – Relatório
Chega a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de Decreto Legislativo nº 161, de 2000 (nº 319, de
1999, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que re no va a con ces são da Rá dio Glo bo S/A para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda cur ta
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na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.106,
de 1998, o Presidente da República submete ao Con gresso Nacional o ato constante do Decreto de 25 de
agosto de 1998, que renova a concessão para a explo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter mos
do art. 49, XII, combinado com o § 1º do art. 223, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá con ta de que a pre sen te so li citação foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O presente projeto foi examinado pela Comissão de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor mática da Câmara dos Deputados, tendo recebido parecer favorável de seu relator, Deputado Pinheiro Landim, e aprovação unânime daquela Comissão.
Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re dação daquela Casa, o projeto foi considerado ju rídico, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.
II – Voto
O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos termos do art. 223 da ConstituiçãoFederal, 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 pre tendente, bem como pelo Ministério das Comunicações,
que devem instruir o processo submetido à análise
desta Comissão de Educação.
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 161, de 2000, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39/92, do Senado Federal, ficando caracterizado que a entidade Rádio Globo S/A atendeu a
todos os requisitos técnicos e legais para habilitar-se
à re no va ção da con ces são, opi na mos pela apro va ção
do ato, na for ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 12 de dezembro de 2000. –
Freitas Neto, Presidente – Artur da Távola, Relator
– Júlio Eduardo – Djalma Bessa – José Fogaça –
Gilvam Borges – Henrique Loyola – Bello Parga –
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Lúdio Coelho – Agne lo Alves – Edu ar do S. Cam pos –
Emília Fernandes – Romeu Tuma – Osmar Dias –
Gerson Camata.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re dação daquela Casa, o projeto foi considerado ju rídico, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

PARECER Nº 14, DE 2001

II – Voto

Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 162, de
2000 (nº 320/99, na Câmara dos Deputados), que "aprova o ato que renova a
permissão outorgada à Rádio Globo
Eldorado Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro".
Relator: Senador Artur da Távola
I – Relatório
Chega a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de Decreto Legislativo nº 162, de 2000 (nº 320, de
1999, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Rádio Globo
Eldo ra do Ltda. para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são
sonora em freqüência modulada na cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.152,
de 1998, o Presidente da Repúblicasubmete ao Con gresso Nacional o ato constante da Portaria nº 198,
de 21 de agosto de 1998, que renova a permissão
para a exploração de canal de radiodifusão sonora,
nos termos do art. 49, XII, combinado com o § 1º do
art. 223, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a composição acionária do empreendimento Rádio Globo Eldorado Ltda:
Nome do Sócio Cotista Cotas de Participação
• João Roberto Marinho
99.662
Ronaldo Tostes Mascarenhas
338
100.000
TOTAL DE COTAS
O presente projeto foi examinado pela Comissão de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor mática da Câmara dos Deputados, tendo recebido pa recer favorável de seu relator, Deputado Pinheiro Landim, e aprovação unânime daquela Comissão.

O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos termos do art. 223 da ConstituiçãoFederal, 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 pre tendente, bem como pelo Ministério das Comunicações,
que devem instruir o processo submetido à análise
desta Comissão de Educação.
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 162, de 2000, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39/92, do Senado Federal, ficando caracterizado que a entidade Rádio Globo Eldorado Ltda.
atendeu a todos os requisitos técnicos e legais para
habilitar-se à renovação da permissão, opinamos
pela apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de De cre to Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 12 de dezembro de 2000. –
Freitas Neto, Presidente – Artur da Távola, Relator
– Júlio Eduardo – Djalma Bessa – José Fogaça –
Gilvam Borges – Henrique Loyola – Bello Parga –
Lúdio Coelho – Agnelo Alves – Eduardo S. Campos – Emília Fernandes – Romeu Tuma – Osmar
Dias – Gerson Camata.
PARECER Nº 15, DE 2001
Da Comissão de Educação, sobre o
projeto de Decreto Legislativo nº 170, de
2000 (nº 350/99, na Câmara dos
Deputados), que "aprova o ato que renova
a permissão outorgada à Fênix Rádio FM
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade
de Ipameri, Estado de Goiás".
Relator: Senador Iris Rezende
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 170, de 2000 (nº 350, de
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1999, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Fênix Rádio FM
Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
freqüência modulada na cidade de Ipameri, Estado
de Goiás.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 781, de
1999, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 29, de
18 de mar ço de 1999, que re no va a per mis são para a
exploração de canal da radiodifusão sonora, nos termos do art. 49, XII, com bi na do com o § 1º, do art. 223,
ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos dá conta de que a presente solicitação foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a composição acionária do empreendimento Fênix Rádio FM Ltda.:
Nome do Sócio Cotista Cotas de Participação
Paulo Roberto de Abreu Chagas
4.950
Nilson Silva Rosa
50
Total de Cotas
5.000
O presente projeto foi examinado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, comunicação e informática da Câmara dos Deputados, tendo recebido pa recer favorável de seu Relator, Deputado Arolde de Oliveira, e aprovação unânime daquela Comissão.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redção daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,constitucional e va za do em boa téc ni ca le gis la tiva.
II – Voto
O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens, praticados pelo poder Executivo, nos termos do art. 223 da Constituição Fe de ral, deve obe decer, 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 Comissão de Educação.
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Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 170, de 2000, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39/92, do Senado Federal, ficando caracterizado que a entidade Fênix Rádio FM Ltda. atendeu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is para ha bi li tar-se à renovação da permissão, opinamos pela
aprovação do ato, na forma do projeto de decreto legislativo originário da Câmaras dos deputados.
Sala da Comissão, 12 de dezembro de 2000. –
Freitas Neto, Presidente – Iris Rezende, Relator –
Djalma Bessa – José Fogaça – Gilvam Borges –
Henrique Loyola – Bello Parga – Lúdio Coelho –
Agnelo Alves – Eduardo Siqueira Campos – Emília Fernandes – Romeu Tuma – Osmar Dias – Gerson Camata – Lúcio Alcântara.
PARECER Nº 16, DE 2001
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 178, de
2000 (nº 372/99, na Câmara dos Deputados),
que "aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária Conceiçuense de
Radiodifusão a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de
Conceição de Ipanema, Estado de Minas
Gerais".
Relator: Senador Francelino Pereira
I – Relatório
Chega ao exame desta Comissão o Projeto de
Decreto Legislativo nº 178, de 2000 (nº 372, de 1999,
na Câmara dos De pu ta dos), que apro va o ato que au toriza a Associação Comunitária Conceiçuense de
Radiodifusão a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Conceição de Ipanema, Esta do de Minas Gerais.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Pre si den te da Repú bli ca in for ma que
a so li ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a
le gis la ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe rimen to.
É a seguinte a direção da entidade Associação
de Radiodidifusão:
• Célio Simão da Costa – Presidente.
• Pe. José Moreira Bastos Neto –
Vice-Presidente.
• Maria do Amparo H. T. Neto – Secretária.
• Vilmar Januário de Souza – Tesoureiro.
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II – Voto
O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, 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 Comissão de Educação.
Localizado na região do rio Doce, com uma
população de pouco mais de quatro mil habitantes,
tendo sua economia fundamentada na agropecuária
e na pequena indústria, Conceição de Ipanema busca crescer também do ponto de vista educacional e
cultural.
Terá sua primeira emis sora de rádio, graças
ao esforço da Asso ciação Comunitária Con ce i çuense de Radiodifusão, uma enti da de sem fins lucrativos e sem vinculação reli gi o sa ou par ti dá ria,
fundada em abril de 1996, com o objetivo de difundir a cultura e apoiar ações soli dá ri as em Conceição de Ipa ne ma.
Tal esforço da sociedade conceiçuense merece todo o nosso apoio e incentivo.
Desse modo, tendo em vista que o exame da
documentação que acompanha o PDS nº 178, de
2000, evidencia o cumprimento das formalidades
estabelecidas na Resolução nº 39/92, do Senado
Federal, ficando caracterizado que a Associação
Comunitária Conceiçuense de Radiodifusão atendeu a todos os requisitos técnicos e legais para habilitar-se à autorização, opinamos pela aprovação do
ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo ori ginário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 12 de dezembro de 2000. –
Freitas Neto, Presidente; Francelino Pereira, Relator; Julio Eduardo, Gilvam Borges, Djalma Bessa,
José Fogaça, Henrique Loyola, Osmar Dias, Bello
Parga, Emilia Fernandes, Agnelo Alves, Romeu
Tuma, Ger son Ca ma ra, Edu ar do Si que i ra Cam pos,
Ludio Coelho.
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PARECER Nº 17, DE 2001
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 194, de
2000 (nº 446/2000, na Câmara dos Deputados), que "aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária Cultural e Artística de Pratinha a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Pratinha, Estado de Minas Gerais".
Relator: Senador Francelino Pereira
I – Relatório
Chega ao exame desta Comissão o Projeto de
Decreto Legislativo nº 194, de 2000 (nº 446, de 2000,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Cultural e Artística de
Pratinha a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Pratinha, Estado de Minas Gerais.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá con ta de que a pre sen te so li citação foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a direção da Associação Comunitária Cultural e Artística de Pratinha:
Presidente: Joaquim Francisco de Assis Martins
Diretor-Executivo: Eduardo Alencar Alves
Diretor de Produção e Programação: Carlos Ribeiro
Borges.
II – Voto
O Município de Pratinha é um dos menores do
Triân gu lo Mi ne i ro: ape nas 634 qui lo me tros qua dra dos
e uma po pu la ção in fe ri or a três mil ha bi tan tes. Po rém,
sua lo ca li za ção privilegiada – fica a ape nas 204 quilô metros de Uberaba e 102 de Araxá – é a garantia de
um futuro de progresso e de desenvolvimento econômico e social de sua gente.
Graças à iniciativa da Associação Comunitária
Cul tu ral e Artís ti ca, Pra ti nha terá em bre ve sua pri me ira emissora de rádio. Trata-se de uma rádio comunitária, que nasce comprometida com o desenvolvimento social e cultural da cidade.
AssociaçãoComunitária, pre si di da por Jo a quim
Francisco de Assis Martins, tem entre seus objetivos
estimular a cultura, fomentar iniciativas educativas,
promover exposições, concursos e festivais e desenvolver o turismo em Pratinha.
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Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 194, de 2000, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39/92, do Senado Federal, ficando caracte ri za do que Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cultural e Artís tica de Pratinha atendeu a todos os requisitos técnicos e le ga is para ha bi li tar-se à au to ri za ção, opi na mos
pela apro va ção do ato, na for ma do pro je to de de cre to
legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 12 de dezembro de 2000. –
Freitas Neto, Pre si den te – Francelino Pereira, Relator – Júlio Eduardo – Gil vam Bor ges – Djalma Bes sa – José Fogaça – Herinque Loyola – Gerson Ca mata – Osmar Dias – Emília Fernandes – Lúdio
Coelho – Eduardo Siqueira Campos – Agnelo
Alves – Romeu Tuma – Belo Parga.
PARECER Nº 18, DE 2001
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 213, de
2000 (nº 198/99, na Câmara dos Deputados), que "Aprova o ato que outorga
permissão à Rádio FM 2000 Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de
Manacapuru, Estado do Amazonas".
Relator: Senador Bello Parga
I – Relatório
Chega a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de Decreto Legislativo nº 213, de 2000 (nº 198, de
1999, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que outorga permissão à Rádio FM 2000 Ltda. para
ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüência modulada na cidade de Manacapuru, Estado do
Amazonas.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.671,
de 1998, o Presidente da Repúblicasubmete ao Con gresso Nacional o ato constante da Portaria nº 281,
de 4 de dezembro de 1998, que outorga permissão
para a exploração de canal de radiodifusão sonora,
nos termos do art. 49, XII, combinado com o § 1º, do
art. 223, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O presente projeto foi examinado pela Comissão de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má-
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tica da Câmara dos Deputados, tendo recebido parecer favorável de seu Relator, Deputado Fernando
Marroni, e aprovação unânime daquela Comissão.
Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re dação daquela Casa, o projeto foi considerado ju rídico, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.
II – Análise
O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos termos do art. 223 da Constituição Federal deve obedecer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e aos
critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, 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 de vem ins truir o processo submetido à apreciação desta Comissão de Educação.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 213, de 2000, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39/92, do Senado Federal, ficando caracterizado que a entidade Rádio FM 2000 Ltda. atendeu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is para ha bi li tar-se à outorga da permissão, opinamos pela aprovação do ato, na for ma do pro je to de de cre to le gis la tivo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 12 de dezembro de 2000. –
Fre i tas Neto, Pre si den te – Bel lo Par ga, Relator – Júlio Eduardo – Djalma Bessa – José Fogaça – Gilvan Bor ges – Henrique Loyola – Eduardo Siqueira
Campos – Lúdio Coelho – Agnelo Alves – Romeu
Tuma – Emília Fernandes – Gerson Camata –
Osmar Dias.
PARECER Nº 19, DE 2001
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 224, de
2000 (nº 479, de 2000, na Câmara dos Deputados), que "aprova o ato que outorga
permissão à Rádio Timbó Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Timbó, Estado de Santa Catarina".
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Relator: Senador Geraldo Althoff
I – Relatório
Chega a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de Decreto Legislativo nº 224, de 2000 (nº 479, de
2000, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que outorga permissão à Rádio Timbó Ltda., para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
modulada na cidade do Timbó, Estado de Santa Catarina.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 51, de
2000, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 212,
de 8 de dezembro de 1999, que outorga permissão
para a exploração de canal de radiodifusão sonora,
nos termos do art. 49, XII, combinado com o § 1º, do
art. 223, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a composição acionária do empreendimento Rádio Timbó Ltda.:
Nome do Sócio Cotista Cotas de Participação
Unírio Nestor Dalpiaz
17.500
Antônio Jurandir Girardi
17.500
Kátia Luzia Floriani
17.500
Evandor Lopes
17.500
Dimas Luiz Felippi
17.500
Tarcísio Girardi
17.500
Total de Cotas
105.000
O presente projeto foi examinado pela Comissão de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor mática da Câmara dos Deputados, tendo recebido pa recer favorável de seu Relator,Deputado Rober to Ara újo, e aprovação unânime daquela Comissão.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Re dação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.
II – Voto
O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos termos do art. 223 da Constituição Fe de ral, deve obe decer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e aos
critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, e 1992,
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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 Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que
devem instruir o processo submetido à análise desta
Comissão de Educação.
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 224, de 2000, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39/92, do Senado Federal, ficando caracterizado que a en ti da de Rá dio Tim bó Ltda., aten deu a
todos os requisitos técnicos e legais para habilitar-se
à ou tor ga da per mis são, opi na mos pela apro va ção do
ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 12 de dezembro de 2000. –
Freitas Neto, Presidente – Geraldo Althoff, Relator
– Júlio Eduardo – Djalma Bessa – José Fogaça –
Gilvam Borges – Henrique Loyola – Eduardo Siqueira Campos – Agnelo Alves – Bello Parga –
Ger son Ca ma ta – Ro meu Tuma – Osmar Dias – Lúdio Coelho – Emília Fernandes.
PARECER Nº 20, DE 2001
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 227, de
2000 (nº 484/2000, na Câmara dos Deputados), que "aprova o ato que renova a
concessão da Rádio Tupi Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
ondas curtas na cidade de Curitiba, Estado do Paraná".
Relator: Senador Álvaro Dias
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 227, de 2000 (nº 484, de
2000, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova a concessão da Rádio Tupi Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas curtas na cidade de Curitiba, Estado do Paraná.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 45, de
1997, o Presidente da Republica submete ao Congresso Nacional o ato constante do Decreto de 7 de
janeiro de 1997, que renova concessão para a explora ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter mos do
art. 49, XII, combinado com o § 1º do art. 223, ambos
da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
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que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li citação foi instituída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O presente projeto foi examinado pela Comissão de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor mática da Câmara dos Deputados, tendo recebido pa recer favorável de seu relator, Deputado Paulo Octávio,
e aprovação unânime daquela Comissão.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Re dação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.
Nota-se, pela le i tu ra da ex po si ção de mo ti vos do
Ministro de Estado das Comunicações, inclusa nos
autos, que o pleito foi originalmente formulado pela
entidade Sociedade Rádio Emissora Paranaense
Ltda., ra zão por que se pro põe o re gis tro da mu dan ça
de razão social, por meio de emenda de redação ao
art. 1º do PDS em análise.
II – Voto
O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos termos do art. 223 da Constituição Fe de ral, deve obe decer, 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 instituir o processo submetido à análise
desta Comissão de Educação.
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDC nº 227, de 2000, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39/92, do Senado Federal, ficando caracte ri za do que a en ti da de Rá dio Tupi Ltda. aten deu a to dos os requisitos técnicos e legais para habilitar-se à
renovação da concessão, opinamos pela aprovação
do ato, na forma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo originário da Câmara dos Deputados, com a seguinte
EMENDA Nº CE
Dê-se ao art. 1º do PDS nº 227, de 2000 a seguinte redação:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o De creto s/nº, de 7 de janeiro de 1997, que renova por
dez anos, a partir de 1º de novembro de 1993, a concessão da Rádio Tupi Ltda., outorga originariamente
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à Sociedade Rádio Emissora Paranaense Ltda., para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radi o di fu são so no ra em on das cur tas na ci da de de Cu ritiba, Estado do Paraná.
Sala da Comissão, 12 de dezembro de 2000. –
Freitas Neto, Presidente; Álvaro Dias, Relator; Júlio Eduardo, Gilvam Borges, Djalma Bessa, José
Fogaça, Henrique Loyola, Bello Parga, Lúdio Coelho, Agnelo Alves, Eduardo Siqueira Campos,
Emília Fer nan des, Ro meu Tuma, Osmar Dias, Ger son Camata.
PARECER Nº 21, DE 2001
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 230, de
2000 (nº 199/99, na Câmara dos Deputados), que "aprova o ato que outorga
permissão ao Sistema de Comunicação
AM Produções e Eventos Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora na
cidade de Coari, Estado do Amazonas".
Relator: Senador Mozarildo Cavalcanti
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 230, de 2000 (nº 199, de
1999, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que outorga ao Sistema de Comunicação AM Produções e Eventos Ltda. a explorar serviço de radiodifusão so no ra na ci da de de Co a ri, Esta do do Ama zo nas.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.672,
de 1998, o Presidente da República submete ao Con gresso Nacional o ato constante da Portaria nº 282,
de 4 de dezembro de 1998, que outorga a exploração
de canal de radiodifusão sonora, nos termos do art.
49, XII, combinado com o § 1º do art. 223, ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá con ta de que a pre sen te so li citação foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a direção da entidade Sistema de
Comunicação AM Produções e Eventos Ltda.:
José Nascimento Marcos
Aguinaldo José Mendes de Sousa
O presente projeto foi examinado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, tendo recebido

FEVEREIRO 2001

ANAIS DO SENADO FEDERAL

parecer favorável de seu relator, Deputado José Priante, e aprovação unânime daquela Comissão.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Re dação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.
II – Voto
O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos termos do art. 223 da Constituição Fe de ral, deve obe decer, 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 exi gências a serem cumpridas pela entidade pretendente, bem como pelo Ministério das Comunicações, que
devem instruir o processo submetido à análise desta
Comissão de Educação.
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 230, de 2000, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39/92, do Senado Federal, ficando caracte ri za do que a en ti da de Sis te ma de Co mu ni ca ção AM
Produções e Even tos Ltda., aten deu a to dos os re qui sitos técnicos e legais para habilitar-se à permissão,
opinamos pela aprovação do ato, na forma do Projeto
de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 12 de dezembro de 2000. –
Freitas Neto, Presidente – Mozarildo Cavalcanti,
Re la tor – Júlio Eduardo – Djalma Bessa – José Fo gaça – Gilvam Borges – Henrique Loyola – Bello
Parga – Lúdio Coelho – Agnelo Alves – Eduardo
Siqueira Campos – Emilia Fernandes – Romeu
Tuma – Osmar Dias – Gerson Camata.
PARECER Nº 22, DE 2001
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 231, de
2000 (nº 205/99, na Câmara dos Deputados), que "aprova o ato que outorga
permissão ao Sistema de Comunicação
AM Produções e Eventos Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Alvarães, Estado do Amazonas".
Relator: Senador Eduardo Siqueira Campos
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I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 231, de 2000 (nº 205, de
1999, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que outorga permissão ao Sistema de Comunicação
AM Produções e Eventos Ltda. para explorar o serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na Cidade de Alvarães, Estado do Amazonas.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.717, de
1998, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 283, de 4 de
dezembro de 1998, que outorga permissão para a exploração de canal de radiodifusão sonora, nos termos
do art. 49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223, am bos
da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída de conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a composição acionária do empreendimento Sistema de Comunicação AM Produções
e Eventos Ltda:
Nome do Sócio Cotista Cotas de Participação
· José Nascimento Marcos
2.500
· Agnaldo José Mendes de Sousa
2.500
Total de Cotas
5.000
O presente projeto foi examinado pela Comissão de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor mática da Câmara dos Deputados, tendo recebido parecer favorável de seu relator, Deputado José Priante, e
aprovação unânime daquela Comissão.
Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re dação daquela Casa, o projeto foi considerado ju rídico, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.
II – Voto
O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos termos do art. 223 da ConstituiçãoFederal, 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 pre tendente, bem como pelo Ministério das Comunicações,
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que devem instruir o processo submetido à análise
desta Comissão de Educação.
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 231, de 2000, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39/92, do Senado Federal, ficando caracterizando que a entidade Sistema de Comunicação
AM Produções e Eventos Ltda., atendeu a todos os
requisitostécnicos e le ga is para ha bi li tar-se à ou tor ga
da permissão, opinamos pela aprovação do ato, na
forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da
Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 12 de dezembro de 2000. –
Freitas Neto, Presidente – Eduardo Ciqueira Campos, Relator – Júlio Eduardo – Gilvam Borges –
Djalma Bessa – José Fogaça – Henrique Loyola –
Bello Parga – Agnelo Alves – Lúdio Coelho – Lúcio Alcân ta ra – Ro meu Tuma – Emí lia Fer nan des –
Osmar Dias – Gerson Camata.
PARECER Nº 23, DE 2001
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 233, de
2000 (nº 449/2000, na Câmara dos Deputados), que “aprova o ato que autoriza a
Associação de Comunicação e Cultura
de Montes Claros de Goiás a executar
serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Montes Claros de Goiás, Estado de Goiás.”
Relator: Senador Íris Rezende
I – Relatório
Chega a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de Decreto Legislativo nº 233, de 2000 (nº 449, de
2000, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que autoriza a Associação de Comunicação e Cultura
de Mon tes Cla ros de Go iás a exe cu tar ser vi ço de ra di odifusão comunitária na cidade de Montes Claros de
Goiás, Estado de Goiás.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.167,
de 1999, o Presidente da Repúblicasubmete ao Con gresso Nacional o ato constante da Portaria nº 118,
de 11 de agosto de 1999, que autoriza a exploração
de canal de radiodifusão comunitária, nos termos do
art. 49, XII, combinado com o § 1º do art. 223, ambos
da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente soli-
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citação foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a direção da entidade Associação
de Comunicação e Cultura de Montes Claros de
Goiás:
. Presidente: Lassir Teixeira
. 1º Vice-Presidente: Jair Ferreira Silva
. 2º Vice-Presidente: Adão Antônio da Cruz
. Secretário: José Darcilo
. Tesoureiro: Carlos Alberto Diniz
O presente projeto foi examinado pela Comissão de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor mática da Câmara dos Deputados, tendo recebido parecer favorável de seu relator, Deputado Nelson Proença, e aprovação unânime daquela Comissão.
Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re dação daquela Casa, o projeto foi considerado ju rídico, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.
II – Voto
O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos termos do art. 223 da ConstituiçãoFederal, 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 pre tendente, bem como pelo Ministério das Comunicações,
que devem instruir o processo submetido à análise
desta Comissão de Educação.
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 233, de 2000, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39/92, do Senado Federal, ficando caracterizado que a entidade Associação de Comunicação
e Cul tu ra de Mon tes Cla ros de Go iás aten deu a to dos
os requisitos técnicos e legais para habilitar-se à autorização, opinamos pela aprovação do ato, na forma
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ mara dos Deputados.
Sala da Comissão, 12 de dezembro de 2000. –
Freitas Neto, Presidente – Iris Rezende, Relator –
Júlio Eduardo – Djalma Bessa – José Fogaça –
Gilvam Borges – HenriqueLoyola – Gerson Camata – Emília Fernandes – Bello Parga – Romeu
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Tuma – Lú dio Co e lho – Edu ar do Si que i ra Cam pos
– Agnelo Alves – Osmar Dias.
PARECER Nº 24, DE 2000
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 98, de
1995 (nº 35/95, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a
permissão outorgada à Rádio Cidade de
Cascavel Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Cascavel, Estado do
Paraná.
Relator: Senador Osmar Dias
I – Relatório
Chega a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de Decreto Legislativo nº 98, de 1995 (nº 35, de 1995,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que re nova a permissão outorgada à Rádio Cidade de Cascavel Ltda., para explorar o serviço de radiodifusão
sonora em fre qüênciamodulada na cidade de Cascavel, Estado do Paraná.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 300, de
1992, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 93, de
22 de junho de 1992, que renova a permissão para a
exploração de canal de radiodifusão sonora, nos termos do art. 49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223,
ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O presente projeto foi examinado pela Comissão de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor mática da Câmara dos Deputados, tendo recebido pa recer fa vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Ubal do Cor rêa,
e aprovação unânime daquela Comissão.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Re dação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.
II – Voto
O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos ter-
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mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe decer, 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 pre tendente, bem como pelo Ministério das Comunicações,
que devem instruir o processo submetido à análise
desta Comissão de Educação.
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 98, de 1995, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39/92, do Senado Federal, ficando caracteri za do que a en ti da de Rá dio Ci da de de Cas ca vel Ltda.,
atendeu a todos os requisítos técnicos e legais para
habilitar-se à renovação da permissão, opinamos pela
aprovação do ato, na forma do Projeto de Decreto Le gislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 10 de outubro de 2000. –
Freitas Neto, Presidente – Osmar Dias, Relator –
Sebastião Ro cha – Djal ma Bes sa – Ge ral do Cân di do (Absten ção) – Jef fer son Pe res – Ger son Ca ma ta
– Jonas Pinheiro – Emília Fernandes – Albino Boaventura – Romeu Tuma – Ramez Tebet – Mozarildo Cavalcanti – Geraldo Altoff – Lúcio Alcântara.
ADENDO
Ao Parecer nº , de 2000-CE, oferecido
ao Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 98, de 1995.
Relator: Senador Osmar Dias
No in tu i to de pre ser var o re gis tro his tó ri co cons tante da Exposição de Motivos apresentada pelo Ministro de Estado das Co mu ni ca ções ao Se nhor Pre sidente da República, de que a presente concessão foi
outorgada originariamente à Rádio Independência
Cul tu ral de Cas ca vel Ltda., al te ra-se a re da ção do art.
1º do presente PDS, nos seguintes termos:
“Art. 1º Fica aprovado o ato a que se
refere a Portaria nº 93, de 22 de junho de
1992, que renova por dez anos, a partir de 3
de agosto de 1991, a permissão outorgada
à Rádio Cidade de Cascavel Ltda, originariamente outorgada a Rádio Independência
Cultural de Cascavel Ltda, para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na cidade de Cascavel, Estado do Paraná.”
– Osmar Dias, Relator.
Rádio Cidade de Cascavel Ltda
CGC MF 77.308.682/0001-29
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Décima Quarta Alteração de Contrato Social –
Edi son Au gus to Si li pran di, bra si le i ro, ca sa do, ad vo gado e agricultor , residente e domiciliado na cidade de
Cascavel, estado do Paraná, à Rua Souza Naves,
3525, apto. 901 Ed. Torre Alta, cen tro, por ta dor da Cé dula de Identidade nº 3.665.536-4-PR e CPF nº
805.056.009-00 e Marines Spada Siliprandi, brasileira, Ca sa da, ban cá ria, re si den te e do mi ci li a da na ci dade de Cascavel, estado do Paraná, à Rua Souza Naves, nº 3525, apto. 901, Ed. Torre Alta, centro, por tadora da Cédula de Identidade nº 4.130.977-6.PR e
CPF nº 659.217.639-34, são os úni cos só ci os com ponentes da sociedade mercantil por quotas de responsabilidade li mi ta da, que gira sob o nome co mer ci al de
Rádio Cidade de Cascavel Ltda, com sede e foro na
cidade Cascavel, estado do Paraná, na Rua Rio
Gran de do Sul, 1.110, cen tro, com seu con tra to so ci al
devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob o nº 192.803, por despacho com
sessão de 30-9-76 e última alteração do contrato social sob o nº 961052677- em sessão de 2-4-96; resolvem de comum acordo, por este instrumento particular de alteração de contrato social, alterar e modificar
as seguintes cláusulas e condições:
Clausula Primeira – O capital social, no valor
R$1.000,00 (hum mil reais), dividido em 1.000,00
(hum mil) quo tas, no va lor de R$1,00 (hum real) cada,
fica alterado para R$454.000,00 (quatrocentos e cinqüenta e quatro mil reais), dividido em 454.000,00
(quatrocentos e cinqüenta e quatro) quotas no valor
de R$1,00 (hum real) cada, e que fica integralizado
neste ato da seguinte forma:
Da Conta Reserva de Capital: R$453.000,00
(quatrocentos e cinqüenta e três mil reais), isento do
IR de conformidade com o Art 63, do DL 1.598/77.
Cláusula Segunda – Em decorrência da presente alteração , o capital social no valor de
R$454.000,00 (quatrocentos e cinqüenta e quatro mil
reais), to tal men te in te gra li za do na for ma pre vis ta neste ato, fica assim distribuída entre os sócios:
Socios

Capquotas

Capital

EDISON AUGUSTO SILIPRANDI

440.380

440.380,00

MARINES SPADA SILIPRANDI

13.620

13.620,00

Total

454.000

454.000,00

CláusulaTerceira - Per ma ne cem inal teradas as demais cláusulas vigente que não se con fli tu em com as dis po si ções do pre sen te ins tru men to.
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E, por assim terem justo e contratado, lavram,
datam e assinam juntamente com duas testemunhas
o pre sen te con tra to em qua tro vias de igual teor e for ma, comprometendo-se estes ao fiel cumprimento
em todos os seus termos.
Testemunhas
Paulo Rosano Rossdeutscher
RG nº 5.354.877-6
Heitor Thibês
RG nº1.561.846 PR
Cascavel Pr. 19 de junho de 1997
Edison Augusto Siliprandi
Marines Spada Siliprandi
PARECER Nº 25, DE 2000
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 185, de
2000 (nº 44/99, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Rede Popular de Comunicações Ltda, para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade
de Porto Alegre, Estado do Rio Grande
do Sul.
Relator: Senador José Fogaça
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 185, de 2000 (nº 44, de
1999, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova a concessão da Rede Popular de comunicações Ltda, para explorar o serviço de radiodifusão
sonora em onda mé dia na ci da de de Por to Ale gre, es tado do Rio Grande do Sul.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.181,
de 1997, o Presidente da República submete ao Con gresso Nacional o ato constante do Decreto de 9 de
outubro de 1997, que renova a concessão para a explo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter mos
do art. 49, XII, combinado com o § 1º do art. 223, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá con ta de que a pre sen te so li citação foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a composição acionária do empreendimento Rede Popular de Comunicações
Ltda.:
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Nome do Sócio Cotista Cotas de Participação
José Pedro Pacheco Sirotski
75.000
Sérgio Sirotski’
‘
75.000
Total de Cotas
150.000
O presente projeto foi examinado pela Comissão de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor mática da Câmara dos Deputados, tendo recebido pa recer favorável de seu relator, Deputado Luiz Mo re i ra, e
aprovação unânime daquela Comissão.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Re dação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.
II – Voto
O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam concessão, per mis são ou au to ri za ção para que se exe cu tem servi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens, pra ti cados pelo Poder Executivo, 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 entidadepretendente, bem como pelo MinistériodasComunicações, que devem instruir o processo submetido à análise desta Comissão de Educação.
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 185, de 2000, evidencia o
cumprimento das formalidadesestabelecidasnaResolução nº 39/92, do Senado Federal, ficando caracterizado
que a entidade Rede Popular de Comunicações Ltda,
atendeu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is para ha bilitar-se a renovação da concessão, opinamos pela aprovação do ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 13 de novembro de 2000.
Assinam o Parecer em 13 de novembro de
2000, os Senhores Senadores:
Presidente: Freitas Neto – Relator: José Fogaça – Julio Eduardo – Hugo Napoleão – Geraldo
Cândido (abstenção) – Gerson Camata – Emília
Fernandes – Bello Par ga – Val mir Ama ral – Ro meu
Tuma – Djalma Bessa – Edison Lobão – Henrique
Lo yo la – Ri car do San tos – Alva ro Dias – Mo za ril do
Cavalcanti.
ADENDO
Ao PARECER Nº , DE 2000-CE, oferecido ao
Projeto de Decreto Legislativo nº 185, de 2000
Relator: Senador José Fogaça
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No in tu i to de pre ser var o re gis tro his tó ri co cons tante da Exposição de Motivos apresentada pelo Ministro de Estado das Co mu ni ca ções ao Se nhor Pre sidente da República, de que a presente concessão foi
outorgada originariamente à Rádio Sociedade Farroupilha Ltda, altera-se a redação do art. lº do presente PDS, nos seguintes termos:
”Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o De creto s/nº de 9 de outubro de 1997, que renova por
dez anos, a par tir de 1º de maio de 1993, a con ces são
da Rede Popular de Comunicações Ltda, originariamente outorgada à Rádio Sociedade Farroupilha
Ltda, para explorar, sem direito de exclusividade, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de
de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.“ – Ricardo Santos, Relator.
PARECER Nº 26, DE 2001
Da Comissão de Educação, sobre
oProjeto de Decreto Legislativo nº 201, de
2000 (nº 421/2000, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a
permissão da Fundação Nossa Senhora
da Penha do Espírito Santo para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Vitória,
Estado do Espírito Santo.
Relator: Senador Ricardo Santos
I – Relatório
Che ga a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Decreto Legislativo nº 201, de 2000 (nº 421,
de 2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o
ato que renova a permissão da Fundação Nossa
Senhora da Penha do Espíri to Santo, ori gi na ri amente outorgada à Rádio Difusora de Cariacica
Ltda, para explorar, sem dire i to de exclusividade,
ser vi ço de radiodifusão sonora em freqüên cia mo dulada na cidade de Vitó ria, estado do Espírito
Santo.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 960, de
1999, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 62, de
7 de junho de 1999, que renova a permissão para a
exploração de canal de radiodifusão sonora, nos termos do art. 49, XII, combinado com o § lº do art. 223,
ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá con ta de que a pre sen te so li-
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citação foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É o seguinte o quadro diretivo da Fundação
Nossa Senhora da Penha do Espírito Santo:
· Luiz Alvaro de Barros Faria – Presidente
· Cecília Maria Krohling Peruzzo – Vice-Presidente
· Romário Falador – 1º Secretário
· Jovanir Foleze – 2º Secretário
· João Manoel Binda – 1º Tesoureiro
· Pe. Getúlio Carlesso – 2º Tesoureiro
O presente projeto foi examinado pela Comissão de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor mática da Câmara dos Deputados, tendo recebido pa recer favorável de seu relator, Deputado Robério Araújo, e aprovação unânime daquela Comissão.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Re dação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Voto
O processo de exame e apreciação, pelo
Congresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam concessão, permissão ou auto ri za ção para
que se executem servi ços de radiodifusão sonora
e de sons e ima gens, pra ti ca dos pelo Poder Exe cutivo, nos ter mos do art. 223 da Constituição Fe deral, deve obedecer, nesta Casa do Legislativo, às
formalidades e aos critérios es tabelecidos pela
Re so lu ção nº 39, de 1992, do Senado Federal.
Essa norma inter na rela ci o na uma série de in formações a se rem prestadas e exigências a se rem
cum pri das pela enti da de pretendente, bem como
pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que de vem ins tru ir o pro ces so sub metido à análi se des ta Co missão de Educação.
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 201, de 2000, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39/92, do Senado Federal, ficando caracterizado que a en tidadeFundação Nossa Senhora da
Penha do Espírito Santo atendeu a todos os requisitos técnicos e legais para habilitar-se à renovação da
permissão, opinamos pela aprovação do ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da
Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 24 de outubro de 2000. –
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ASSINAM O PARECER EM 24 DE OUTUBRO
DE 2000, OS SENHORES SENADORES:
Freitas Neto, Presidente – Ricardo Santos,
Re la tor – Edi son Lo bão – Ro ber to Sa tur ni no – Ge raldo Althoff – Bello Parga – Gerson Camata – Jo nas Pinheiro – Álvaro Dias – Hugo Napoleão – Iris
Re zen de – Djal ma Bes sa Osmar Dias – Ma gui to Vi lela – Lauro Campos (contrário) – José Fogaça –
Alberto Silva
ADENDO
Ao PARECER Nº , DE 2000-CE, oferecido ao Projeto de Decreto Legislativo nº
201, de 2000
Relator: Senador Ricardo Santos
No in tu i to de pre ser var o re gis tro his tó ri co cons tante da Exposição de Motivos apresentada pelo Ministro de Estado das Co mu ni ca ções ao Se nhor Pre sidente da República, de que a presente concessão foi
outorgadaoriginariamente à Rá dio Di fu so ra de Ca ri acica Ltda, altera-se a redação do art. 1º do presente
PDS, nos seguintes termos:
”Art. 1º Fica aprovado o ato a que se
refere a Portaria nº 62, de 7 de junho de
1999, que renova por dez anos, a partir de
17 de janeiro de 1995, a permissão da Fundação Nossa Senhora da Penha do Espírito
Santo, originariamente outorgada à Rádio
Difusora de Cariacica Ltda, para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na cidade de Vitória, Estado do Espíri to
Santo.“ – Ri car do San tos, Re la tor
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – O Expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Presidência comunica ao Plenário que os Projetos de Decreto Legislativo nºs 1 a 44, de 2001, lidos anteriormente, tramitarão com prazo determinado de quarenta e cinco dias, nos termos do art. 223, §1º, da Constituição Federal, e, de acordo com o art. 122, II, b, do
Regimento Interno, poderão receber emendas, pelo
prazo de cinco dias úteis, perante a Comissão de
Educação.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Sobre
a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1º Secretário, Senador Carlos Wilson.
São lidos os seguintes:
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OF. Nº 088/01 – GLPPS
Brasília, 15 de fevereiro de 2001
Senhor Presidente,
A bancada do Partido Popular Socialista – PPS,
reunida no dia de hoje, resolveu indicar como líder do
Partido no Senado, para o biênio 2001/2002, o Senador Paulo Hartung.
Na oportunidade, renovamos protestos de elevada estima e distinta consideração.
Atenciosamente, Senador Carlos Wilson – Senador Roberto Freire, Senador Paulo Hartung.
Brasília, 15 de fevereiro de 2001
Senhor Presidente,
Nos termos do § 6º do art. 65, do Regimento
Interno do Senado Federal, informamos que a Liderança do Partido Progressista Brasileiro – PPB será
exercida pelo Senador Leomar Quintanilha.
Na oportunidade apresento-lhe protestos de
elevada estima e distinta consideração.
Cordialmente, Senador Leomar Quintanilha –
Senador Fernando Matusalém.
OF. Nº 14/2001 - GLDPT
Brasília, 15 de fevereiro de 2001
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que são os seguintes os vice-líderes indicados para representarem
a bancada do Bloco Parlamentar de Oposição:
Senador Paulo Hartung
Senador Sebastião Rocha
Senador Geraldo Cândido
Senador Tião Viana
Atenciosamente, Senador José Eduardo Dutra, líder do Bloco Parlamentar de Oposição.
OF. Nº 11/2001 – Liderança PSB
Brasília, 15 de fevereiro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente e nos termos
do art. 65, Pa rá gra fo 7º do Re gi men to Inter no, in di co a
Vossa Excelência o Senador Saturnino Braga para
Vice-líder do PSB.
Atenciosamente, Senador Ademir Andrade, líder do PSB.
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Brasília, 15 de fevereiro de 2001
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, em obediência ao Regimento Interno do Senado
Fe de ral, que na data de hoje re as su mo o exer cí cio do
man da to pela Re pre sen ta ção do Esta do do Rio Gran de do Norte, em substituição ao Senador Fernando
Bezerra.
Atenciosassaudações,Senador TassoRosado.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Os ofícios
lidos vão à publicação.
Sobre a mesa, projeto de Resolução que será
lido pelo Sr. 1º Secretário, Senador Carlos Wilson.
É lido o seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2, DE 2001
Altera o art. 2º e revoga o art. 3º da
Resolução do Senado Federal nº 66, de
1996, que dispõe sobre o depósito legal
das publicações de que trata.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º O art. 2º passa a vigorar com a seguinte
redação:
Art. 2º Compete à Secretaria Especial de Editoração e Publicações, remeter à Subsecretaria de Biblioteca seis exemplares de cada obra impressa, ou
três exem pla res, se pro du zi da em meio mag né ti co, no
prazo de dez dias úteis contado da data de início da
distribuição.
Art. 2º Revoga-se o art. 3º da Resolução do Se nado Federal nº 66, de 1996.
Art. 3º Esta Reso lu ção en tra em vi gor na data de
sua publicação.
Justificação
A Biblioteca do Senado Federal, criada em
1826, é considerada centro de referência nacional.
Seu acervo, composto de mais de cento e trinta mil
publicações, é especializado em ciências sociais,
com cerca de 60% das obras na área de direito.
Além de atender as necessidades de Senadores, Deputados e cidadãos, a Biblioteca Acadêmico
Luiz Viana Filho serve como depósito legal de todas
as obras publicadas por esta Casa Legislativa.
Criada pela Resolução do Senado Federal nº
66, de 1996, a Coleção de Depósito Legal, além da
atribuição anteriormente mencionada, tem como objetivo a divulgação do trabalho dos Parlamentares
através da remessa de suas publicações para outras
bibliotecas, escolas, universidades e entidades que
tenham interesse no material publicado.
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O presente projeto de resolução altera a RSF
66/96, com o intuito de tor nar mais ágil o re ce bi men to
do ma te ri al na Bi bli o te ca, cen tra li zan do a re mes sa na
Secretaria Especial de Editoração e Publicações do
Senado Federal.
Em vista do exposto, submeto à apreciação dos
nobres colegas esta proposição.
Sala das Sessões, 16 de fevereiro de 2001. –
Senador Lúcio Alcântara.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu, José Sarney, Presidente, nos termos do art. 48,
item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte:
RESOLUÇÃO Nº 66, DE 1996
Dispõe sobre o depósito legal das
publicações de que trata.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º A Subsecretaria de Biblioteca é a depositária le gal das pu bli ca ções edi ta das, re e di ta das, re impressas ou co-editadas pelo Senado Federal.
Parágrafo único. As publicações de que trata
este artigo compreendem livros, folhetos, revistas,
jornais, mapas, traduções, reimpressões, edições
fac-similares e outros documentos registrados em
qual quer su por te fí si co, in clu si ve em meio mag né ti co,
excetuados os avulsos, os Anais do Senado Fe deral, o Diário do Senado Federal e o Diário do Congresso Nacional.
Art. 2º Compete ao autor, editor ou produtor remeter à Subsecretaria de Biblioteca seis exemplares
de cada obra impressa, ou dois exemplares, se produ zi da em meio mag né ti co, no pra zo de dez dias úte is
contado da data de início da distribuição.
Art. 3º A juízo da Subsecretaria de Biblioteca e
mediante comunicado prévio do editor, a tiragem das
publicações poderá ser ampliada em até cinqüenta
exemplares de obra impressa, para o atendimento do
intercâmbio com outras instituições.
....................................................................................
(À Comissão Diretora.)
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – O projeto lido vai à Comissão Diretora.
Sobre a mesa, pro je to de Re so lu ção que
será lido pelo Sr. 1º Secre tá rio, Se na dor Car los
Wil son.
É lido o seguinte:
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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3, DE 2001
Institui o Prêmio João Calmon a ser
conferido pelo Senado Federal a todo
Prefeito que garantir toda criança na escola e dá outras providências.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º Fica instituído o ”Prêmio João Calmon“ a
ser con fe ri do pelo Se na do Fe de ral ao Pre fe i to que garantir que toda cri an ça, com ida de en tre 7 e 14 anos e
residente no Município, freqüente a escola.
Parágrafo único. Caberá a Comissão de Educação re gu la men tar o presente prêmio, bem como, com
a colaboração do Ministério da Educação, aferir anual men te a lis ta de pre fe i tu ras que fa rão juz ao Prê mio.
Art. 2º O prêmio previsto no art. 1º será composto de um certificado e de uma medalha entregue pelo
Senado Federal.
Art. 3º Será realizada Sessão so le ne anu al mente no dia do Pro fes sor, ou no pri me i ro dia útil con se cutivo ao mesmo, para que seja formalizada a entrega
do Prêmio João Calmon.
Art. 4º Esta Reso lu ção en tra em vi gor na data de
sua publicação.
Justificação
O presidente Fernando Henrique Cardoso lançou hoje, em Águas Lindas de Goiás, o novo programa de Bolsa-Escola do governo federal. Por esta louvável iniciativa do programa federal, que foi motivo de
projeto de Lei de nossa autoria, deverão ser atendidas este ano cerca de 10 milhões de crianças e jovens em todo o País, com despesas de R$1,7 bilhão.
O objetivo primordial é atender as famílias com renda
per capita inferior a meio salário mínimo com um
complemento de renda entre R$15 e R$45 por mês,
caso seus filhos freqüentem a escola.
Oportuna se faz a menção ao ex-Prefeito de
Campinas, José Roberto Magalhães Teixeira, que em
novembro de 1994 implementou, de formapioneira, o
programa naquele município que beneficiou cerca de
9.000 famílias.
Tal atitude do Presidente da República, mais
uma vez, denota a preocupação que o governo tem
com as questões sociais, de forma a garantir que o
Brasil consiga erradicar o analfabetismo estimulando
a universalização do ensino e do conhecimento. Vale
ressaltar que o número de crianças matriculadas no
ensino fundamental há 6 anos atrás alcançava 89%
da população. Hoje, chega a 97%, sendo que a meta
do Go ver no Fe de ral é ter to das as cri an ças na es co la.
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É neste contexto que apresento o presente pro jeto de resolução que visa a instituir o Prêmio João
Calmon a ser conferido a todo Prefeito que garantir
toda criança na escola. Com tal atitude, pretendo
manter permanentemente na pauta de discussão
desta Casa a ques tão da edu ca ção, ao mes mo tem po
em que busco engajar o próprio Senado Federal em
uma cruzada pela ampliação do nível educacional de
nossa população.
A referência ao ex-Senador João Calmon nada
mais do que uma pequena homenagem a este homem que durante sua jornada nesta Casa foi o grande responsável pela vinculação constitucional de ver bas destinada à educação em que sua luta empenhou to das as suas for ças, num mo men to em que em
nosso país onde muito pouco se fazia pela mesma.
Sala das Sessões, 16 de fevereiro de 2001.
Senador José Roberto Arruda
(Ás Comissões de Educação e Diretora.)
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – O projeto lido vai às Comissões competentes.
Sobre a mesa, projeto de resolução que será
lido pelo Sr. 1o Secretário, Senador Carlos Wilson.
É lido o seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4, DE 2001
Altera o art. 88 do Regimento Interno do Senado Federal, e o art. 5º da Resolução nº 46 de 1993.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º O art. 88 do Regimento Interno do Senado Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 88. No início da legislatura, nos
cinco dias úteis que se seguirem à designação, de seus membros, e na terceira sessão
legislativa, nos cinco dias úteis que se seguirem à indicação dos líderes, cada comissão reunir-se-á para instalar seus trabalhos
e eleger, em escrutínio secreto, o seu Presidente e o Vice-Presidente, observado o disposto no art. 5º da Resolução nº 46, de
1993.” (NR)
Art. 2º O art. 5º da Resolução nº 46 de 1993 pas sa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 5º Aplicam -se à Comissão de
Fiscalização e Controle as normas constantes do Regimento Interno do Senado Fede-
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ral pertinentes às demais comissões permanentes, no que não conflitarem com os termos desta Resolução, com exceção do § 2º
do art. 77, do art. 88 e dos arts. 91 e 92 do
referido Regimento. (NR)
§ 1º No início da legislatura, nos cinco
dias úteis que se seguirem à designação de
seus membros, e na terceira sessão legislativa, nos cinco dias úteis que se seguirem à
indicação dos líderes, a Comissão de Fiscalização e Controle reunir-se-á para instalar
seus trabalhos e eleger, em escrutínio secreto, o seu Presidente e o Vice-Presidente,
dentre senadores da bancada de oposição
ao Governo. (AC)
§ 2º Em caso de não cumprimento do
disposto neste artigo, ficarão investidos nos
cargos os dois titulares mais idosos, até que
se realize a eleição. (AC)
§ 3º Ocorrendo empate, a eleição será
repetida no dia seguinte; verificando-se
novo empate, será considerado eleito o
mais idoso. (AC)
§ 4º Na ausência do Presidente e do
Vice-Presidente, presidirá a comissão o
mais idoso dos titulares. (AC)
§ 5º Em caso de vaga dos cargos de
Presidente ou de Vice-Presidente, far-se-á o
preenchimento por meio de eleição realizada nos cinco dias úteis que se seguirem à
vacância, salvo se faltarem sessenta dias ou
menos para o término dos respectivos mandatos. “(AC)
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Justificação
A seriedade da função de fiscalização dos atos
do Poder Executivo, de imensa relevância nos parlamentos modernos, cuja estatura se iguala à sua função de elaboração das leis, nos faz crer que medidas
legais devem ser tomadas com vistas à garantia da
apuração plena da verdade nas investigações levadas a efeito quanto aos ru mos to ma dos pelo Go ver no
Federal. Julgamos que os mecanismos para o exercício de tal tarefa serão bem mais eficazes se a iniciativa que ora propomos encontra acolhida, porque dificultará, no nosso entendimento, uma apuração epidérmica e de pouco efeito prático, insuficiente para
responder as indagações que a coletividade formula
quanto à falta de ética e lisura muitas vezes verifica-
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das nos atos consumados pelos agentes governamentais.
De nada adiantará a dita investigação se os
seus responsáveis procurarem acobertar, seja por
quais interesses forem, os fatos que possam ensejar
uma apuração rigorosa capaz de contribuir para o
aprimoramento das instituições. Com o intuito de pre servar a transparência de tão nobre função, oferecemos a presente iniciativa para aná li se dos nos sos Pa res.
Segundo a lição do grande jurista JOSAPHAT
MARINHO, “toda atividade do Parlamento é de caráter político ou tem alcance político. Justamente por
isso, toda tarefa exercitada pelo Poder Legislativo en volve um aspecto de controle e de fiscalização”. (“Re vista de Informação Legislativa”, ano 14, nº 53,
jan/mar 1977, pág. 20). Cremos que tal controle, imprescindível para o fortalecimento da democracia, ficará melhor assegurado se a presidência de uma co missão de tamanha magnitude for assumida por parlamentar de oposição ao Governo, portanto isento de
qualquer interesse tendente a, ocultar fatos relevantes. As normas regimentais precisam, dessa forma,
propiciar mecanismos que facilitem tal objetivo, porque “toda a doutrina democrática é no sentido de luta
pelo fortalecimento do poder de fiscalização do Congres so, por me i os que a Cons ti tu i ção e as leis es ta be leçam ou facultem”. (Obra citada, pág. 23).
No sen ti do, pois, de con tri bu ir para o aper fe i ço amento das normas regimentais relativas à missão
constitucional atribuída ao Poder Legislativo de fiscalização dos atos do Poder Executivo, oferecemos a
presente medida á consideração desta Casa, na firme esperança de sua aprovação.
Sala das Sessões, 16 de fevereiro de 2001. –
Senadora Heloísa Helena.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – O projeto
lido será pu bli ca do e, em se gui da, fi ca rá so bre a mesa,
durante cinco dias úteis, a fim de receber emendas,
nos termos do art. 401 do Regimento Interno.
Sobre a mesa, projetos de lei que serão lidos
pelo Sr. 1º Secretário, Senador Carlos Wilson.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 1, DE 2001
Altera a redação do inciso II do § 3º
do art. 6º da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, para considerar como descontinuidade do serviço a interrupção do
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fornecimento de água, energia elétrica e
telefonia.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O inciso II do § 3º do art. 6º da Lei nº
8.987, de 13 de fevereiro de 1995, passa a vigorar
com a seguinte redação:
Art. 6º ....................................................
..............................................................
§ 3º .......................................................
..............................................................
II — por inadimplemento do usuário,
exceto em caso de fornecimento de água,
energia elétrica e telefonia, considerado o
interesse da coletividade. (NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Esta iniciativa pretende pôr fim à suspensão do
fornecimento de energia elétrica, água e telefonia por
inadimplemento do usuário, já que esses serviços,
considerados essenciais, não devem sofrer descontinuidade.
A po pu la ção de ba i xa ren da é a ma i or pre ju di cada pelos cortes de energia elétrica e água, sobretudo
em caso de desemprego ou de salário em atraso.
Nessa situação, como é que alguém pode pagar as
tarifas de luz ou água em dia? Se o corte for efetuado
em uma sexta-feira, com certeza, o transtorno do
usuário e de sua família será ain da ma i or. No caso da
energia elétrica, no Pa ra ná, exis te uma lo ca li da de em
que a tarifa de religação alcança o valor de R$12,89,
quando esse serviço se realiza em regime de urgência (atendimento em até quatro horas). É mister uma
providência sobre a ma té ria no sen ti do de ame ni zar a
situação das pessoas humildes que enfrentam sérias
dificuldades para custear despesas básicas. Trata-se
de viver com dignidade.
Cumpre mencionar que a dignidade da pessoa
humana é definida como fundamento básico, nos ter mos do art. 1º, III, da Cons ti tu i ção Fe de ral. E que o art.
5º XXXII, da Lei Maior determina que ”o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor“. É
de salientar que a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de
1990 — Código de Defesa do Consumidor (CDC) é
nor ma de cor ren te des se man da men to cons ti tu ci o nal,
con si de ra do cláu su la pé trea da Cons ti tu i ção de 1988.
Estabelece o art. 170 da Carta Magna que a or dem eco nô mi ca tem como base os di ta mes da Jus ti ça
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Social, destacando-se entre seus princípios a defesa
do consumidor. Por sua vez, o art. 175 preceitua que
a prestação de serviços públicos compete ao poder
público, diretamente ou sob regime de concessão ou
permissão, sempre através de licitação, na forma da
lei, e que ”a lei disporá sobre a obrigação de manter
serviço adequado“. Com fundamento nessa disposição, editou-se a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de
1995 — Lei da Concessão do Serviço Público, que,
em seu art. 6º, dispõe, in verbis:
Art. 6º Toda concessão ou permissão
pressupõe a prestação de serviço adequado
ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.
§ 1º Serviço adequado é o que satisfaz
as condições de regularidade, continuidade,
eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.
....................... .......................................
§ 3º Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em
situação de emergência ou após prévio aviso, quando:
............................. .................................
II - por inadimplemento do usuário,
considerado o interesse da coletividade.
Como se depreende do dispositivo transcrito, a
lei admite a suspensão do fornecimento de energia
elétrica em casos de inadimplemento do usuário, visando ao interesse da coletividade.
No en tan to, a ame a ça de cor te de ener gia elé tri ca, água ou te le fo nia di fi cul ta ou im pos si bi li ta o di re i to
de revisão, o que é incompatível com o art. 5º, XXXV,
da Constituição Federal, pelo qual se determina que
”a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário
lesão ou ameaça a direito“. Portanto, o art. 6º, § 3º II,
da mencionada Lei nº 8.987, de 1995, infringe esse
dispositivo constitucional.
Além disso, a partir dos conceitos de consumidor, fornecedor e serviço, apresentados nos arts. 2º e
3º (caput e § 2º) do CDC, infere-se que o fornecimento de energia elétrica, água e telefonia implica re lações de con su mo, ao passo que as empresas prestadoras desses serviços enquadram-se como fornecedores e os usuários como consumidores.
Cabe, por conseguinte,mencionar que, entre os
direitos básicos do consumidor previstos no art. 6º da
lei consumerista, constam ”a efetiva prevenção e re-
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paração de danos patrimoniais e morais, individuais,
co le ti vos e di fu sos“; e ”a ade qua da e efi caz pres ta ção
dos serviços públicos em geral“ (incisos VI e X).
Já o art. 22 do CDC prevê que ”os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais,
contínuos.“
Entretanto, o aludido Código não define quais
são os serviços essenciais. Por outro lado, a Portaria
nº 3, de 19 de março de 1999, expedida pela Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, ad mi tiu como es sen ci al o for ne ci men to de água, ener gia
elé tri ca e te le fo nia. Des se modo, se gun do o caput do
art. 22 do CDC, esses serviços devem ser contínuos,
logo não admitem suspensão.
O art. 42 da norma consumerista estabelece
que ”na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será ex pos to a ri dí cu lo, nem será sub me ti do a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça“.
Já o art. 71 tipifica essas condutas como crimes contra as relações de consumo:
Art. 71. Utilizar, na cobrança de dí vidas, de ameaça, coação, constrangimento
físico ou moral, afirmações falsas, incorretas
ou enganosas ou de qualquer outro procedimento que exponha o consumidor, injustificadamente, a ridículo ou interfira com o seu
trabalho, descanso, ou lazer:
Pena - Detenção de três meses a um
ano e multa.
A cobrança deve ser efetuada de acordo com
as disposições do Código Civil pertinentes ao cumprimento de obrigações, não cabendo, portanto, fazer-se ”justiça com as próprias mãos“, como é o
caso da suspensão dos serviços essenciais, que
submete os usuários a constrangimentos e os expõe
a ridículo, mediante ameaça de corte do serviço.
Como o advento do CDC obedece a uma disposição constitucional, ele prevalece sobre toda norma
infraconstitucional que o contrarie, sob pena de esta
ser con si de ra da in cons ti tu ci o nal. Tra ta-se do prin cí pio
da proibição de retrocesso. Daí, faz-se necessária a
º
reformulação do § 3º do art. 6º da Lei n 8.987, de
1995.
Ressalte-se que a Política Nacional das Relações de Consumo, prevista no art. 4º da lei consumerista, além de outros objetivos, visa também o respeito à dignidade do consumidor. Essa Política atende,
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dentre os seus princípios, à ação governamental no
sentido de proteger efetivamente o consumidor pela
garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de qualidade; à harmonização dos interesses
dos consumidores e fornecedores, fundado na boa-fé
e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores; à coibição e repressão eficientes de todos
os abusos praticados no mercado de consumo; e à
racionalizaçãoe melhoria dos serviços públicos. Vale
ob ser var que a pro po si ção está em con so nân cia com
esses princípios que embasam a Política Nacional
das Relações de Consumo.
Urge, portanto, que o fato motivador do projeto
seja legalmente disciplinado de forma tal que amenize a situação daqueles que enfrentam dificuldades
para sanar suas dívidas e levar uma vida sem tantas
privações.
À vista do exposto, contamos com o
apoio dos ilustres Pares para a aprovação
desta proposição, dado o seu relevante alcance social.
Sala das Sessões, 16 de fevereiro de 2001. –
Senador Álvaro Dias.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA
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dentemente de au to ri za ção de ór gãos pú bli cos, sal vo
nos casos previstos em lei.
....................................................................................
Art. 175. Incumbe ao poder público, na forma da
lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de
serviços públicos.
Parágrafo único. A lei disporá sobre:
I — o regime das empresas concessionárias e
permissionárias de setores públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como
as ações de caducidade, fiscalização e rescisão da
concessão ou permissão;
II — os direitos dos usuários;
III — política tarifária:
IV — a obrigação de manter serviço adequado.
....................................................................................
LEI Nº 8.987, DE 13 DE FEVEREIRO DE 1995
Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da
Constituição Federal, e dá outras providências.

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

O Presidente da República
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta e
eu sanciono a seguinte lei:
....................................................................................

....................................................................................
Art. 170.* A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem
por fim assegurar a todos existência digna, conforme
os di ta mes da jus ti ça so ci al, ob ser va dos os se guin tes
princípios:
I — soberania nacional;
II — propriedade privada;
III — função social da propriedade;
IV — livre concorrência;
V — defesa do consumidor,
VI — defesa do meio ambiente;
VII — redução das desigualdades regionais e
sociais;
VIII — busca do pleno emprego;
IX — tratamento favorecido para as empresas
de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras
e que tenham sua sede e administração no País.
Parágrafo único. É assegurado a todos o livre
exercício de qualquer atividade econômica, indepen-

Art. 6º Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno
atendimento dos usuários, conforme estabelecido
nesta lei, nas normas pertinentes e no respectivo
contrato.
§ 1º Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua
prestação e modicidade das tarifas.
§ 2º A atualidade compreende a modernidade
das técnicas, do equipamento e das instalações e a
sua conservação, bem como a melhoria e expansão
do serviço.
§ 3º Não se caracteriza como descontinuidade
do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando:
I - motivada por razões de ordem técnica ou de
segurança das instalações; e,
II - por inadimplemento do usuário, considerado
o interesse da coletividade.
....................................................................................
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LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990
Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – decisão terminativa.)
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esse fim, a concessão de visto de turista ou de estudante.
Art. 8º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 90 (noventa) dias.
Art. 9º Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação. Art. 1º. Revogam-se as disposições em con trário.
Justificação

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 2, de 2001
Estabelece as condições para o funcionamento das organizações não-governamentais, nacionais e estrangeiras.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As organizações não-governamentais
constituídas no Brasil e as estrangeiras que pretendam exer cer ati vi da de per ma nen te ou ter a sede efe tiva de sua administração no território nacional são
obrigadas a cumprir os requisitos desta lei.
Art. 2º O início das atividades de uma organização não-governamental depende do registro prévio
de seu regimento interno e de seu estatuto no Ministério da Justiça e na Se cre ta ria de Jus ti ça de to dos os
Estados onde tiver representação ou atuação.
Art. 3º As organizações não-governamentais
deverão prestar às autoridades brasileiras esclarecimentos sobre o nome de seus diretores ou representan tes, a ori gem prin ci pal de seus re cur sos, as suas li nhas de ação, os tipos de atividade de pesquisa que
pretendam realizar, o modo de emprego de seus haveres, a sua política de contratação de pessoal ou
qualquer outro elemento relevante para a avaliação
de seus objetivos.
Art. 4º Qualquer organização não-governamental, que exerça atividade no território nacional,deverá
prestar contas anualmente dos recursos e subvenções obtidos de qualquer origem.
Art. 5º Poderá ser cassada, em qualquer tempo,
a autorização de funcionamento se a organização
descumprir requisitos legais ou atentar contra a ordem pública, a soberania nacional e os bons costumes.
Art. 6º No que couber, aplicam-se às organizações não-governamentais as normas de direito interno e as originárias de tratados e convenções ratificados pelo Bra sil, que te nham por ob je to as pes so as ju rídicas de direito privado.
Art. 7º Os estrangeiros que atuarem nas organizações não-governamentais deverão obter o visto de
entrada no Brasil, nos termos da lei, vedada, para

Temos assistido no Brasil a uma proliferação de
organizações não-governamentais — ONG, nacionais e internacionais, sem que haja um controle efetivo
so bre as ati vi da des que de sen vol vem, seus re pre sentantes e a origem de seus recursos.
Muitas delas atacam o Governo brasileiro de
modo bem mais amplo do que poderiam fazê-lo em
relação aos governantes de seus países de origem,
onde muitas vezes nem têm autorização para se manifestarem.
É comum se insurgirem contra a violência no
Brasil, esquecendo-se de que se constituem, freqüentemente, em Estados que não abrem mão de
uma violência maior, que é a pena de morte.
Além disso, a falta de controle sobre as ONG
pode gerar um campo fértil ao exercício das atividades do crime organizado.
No Brasil, existem mais de 2.000 ONG para cuidar de menores de rua, enquanto temos menos de
2.000 me no res ca das tra dos, o que nos leva a con clu ir
que há menos de um menor de rua por ONG.
O objetivo deste Projeto, ao estabelecer requisitos para o funcionamento e a fiscalização desses novos se res da atu a li da de, é cla re ar a si tu a ção de les separando o joio do trigo, isto é, a organização dotada
de nobres propósitos daquela que visa apenas à ilegalidade.
Sala das Sessões, 16 de fevereiro de 2001. –
Senador Mozarildo Cavalcanti.
(Às Comissões de Constituição , Justiça e Cidadania e de Relações Exteriores e
Defesa Nacional, cabendo à última a de cisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 3, DE 2001
Altera a Lei nº 9.807, de 13 de julho
de 1999, que ”Estabelece normas para a
organização e a manutenção de programas especiais de proteção a vítimas e a
testemunhas ameaçadas, institui o Programa Federal de Assistência a Vítimas e
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a Testemunhas Ameaçadas e dispõe sobre a proteção de acusados ou condenados que tenham voluntariamente prestado efetiva colaboração à investigação
policial e ao processo criminal“.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 1º ao 5º, 7º, 9º e 10 a 13 da Lei nº
9.807, de 13 de julho de 1999, passam a vigorar com
a seguinte redação:
CAPÍTULO I
Da Proteção Especial a Vítimas e a Testemunhas
Art. 1º As medidas de proteção requeridas por
vítimas ou por testemunhas de crimes que estejam
coagidas ou expostas a grave ameaça em razão de
co la bo ra rem com a in ves ti ga ção ou pro ces so cri mi nal
serão prestadas pela União, na forma de programas
especiais organizados com base nas disposições
desta lei.
§ 1º A União poderá celebrar convênios, acordos, ajustes ou termos de parceria com Estados, Mu nicípios e/ou entidades não-governamentais objetivando a realização dos programas.
§ 2º A supervisão e a fiscalização dos convênios, acordos, ajustes e termos de parceria de interesse da União fi ca rão a car go da Se cre ta ria Na ci o nal de
Direitos Humanos do Ministério da Justiça. (NR)
Art. 2º O Minis té rio Pú bli co decidirá so bre a ap ti dão/necessidade da testemunha ao Programa.
§ 1º A proteção po de rá ser di ri gi da ou es ten di da
ao cônjuge ou companheiro, ascendentes, descendentes e dependentes que tenham convivência habitu al com a ví ti ma ou tes te mu nha, con for me o es pe ci ficamente necessário em cada caso.
§ 2º O ingresso no programa, as restrições de
segurança e demais medidas por ele adotadas terão
sempre a anuência da pessoa protegida, ou de seu
representante legal.
§ 3º Após ingressar no programa, o protegido fi cará obrigado ao cumprimento das normas por ele
prescritas.
§ 4º As medidas e providências relacionadas
com os programas serão adotadas, executadas e
mantidas em sigilo pelos protegidos e pelos agentes
envolvidos em sua execução. (NR)
Art. 3º Toda admissão no programa ou exclusão
dele será precedida de consulta ao Ministério Público
e deverá ser subseqüentemente comunicada à autoridade policial e ao juiz competente. (NR)
Art. 4º............................... ..................................
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§ 1º A execução das atividades necessárias ao
programa ficará a cargo da Polícia Federal, devendo
os agentes dela incumbidos ter formação e capacitação profissional compatíveis com suas tarefas e não
serem residentes na mesma região geográfica do
protegido. (NR)
...................................... .....................................
Art. 5º............................... ..................................
I — por representante do Ministério Público;
II — pela au to ri da de po li ci al que con duz a in ves tigação criminal;
III — pelo juiz competente para a instrução do
processo criminal.
§ 1º ..............................
§ 2º Após ace i ta ção do pe di do, o ór gão exe cu tor
poderá solicitar:
I — documentos ou informações comprobatórios de sua identidade, estado civil, situação profissional, grau de instrução, e da pendência de obrigações
penais. (NR)
.................................. .........................................
Art. 7º........................... ......................................
§ 1º A ajuda financeira mensal deverá ser suficiente para todas as despesas do protegido, como moradia, alimentação, vestuário, educação para dependentes, saúde, transporte e lazer para si e seus dependentes inclusos no programa, tendo como parâmetro para o limite de gastos por pessoa a média na cional de custeio ao detento do sistema penitenciário
brasileiro.
§ 2º Os recursos para custeio do programa serão oriundos do Fundo de Amparo e Proteção às Tes te mu nhas, a ser con sig na do no or ça men to con se cu tivo à aprovação desta lei. (NR)
..................................................... ......................
Art. 9º Em casos excepcionais e considerando
as características e gravidade da coação ou ameaça,
poderá o conselho deliberativo encaminhar requerimento da pessoa protegida ao juiz competente para
registros públicos objetivando a alteração de nome
com ple to e ao Sis te ma Úni co de Sa ú de para ci rur gi as
plásticas para alteração de face. (NR).
..................................................... ......................
§ 4º O con se lho de li be ra ti vo, res guar da do o si gilo das informações, manterá controle sobre a localização do protegido cujo nome e/ou feições tenham
sido alterados. (NR)
..................................................... ......................
Art. 10. ...............................................................
I – por solicitação do próprio interessado;
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II – por solicitação do Ministério Público, em
conseqüência da cessação dos motivos que ensejaram a proteção. (NR)
Art. 11. A proteção ofe re ci da pelo pro gra ma permanecerá até a total elucidação dos fatos geradores
e punição dos réus considerados culpados após o
trânsito em julgado do processo correspondente em
última instância. (NR)
Art. 12. Fica instituído, no âmbito do órgão da
Secretaria Nacional de Direitos Humanos, o Programa Fe de ral de Assis tên cia a Ví ti mas e a Tes te mu nhas
Ameaçadas. (NR)
Art. 13. Poderá o juiz, de ofício ou a requerimento das partes, conceder o perdão judicial parcial ou
extinção da punibilidade ao acusado que tenha colabo ra do, efe ti va e vo lun ta ri a men te, com a in ves ti ga ção
e o processo criminal, desde que dessa colaboração
tenha resultado: (NR)
..................................................... ......................
Parágrafo único. A concessão do perdão judicial
levará em conta a personalidade do beneficiado e a
natureza, circunstâncias, gravidade e repercussão
social do fato criminoso e desde que o crime não tenha culminado em nenhum homicídio. (NR)
Art. 2º Revoga-se o art. 14 da Lei nº 9.807, de 13
de julho de 1999.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Justificação
Assistimos ao lon go dos úl ti mos anos a uma es calada abrupta da violência em nosso país. Os motivos são os mais diversos: globalização, desemprego,
falta de perspectivas, desestruturação da vida familiar, fal ta de le gis la ção mais se ve ra a de ter mi na dos cri mes, real aplicação das leis existentes e efetivo cumprimento das penas aplicadas, etc.
Entre CPI e investigações do Ministério Público
sobre tráfico de drogas, corrupção, contrabando, rou bo de cargas, etc, foi finalmente agraciada, de uma
forma a proteger a sua integridade fisica, a testemunha através da Lei que ora pretendemos alterar.
O papel da testemunha sempre foi fundamental
na resolução dos mais diversos tipos de delitos, porém, ocorria, diante do poder econômico e/ou criminoso dos indiciados, coação através de ameaças a
sua pessoa e/ou a seus familiares. Essa prática estava deixando sem solução uma infinidade de crimes.
O povo brasileiro, ao contrário do que imaginam
os criminosos, sempre foi indignado com a criminalidade, mesmo antes desta alcançar os níveis atu a is, e
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disposto a colaborar para que os responsáveis fossem punidos.
A Lei de Proteção às Testemunhas foi um avan ço sem precedentes para que o Brasil diminua a impunidade dos poderosos. Contudo, alguns pontos
des sa lei são fa lhos e exi bem bre chas para que o pro penso protegido não leve adiante o seu testemunho.
São es ses pon tos que esse Pro je to de Lei ten ta rá cor rigir.
Nesse Projeto de Lei foi excluída a tomada de
medidas de proteção pelos Estados e Municípios,
pois são esferas do Poder Público permeáveis a ação
do poder político e econômico dos criminosos, ficando como única res pon sá vel a União, sen do esta, tam bém, a úni ca pro pen sa a re a li zar con vê ni os e acor dos
com entidades não-governamentais e com os próprios Estados e/ou Municípios. A supervisão e fiscalização des ses acor dos fi ca rão a car go da Se cre ta ria Na cional de Direitos Humanos, órgão, a meu ver, mais
apropriado para a execução dessa tarefa.
O MinistérioPúblico, di an te do im por tan te pa pel
que vem de sem pe nhan do nas de nún ci as dos mais di versos tipos de crimes, ficará responsável pela inclusão, ou não, da testemunha no programa, bem como
pela exclusão do protegido neste mesmo programa
(art. 3º, caput).
A proteção será estendida automaticamente ao
seu cônjuge ou companheiro(a) e aos seus ascendentes e descendentes, conforme a necessidade do
caso, quando dependerem diretamente do protegido.
Esta medida visa evitar que os criminosos afetem a
testemunha por meio de seus familiares.
A exclusão do § 2º do art. 2º deve-se a sua imprecisão, tanto na Lei nº 9.807/99 quanto no Decreto
nº 3.518/2000 que a regulamenta, com relação a que
tipo de com por ta men to não seria ace i to no pro gra ma.
Também, não se justifica a não inclusão de condenados, indiciados ou acusados sob prisão cautelar, se o
testemunho deste colaborar para que os mandantes
maiores da cadeia criminosa sejam alcançados.
Den tre as prin ci pa is mu dan ças pro pos tas está a
criação do Fundo de Amparo e Proteção a Testemunha, a ser criado pelo Poder Executivo e consignado
na Lei Orça men tá ria Anu al, e a fi xa ção de pa râ me tros
para o custeio de cada protegido.
Há, ainda, a possibilidade de serem efetuadas,
pelo SUS, ci rur gi as plás ti cas para a al te ra ção de face
da testemunha incluída no programa, de acordo com
a ne ces si da de e gra vi da de dos fa tos tes te mu nha dos.
Espero, pois, que, com essas modificações pro postas à Lei nº 9.807, de 13 de julho de 1999, o pro-
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grama brasileiro de proteção a testemunhas torne-se
muito mais eficaz, semelhante aos demais existentes
no mundo.
Sala das Sessões, 16 de fevereiro de 2001. –
Senador Mozarildo Cavalcanti.
LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SUB SECRETARIA DE ATA
LEI Nº 9.807, DE 13 DE JULHO DE 1999
Estabelece normas para a organização e a manutenção de programas especiais de proteção a vítimas e a testemunhas ameaçadas, institui o Programa Federal de Assistência a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas e dispõe sobre a
proteção de acusados ou condenados
que tenham voluntariamente prestado
efetiva colaboração à investigação policial e ao processo criminal.
O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
Da Proteção Especial a Vítimas e a Testemunhas
Art 1º As medidas de proteção requeridas por
vítimas ou por testemunhas de crimes que estejam
coagidas ou expostas a grave ameaça em razão de
co la bo ra rem com a in ves ti ga ção ou pro ces so cri mi nal
serão prestadas pela União, pelos Estados e pelo
Distrito Federal, no âmbito das respectivas competências, na forma de programas especiais organizados com base nas disposições desta Lei.
§ 1º A União, os Estados e o Dis tri to Fe de ral po de rão ce le brar con vê ni os, acor dos, ajus tes ou ter mos
de parceria entre si ou com entidades não-governamentais objetivando a realização dos programas.
§ 2º A supervisão e a fiscalização dos convênios, acordos, ajustes e termos de parceria de interesse da União ficarão a car go do Órgão do Mi nis té rio da
Justiça com atribuições para a execução da política
de direitos humanos.
Art. 2º A proteção concedida pelos programas e
as medidas dela decorrentes levarão em conta a gra vidade da coação ou da ameaça à integridade física
ou psicológica, a dificuldade de preveni-las ou reprimi-las pe los me i os con ven ci o na is e a sua im por tân cia
para a produção da prova.
§ 1º A proteção po de rá ser di ri gi da ou es ten di da
ao cônjuge ou companheiro, ascendentes, descen-
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dentes ou dependentes que tenham convivência habitual com a vítima ou testemunha, conforme o especificamente necessário em cada caso.
§ 2º Estão excluídos da proteção os indivíduos
cuja personalidadeou con du ta seja in com pa tí vel com
as restrições de comportamento exigidas pelo programa, os condenados que estejam cumprindo pena
e os indiciados ou acusados sob prisão cautelar em
qualquer de suas mo da li da des. Tal ex clu são não tra rá
prejuízo a eventual prestação de medidas de preserva ção da in te gri da de fí si ca des ses in di ví du os por parte dos órgãos de segurança pública.
§ 3º O ingresso no programa, as restrições de
segurança e demais medidas por ele adotadas terão
sempre a anuência da pessoa protegida, ou de seu
representante legal.
§ 4º Após ingressar no programa, o protegido fi cará obrigado ao cumprimento das normas por ele
prescritas.
§ 5º As medidas e providências relacionadas
com os programas serão adotadas, executadas e
mantidas em sigilo pelos protegidos e pelos agentes
envolvidos em sua execução.
Art. 3º Toda admissão no programa ou exclusão
dele será precedida de consulta ao Ministério Público
sobre o disposto no art. 2º e deverá ser subseqüentemente comunicada á autoridade policial ou ao juiz
competente.
Art. 4º Cada programa será dirigido por um con celho deliberativo em cuja composição haverá representantes do Ministério Pú bli co, do Po der Ju di ciá rio e
de órgãos públicos e privados relacionados com a se gurança pública e a defesa dos direitos humanos.
§ 1º A execução das atividades necessárias ao
programa ficará a cargo de um dos órgãos representados no concelho deliberativo, devendo os agentes
dela in cum bi dos ter for ma ção e ca pa ci ta ção pro fis si onal compatíveis com suas tarefas.
§ 2º Os ór gãos po li ci a is pres ta rão a co la bo ra ção
e o apo io ne ces sá ri os à exe cu ção de cada pro gra ma.
Art. 5º A so li ci ta ção ob je ti van do in gres so no programa poderá ser encaminhada ao órgão executor:
I – pelo interessado;
II – por representante do Ministério Público;
III – pela autoridadepolicial que con duz a in ves tigação criminal;
IV – pelo juiz competente para a instrução do
processo criminal;
V – por órgãos públicos e entidades com atribuições de defesa dos direitos humanos.
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§ 1º A solicitação será instruída com a qualificação da pessoa a ser pro te gi da e com in for ma ções sobre a sua vida pregressa, o fato delituoso e a coação
ou ameaça que a motiva.
§ 2º Para fins de instrução do pedido, o órgão
executor po de rá so li ci tar, com a aqui es cên cia do in teressado:
I – documentos ou informações comprobatórios
de sua identidade, estado civil, situação profissional,
patrimônio e grau de instrução, e da pendência de
obrigações civis, administrativas, fiscais, financeiras
ou penais;
II – exames ou pareceres técnicos sobre a sua
personalidade, estado físico ou psicológico.
§ 3º Em caso de ur gên cia e le van do em con si deração a procedência, gra vi da de e a imi nên cia da co a ção ou ameaça, a vítima ou testemunha poderá ser
colocada provisoriamente sob a custódia de órgão
policial, pelo órgãos executor, no aguardo de decisão
do concelho deliberativo, com comunicação imediata
a seus membros e ao Ministério Público.
....................................................................................
Art. 10. A exclusão da pessoa protegida de programa de proteção a vítimas e a testemunhas poderá
ocorrer a qualquer tempo:
I – por solicitação do próprio interessado;
II - por decisão do conselho deliberativo, em
conseqüência de:
a) cessação dos motivos que ensejaram a proteção;
b) conduta incompatível do protegido.
Art. 11. A proteção oferecida pelo programa
terá a duração máxima de dois anos.
Parágrafo único. Em circunstâncias excepcionais, perdurando os motivos que autorizam a admissão,
a permanência poderá ser prorrogada.
Art. 12. Fica instituído, no âmbito do Órgão do
Mi nis té rio da Jus ti ça com atri bu i ções para a exe cu ção
da política de direitos humanos, o Programa Federal
de Assistência a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas, a ser regulamentado por decreto do Poder Executivo.
CAPÍTULO II
Da Proteção aos Réus Colaboradores
Art. 13. Poderá o juiz, de oficio ou a requerimento das partes, conceder o perdão judicial e a conseqüen te ex tin ção da pu ni bi li da de ao acu sa do que, sendo primário, tenha colaborado efetiva e voluntaria-
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mente com a in ves ti ga ção e o pro ces so cri mi nal, desde que dessa colaboração tenha resultado:
I – a iden ti fi ca ção dos de ma is co-au to res ou participes da ação criminosa;
II – a localização da vítima com a sua integridade física preservada;
III – a recuperação total ou par ci al do pro du to do
crime.
Parágrafo único. A concessão do perdão judicial
levará em conta a personalidade do beneficiado e a
natureza, circunstâncias, gravidade e repercussão
social do fato criminoso.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 4, DE 2001
Altera o valor do salário mínimo a
partir de 1º de abril de 2001.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A partir de 1º de abril de 2001, o salário
mínimo será de R$180,00 (cento e oitenta reais).
§ 1º Em virtude do disposto no caput, o valor
diário do salário mínimo corresponderá a R$6,00
(seis reais) e o seu valor horário a R$0,82 (oitenta e
dois centavos).
§ 2º Os benefícios mantidos pelo regime geral
de previdência social que tiverem majoraçãodevido à
elevação do salário mínimo de que trata este artigo
serão pagos, a partir do mês de abril de 2001, com
base no valor de RS180,00 (cento e oitenta reais).
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Justificação
O art. 6º da Lei nº 9.971, de 18 de maio de 2000,
que fixou o valor de R$151,00 para o salário mínimo,
a partir de abril de 2000, assim dispõe:
“Art. 6º Será fixado novo valor para o
salário mínimo, entre janeiro e abril de 2001,
desde que fontes adicionais de receitas sejam identificadas, ou que se promovam
eventuais compensações no Orçamento, de
forma a se manterem inalteradas as metas
fiscais para os exercícios de 2001 e seguintes.”
Nesse contexto, evidenciou-se, no final do exer cício anterior, verdadeira mobilização do Congresso
Nacional em prol da aprovação de um orçamento que
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permitisse elevação do salário mínimo mais significativa do que o reajuste de 5,57% proposto pelo Poder
Executivo.
Tal mobilização foi fruto do consenso, em todos
os partidos, de que o valor do piso salarial de nossa
economia encontra-se muito aquém das necessidades básicas da população e que essa situação tem
que ser revertida.
Em face da necessidade de buscar fontes adicionais de recursos para fazer face ao aumento, aprovou-se projetos que garantem a redução da sonegação e eli são fis ca is. Ou seja, gran de par te do cus to re cairá sobre aqueles que pouco contribuem para o
cus te io das des pe sas pú bli cas, ao in vés de in ci dir so bre assalariados e outros cidadãos cumpridores de
suas obrigações fiscais.
De ci são do Con gres so Na ci o nal apro vou subs titutivo de minha autoria onde se expressa, no § 1º do
art. 6º do autógrafo da lei orçamentária para 2001, a
prévia fixação do salário mínimo no valor de
R$180,00.
“§ 1º A autorização de que trata o caput deste ar tigo fica condicionada à prévia
fixação do salário-mínimo nacional em valor
não inferior a R$180,00 (cento e oitenta reais), com vigência a partir de 1º de abril de
2001.”
Sobre esse dispositivo, o Sr. Presidente da República assim se manifestou, em Mensagem enviada
ao Congresso Nacional:
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Como resultado, conseguiu-se assegurar os
R$3,1 bilhões necessários para financiar o aumento
do sa lá rio mí ni mo de R$151,00 para R$180,00, o que
representa uma elevação de quase 20%.
A proposição ora apresentada insere-se nesse
contexto, na medida em que cumpre a função de con cretizar a fixação do novo valor.
Sala das Sessões, 16 de fevereiro de 2001. –
Senador Amir Lando.
(Às Comissões de Assuntos Econômicos e de Assuntos Sociais, cabendo à última a decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 5, DE 2001
Altera o art. 3º da Lei nº 4.069-A, de
12 de junho de 1962, a fim de imprimir
nova denominação à Universidade do
Amazonas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 3º da Lei nº 4.069-A, de 12 de junho
de 1962, passa a vigorar com a seguinte redação:
”Art. 3º À Fundação terá por objetivo
criar e manter a Universidade Federal do
Amazonas, com sede em Manaus, instituição de ensino superior, de pesquisa e estudo em todos os ramos do saber e da divulgação científica, técnica e cultural.“
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Justificação

“A fixação do salário-mínimo em
R$180,00 (cento e oitenta reais) foi objeto
de negociação com o Congresso Nacional
durante a apreciação do Projeto de Lei
Orçamentária de 2001, inclusive no que se
refere às fontes de financiamento para esse
reajuste, tendo as dotações orçamentárias
para esse fim já recebido o devido acréscimo por parte do Congresso Nacional.”
O Exe cu ti vo re co nhe ceu que R$1,2 bi lhão de ar recadação adicional oriunda do aperfeiçoamento do
combate à sone ga ção, fru to da apro va ção dos men cionados projetos, fosse alocado para financiar parte
das despesasdecorrentes da pretendida ele va ção do
saláriomínimo. A es ses re cur sos so mam-se R$1,6 bi lhão das reservas de contingência consignadas no
Orçamento da União para 2001, mais R$300 milhões
referentes a cortes de custeio.

Fundada em 17 de janeiro de 1909 a Escola
Universitária Livre de Manaus, nascia aí a primeira
universidade brasileira, pouco depois, em 13 de julho
de 1913, denominada Universidade de Manaus.
Pela Lei nº 4.069-A, de 12 de junho de 1962, foi
criada a atual Universidade do Amazonas, cuja implantação ocorreu em 17 de janeiro de 1965, com ab sorção de todo o acervo da antiga Universidade de
Manaus.
Desde então, tanto os seus alunos, hoje no total
de 18.666, quanto professores (800) e servidores
(1.500), têm-se res sen ti do da fal ta do de sig na ti vo “Federal“ no nomen juris atribuido àquela Universidade,
pois são freqüentes, em congressos, seminários e re uniões, as dúvidas de terceiros a respeito de sua real
natureza de instituição federal de ensino superior.
Em tempos recentes, tais dúvidas têm-se acen tuado ainda mais, sobretudo a par tir da cri a ção de co -
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nhecida instituição particular de ensino superior, com
sede - em Belém, de no mi na da Uni ver si da de da Amazônia, a ponto de o próprio Ministério da Educação
trocar os endereços e remeter documentos de uma
para a ou tra, com gra ves pre ju í zos no aten di men to de
suas de ter mi na ções, qua se sem pre com pra zo cer to.
O presente projeto, assim, a par de atender a
justo anseio da comunidade universitária amazonense, bus ca ob vi ar os apon ta dos in con ve ni en tes, atri buindo àquela instituição o nomen juris Universidade
Federal do Amazonas muito mais consentâneo, força
é convir, com a sua real posição entre as universidades criadas e mantidas pela União.
Ressalte-se, por fim, que não há ver na propositura qual quer ví cio de ini ci a ti va, por quan to a re ser va es tabelecida no art. 61, § 1º, II, e, da Constituição Federal,
diz respeito apenas à ”criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos da administração pública“, o que não compreende, a toda evidência, a simples
mudança de denominação cogitada no caso vertente.
Sala das Sessões, 16 de fevereiro de 2001. –
Bernardo Cabral.
LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SUB-SECRETARIA DE ATA
LEI Nº 4.069-A, DE 12 DE JUNHO DE 1962
Cria a Fundação Universidade do
Amazonas, e dá outras providências.
O Presidente da República:
Faço sa ber que o Con gres so de cre ta e eu san ci ono o seguinte lei:
....................................................................................
Art. 3º A Fundação terá pôr objetivo cri ar e man ter a Uni ver si da de do Amazonas com sede em Manaus ins ti tu i ção de ensino Superior, de pesquisa e estudo em todos os ramos do saber e da divulgação científica, técnica e cultural.
....................................................................................
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 61.(*) A ini ci a ti va das leis com ple men ta res e
ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores,
ao Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca e aos ci da dãos, na
forma e nos casos previstos nesta Constituição.
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§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da
República as leis que:
I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças
Armadas;
II - disponham sobre:
....................................................................................
e) cri a ção, es tru tu ra ção e atri bu i ções dos Mi nistérios e órgãos da administração pública;
....................................................................................
(À Comissão de Constituição Justiça e
Cidadania - decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Os projetos lidos serão publicados e remetidos às Comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos
pelo Sr. 1º Secretário, Senador Carlos Wilson.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 15, DE 2001
Requeiro, nos termos do art. 258 do Regimento
Interno, a tramitação em conjunto dos Projetos de Lei
do Senado nºs 353, de 1999, e 252, de 2000, por ver sarem sobre o mesmo assunto.
Sala das Ses sões, 16 de fe ve re i ro de 2001. - Lúcio Alcântara.
REQUERIMENTO Nº 16, de 2001
Requeiro, nos termos do art. 258 do Regimento
Interno, a tramitação em conjunto dos Projetos de Lei
do Senado nºs 545, 582, 595, 665 e 681, de 1999, por
versarem sobre o mesmo assunto.
Sala das Sessões, 16 de fevereiro de 2001. LÚcio Alcântara.
REQUERIMENTO Nº 17, DE 2001
Requeiro, nos termos do art. 372 combinado
com o de nº 258 do Regimento Interno do Senado Fe deral, a tramitação em conjunto da Proposta de
Emenda à Constituição nº 29, de 1999, que ”Altera a
re da ção do in ci so IV do art. 158 da Cons ti tu i ção Fe de ral, para o fim de esta be le cer a dis tri bu i ção da parcela
do ICMS entre os Municípios mediante critério propor ci o nal“, com a Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção
nº 39, de 2000, que ”Altera o inciso IV do art. 158 da
Constituição Federal, estabelecendo novo critério de
distribuição da cota-parte do ICMS entre os municípios“, por versarem sobre a mesma matéria.
Justificação
Exa mi na das as pro po si ções em tra mi ta ção nesta Casa, ve ri fi cou-se que aque las des ta ca das em epígrafe, tratam da mesma matéria.
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Assim, submetemos à deliberação de Vossas
Excelências, requerimento no sentido de que a Proposta de Emenda à Constituição nº 39, de 2000, se
faça em con jun to com a de nº 29, de 1999, que se en contra na Comissão de Constituição de Constituição,
Justiça e Cidadania, acompanhada de Relatório do
ilustre Senador Lúcio Alcântara, em condições de ser
examinado e votado por aquela Comissão. A esta já
se encontra apensada a Proposta de Emenda à
Cons ti tu i ção no 39, de 1999, que ”Alte ra a re da ção do
art. 158 da ConstituiçãoFederal para o fim de estabelecer novo critério de distribuição do ICMS entre os
municípios“. Com este Requerimento, visamos restabe le cer o prin cí pio re gi men tal do art. 260, in ci so II, alí nea b.
Sala das Ses sões, 16 de fe ve re i ro de 2001. - Pedro Simon.
REQUERIMENTO Nº 18, DE 2001
Requeiro nos termos do art. 258 do Regimento
Interno do Senado Federal a tramitação conjunta dos
Projetos de Lei do Senado nºs 664 e 688, ambos de
1999, por versarem sobre a mesma matéria.
Sala das Ses sões, 16 de fe ve re i ro de 2001. - Juvêncio da Fonseca.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Os re que rimentos lidos serão publicados e, posteriormente, incluídos na Ordem do Dia, nos termos do art. 255, inciso II,
alínea c, item 8, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário, Senador Carlos Wilson.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 19, DE 2001
Requeiro, nos termos do art. 256, inciso I, do
Regimento Interno do Senado Federal, a retirada, em
caráter definitivo, do Requerimentos nº 590, de 2000,
que dispõe sobre o Projeto de Lei do Senado nº
608/99, de minha autoria.
Sala das Sessões, 16 de fevereiro de 2001. LÚcio Alcântara.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Presidência defere a retirada do Requerimento nº 590, de
2000, nos termos do requerimento que acaba de ser
lido e com base no art. 256, § 2º, inciso I, do Regimento Interno.
O Pro je to de Lei do Se na do n.º 608, de 1999, re torna ao exame da Comissão de Constituição,Justiça
e Cidadania.
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O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Sobre a
mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Secretário, Senador Carlos Wilson.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 20, de 2001
Requeiro, nos termos regi men ta is, que o PRS nº
57, de 2000, de minha autoria, seja desapensado do
PRS nº 81, de 1999, de forma a retomar sua tramitação própria.
Sala das Sessões, 16 de fevereiro de 2001. Roberto Requião.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O re que rimento lido será publicado e incluído em Ordem do
Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Esgotou-se em 29 de dezembro último o prazo previsto no
art. 91, § 3º, do Regimento Interno, sem que tenha
sido interposto recurso no sentido da apreciação pelo
Ple ná rio do Pro je to de Lei do Se na do nº 175, de 2000,
de autoria do Senador Paulo Hartung, que dispõe so bre a atualização monetária dos valores expressos
em Reais na Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de
1995, que al te ra a le gis la ção do Impos to so bre a Ren da das pessoas físicas, e dá outras providências.
Tendo sido apreciado terminativamente pela
Comissão de Assuntos Econômicos, o Projeto vai à
Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Presidência comunica ao Plenário que fica aberto, a partir
de hoje, o prazo previsto no art. 401, § 1º, do Regimento Interno, de cinco dias úteis para apresentação
de emendas ao Projeto de Resolução nº 1, de 2001,
de iniciativa da Comissão Diretora, que dispõe sobre
a tramitação de requerimento de informação, lido du ran te o pe río do de con vo ca ção ex tra or di ná ria do Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Pre sidência comunica ao Plenário que, nos termos do art.
76, inciso III, do Regimento Interno, fica extinta, ao
término da 2ª Sessão Legislativa Ordinária, a seguinte Comissão temporária:
– Comissão Parlamentar de Inquérito criada
pelo Requerimento nº 475, de 2000, des ti na da a apurar as denúncias veiculadas a respeito da atuação irre gu lar de or ga ni za ções não-go ver na men ta is – ONG.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Presidência recebeu do Banco Central do Brasil o Ofício nº
239.1, de 2001, solicitando seja desconsiderado o
Ofício nº S/9, de 1999 (nº 373/99, na origem), que
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contém manifestação daquela autarquia acerca do
pedido da Prefeitura Municipal de Ca pe la de San ta na
– RS para con tra tar ope ra ção de cré di to jun to ao Ban co do Estado do Rio Grande do Sul – BANRISUL, no
valor de trezentos mil reais, tendo em vista que o Mu nicípio solicitou o arquivamento do pleito.
O ex pe di en te, ane xa do ao pro ces sa do do Ofí cio
S/9, de 1999, vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Presidência recebeu, nos termos do art. 5º da Lei nº
10.028, de 2000, os seguintes ofícios:
– nº 13, de 2001, do Primeiro-Secretário do Senado Fe de ral, en ca mi nhan do o Re la tó rio de Ges tão Fis cal
do Senado Federal, composto dos anexos I, II, III e IV,
referente ao terceiro quadrimestre de 2000;
– nº 68, de 2001, da Procuradoria-Geral da República, encaminhando o Relatório de Gestão Fiscal
do Ministério Público da União, referente ao exercício
de 2000;
– nº 100, de 2001, da Pro cu ra do ria-Ge ral da República, encaminhando o Relatório de Gestão Fiscal
do Mi nis té rio Pú bli co da União, re fe ren te às con tas de
Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa; e
– nº 290, de 2001, do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral,
encaminhando o Relatório de Gestão Fiscal daquele
Tribunal, com dados acumulados até o terceiro quadrimestre do ano 2000.
Os expedientes, anexados ao processado do
Ofício nº S/59, de 2000, vão à Co mis são de Assun tos
Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Presidência recebeu a Mensagem nº 2, de 2001 (nº
2.022/2000, na origem), de 27 de dezembro último,
encaminhando, nos termos do inciso II do art. 7º da
Lei nº 9.069, de 1995, o demonstrativo das emissões
do real correspondente ao mês de novembro de
2000, as razões delas determinantes e a posição das
reservas internacionais a elas vinculadas.
A matéria vai à Comissão de Assuntos
Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Presidência recebeu a Mensagem nº 3, de 2001 (nº
2.028/2000, na origem), de 27 de dezembro último,
pela qual o Presidente da República, nos ter mos do §
1º do in ci so II do art. 6º da Lei nº 9.069, de 1995, en ca minha a Programação Monetária relativa ao primeiro
trimestre de 2001.
A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos, em regime de urgência, tendo em vista o § 2º do
art. 6º da Lei nº 9.069, de 25 de ju nho de 1995, que pre -
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ceitua: "O Congresso Nacional poderá, com base em
parecer da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, rejeitar a programação monetária a que
se re fe re o caput deste ar ti go, me di an te de cre to le gis lati vo, no pra zo de dez dias a con tar do seu re ce bi men to".
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Presidência recebeu a Mensagem nº 4, de 2001 (nº
2.107/2000, na origem), de 28 de dezembro último, en caminhando, nos termos do art. 52, V, da Constituição
Fe de ral, so li ci ta ção para que seja au to ri za da a con tra tação de operação de crédito externo, no valor equivalente a até noventa e dois milhões, quatrocentos e setenta
e oito mil, quatrocentos e vinte e dois euros, de principal, entre a República Federativa do Brasil e o Banco
Interamericano de Desenvolvimento – BIRD, destinada
ao financiamento parcial do Programa de Desenvolvimento Sustentável do Pantanal – 1ª Fase.
A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Presidên cia re ce beu a Men sa gem nº 90 (nº 132/2001, na ori gem), de 8 do corrente, pela qual o Presidente da República, nos termos do inciso II do art. 7º da Lei nº 9.069,
de 1995, encaminha o demonstrativo das emissões do
real correspondente ao quarto trimestre de 2000, as razões delas determinantes e a posição das reservas internacionais a elas vinculadas.
A matéria vai à Comissão de Assuntos
Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Presidên cia re ce beu o Avi so nº 676/2000, na origem, de 7 de
dezembro último, do Ministério de Estado da Fazenda,
encaminhando, nos termos do art. 3º da Resolução nº
57, de 1995, com a re da ção dada pe las Re so lu ções nºs
51, de 1997, 23, de 1999, e 74, de 2000, to das do Se nado Federal, relatório sobre a execução do Programa de
Emissão e Colocação de Títulos de Responsabilidade
do Tesouro Nacional ao Exterior, relativo ao período de
agosto a outubro de 2000.
O expediente, ane xa do ao pro ces sa do do Di versos 34, de 1997, e, em cópia, aos processados das
Resoluções referidas, vai à Comissão de Assuntos
Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Pre sidência re ce beu do Tri bu nal de Con tas da União os se guintes Avisos:
– Nº 1, de 2001 (nº 8.433/2000, na origem), de
30 de no vem bro úl ti mo, en ca mi nhan do có pia da De cisão nº 452 e do Acórdão nº 675, ambos de 2000, bem
como dos respectivos Relatório e Voto que os funda-
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mentam, referente à auditoria realizada na Fundação
Na ci o nal do Índio/Fu nai – Admi nis tra ção Re gi o nal em
Roraima, abrangendo as áreas de licitações, contratos e veículos (TC 003.685/99-3);
– Nº 3, de 2001 (nº 8.488/2000, na origem), de 29
de novembro último, encaminhando cópia da Decisão
nº 1.012, de 2000, bem como dos respectivos Relatório
e Voto que a fundamentam, referente à representação
formulada pelo Deputado Federal Agnelo Queiroz acer ca do des cum pri men to do art. 37 da Lei 9.473, de 1997,
consistente na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o
exercício de 1998 (aplicação mínima de recursos em
ações e serviços de saúde) (TC 004.545/99-0);
– Nº 4, de 2001 (nº 8.492/2000, na origem), de 29
de novembro último, encaminhando cópia da Decisão
nº 1.009, de 2000, bem como dos respectivos Relatório
e Voto que a fundamentam, referente ao levantamento
de auditoria relativo ao Programa de Trabalho – Construção, Ampliação, Reforma e Reaparelhamento de
Estabelecimentos Penais no Estado de São Paulo –
Fundo Penitenciário Nacional – Orçamento de 2000 –
visando à construção do Centro de DetençãoProvisória
de São José do Rio Preto/SP (TC 008.819/2000-2);
– Nº 5, de 2001 (nº 8.524/2000, na origem), de
29 de no vem bro úl ti mo, en ca mi nhan do có pia do Acórdão nº 302, de 2000, bem como dos res pec ti vos Re latório e Voto que o fundamentam,referente à auditoria
realizada na Companhia Docas do Espírito Santo, re lativa às obras de dragagem e derrocagem no Porto
de Vitória (TC 008.345/99-6);
– Nº 6, de 2001 (nº 8.556/2000, na origem), de
29 de novembro último, encaminhando cópia da Decisão nº 1.010, de 2000, bem como dos res pec ti vos Relatório e Voto que a fundamentam, referente à auditoria realizada nas obras de construção e recuperação
de infra-estrutura hídrica na adutora de Jucazinho,
Estado de Pernambuco, sob a responsabilidade do
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas –
DNOCS (TC 001.303/99-6);
– Nº 7, de 2001 (nº 8.588/2000, na origem), de 29
de novembro último, encaminhando cópia da Decisão
nº 1.015, de 2000, bem como dos respectivos Relatório
e Voto que a fundamentam, referente à Representação
formulada pela equipe de auditoria daquele Tribunal
acerca de ocorrências verificadas ao realizar auditoria
operacional na Secretaria de Estado do Trabalho, da
Assistência Social, da Criança e do Adolescente de Mi nas Gerais, relativamente à gestão de recursos do Pla no Estadual de Qualificação (TC 009.150/2000-9);
– Nº 8, de 2001 (nº 8.620/2000, na origem), de 29
de novembro último, encaminhando cópia da Decisão
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nº 1.011, de 2000, bem como dos respectivos Relatório
e Voto que a fundamentam, referente à inspeção realizada na Coordenadoria Especial do Metrô do Distrito
Federal (TC 012.600/2000-6);
– Nº 9, de 2001 (nº 8.670/2000, na origem), de 6
de dezembro último, encaminhando cópia da Decisão
nº 428, de 2000, bem como dos respectivos Relatório e
Voto que a fundamentam, referente à auditoria realizada na Associação Portuguesa de Beneficência 1º de
Dezembro – Hospital Beneficência Portuguesa – Município de Uberaba/MG, visando à apuração de possíveis
irregularidades na aplicação dos recursos do Sistema
Único de Saúde – SUS (TC 004.667/2000-0);
– Nº 10, de 2001 (nº 8.702/2000, na origem), de 6
de dezembro último, encaminhando cópia da Decisão
nº 429, de 2000, bem como dos respectivos Relatório e
Voto que a fundamentam, referente à auditoria realizada na obra de construção de trechos rodoviários no
Corredor-Leste BR 482-MG (ConselheiroLafaiete/Viçosa/Fervedouro) (TC 010.432/2000-0);
– Nº 11, de 2001 (nº 8.734/2000, na origem), de
7 de novembro último, encaminhando cópia da Decisão nº 465, de 2000, bem como dos respectivos Relatório e Voto que a fundamentam, referente a levantamento de auditoria realizado no Projeto Proágua-Semi-Árido Adutora Cariri, no Estado da Paraíba
(TC 010.439/2000-0);
– Nº 12, de 2001 (nº 8.766/2000, na origem), de
7 de novembro último, encaminhando cópia da Decisão nº 466, de 2000, bem como dos respectivos Relatório e Voto que a fundamentam, referente a levantamento de auditoria realizado na obra do edifício-sede
do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TC
009.904/2000-0);
– Nº 13, de 2001 (nº 8.805/2000, na origem), de 6
de dezembro último, encaminhando cópia da Decisão
nº 1.049, de 2000, bem como dos respectivos Relatório
e Voto que a fundamentam, referente à auditoria integra da re a li za da no Insti tu to Na ci o nal do Se gu ro So ci al –
INSS e na Empresa de Processamento de Dados da
Previdência Social – Dataprev (TC 001.983/98-9);
– Nº 14, de 2001 (nº 8.837 e 9.110/2000, na origem), de 6 de dezembro último, encaminhando cópia da
Decisão nº 1.040, de 2000, bem como dos respectivos
Relatório e Voto que a fundamentam, referente à auditoria realizada para verificar a aplicação dos recursos arrecadados com as tarifas da infra-estrutura aeroportuária
pelo Departamento de Aviação Civil, pela Diretoria de
Eletrônica e Proteção de Vôo e pela Empresa Brasileira
de Infra-Estrutura Aeroportuária – Infraero, em atendi-
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mento à representação encaminhada pelos Senadores
Jader Barbalho e Carlos Bezerra (TC 007.407/2000-5);
– Nº 15, de 2001 (nº 8.869/2000, na origem), de 6
de dezembro último, encaminhando cópia da Decisão
nº 1.042, de 2000, bem como dos respectivos Relatório
e Voto que a fundamentam, referente à auditoria realizada nas obras de construção da Rodovia BR-235, no
trecho compreendido entre a cidade de Pedro Afonso-TO e a divisa com o Estado do Maranhão (TC
008.063/99-0);
– Nº 16, de 2001 (nº 8.901/2000, na origem), de 6
de dezembro último, encaminhando cópia da Decisão
nº 1.043, de 2000, bem como dos respectivos Relatório
e Voto que a fundamentam, referente à auditoria realizada nas obras de infra-estrutura de irrigação comum
aos Municípios de Pão-de-Açúcar/Olho D’Água das
Flores, Estado de Alagoas (TC 008.853/2000-4);
– Nº 17, de 2001 (nº 8.933/2000, na origem), de 6
de dezembro último, encaminhando cópia da Decisão
nº 1.041, de 2000, bem como dos respectivos Relatório
e Voto que a fundamentam, referente à auditoria realiza da no Ser vi ço Fe de ral de Pro ces sa men to de Da dos –
SERPRO, objetivando o exame das contratações de
bens e serviços de informática em face das disposições
legais vigentes (TC 009.569/99-5);
– Nº 18, de 2001 (nºs 9.061 e 9.102/2000, na ori gem), de 6 de dezembro último, encaminhando cópias das Decisões nºs 1.045, 1.047, 1.048 e 1.056, todas de 2000, bem como dos respectivos Relatório e
Voto que as fundamentam, referentes, respectivamente, à auditoria realizada no Projeto de Irrigação
Jacaré – Curituba/SE; ao acompanhamento do processo de outorga da concessão de diversos trechos
rodoviários; e à representação apresentada pelo Senador Antonio Carlos Magalhães, pela qual envia relação de documentosprotocolados jun to à CPI do Ju diciário
(TC
675.116/98-8,
016.243/2000-0,
016.248/2000-6 e 016.067/2000-0);
– Nº 19, de 2001 (nº 9.108/2000, na origem), de
11 de dezembro último, encaminhando cópia da Decisão nº 1.059/2000, bem como dos respectivosRelatório
e voto que a fundamentam, referente à Representação
do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia sobre ir regularidades na execução de convênios celebrados
en tre o Go ver no do Esta do de Ron dô nia e di ver sas en tidades, com recursos advindos do programa Plano
Agropecuário e Florestal de Rondônia – Planafloro (TC
930.164/98-6);
– Nº 20, de 2001 (nº 9.519/2000, na ori gem), de 14
de dezembro último, encaminhando cópia da Decisão nº
1.111, de 2000, bem como dos respectivos Relatório e
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Voto que a fundamentam, referente à representação for mu la da por equi pe de au di to ria da Se cex-GO, em vir tu de
de verificação de indícios de superfaturamento em preços de terraplanagem e pavimentação, por ocasião dos
trabalhosdeauditoriarealizadano12ºDistritoRodoviário
Federal do DNER, tendo por objeto as obras do Contorno Noroeste de Goiânia (TC 008.044/99-6);
– Nº 21, de 2001 (nº 9.126/2000, na origem), de 11
de dezembro último, encaminhando cópia da Decisão nº
1.037, de 2000, bem como dos respectivos Relatório e
Voto que a fundamentam, referente à auditoria realizada
em atendimento a solicitação da Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara dos Deputados para apurar
supostas irregularidades na aquisição de alimentos des tinados à merenda escolar no Estado da Bahia, realizadas por intermédio da Empresa Baiana de Alimentos –
Ebal – no exercício de 1996 (TC 007.461/97-6);
– Nº 22, de 2001 (nº 9.132/2000, na origem), de
13 de dezembro último, encaminhando cópia da Decisão nº 483, de 2000, bem como dos respectivos Relatório e Voto que a fun da men tam, re fe ren te à au di to ria re alizada no Perímetro de Irrigação Jaíba/MG, de responsabilidade da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – CODEVASF (TC
005.507/2000-1);
– Nº 23, de 2001 (nº 9.164/2000 na ori gem), de 13
de dezembro último, encaminhando cópia da Decisão
nº 482, de 2000, bem como dos respectivos Relatório e
Voto que a fundamentam, referente à auditoria realizada na Secretaria de Controle Interno do Ministério de
Minas e Energia, relativamente à análise dos atos de
concessão de pensão civil instituídas por ex-servidores
do Departamento Nacional de Produção Mineral –
DNPM, ca das tra dos no SISAC, para fins de re gis tro (TC
010.833/99-4);
– Nº 24, de 2001 (nº 9.214 e 9.345/2000, na origem), de 14 de dezembro último, encaminhando cópia da Decisão nº 1.093, de 2000, bem como dos res pectivos Relatório e Voto que a fundamentam, re ferente à auditoria realizada nas obras de duplicação e
restauração da BR 060, no trecho entre o entroncamento com a DF 180 e a di vi sa DF/GO, no pe río do de
17.7 a 10.11.2000 (TC 010.471/2000-8);
– Nº 25, de 2001 (nº 9.232/2000, na origem), de
14 de dezembro último, encaminhando cópia da Decisão nº 1.105, de 2000, bem como dos respectivosRelató rio e Voto que a fun da men tam, re fe ren te à re pre sen tação oferecida pelo Ministério Público em face do Acórdão pro fe ri do pelo Tri bu nal de Jus ti ça do Dis tri to Fe de ral
e Territórios que deferiu aos magistrados da Justiça do
Distrito Federal, impetrantes do Mandado de Seguran-
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ça nº 7.838/97, a incorporação de "quintos" pelo exercício de cargo em comissão anterior ao ingresso na magistratura (TC 005.640/99-7);
– Nº 26, de 2001 (nº 9.238/2000, na origem), de
14 de de zem bro úl ti mo, en ca mi nhan do có pia da De cisão nº 1.112, de 2000, bem como dos res pec ti vos Relatório e Voto que a fundamentam, referente à auditoria des ti na da a ve ri fi car de nún ci as de mal ver sa ção de
recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT,
transferidos mediante convênio pelo Ministério do
Trabalho e Emprego ao Distrito Federal no exercício
de 1999, em cumprimento ao Plano Nacional de Qualificação do Trabalhador – Planfor (TC 003.473/2000-2);
– Nº 27, de 2001 (nº 9.269/2000, na origem), de
14 de de zem bro úl ti mo, en ca mi nhan do có pia da De cisão nº 1.092, de 2000, bem como dos res pec ti vos Relatório e Voto que a fundamentam, referente à auditoria realizada por solicitação da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos
Deputados destinada a exame dos gastos públicos
relativos à montagem e divulgação do pavilhão Brasil
na Exposição Universal de Hannover, Alemanha (TC
007.312/2000-0);
– Nº 28, de 2001 (nº 9.303/2000, na origem), de
14 de de zem bro úl ti mo, en ca mi nhan do có pia da De cisão nº 1.121, e da Decisão Normativa nº 37, ambas
de 2000, bem como dos respectivos Relatório e Voto
que as fundamentam, que apro va, para o exer cí cio de
2001, os coeficientes a serem utilizados no cálculo
das quotas para a distribuição dos recursos dos Fun dos de Par ti ci pa ção dos Esta dos e do DF; e dos Mu ni cípios (FPE e FPM), previstos no art. 159, inciso I, alí neas "a", "b" e "c", da Constituição Federal e da Reserva instituída pelo Decreto-Lei nº 1.881, de 27 de
agosto de 1981 (TC 016.530/2000-8);
– Nº 29, de 2001 (nº 9.313/2000, na origem), de
14 de dezembro último, encaminhando cópia da Decisão nº 1.090, de 2000, bem como dos respectivos Relatório e Voto que a fundamentam, referente ao levantamento de auditoria realizado na obra de construção do
Anel Ro do viá rio de For ta le za – CE (TC 008.460/2000-7);
– Nº 30, de 2001 (nº 1/2001, na origem), de 17
de janeiro último, encaminhando cópia da Decisão nº
1, de 2001, bem como dos respectivos Relatório e
Voto que a fundamentam, referente ao levantamento
de au di to ria re a li za do nas obras de cons tru ção da Pe nitenciária de Nísia Floresta – RN, referente ao exercício de 1999 (TC – 006.792/99-5);
– Nº 31, de 2001 (nº 9.377/2000, na origem), de
14 de dezembro último, encaminhando cópia da Decisão nº 1.091, de 2000, bem como dos respectivos Rela-
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tório e Voto que a fundamentam, referente ao levantamento de auditoria realizado na obra de construção da
BR 421/RO no trecho Ariquemes – Nova Mamoré (TC
010.600/2000-7);
– Nº 32, de 2001 (nº 9.409/2000, na origem), de
14 de dezembro último, encaminhando cópia da Decisão nº 1.095, de 2000, bem como dos respectivosRelatório e Voto que a fundamentam, referente à auditoria
re a li za da nas obras de cons tru ção do Mó du lo de Vi vência Tipo A – Bloco E – Setor C do Complexo da Papuda
– DF (TC 012.522/2000-8);
– Nº 33, de 2001 (nº 9.441/2000, na origem), de
14 de dezembro último, encaminhando cópia da Decisão nº 1.089, de 2000, bem como dos respectivosRelatório e Voto que a fundamentam, referente à auditoria
realizadano 11º Dis tri to Ro do viá rio Fe de ral do De par tamen to Na ci o nal de Estra das de Ro da gem no Esta do de
Mato Gros so, com o ob je ti vo de ve ri fi car os as pec tos de
legalidade, legitimidade e economicidade nos processos de desapropriação de imóveis promovidos pela en tidade (TC 425.052/98-2 e TC 425.021/98-0);
– Nº 34, de 2001 (nº 9.473/2000, na origem), de
14 de de zem bro úl ti mo, en ca mi nhan do có pia da De cisão nº 1.094, de 2000, bem como dos res pec ti vos Re latório e Voto que a fundamentam, referente à auditoria realizada na Prefeitura Municipal de Tartarugalzinho – AP, no período de 01.01.95 a 15.05.97, na área
de convênios (TC 775.067/97-0); e
– Nº 35, de 2001 (nº 8.997/2000, na origem), de
6 de dezembro último, do Presidente do Tribunal de
Contas da União, encaminhando cópia da Decisão nº
1.039, de 2000, do plenário daquele Tribunal, bem
como dos respectivos Relatório e Voto que a fundamentam, sobre auditoria realizada nas embaixadas
do Brasil em Kuala Lumpur, Cingapura, Bangkok e
Nova Deli (TC– 013.441/99-0).
Os Avisos vão à Comissão de Fiscalização e
Controle.
Cópia do Aviso nº 18, de 2001, foi anexada ao
processado do Requerimento nº 118, de 1999.
O Aviso nº 32, de 2001, foi anexado ao processado do Aviso nº 200, de 2000, e vai à Comissão de
Fiscalização e Controle.
O Aviso nº 35, de 2001, vai às Comissões de
Relações Exteriores e Defesa Nacional, e de Fiscalização e Controle.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lúdio Co elho, que disporá de vinte minutos para fazer o seu
pronunciamento.
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O SR. LÚDIO COELHO (PSDB – MS. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srª e Srs. Senadores, há um dito popular que afir ma que "depois da tempestade, vem a bonança". Houve
al gu mas di fi cul da des nas ele i ções para as Me sas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, mas estou
seguro de que, agora, passada a tempestade, haveremos de percorrer o caminho do entendimento adequado
entre os Poderes da República.
As manifestações dos Presidentes do Se na do e
da Câ ma ra dos De pu ta dos fo ram cla ras no sen ti do de
se estabelecer um clima de respeito recíproco que
desse condições de se percorrer o caminho do aper feiçoamento administrativo, que está sendo seguido
pela Nação brasileira.
Con se gui mos equi li brar a nos sa mo e da. No ano
passado, já ocorreu um pequeno, mas importante
crescimento na nossa economia da ordem de 4%.
Creio que, nes te ano, ha ve rá um re sul ta do ain da mais
adequado.
Até agora o Governo do Presidente Fernando
Henrique Cardoso passou por um pe río do de re construção. A Nação brasileira, por muitos anos, gastou
recursos de que não dis pu nha, às ve zes apli can do-os
em projetos que não eram os mais importantes, mas
conseguimos equilibrar as finanças públicas.
Efetivamente, houve grandes dificuldades em
todos os setores da economia brasileira. No setor da
indústria e no da agricultura, fomos muito penalizados. A agricultura pagou um tributo enorme para que
se alcançasse a estabilização econômica da Nação
brasileira. Mas sin to que che ga mos ao fun do do poço.
Muitas pessoas faliram, venderam-se muitas proprieda des, mas, gra ças a Deus, o en di vi da men to do se tor
agrícola hoje é mais suportável, mais adequado. E,
neste ano, ainda estamos tendo o privilégio de enfrentar condições de tempo muito adequadas; está
começando uma safra muito boa de grãos.
Estabilizada a economia, há um outro fator importante que tenho observado. Noto que a população
brasileira está acompanhando mais atentamente o
desempenho dos políticos. É muito importante que a
Nação deseje que aconteçam fatos novos.
Pen so que está cri a do o cli ma. Ago ra, de po is de
cri a da a Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal, mu i to im portante para a Nação, haveremos de fazer a reforma tri butária, a re for ma do Ju di ciá rio e a re for ma po lí ti ca. O
Congresso Nacional está devendo à Nação essas reformas, e seria muito importante se a Nação se mobilizasse e cobrasse essas providências do Poder Público brasileiro.
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Estou confiante de que está criado um clima de
entendimento entre os Poderes da República, para
que, juntos, possamos fazer o que for melhor para a
Nação brasileira. Penso que, se não pudermos fazer
reformas completas em cada uma dessas áreas, será
necessário que se iniciem essas reformas e que se
façam correções.
A administração é muito dinâmica; na administração, há uma atualização permanente. Na área particular, é possível que os administradores façam modificações permanentes em busca da efi ciên cia e do bom re sul ta do. Na ad mi nis tra ção pú bli ca, de pen de mos de leis,
e, por isso, esse processo é mais de mo ra do e com pli cado. Mas en ten do que de ve mos co me çar es sas re for mas
e fazer gradativamente o que for possível. Pode-se não
fazer o que se deseja, mas temos que fazer o que for
possível.
Quero dirigir-me aos meus companheiros do
Congresso Nacional e a essa grande maioria nacional, silenciosa, da Nação brasileira, a esse grande in terior que trabalha permanentemente, independentemente de divergências ocor ri das na área de Go ver no.
Precisamos ter confiança em nosso País. A Nação
precisa querer essas reformas e pressionar os seus
representantes para que cumpram essa missão importante para o Brasil.
Sr. Presidente, esta é a primeira sessão de rotina que estamos realizando. Desejo que Deus ilumine
as Me sas do Se na do, da Câ ma ra e do Con gres so Na cional para que dirijam os nossos tra ba lhos com se renidade e competência, a fim de que o País tenha um
crescimento econômico capaz de trazer melhorias
permanentes e gradativas das condições de vida da
população brasileira.
Desejo dizer também, a título de informação,
que a área rural brasileira está um pouco mais tranqüi la. Aque le pe río do de in va sões e de des res pe i to às
propriedades está terminando – eu sempre afirmava
aos meus companheiros que haveria de terminar por
fal ta de le gi ti mi da de. Mu i tos jul ga vam que eu era co nivente com as invasões, mas estamos vendo, gradativamente, a vol ta do res pe i to às leis e às pro pri e da de. Há
uma maior serenidade na área rural, apesar de ainda
tra ba lhar mos sob con di ções mu i to ad ver sas em re la ção
ao mundo desenvolvido. Concorrermos principalmente
com os Estados Unidos e o Mercado Comum Europeu,
onde os subsídios à agricultura são extremamente altos. Isso me leva a afir mar aos meus com pa nhe i ros que
os agricultores brasileiros são muito competentes, pois
trabalhamos com as taxas de juros mais altas do mundo, sem nenhum subsídio, com condições de transpor-
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te, que são importantíssimas para agricultura,horríveis.
Há pessoas produzindo soja e milho a quase três mil
quilômetros do porto de Paranaguá, transportando por
rodovias em péssimas condições, ferrovias e navegação praticamente inexistentes e concorrendo com o
pro du tor ame ri ca no que, além de con tar com ta xas sub sidiadas, é pago pelo Governo quando não produz.
Além dis so, dis põe de trans por te de qua li da de ex cep cional, percorrendo apenas duzentas milhas para co locar seus produtos agrícolas nos portos, oceanos,
canais e lagos. Apesar disso tudo, conseguimos gerar divisas para a Nação brasileira e o Governo está
um pouco mais atento.
Tenho a honra de ser um roceiro plantador de
mi lho. No Esta do de Mato Gros so do Sul, o saco de 60
quilos do produto está sendo comercializado por menos de R$6,00, ou seja, recebem-se menos de
R$0,10 por quilo. Foram dadas instruções ao Banco
do Brasil para que fi zes se con ta to com os Estados de
Goiás, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e
São Paulo, o Mato Grosso do Sul foi deixado de fora.
Ontem à noite, o Ministro da Agricultura retornou-me
uma ligação, dizendo-me que estava em reuniões
com o pes so al do Ca na dá e que, hoje, dar-me-ia uma
posição a respeito do financiamento. Essa situação é
humanamente impossível de ser sustentada, pois
não temos nem dinheiro para pagar o prejuízo.
Sr. Presidente, desejo, mais uma vez, toda ordem de acerto e de competência à Mesa que V. Exª
dirige.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Mesa
agradece as felicitações e os votos de bom êxito propostos pelo Senador Lúdio Coelho.
Concedo a palavra ao nobre Se na dor Na bor Júnior, por 20 minutos.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, desejo que, neste início da nova sessão
legislativa, as minhas primeiras palavras sejam de saudação aos integrantes das Mesas Diretoras do Senado
Federal, da Câmara dos Deputados e do Congresso
Nacional. Da mesma forma como fez o Senador Lúdio
Co e lho, no pro nun ci a men to que me an te ce deu, for mu lo
sinceros e ardentes votos de muito sucesso, de um trabalho efetivamente proveitoso e patriótico, aos recém-empossados dirigentes do Poder Legislativo, na
condução dos trabalhos do corrente ano.
Na pessoa de V. Exª, Senador Edison Lobão,
primeiro Vice-Presidente do Sena do Fe de ral, particularizo as homenagens aos integrantes da Mesa da
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nossa Casa, a começar pelo ilustre Senador Jader
Barbalho, eleito há dois dias para a sua Presidência;
ao Senador Antonio Carlos Valadares, Segundo
Vice-Presidente; Senador Carlos Wilson, 1º Secretário; Senador Antero Paes de Barros, 2º Secretário;
Senador Ronaldo Cunha Lima, 3º Secretário; Senador Mozarildo Cavalcanti, 4º Secretário; bem como
aos qua tro su plen tes da Mesa, Se na do res Alber to Sil va, Mar lu ce Pin to, Ma ria do Car mo Alves e Nilo Te i xe ira Campos.
Estou con ven ci do de que o ano de 2001 será ex tremamente proveitoso para os trabalhos legislativos,
nas duas Casas do Congresso Nacional.
Temos, em tramitação na Câmara dos Deputados, o projeto de lei da chamada Reforma Tributária e
Fiscal, a respeito do qual ainda não há um consenso
das diversas Bancadas e nem mesmo dos Governos
estaduais, que nela têm interesses localizados. No
entanto – como disseram o Senador Jader Barbalho,
no discurso de posse na Presidência do Senado Federal, e o Deputado Aécio Neves, na Presidência da
Câmara dos Deputados – existe uma necessidade
imperiosa de vê-lo discutido e aprovado, ainda no de correr desta sessão legislativa, pois precisamos de
instrumentos fiscais e tributários que assegurem pode res à União, aos Esta dos e aos Mu ni cí pi os, para ar re ca da rem em ní ve is com pa tí ve is com a ma nu ten ção
e o funcionamento da máquina administrativa e a implementação dos projetos de desenvolvimento nacional.
Estados e Municípios têm de satisfazer compromissos assumidos por intermédio da contratação de
dívidas internas e externas e, para tanto, precisam
desenvolver o projeto da Reforma Tributária e Fiscal,
que, ao revestir-se da maior magnitude, não pode
mais esperar outras oportunidades. Inclusive porque
ele está em condições de figurar na pauta de votações da Câmara dos Deputados.
Sr. Presidente, quero me referir também a uma
outra reforma igualmente importante, a do Judiciário,
já aprovada pela Câmara dos Deputados e agora em
tramitação no nosso Senado da República. Precisamos tornar mais ágil a nos sa Jus ti ça, a fim de que ela
preste os seus serviços junto à população brasileira
em melhores e mais satisfatórias condições, e não
como tem sido até hoje: lenta, emperrada, in ca paz de
satisfazer àqueles a que a ela recorrem.
Assim sendo, Sr. Presidente, existe um consenso na Casa, de que a reforma do Judiciário há de ser
votada ainda no ano que começa, permitindo-nos fechar o exercício com a consciência do dever cumpri-
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do, apro van do um es ta tu to le gal da ma i or im por tân cia
para a vida do País.
O Senador Lúdio Coelho, com muita propri edade, também se reportou à reforma política, como
uma das mais importantes para a vida polí ti co-administrativa do Brasil, um outro ponto que, a meu
ver, merece ênfase e determinação. Afinal, não podemos mais aceitar a legislação que aí está, a qual
fragiliza os partidos políticos, quando não lhes assegura condições indispensáveis ao seu for talecimento, e, conseqüentemente, ao amadurecimento
do regime democrático em nosso País. A reforma po lítica é imprescindível e terá de ser concluída ainda
este ano, já que o último pra zo, para que ela pos sa vi gorar nas eleições de 2002 – oportunidade em que
elegeremos o futuro Presidente da República, os vin te e sete go ver na do res de Esta dos, dois ter ços do Se nado Federal, a composição total da Câmara dos De putados e das Assembléias Legislativas dos Estados
– vence no próximo dia 30 de setembro.
Sr. Presidente, no bojo dessa reforma política, é
sempre bom lembrar, devemos pensar seriamente no
retorno do princípio da fidelidade partidária. Só assim
evitaremos essas freqüentes transferências, que
ocorrem quase diariamente, de parlamentares que
transitam de um partido para outro. Não teremos par tidos fortes no Brasil se não introduzirmos o instituto
da fidelidade partidária na nossa legislação política.
Só assim teremos partidos fortes e uma democracia, devidamente consolidada, em nosso País!
Um ou tro item da re for ma po lí ti ca, me re ce dor de
empenho para vê-lo aprovado, é o financiamento público das campanhas eleitorais – o caminho mais dig no e viá vel para aca bar com a cor rup ção, em to dos os
pleitos que se realizam neste País, quando partidos
políticos são obrigados a angariar recursos junto a
empresas que executam serviços e obras para a
União, os Estados e os Municípios. Esse mecanismo
compromete a lisura das nossas eleições, porque
quem exerce o poder detém as mais efetivas condições de arrecadar recursos junto às empresas contratadas pelas esferas de governo.
Os candidatos de oposição, alijados das prerrogativas inerentes ao mau uso da máquina administrativa, ficam em notória desigualdade, inferiorizados,
pois os empresários priorizam as campanhas eleitorais dos partidos que estão no poder, o que de i xa clara a necessidade de instituirmos o financiamento público para as campanhas, como acontece em diversos países do Primeiro Mundo, principalmente na
Alemanha. Vamos eliminar as contribuições ilegais
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para as campanhas eleitorais, as quais raramente
são contabilizadas ou efetivadas na prestação de
contas à Justiça Federal!
Este é mais um item da reforma política que devemos aprovar para aprimorar o sistema democrático em
nosso País.
Sr. Presidente, por fim, que ro tra tar, tam bém, de
um outro problema importante e que diz respeito aos
Estados e Municípios.
Na semana passada, a Imprensa Nacional divulgou informações, oriundas do Ministério do Planejamento, dando conta de que o Governo Federal havia
determinado o contingenciamento de mais de R$7 bilhões do Orça men to de 2001, apro va do pelo Con gres so
Nacional, no final do ano passado. Esse contingenciamen to atin gi ria ba si ca men te as emen das apre sen ta das
pelas bancadas parlamentares com assento na Câmara dos Deputados e no Se na do Fe de ral – emen das que,
como se sabe, são destinadas a investimentos nos
Estados e nos Municípios, principalmente nos Estados
mais carentes e nos Municípios mais pobres do Brasil.
Quem tem um potencial econômico bastante expressivo, como São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Rio de Jane i ro, Rio Gran de do Sul e ou tros, não de pen de tan to da
trans fe rên cia de re cur sos da União para pro mo ver o seu
desenvolvimento econômico e social. No entanto, Sr.
Presidente, os Estados do Norte e do Nordeste, sobretudo, ainda carecem muito dessas dotações orçamentárias, que, anualmente, são incluídas na Lei de Meios
da União e destinadas aos Estados e Municípios.
Ante a notícia de que o Governo contingenciou
mais de R$7 bilhões do Orçamento do ano 2001, somos obrigados a lançar um alerta: se, até o início do
segundo semestre, não houver o des blo que io des sas
verbas, serão prejudicados grandemente diversos
Estados, principalmente os das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
Por isso, formulo um apelo ao Senhor Presidente
da Re pú bli ca, para que, na me di da em que a Re ce i ta Federal mantiver os níveis satisfatórios de arrecadação,
como já ocorreu agora, durante o mês de janeiro, determine o descontingenciamento dessas verbas, alocadas
no Orçamento do ano de 2001 pelos Deputados e Senado res. Não po de mos frus trar a ex pec ta ti va dos Esta dos e
Municípios, criadas a partir do momento em que seus
Governadores e seus Prefeitos vieram a Brasília, reuniram-se com os par la men ta res dos res pec ti vos Esta dos e
solicitaram a aprovação das chamadas emendas de
ban ca da e das emen das in di vi du a is. Esse fato cri ou uma
ansiedademuito grande, nos Estados e Municípios, com
relação aos investimentos em suas respectivas áreas. É
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por isso que, agora, esse contingenciamento causa uma
verdadeira frustração às comunidades, temerosas de
que o Governo não ve nha, den tro de um cur to es pa ço de
tempo, a descontingenciar essas verbas.
O Sr. Lúdio Coelho (PSDB – MS) – Senador
Nabor Júnior, V. Exª me permite um aparte?
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Concedo o aparte ao Senador Lúdio Coelho.
O Sr. Lúdio Coelho (PSDB – MS) – Senador Na bor Jú ni or, V. Exª faz um pro nun ci a men to que, na mi nha
avaliação, corresponde ao pensamento da população,
principalmente no que se refere às reformas. Acredito
que, após a reforma tributária, juntamente com a Lei de
Responsabilidade Fiscal, que dis ci pli na os gas tos pú blicos, fiquem claramente definidas as áreas de recebimento de tributos e a responsabilidade de execução de
tra ba lhos. A Na ção po de rá fa zer uma re du ção gra da ti va
dos impostos. A carga tributária brasileira é elevadíssima, e isso prejudica enormemente as nossas exportações. O nosso desenvolvimento depende de conseguirmos vender mais. Precisamos exportar mais. Então, a
reforma tributária, após a Lei de Responsabilidade Fiscal, poderá gerar uma melhoria acentuada de qualidade
de administração pública. Quanto à reforma do Judiciário, sem pre te nho afir ma do que não te mos re cur sos para
transferir de uma área para outra. Não podemos tirar recursos da saúde para colocar no Judiciário nem tirar da
educação para colocar na segurança. O Poder Público
brasileironecessita aprimorar o seu desempenho urgentemente. As observações que V. Exª está fazendo são
mu i to opor tu nas. E a re for ma po lí ti ca, so bre tu do, essa
"dança do crioulo louco" que está por aí? Partidos a
serviço de pessoas que não realizam a reforma por
fa ze rem par te de par ti dos tra di ci o na is. Pre ci sa mos ter
a responsabilidade de fazer essa reforma. O Brasil
não pode aguardar – como aconteceu, principalmente, nos Esta dos Uni dos e na Ingla ter ra, em que, com o
passar do tempo, a população se aglutinou em torno
de partidos que melhor representavam os interesses
públicos. Essa quantidade de partidos que há aqui –
cerca de 34, me parece – não é possível. Então, as observações que V. Exª está fazendo representam o pensamento da população. Nós, que vivemos no interior,
somos cobrados permanentemente sobre esses assuntos. Quanto ao contingenciamento, acredito que,
com essas re for mas, as re ce i tas pú bli cas vão me lho rar,
porque os recursos serão melhor aplicados. Não podemos, sob qual quer ra zão, de se qui li brar o or ça men to. Não
podemos gastar mais do que recebemos. Temos que ar rumar a vida desta Nação de uma maneira permanente.
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Felicito V. Exª por abordar com tanta objetividade
esse tema das reformas de que a Nação necessita.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Muito
obrigado, Senador Lúdio Coelho, pelo seu oportuno
aparte.
Na verdade, são três matérias, tramitando no
Congresso Nacional e que não podem mais ser postergadas em sua apreciação. Essas três reformas –
tributária e fiscal, política e do Judiciário – precisam
ser apreciadas, votadas e promulgadas, de modo a
que possam entrar em vigor no próximo ano.
E a reforma tributária, a que V. Exª se reportou,
também precisa reduzir e democratizar o número de impostos, acabando com a sonegação e, como conseqüência, aliviando o peso sobre quem, efetivamente,
sem pre pa gou. Te mos a ma i or car ga tri bu tá ria do mun do:
representa 32% do PIB, enquanto em outros países
fica em torno de 25%, 26%, no máximo 28%. Existem
situaçõesconcretas de bitributação no Brasil, imposto
sobre imposto, o que, inclusive, é proibido pela Constituição. Temos que acabar com isso! Temos que
aprovar uma lei que realmente atenda às exigências
da máquina administrativa e traga benefícios, também, para a população.
Quem paga mais impostos hoje no Brasil? São os
assalariados. Na prática, en quan to o as sa la ri a do já o tem
descontado em seu contracheque, as grandes empresas, principalmente os bancos, escapam do pagamento
do Imposto de Renda.Precisamos aca bar com isso, di vidir me lhor a car ga tri bu tá ria, fa zer jus ti ça fis cal com to dos
os brasileiros, não só com a minoria, mas com a maioria.
Todos precisam pagar, para que a União, os Estados e
os Mu ni cí pi os ar re ca dem os im pos tos su fi ci en tes à sa tisfação de suas necessidades, para poderem prestar benefícios à população nas áreas da educação, da saúde,
do trans por te, da se gu ran ça. Re al men te, tra ta-se de uma
reforma indispensável, que o Congresso Nacional não
pode deixar de aprovar este ano.
A reforma do Judiciário está devidamente apreciada. Acre di to que, den tro de dois ou três me ses, ela
venha a ser aprovada, porque já está tramitando nas
duas Ca sas do Con gres so Na ci o nal há mu i to tem po.
E a reforma política é imperiosa, necessária e indispensável, como disse V. Exª, em seu aparte. Devemos ter a coragem de aprovar essa reforma política,
porque, senão, vamos continuar ainda a assistir, a cada
ano, a cada eleição, aos mesmos vícios que têm ocorrido em eleições anteriores. Precisamos dar mais autonomia aos Partidos políticos. Precisamos acabar com
essa transferência de Parlamentares, todos os dias, de
um partido para outro, traindo o eleitorado que os esco-
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lheram nas eleições – porque o mandato não pertence
ao Parlamentar, pertence ao povo.
Quando o cidadão é eleito por um partido, significa que o eleitor é deste simpatizante ou filiado. Hoje,
permite-se que o Vereador, Deputado estadual, Deputado federal, Senador, com um mês ou dois, mude
de partido, sem dar a menor satisfação ao seu eleitorado. Sou contra isso, sou a favor da instituição da fidelidade partidária – sempre fui e continuo sendo –,
para fortalecer e revigorar os partidos políticos no
Brasil e o nosso sistema democrático.
Sr. Presidente, por fim, quero fazer a leitura de
uma mensagem que enviei aos jornais do Estado do
Acre, na última quarta-feira, a respeito da eleição do
Senador Ja der Bar ba lho para a Pre si dên cia do Se na do Federal.
Eu me orgulho de dizer que o Senador Jader Bar balho é meu com pa nhe i ro de lon ga data, não só de Par ti do. Nos so con ví vio vem dos tem pos em que eu era De putado Estadual, no Acre, e S. Exª, Deputado Estadual,
no Pará. Depois, encontramo-nos na Câmara dos Depu ta dos, onde cum pri mos, am bos, dois man da tos le gislativos. Na época em que S. Exª estava desempenhando o primeiro mandato de Governador do Pará, eu era
Go ver na dor do Acre. Sem pre que ia a Be lém para participar da reunião do Conselho Deliberativo da Sudam,
encontrava-me com S. Exª. No Se na do Fe de ral, já estamos cumprindo o segundo mandato de Senador.
Essas caminhadas, que fizemos juntos, as sendas da
democracia e da defesa dos interesses populares,
tornaram mais sólida, a cada dia, a ad mi ra ção pes soal que nutro por S. Exª.
Recebi a eleição de Jader Barbalho para a Presidência do Senado Federal como um reconhecimento
coletivo dos grandes e assinalados serviços que tem
prestado ao seu Estado e ao nosso País. Por isso, faço
questão de inserir, no final do meu pronunciamento,
essa minha declaração, já publicada nos jornais do
Acre, a respeito da eleição, que tem o seguinte texto:
A eleição do Senador Jader Barbalho
para a Presidência do Senado Federal é um
ato de digna autenticidade do Poder Legislativo, porque reafirma os princípios democráticos
da maioria parlamentar e do respeito entre os
partidos. Homem público provado e aprovado,
notável pela serena firmeza como se opôs à
ditadura, Jader é um peemedebista de primeira hora e faz da coerência sua bandeira.
É com satisfação e orgulho que lembro
ter sido um dos primeiros Senadores a hipotecarem apoio à sua candidatura, como Líder e
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Presidente Nacional do PMDB, à Presidência
do Senado Federal. E estou certo de que, a
partir de agora, o Parlamento ganhará novos
motivos para ser respeitado pelo povo brasileiro, como sua Casa e fonte das leis que farão
um Brasil melhor para nossos filhos.
Brasília, 14 de fevereiro de 2001.
Senador Nabor Júnior, PMDB do Acre."
Sr. Presidente, agradeço a V. Exª a
generosidade de permitir-me ultrapassar o tempo a
mim destinado na tribuna. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Mesa
tem o dever de, por igual, agradecer ao Senador Nabor
Júnior – como o fez em relação ao eminente Senador
Lú dio Co e lho – as fe li ci ta ções a to dos os mem bros desta Comissão Diretora do Senado, eleita há dois dias.
V. Exª, Senador Nabor Júnior, fez parte da nossa Comissão Diretora, ilustrando-a e honrando-a, assim como o nosso colega de Mato Grosso. Em verdade, esta é a pri me i ra ses são or di ná ria de 2001, do Se nado Federal.
Que Deus aben çoe esta Casa e nos aju de a di ri gi-la em benefício sempre dos mais legítimos interesses do povo brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Sobre a
mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Tião Viana.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 21, DE 2001
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, que o Senado Federal apresente um voto de aplauso ao jornal
Fo lha de S.Pa u lo pelo trans cur so do oc ta gé si mo aniversário de sua fundação.
Solicito, ainda, seja dada ciência dessa ho menagem àquela renomada instituição jornalística, que
tantos bons ser vi ços vem pres tan do à so ci e da de brasileira.
Sala das Sessões, l6 de fevereiro de 2001. - Romeu Tuma.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O Sr. Se nador Romeu Tuma encaminhou discurso à Mesa,
cujo teor se refere ao requerimento que acaba de ser
lido, para ser publicado na forma do art. 203 do Regimento.
S. Exª será atendido.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, chegar à idade de 80
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anos com o mesmo vigor da juventude ainda é, entre
os humanos, um sonho para a ciência concretizar.
Mas, no campo empresarial – especificamente no
ramo da imprensa, um dos mais difíceis de gerir – a
presença da Folha de S. Paulo dá-nos certeza que o
jornalismo não só pode acompanhar e retratar os
tempos, como também revitalizar-se durante essa
permanente modernização.
Ao comemorar o 80.º aniversário de fundação
como um dos maiores e melhores jornais do mundo, a
Folha de S. Paulo desfrutadecaracterísticassuficientes
para en cher de or gu lho a im pren sa bra si le i ra. Ca rac te rísticas alicerçadas na solidez do grupo econômico que en cabeça e lhe garante toda a independência, todos os re cur sos ne ces sá ri os para se man ter na in ve já vel po si ção.
A capacidade e o estoicismo de muitas gerações de jornalistas, gráficos e funcionários administrativos foram necessários, desde o memorável 19 de
fevereiro de 1921, para construir a legendária imagem da Folha. Homens e mulheres idealistas, que
acreditaram em seu próprio potencial de trabalho
para transformar usos e costumes sociais, políticos e
econômicos. Jornalistas que se despiram de quaisquer in te res ses mes qui nhos para po der cri ar pa drões
de comportamento orientados pela e para a liberdade. Gente que influiu na instituição do pri ma do dos di reitos individuais entre os seres humanos.
Se sa ber é po der e se cabe à im pren sa a mis são
de democratizar o poder mediante a divulgação de
notícias, opiniões e interpretações em nível máximo,
a Folha deve ser reconhecida como paradigma do
jornalismo democrático. Deve ser venerada como
símbolo da força e credibilidade presentes na imprensa brasileira. É isto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, o que tento fazer neste momento, com a convic ção de es tar re pro du zin do os sen ti men tos de to dos
os meus nobres Pares.
Era um sábado, véspera da eleição que renovaria
a bancada paulista no Congresso Nacional. Um jornal
em formato tablóide ganhava as ruas pela primeira vez.
Chamava-se Folha da Noite, um dos títulos que a
Empresa Folha da Manhã S.A., recém fundada, manteria até o início dos anos 60. Com seis no tí ci as e um edi torial, a primeira página estampava manchete alusiva
àque la ele i ção, anun ci a va a cri a ção do pri me i ro sin di cato de funcionários municipais e transcrevia declarações
do Primeiro Ministro britânico, afirmando que a Inglaterra não exigiria indenizações de guerra que a Alemanha
não pudesse pagar. O tablóide fora idealizado pelos só ci os Oli val Cos ta e Pe dro Cu nha como "um ves per ti no a
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ser lido no bonde". Noticiava com prioridade os efeitos da carestia e as deficiências dos serviços públicos.
Três anos depois, em plena Re vo lu ção de 1924,
a Folha da Noite teve a circulação suspensa pelo governo. Para escapar à censura, Olival Costa e Pedro
Cunha trocaram o nome do jornal para Folha da Tarde, com ligeiras alterações gráficas. Dias depois, o
vespertino voltava a ter o logotipo anterior e o da Folha da Tarde somente viria a reaparecer em 1949.
Em 1925, a empresa ad qui riu suas pró pri as ro ta tivas e lançou a edição matutina que recebeu o nome de
Folha da Manhã. Octaviano Alves de Lima, cafeicultor
interessado em defender a lavoura, comprou a organiza ção jor na lís ti ca em 1931 e de te ve o con tro le aci o ná rio
até 1945, quando o passou às mãos do grupo liderado
pelo sa u do so em pre sá rio, jor na lis ta, pes qui sa dor e professor de Jornalismo José Nabantino Ramos. Antes
mesmo da fusão das três edições diárias – Folha da
Ma nhã, Fo lha da Tar de e Fo lha da No i te – num só ma tu tino com o nome de Fo lha de S. Pa u lo, em 1.º de ja ne i ro
de 1960, as Fo lhas já eram co nhe ci das por sua com ba tividade e pe las "re por ta gens de cam pa nha", de vo ta das
principalmente à moralização da administração pública
e da práxis política. Sua participação fora decisiva, por
exemplo, para a adoção da cédula única nas eleições.
Em outubro de 1969, sentindo os anseios de milhares
de le i to res que de se ja vam um ves per ti no, a em pre sa recolocou em circulação a Folha da Tarde e cou be a esta,
quinze anos depois, presença marcante na busca do
voto eletrônico e na difusão de idéias sobre o plebiscito
e o referendo como instrumentos da soberania popular
numa democracia mis ta – re pre sen ta ti va e di re ta -, conforme seria consagrada pela Constituição de 1988.
Dois anos depois da fusão das três edições, a direção da Empresa Folha da Manhã S.A. passou a ser
exercida por novos proprietários – Srs. Octávio Frias de
Oliveira e Carlos Caldeira Filho -, que deram novo impulso à rotina de rejuvenescer a organização periodicamente. Caldeira, nascido em 1913, faleceu em 1993,
não sem antes imprimir sua marca de empreendedor
principalmente nas áreas industrial e comercial da empresa, com o que embasava as ações de seu melhor
amigo e sócio, Octávio Frias, responsável direto por
todo o trabalho jornalístico na organização.
Embora se afirmasse "um simples vendedor de
jornais", Caldeira também influenciava a linha editorial
da Folha, tanto que terminou sendo artífice da redemocratização do Poder municipal em sua cidade de origem, Santos, então incluída entre as chamadas "áreas
de segurança nacional". Fora seu Prefeito de maio de
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1979 a janeiro de 1980. Duas das principais avenidas
daquela cidade e de São Paulo receberam seu nome.
É, porém, o nome de Octávio Frias de Oliveira
aquele comumente mais associado à privilegiada posição da Folha entre os órgãos de imprensa de maior expressão nacional. Suas realizações como Presidente e
principal acionista do grupo que agregou outros veículos, como o "Notícias Populares", "Agora São Paulo",
"Cidade de Santos", "A Gazeta", "A Gazeta Esportiva" e
"Ultima Hora", marcaram a época áurea de expansão e
consolidação desse império jornalístico. Através dos filhos, Srs. Luís Frias e Otávio Frias Filho, dá prosseguimento a esse trabalho e, até hoje, faz questão de comparecer quase todo dia ao amplo escritório que mantém, há mais de 35 anos, no 9.º andar do edifício-sede
da Fo lha de S. Pa u lo, na Ala me da Ba rão de Li me i ra, bairro de Campos Elíseos, região central da ci da de. Luís e
Otávio, Presidente e Diretor Editorial, respectivamente,
têm, portanto, a dupla ventura de poder dirigir uma má quina sólida,poderosa e, ao mesmo tempo, contar com
o apoio e orientação direta de quem lhes tornou isso
pos sí vel. Um em pre sá rio que ar ros tou a fú ria do po der e
dos fanáticos ao abrir as páginas da Folha a todas as
correntes de opinião, nos momentos mais difíceis do
contexto institucional brasileiro. Um líder capaz de com binarpotenciaisjornalísticos pro vin dos de múl ti plas vertentes político-ideológias para, com o máximo de isenção possível, garantir a existência do periódico que se
declara engajado no "jornalismo crítico, investigativo e
independente" e professa o lema "Um Jornal a Serviço
do Brasil".
Em 14 de agosto de 1994, a Folha de S. Paulo
atingiu um lendário recorde de circulação, ao romper
a barreira dos mil e colocar à disposição dos leitores
um milhão e cem mil exemplares, a maior marca no
Hemisfério Sul. Em todo o País, passava a ser lida por
quase cinco milhões de pessoas, aos domingos. O
custo operacional desse feito corajoso e arriscado foi
de seis milhões de dólares, incluindo publicidade,
pois o jor nal já es ta va en tre os pou cos a não in flar ar ti ficialmente a circulação através de sorteios de automóveis e recursos semelhantes. Em janeiro do mesmo ano, dera um salto tecnológico ao refazer o sis tema de informatização da Redação, nela introduzindo
o que havia de mais moderno em matéria de computadores. Tra ta va-se de con quis ta de qua li da de no pro duto final, pois a Redação ganhou velocidade, poderia fechar mais tarde com informações atualizadas e
permitir, assim, a antecipação da chegada do jornal
às bancas e aos assinantes. No campo da informatização editorial, a Folha tornara-se pioneira em 1983
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ao instalar a primeira Redação computadorizada da
América do Sul, assim como, anos antes, fora a primeira a uti li zar, en tre os gran des jor na is bra si le i ros, o
sistema de impressão "off-set" e a fotocomposição,
também chamada de "composição a frio". Posteriormente, obtivera primazia entre os grandes jornais no
uso de câ ma ras fo to grá fi cas di gi ta is e cap ta ção de fotos de agências internacionais via satélite. Recursos
de tal or dem pos si bi li tam a en tre ga diá ria do jor nal em
mais de 800 cidades de todos os Estados.
Os terminais e estações de trabalho instalados
na Redação permitem pesquisar "on line" imagens e
textos do Banco de Dados. Combinando-os com as
matérias do dia, pagina-se eletronicamente toda a
edição, com textos, fotos e gráficos coloridos. E isto
acon te ce de acor do com uma li nha edi to ri al que pri vi le gia a pres ta ção de ser vi ços aos le i to res, se ten ta por
cento dos quais, com menos de 40 anos, pertencentes às classes A e B e metade possuindo nível de ins trução superior. A linha editorial mostra-se indelével
ao longo dos cadernos diários de Economia, Política,
Esporte e Lazer. Além disso, há cadernos semanais
destinados a público e anunciantes específicos.
Como um conglomerado empresarial, a Folha
emprega cerca de 3.500 funcionários, imprime mais de
trezentos milhões de jornais por ano e, no mesmo período, fatura o equivalente a mais de meio bilhão de dó la res. Fa zem par te do gru po a Agên cia Fo lha, pro du to ra
e distribuidora de notícias de todo o Brasil; o Transfolha,
empresa de transporte e distribuição de publicações; o
Ban co de Da dos, com ar qui vos de jor na is, li vros e re vis tas; o ins ti tu to de pes qui sa Da ta fo lha; a Pu bli fo lha, edi tora de guias, livros, fascículos, CD-ROM e obras de referência; e o Universo On Line (UOL), um dos maiores
provedores de Internet do mundo. Com investimentos
da or dem de 120 mi lhões de dó la res, em 1995, cons tru iu o ma i or par que grá fi co de jor na is da Amé ri ca La ti na –
o CTG-F, Centro Tecnológico-Folha – e, em seguida,
colocou em funcionamento a gráfica Plural Editora. Em
1996, a empresa associou-se ao Unibanco, à Odebrecht e à Air Touch (com pa nhia nor te-ame ri ca na de telefonia ce lu lar) para a cri a ção de con sór cio vol ta do para
a exploração da telefonia celular no Brasil. Tornou-se
tam bém só cia de ou tro por ten to de nos sa im pren sa – O
Globo, do Rio de Janeiro – na propriedade e produção
do jornal econômico Valor.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, a Diretoria do Grupo Folha promoverá domingo próximo um
ato ecumênico, seguido de apresentações da
Orquestra Jazz Sinfônica e do Coral Sinfônico do
Esta do, bem como do Co ral da Re sis tên cia Ne gra, na
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Sala São Paulo, à Praça Júlio Prestes, bairro da Luz,
em minha cidade. Estou certo de que o evento programado será visto como o marco de uma pujança
jor na lís ti ca e em pre sa ri al que cres ce há 80 anos. Ser virá também de canal para que segmentos sociais,
políticos e econômicos de todo o País manifestem
sua gratidão à Folha, como símbolo do valor de centenas de profissionais de imprensa que a construíram, sob a liderança de empresários lúcidos e capazes. Creio que esta minha manifestação seja apenas
o preâmbulo do que está por vir e peço, portanto, ao
no bres Pa res que a ela se as so ci em, di ri gin do à Fo lha
de São Paulo os aplausos do Senado da República.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Em votação o Requerimento nº 21, de 2001.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
A Mesa tomará as providências necessárias.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Não há
mais oradores inscritos.
O Sr. Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos en vi ou
discurso à Mesa para ser publicado na forma do art.
203 do Regimento Interno.
S. Exª será atendido.

Ocorre, porém, que esse processo de exclusão
e de concentração, não se refere apenas aos bens
materiais ou ao dinheiro. A última fusão de bancos ja po ne ses e ame ri ca nos per mi ti ram que uma úni ca ins tituição acumulasse ativos da ordem de 1.3 trilhões
de U$, uma vez e meia o PIB brasileiro; enquanto a
anun ci a da fu são das bolsas européias per mi ti rá a administrar por esse meio cerca de 7 trilhões de U$, ou
seja, uma quantia maior que o PIB americano ou 1/5
de toda a riqueza mundial.
Segundo dados do mesmo Relatório, 95% das
patentes de invenção modernas estão nas mãos dos
países industrializados, restando apenas 5% para o
restante dos países industrializados – entre eles o
Brasil – fora desse círculo de poder.
É óbvio, Sr. Presidente, que as decisões que
afetam a todos – países e pessoas – nesse cenário,
ex clu em os in te res ses e os di re i tos da ma i o ria ab so luta das populações, ou dos países do Planeta, para
responder apenas aos interesses dos detentores da
concentração.
Mas o que é mais grave, nobres senadores, é
que, nesse contexto, as decisões que interessam ao
mundo já não são adotadas pelo poder político; o po der político, Sr. Presidente, que, por sua natureza, re presenta os interesses da sociedade, o bem comum,
as aspirações coletivas.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no mundo glo ba li za do em que vi ve mos os acon te ci men tos se
sucedem com uma velocidade cada vez maior e de
forma inesperada, pondo à nossa frente desafios
cada vez maiores para entendê-los e administrá-los.
Para os países periféricos, como o nosso, essa
administração se torna cada vez mais complexa, ou
di fí cil, por que, si mul ta ne a men te o poder se concentra
nas mãos de uma parcela cada vez menor de pessoas e de pa í ses, en quan to um nú me ro cada vez ma i or,
em conseqüência, é excluído dos centros de comando ou de decisões que afetam o Planeta.
A concentração a que me refiro, Sr. Presidente,
não diz res pe i to ape nas ao PIB ou à ri que za ma te ri al.
Segundo dados do Relatório da ONU sobre o De senvolvimento Hu ma no, em 1970, os 20% mais ri cos do
Planeta acumulavam 64% do PIB mundial, enquanto
restava apenas 2,4% para os 20% mais pobres.
Esses nú me ros hoje, 30 anos de po is, su biu para
84% – o percentual de ri que za pos su í do pe los de senvolvidos –, enquanto baixou para 1.4% a participação
dos mais pobres.

Quando o poder econômico se sobrepõe ao po der político, são os interesses dos grupos que detêm
a economia, seus objetivos individuais, que se sobrepõem aos interesses da sociedade, ao bem comum,
às aspirações e direitos coletivos.
Os números que acabei de citar demonstram
que o processo de fusões e incorporações de segmentos da economia gerou ativos superiores ao PIB
da maior potência mundial e constituem evidente sinal de que o poder político está escapando do segmento político, dos governos, das Nações, para se
concentrar nas mãos dos que detêm a riqueza, que
passam a decidir pelo mundo, ou pelo país, e o farão
sempre, por imperativo da competição, de acordo
com seus interesses.
O mais grave nessa inversão do poder, Sr. Presidente, que está criando uma nova forma de ditadura
mundial, é que este poder transferido à economia é um
poder oculto, mais ou menos virtual, que já não se assenta às mesas de discussão ou de negociação, mas se
esconde por detrás de mecanismos tais como bolsas,
capacidade de investimento, especulativo ou não, a eco nomia chamada virtual.
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Faço essas reflexões, Sr. Presidente, porque é
nesse contexto que se pode avaliar as decisões mais
recentes de países do primeiro mundo – o governo do
Canadá como títere inicial desses interesses, agora o
governo americano e até de nosso irmão excluído, o
México, de penalizar o processo de exportações brasile i ras – ini ci al men te na área da avi a ção e, ago ra, co meçan do a atin gir o Bra sil em uma de suas po ten ci a li da des
maiores de fazer-se presente na economia mundial: a
pro du ção de al imentos,especificamenteacarnebovina.
A proibição pelo Canadá, seguido dos Estados
Unidos e México, da importação da carne brasileira,
sob a ale ga ção tra gi cô mi ca da do en ça da vaca lou ca,
mostra bem que já não são os poderes políticos que
adotam as decisões mundiais, com base na justiça,
na eqüidade, no bem comum, nos acordos de cooperação internacional, e sim os interesses econômicos
das corporações mundiais que visam eliminar quaisquer concorrentes, ainda que potenciais, com vista a
dominar os mercados do mundo, em seu próprio favor. Não é possível, Sr. Presidente, que os interesses
de união das Américas, que a ALCA ou o NAFTA deveriam representar, comecem por se subordinar des sa forma aos interesses econômicos.
Diante de fatos que se sucedem cada vez com
ais freqüência e maior gravidade, creio que há neces sidade de gerar uma consciência cada vez maior da
verdadeira natureza que inspira decisões de tal jaez.
Essa consciência há de se iniciar pelos próprios
governos dos países – vítima da opressão mundial, e
porque o Brasil está sendo especialmente visado por
este processo perverso, é preciso que essa consciência se aguasse de modo especial no governo brasileiro, transborde para a sociedade brasileira, através de
suas lideranças, especialmente do parlamento e dos
meios de comunicação formadores essenciais da opinião pública. Dessa forma, a sociedade fortaleceria o
próprio governo, ditando-lhe atitudes claras de denúncia e, se necessário, inspirando ações concretas junto
aos países excluídos e a segmentos conscientes de
todos os países, afim de que esse processo espúrio
seja revertido e o poder político volte a inspirar as relações entre povos e nações, inclusive as relações econômicas e comerciais, porque todas as relações devem ser pautadas pela justiça e pelo bem comum, e
não apenas pelos interesses dos mais poderosos.
Essas considerações nos levam também, Sr. Pre sidente, a trazer a esta Casa, como um começo de caminho alternativo, as recentes declarações do Presidente Fernando Henrique Cardoso que podem significar, se tiverem conseqüência, um passo adiante ao de-
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bate estéril entre esquerda e direita, ou ao alinhamento
automáticodo país ao conservadorismo neo-liberal reunido em Davos – representando os beneficiários da
concentração, ou a busca desordenada de modelos al ter na ti vos, que ins pi rou o Fó rum Mun di al So ci al em Porto Alegre, nos últimos dias de janeiro.
"Davos e anti-Davos estão errados", afirmou o
Presidente Fernando Henrique na posse do Ministro
Celso Lafer, no Ministério das Relações Exteriores: "A
separação estanque entre o econômico e o social é a
pior das simplificações que pode ocorrer em debates
sobre o tema. O econômico é mera veleidade, voluntarismo inócuo. É preciso construir uma globalização que
não seja assimétrica, mas solidária."
Creio que, se as palavras do Presidente tiverem
conseqüência, e espero que tenham, essa nova postura constitui um começo de rumo para reordenar po líticas internas e externas, voltadas efetivamente a
construção de um modelo mais justo, participativo e
solidário de organização social.
Ao referir-me a essa alternativa não há como não
registrar re cen te li vro pu bli ca do por as ses sor téc ni co do
Senado, lotado em meu Gabinete – Humanização da
sociedade – A Revolução do Terceiro Milênio – que
junto à de fe sa de um novo mo de lo de or ga ni za ção so cial baseado na descentralização e na cooperação, instrumentos que têm na participação e na solidariedade,
a que se refere o Pre si den te, seu com po nen te éti co oferecendo "parâmetros para um projeto nacional" alternativo à concentração e a competição, que enquanto con centram, excluem parcelas cada vez maiores da sociedade. Tanto em nível nacional, quanto mundial, esse
projeto é possível.
Concluo, Sr. Presidente, certo de que esse conjun to de fa tos e cir cuns tân ci as le va rão esta Casa a re fletir cada vez mais sobre a natureza dos processos que
estamos vivendo, e, compreendendo-os melhor, a dar
uma contribuição cada vez mais efetivaàadministração
e à superação de questões que, parecendo fatos isolados, são, na verdade, expressão de um processo que
está ameaçando implantar no mundo um sistema de
opressão tanto mais grave, porque ameaça globalmente as relações sociais neste limiar do terceiro milênio.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos.
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 10 horas e 6 minutos.)
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Ata da 2ª Sessão Não Deliberativa
em 19 de fevereiro de 2001
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
Presidência dos Srs. Jader Barbalho e Edison Lobão
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 30 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Ha ven do
número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1º Secretário em exer cí cio, Se na dor Mo zarildo Cavalcanti, procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:

EXPEDIENTE
AVISOS
DO MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA
Nº 58, de 2001, de 13 do corrente, encaminhando as informações em resposta ao Requerimento nº 610, de 2000, do Se na dor Ro ber to Re quião;
e
Nº 60, de 2001, de 13 do corrente, encaminhando as informações em resposta ao Requerimento nº 618, de 2000, do Senador Antonio Carlos
Valadares.
As informações foram encaminhadas,
em cópia, aos requerentes.
Os requerimentos vão ao Arquivo.

AVISO
DO MINISTRO DE ESTADO
DAS MINAS E ENERGIA
Nº 10, de 2001, de 5 do corrente,encaminhando
as in for ma ções em res pos ta ao Re que ri men to nº 671,
de 2000, do Senador Eduardo Suplicy e outros Senhores Senadores.
As informações foram encaminhadas
em cópia ao Senador Eduardo Suplicy, primeiro signatário do Requerimento. A Presidência esclarece, por oportuno, que cópias
da resposta recebida encontram-se à disposição dos demais Requerentes nas suas
respectivas bancadas, sob forma de avulso.
O requerimento vai ao Arquivo.

OFÍCIO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
Nº 413/2000, de 28 de dezembro último, comunicando a aprovação do Substitutivo do Senado ao
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 49, de 1999 (nº 2.514/96,
naquela Casa), que al te ra a Lei nº 8.248, de 23 de ou tubro de 1991, a Lei nº 8.387, de 30 de dezembro de
1991 e o Decreto-Lei nº 288, de 28 de fevereiro de
1967, dispondo sobre a capacitação e competitividade do setor de tecnologia da informação. (Projeto enviado à sanção em 28-12-2000)

PARECER
PARECER Nº 27, DE 2001
Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre o Processo
Diversos nº 39, de 1999, que institui o
Grupo Parlamentar Canadá-Brasil e dá
outras providências.
Relator: Senador Arthur da Távola
I – Relatório
Vem a esta Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional, nos termos do permissivo regimental, o Pro ces so Di ver sos nº 39, de 1999, que “institui o
Grupo Parlamentar Canadá-Brasil e dá outras providências”.
No âm bi to da vi si ta do Pre si den te do Se na do do
Canadá, Honorable Gildas Molgat, ao Congresso Na cional, em 1999, suscitou-se a criação de um grupo
interparlamentar entre ambos os países. A iniciativa
transformou-se no Projeto de Resolução nº 3, de
1999, da Câmara dos Deputados, que foi considerado prejudicado, tendo em vista o Projeto de Re solução nº 33, de 1993, que já houvera sido aprovado an teriormente, in Diário do Congresso Nacional, Ano
XLVIII – nº 40, de 13 de março de 1993, e que tratava
da mesma matéria.
Seguiu-se a comunicação por fac simile ao
Presidente do Congresso Nacional, de parte do Presidente do Senado canadense, Honorable Gildas
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Molgat, em 9 de junho de 1999, fazendo saber que
na que le País já se ha via for ma do e com pos to o Gru po
Canadá-Brasil, com membros de ambas as Casas
Congressuais, elencando os nomes e endereços dos
participantes, nos seguintes termos:
“Iam very pleased to announce the formation of a Canada-Brazil Parliament
Group. The Group is composed of members
fron hoth the Senate and the House of Commons with a co-chairfrom each House.
The complete list of the executives of
the new group, giving adresses and phone
members, is attached.
I am sure this willfurther aid our good
and association with Brazil.”
É o relatório.
II – Análise
Deve-se, quanto ao mérito, considerar que a
aproximação entre Canadá e Brasil, é a toda prova,
de grande conveniência e oportunidade para ambos
os Países, sendo que os contatos ensejados por grupos de atuação parlamentar são sempre altamente
positivos.
Vale salientar, ainda, que a busca de acesso a
novos mercados, inexorável pela mundialização da
economia, bem como a necessidade de inserção internacional do Brasil, acentuam a flagrante conveniência da criação do Grupo Parlamentar Canadá-Brasil, destacando que este pode ser um passo
de ci si vo para ma i or in cre men to das re la ções in ter partes, não só de natureza econômica.
Por ou tro lado, cabe con si de rar o gran de avan ço
tecnológico que o Canadá ostenta, a excelência de
suas instituições universitárias, de pós-graduação,
em es pe ci al, o que o trans for ma em par ce i ro co mer cial altamente desejável.
Incumbe ao presente parecer, constitucional e
regimentalmente, o exame de aspectos constitucionais e legais, bem como da conveniência e oportunidade de que se revestem as propostas legislativas
formuladas.
No que concerne aos aspectos jurídicos, trata-se de proposta legislativa indene de imperfeições
formais, sendo constitucional,legal e ver sa da em boa
técnica legislativa. É, ainda, quanto ao mérito, conveniente e opor tu na aos in te res ses na ci o na is, haja vis ta
as considerações acima exaradas.
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III – Voto
Pelo exposto, somos favoráveis ao acolhimento
do expediente constante do Processo Diversos nº 39,
de 1999, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5, DE 2001
Institui o Grupo Parlamentar Canadá–Brasil e dá outras providências.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º Fica instituído, como serviço de cooperação interparlamentar, o Grupo Canadá–Brasil, com a
finalidade de incentivar e desenvolver as relações bi laterais entre seus Poderes Legislativos.
Art. 2º O Grupo Parlamentar será integrado por
membros do Congresso Nacional que a ele livremente aderirem.
Art. 3º O Gru po Par la men tar re ger-se-á pelo seu
regulamento interno ou, na falta deste, pela decisão
da maioria absoluta de seus membros fundadores,
respeitadas as disposições legais e regimentais em
vigor.
Art. 4º Esta resolução entrará em vigor na data
de sua publicação.
Justificação
A apro xi ma ção en tre o Ca na dá e o Bra sil con for me se gue pro pos ta nos ter mos da pre sen te re so lu ção
que cria o Grupo Interparlamentar bilateral, reveste-se de grande conveniência e oportunidades para
ambos os países.
Os contatos e o mútuo conhecimento que grupos parlamentares da natureza aqui prevista suscitam constituem-se em fator de grande importância
nas modernas relações internacionais, possibilitando
consideráveis oportunidades reciprocamente vantajosas.
A cons tru ção de blo cos eco nô mi cos, a mun di a lização da economia, a premente necessidade de inserçãointernacional do Brasil, são alguns dos fatores
que sinalizam para a flagrante conveniência da criação do Grupo Parlamentar Canadá–Brasil, lembrando que este pode ser o primeiro passo para um maior
incremento das relações interpartes, não só de natureza econômica.
Por outro lado, cabe considerar que o grande
avanço tecnológico, a excelência de suas instituições
universitárias e, em especial, de pós-graduação, o
grande equilíbrio político e social do qual desfruta,
transformam o Canadá em formidável e desejável
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parceiro, o que qualifica sobremaneira a proposta
contida no presente projeto de resolução.
Por derradeiro, cumpre destacar o caráter al tamente promissor da relação parlamentar que ora se
pretende encetar, enfatizando a rutilante importância
que encerra para os interesses nacionais.
Sala das Sessões, 13 de dezembro de 2000. –
José Sarney, Presidente – Artur da Távola, Relator
– Pedro Piva – Lúcio Alcântara – Romeu Tuma –
Bernardo Cabral – José Jorge – João Alberto
Souza – Djalma Bessa – Henrique Loyola – Lúdio
Coelho.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – O
Expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Presidência comunica ao Plenário que o Projeto de Resolução nº 5 de 2001, que institui o Grupo Parlamentar Canadá-Brasil e dá outras providências, cujo
parecer foi lido anteriormente, ficará perante a Mesa
durante cinco dias úteis, a fi m de receber emendas,
nos termos do art. 235, II, f, do Regimento Interno,
do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Presidência recebeu da Comissão de Assuntos Econômicos os Ofícios nºs 233 a 236, de 2001, do Banco
Central do Brasil, encaminhados em complemento
aos Pareceres nºs Dedip-2000/14, 15, 17 e 18, remetidos ao Senado Federal pelos Ofícios nºs S/30,
32, 34 e 35, de 2000 (nºs Presi 1.254, 1.256, 1.258
e 1.259, de 2000, na origem), informando os valores
mensais da Receita Líquida Real dos Municípios de
Guarulhos e Osasco, do Estado de São Paulo, e dos
Estados da Paraíba e de Santa Catarina.
Os Expedientes, anexados aos processados
das Resoluções nºs 33, 35, 37 e 38, de 2000, vão à
Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – O Senhor Presidente da Republica adotou, em 13 de fevereiro de 2001 e publicou no dia 14 do mesmo mês
e ano, a Medida Provisória nº 2.140, que cria o Programa Nacional de Renda Mínima vinculada à educação – ”Bolsa Escola“, e dá outras providências.
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos do §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº 1,
de 1989-CN, e da Resolução nº 2, de 2000-CN, fica
assim constituída a Comissão Mista incumbida de
emitir parecer sobre a matéria:
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SENADORES
Titulares

Suplentes
PMDB

José Alecaramir
Iris Rezendera

Amir Lando
Ramez Tebet
PFL

Hugo Napoleão
Francelino Pereira
Eduardo Siqueira Campos
Romeu Tuma
PSDB
Sérgio Machado
Osmar Dias
BLOCO OPOSIÇÃO (PT/PDT/PPS)
José Eduardo Dutra
Jefferson Péres
PPS
Leomar Quintanilha
Fernando Matusalém
PSB
Ademir Andrade

Roberto Saturnino
DEPUTADOS

Titulares

Suplentes
PSDB

Arnaldo Madeira
Narciso Rodrigues
Jutahy Junior
Antonio Carlos Pannunzio
BLOCO (PMDB/PST/PTN)
Geddel Vieira Lima
Antonio do Valle
Albérico Filho
Armando Monteiro
PFL
Inocêncio Oliveira

Pauderney Avelino
PT

Walter Pinheiro

Avenzoar Arruda
PPB

Odelmo Leão

Gerson Peres

PHS
Roberto Argenta
De acordo com a resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 19-2-2001– de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia 19-2-2001– instalação da Comissão Mista
Até 19-2-2001– prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 28-2-2001– prazo final da Comissão Mista
Até 15-3-2001– prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.
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O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao eminente Senador Ricardo Santos, por vinte minutos.
O SR. RICARDO SANTOS (PSDB – ES. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, voltamos a esta tribuna para expor,
nesta oportunidade, uma análise do setor de telecomunicações brasileiro, par ti cu lar men te na te le fo nia, a
partir do processo de reestruturação implementado
com a Emenda Constitucional nº 8, de 15 de setembro de 1995, que, ao eliminar a exclusividade do con trole estatal sobre a exploração dos serviços de te lecomunicações, viabilizou a implantação do regime de
concorrência e propiciou sua reestruturação com
base no capital privado.
Nossos objetivos se restringem a uma rápida
avaliação do setor de telefonia pós-privatização,
apontando os resultados já al can ça dos, os de sa fi os e
as opor tu ni da des ainda remanescentes de aperfeiçoamento do sistema, tendo em vista o desafio de garantir o alcance universal dos serviços de telefonia
fixa e móvel a todos os brasileiros.
As transformações implementadas no setor de
telecomunicações brasileiro viabilizaram a mudança
de um sistema monopolista estatal, sem regulamentação, com níveis de investimento muito aquém do
necessário, para um novo setor, que deverá evoluir
para uma estrutura mais moderna e competitiva, impulsionado por vultosos investimentos e compromissos de investidores privados, estabelecidos nos contratos de concessão.
Sumariamente, poderíamos destacar as seguintes características atuais da estrutura da telefonia no País:
a) Temos operando regionalmente uma concessionária, que é responsável por ligações locais e de
longa distância intra-regionais, e uma empresa-espelho em processo de implantação e operação, para
cada região, o que assegura, para os próximos anos,
um crescimento do percentual da população com
possibilidade de escolha entre operadoras na prestação dos serviços locais e intra-regionais;
b) O sistema de longa distância, nacional e internacional, já vem operando com uma concessionária e uma empresa-espelho, caracterizando um duopólio na prestação desse serviço.
c) Estão em processo de licitação as chamadas
empresas ”espelhinhos“ da telefonia fixa, com objetivo de cobrir os mais de três mil Municípios que não
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constituem áreas de interesse das empresas-espelho, de maior porte;
d) A reestruturação do serviço móvel pessoal,
com a recente venda das licenças da subfaixa D de
telefonia celular móvel e o processo de licitação para
as Bandas C e E, deverão ampliar a oferta de serviço
mó vel, com re du ção de ta ri fas para os con su mi do res.
A nova estrutura no âmbito da telefonia fixa per mitiu alcançar os seguintes resultados mais relevantes no período de 1998, que marca o início da privatização, até dezembro de 2000:
a) Esgotamento da demanda reprimida de 271
mil assinantes, sem acessos instalados, originária
dos planos de expansão do antigo sistema Telebrás;
b) O total de acessos instalados, no referido pe ríodo, ou seja, de 1998 para 2000, passou de 20,1 mi lhões para 38,3 milhões, permitindo elevar a densidade de telefonia fixa de 12,5 acessos/100 hab. para
23,1 acessos/100 habitantes e os telefones públicos
de 3,4/mil hab. para 5,5/mil habitantes;
c) O valor da habilitação, que correspondia a
cerca de R$2 mil antes da privatização, diminuiu para
aproximadamente R$60, na média nacional. Da mes ma forma, a tarifa de longa distância nacional – Degrau 4 – caiu em média 20%, e a tarifa internacional
reduziu 40%.
Na telefonia móvel celular, cujo processo de pri vatização foi deflagrado a partir de 1997, os resultados também são favoráveis ao modelo implantado,
destacando-se os seguintes:
a) As ligações celulares da Banda B, inexistentes sob o regime de monopólio estatal, já respondem
hoje por 32,5% das cha ma das em apa re lhos ce lu la res;
b) Entre 1998 e dezembro de 2000, os acessos
a serviços da telefonia celular evoluíram de 5,6 milhões para 23,2 milhões, com uma teledensidade de
14 aces sos para cada 100 ha bi tan tes con tra 3,5 aces sos para cada 100 habitantes existentes antes da licitação da Banda B;
c) O preço da habilitação de aparelhos celulares, na época da privatização, girava em torno de
R$270; atualmente, foi reduzido para R$60, em termos médios;
d) Os serviços pré-pagos, praticamente inexistentes em 1997, hoje respondem por 59% do total de
acessos, o que evidencia a penetração da telefonia
celular em segmentos populacionais de menor nível
de renda.
Embora os resultados apresentados até agora
sejam auspiciosos, temos de considerar os desafios

404

ANAIS DO SENADO FEDERAL

que ainda persistem nessa fase de transição entre o
monopólio estatal e o mercado competitivo.
a) Os esforços de indução da concorrência devem estar voltados, principalmente, para ampliar o
efetivo poder de competição na telefonia. Muitas delas ainda não estão operando efetivamente. A licitação das empresas ”espelhinhos“ – ou empresas de
atuação local –, necessária para alcançar municípios
que não compõem área de atuação das empresas-espelho, encontra-se com atraso no cronograma
de licitação, evidenciando pouca atratividade desse
segmento para investidores privados.
b) Embora se reconheçam os ganhos de qualidade nos serviços de telefonia, a própria Anatel entende que ”os serviços melhoraram, mas ainda não
atendem ao Plano de Metas“. Ainda nos primeiros
seis meses do ano passado, a Agência abriu, contra
as concessionárias e operadoras, 1.273 processos
administrativos por descumprimento de operação.
A expansão da telefonia visando à universalização precisa também considerar algumas necessidades básicas de atendimento aos consumidores e de
fornecimento de serviços especiais, a saber:
a) Atingimento de áreas urbanas ainda não alcançadas por taxas de densidade compatíveis com o
Plano de Metas e obrigações assumidas nos contratos de concessão;
b) Abrangência de segmentos sociais de menor
nível de renda – abaixo daqueles já atendidos –, exigindo novasmodalidades de atendimento na telefonia
fixa, a exemplo dos pré-pagos da telefonia celular;
c) Atingimento de comunidades rurais e localida des re mo tas, com po pu la ção in fe ri or a 100 ha bi tantes. Muitas dessas comunidades deverão ser atendidas numa parceria poder público/concessionárias,
por meio de recursos do Fundo de Universalização
dos Serviços de Telecomunicações;
d) Expansão dos serviços especiais de natureza pública, em especial nas áreas de apoio à produção, à segurança pública e aos serviços básicos, espe ci al men te nas áre as de agri cul tu ra, sa ú de e edu cação. Nesse sentido, deve ser valorizado o programa
”So ci e da de da Infor ma ção“, como ins tru men to de vi abilização da educação a distância e de outros programas direcionados às in for ma ções de mer ca do e à se gurança pública.
Uma questão extremamente relevante que deve
ser analisada com atenção e profundidade pela
ANATEL refere-se às tarifas telefônicas praticadas
numa mesma aglomeração urbana e em localidades
situadas dentro de um mesmo município.
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No que diz res pe i to às aglo me ra ções ur ba nas e,
principalmente, às áreas metropolitanas, onde são
delimitadas as cha ma das áre as co nur ba das, ocor rem
as seguintes situações:
a) Dentro de uma mesma mancha urbana, há
casos em que é cobrada a tarifa telefônica do chamado ”serviço conurbado“, que é significativamente superior à tarifa cobrada pelas ligações locais. Ou seja,
o usuário que, na verdade, mora num mesmo espaço
ur ba no, em fun ção dos cri té ri os es ta be le ci dos a par tir
da Por ta ria nº 004, de 28 de ja ne i ro de 1986, é obri ga do a pagar uma tarifa mais elevada que a cobrada
para o im pul so lo cal para fa lar com o vi zi nho re si den te
em bairro próximo;
b) Por decorrência da aplicação dessa mesma
Portaria, observam-se casos dentro de áreas urbanas contíguas, mas localizadas em municípios diferentes, em que se praticam tarifas, quando, na verdade, em face da proximidade geodésica, deveriam ser
praticadas as tarifas locais.
Para localidades situadas dentro de um mesmo
município, mesmo no interior do Estado, há casos de
as si nan tes de dis tri tos ou vi las mu i to pró xi mos à sede
municipal que são taxados com a tarifa interurbana.
No caso específico do meu Estado, o Espírito
Santo, há áreas na Grande Vitória onde são praticadas tarifas do chamado ”serviço conurbado“ — mais
elevadas, portanto, que as tarifas locais — que não
mais se justificam, a exemplo das sedes dos Muni cípios da Serra e de Ca ri a ci ca e dos ba ir ros de Bar ra do
Jucu (Vila Ve lha) e Ja ca ra í pe e Nova Alme i da (Ser ra),
todos pertencentes a uma mesma região urbana,
cujo maior centro de interesse é a capital do Estado,
Vi tó ria. Nes sa si tu a ção, en con tram-se 25 mil as si nantes, o que corresponde a uma população usuária de
aproximadamente 80 mil habitantes, que são discriminados e obrigados a pagar tarifas mais elevadas.
Da mesma forma, vilas e sedes municipais que
se ex pan di ram e se cons ti tu í ram em um úni co es pa ço
urbano, nesses últimos quinze anos – como é o caso
do balneário de Guriri, que se interligou à sede do
Município de São Mateus –, têm seus consumidores
penalizados com tarifas interurbanas, a despeito da
proximidade entre as localidades em questão.
Os critérios para definição de áreas locais e
áreas conurbadas foram definidos com base na Portaria nº 004, do Ministério das Comunicações. Certamente, as transformações nos espaços urbanos, em
todo o País, foram profundas nesses últimos quinze
anos, a ponto de interligar, de forma contígua, comunidades urbanas nunca imagináveis em 1986.
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As profundas transformações urbanas e o rápido pro ces so de aglo me ra ção das ci da des que ocor re ram em mais de uma década deram origem a situações incompreensíveis para o cidadão comum que,
habitando um mesmo espaço urbano, acaba pagando tarifas diferenciadas, dependendo do lugar onde
resida.
Para esses casos, é fundamental ter como princípios a livre concorrência e a defesa do consumidor
regulando a competição das empresas de telefonia
local, no sentido de permitir a redução das tarifas dos
serviços e, portanto, de beneficiar o consumidor.
Com esse pro pó si to e con si de ran do as trans formações ur ba nas ve ri fi ca das de 1986 até os dias atu a is, estamos pleiteando à Anatel estudos com vistas à
mudança dos cri té ri os de de fi ni ção de ta ri fas nas áre as metropolitanas ou entre distritos pertencentes a
um mesmo município, visando a uma nova delimitação dos espaços urbanos e suas respectivas tarifas,
com o objetivo de:
a) in cor po rar to das as man chas ur ba nas per tencentes a uma mesma aglomeração às áreas onde
são praticadas as tarifas com ligações locais, evitando
tarifas diferenciadas dentro da mesma área urbana;
b) delimitar localidades, dentro de um mesmo
município, visando extinguir a tarifa interurbana entre
as sedes e as vilas e povoados próximos, pertencentes ao mesmo município.
A mudança de critérios que ora propomos à
Anatel atenderá à necessidade de muitas regiões do
País onde esse problema se apre sen ta – em par ti cu lar
nas regiões metropolitanas – e terá como efeito a am pli a ção dos ser vi ços de te le co mu ni ca ções, pela na tural expan são e di ver si fi ca ção da demanda decorrente
de uma es tru tu ra ta ri fá ria mais ra ci o nal, mais ade quada e mais justa para o consumidor.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Concedo
a palavra ao nobre Senador Lúdio Coelho. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Bernardo
Cabral, por vinte minutos.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora dor.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, há muitos
anos, como um jovem de 18 anos, ingressava na Faculdade de Direito do Amazonas. E ali, com outros
companheiros, percorri toda a seqüência que havia
no chamado curso seriado, que se iniciava no primeiro ano da faculdade e ia até o último ano, o quinto. E
dava gos to ver uma plêi a de de jo vens dis pu tan do o di retório acadêmico, iniciando sua carreira política. Foi
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ali, em verdade, que começamos a cuidar de pavimentar o que seria a nossa caminhada política. Lem bro-me de que, orador da turma, dizia que em verdade era da tribuna política que poderíamos reclamar, reivindicar, trabalhar por uma comunidade acadêmica.
A propósito, Srªs e Srs. Senadores, a nossa Fa culdade de Direito do Amazonas acaba de receber
um ga lar dão da Ordem dos Advo ga dos do Bra sil, pois
é uma das poucas no Brasil que consegue fazer com
que dali saiam bacharéis em Direito aptos a exercer a
profissão bem diverso dessas faculdades de fim de
semana, que a cada seis meses catapultam estudantes que, ao re di gi rem suas pos tu la ções, o fa zem mal e
ainda concluem de maneira pior.
O que me traz à tribuna, Sr. Presidente, re lembrando a minha velha Faculdade de Direito do Amazonas, é que ela foi federalizada em 1949. E nós fomos a primeira turma, em 1954, que já tínhamos o
chamado título de concludentes da Faculdade de Direito do Amazonas pela sua universidade federalizada.
O tempo passou, as coisas se modificaram, a
UniversidadeFederal do Ama zo nas per deu o tí tu lo de
federal. E hoje, Sr. Presidente, eu quero reparar este
lapso e tenho a certeza de que os eminentes colegas
Senadores me acompanharão nisso.
Veja V. Exª o histórico sobre a nossa universidade feito pelo Diretor da Faculdade, o Professor José
Russo, que, com o Professor Clínio Brandão na
Vice-Diretoria, vem fazendo um trabalho fantástico. E
depois apresento a V. Exªs um projeto de lei.
Pasmem os senhores: foi na minha terra que se
criou a primeira universidade brasileira. Fundada em
17 de janeiro de 1909 a Escola Universitária Livre de
Manaus, nascia ali a primeira universidade brasileira,
pouco depois, em 13 de julho de 1913, denominada
Universidade de Manaus.
Pela Lei nº 4.069-A, de 12 de junho de 1962, foi
criada a atual Universidade do Amazonas, cuja implantação ocorreu em 17 de janeiro de 1965, com ab sorção de todo o acervo da antiga Universidade de
Manaus.
Desde então, tanto os seus alu nos, hoje num to tal de 18.666, quanto professores (800) e servidores
(1.500), têm-se res sen ti do da fal ta do de sig na ti vo ”Federal“ no nomen juris atribuído àquela universidade,
pois são freqüentes, em congressos, seminários e re uniões, as dúvidas de terceiros a respeito de sua real
natureza de instituição federal de ensino superior.
E aqui, Sr. Presidente, chamo a atenção da
Casa para o que aconteceu em tempos recentes.
Essas dúvidas se acentuaram. E se acentuaram ain-
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da mais a partir da criação de conhecida instituição
particular de ensino superior, com sede em Belém,
denominada Uni ver si da de da Amazônia, a pon to de o
pró prio Mi nis té rio da Educação trocar os en de re ços e
remeter documentos de uma para a outra, com graves prejuízos no atendimento de suas determinações, quase sempre com prazo certo.
O presente projeto, assim, a par de atender a
jus to an se io da co mu ni da de uni ver si tá ria ama zo nense, busca obviar os apontados inconvenientes, atribuindo àquela instituição o nomen juris Universidade Federal do Amazonas, muito mais consentâneo
força é convir com a sua real posição entre as universidades criadas e mantidas pela União.
Ressalte-se, por fim, que não há ver na propositura qualquer vício de iniciativa, porquanto a reserva
estabelecida no art. 61, § 1º, II, ”e“, da Constituição
Federal diz res pe i to ape nas à ”cri a ção, es tru tu ra ção e
atri bu i ções dos Mi nis té ri os e ór gãos da ad mi nis tra ção
pública“, o que não compreende, a toda evidência, a
simples mudança de denominação cogitada no caso
ver ten te. Há ape nas um ar ti go, um ar ti go sim ples, que
diz que a fundação terá por objetivo criar e manter a
Universidade Federal do Amazonas, com sede em
Manaus. Só se inclui o termo ”federal“. Com isso, Sr.
Presidente, estamos tendo a alegria de retificar um
equívoco cometido nos idos de 1965.
E fico muito mais feliz por ver na Presidência de
nos sos tra ba lhos um emi nen te Se na dor do Esta do do
Amazonas, o qual ainda não tive a oportunidade de
cumprimentar pela assunção à 1ª Vice-Presidência.
Falo do meu colega de Partido, Senador Edison Lobão, que, em sendo da Ama zô nia – por cer to como os
companheiros que aqui se en con tram –, dará à mi nha
propositura o apoio necessário.
Gostaria que V. Exª – e aqui vai um requerimento – endereçasse ofício ao Professor José Russo, Di retor da Fa cul da de de Di re i to do Ama zo nas, para que
S. Sª seja cientificado de que, nesta tarde, o Senado
tomou co nhe ci men to de que se pre ten de cor ri gir, pela
via legislativa, a omissão que impede que a Universidade do Amazonas seja chamada Universidade Federal do Amazonas.
Era o conhecimento que tinha a dar à Casa, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na dor
Bernardo Cabral, V. Exª será atendido no pleito que
fez com relação à Universidade.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Concedo a palavra ao nobre Senador Mozarildo Cavalcanti,
por vinte minutos.
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O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Pronuncia ao seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, recebi
hoje de Roraima algumascorrespondências noticiando alguns fatos relacionados a atividades de Organizações Não-Governamentais em áreas indígenas.
Como não po de ria de i xar de fa zer, que ro tra zer ao co nhecimento desta Casa e da Nação a forma como
vêm agindo essas instituições, a pretexto de defender
a causa indígena e o meio ambiente. São ações de
esvaziamento,de estagnação do desenvolvimentoda
Amazônica.
No meu Estado, já se conseguiu tirar, de áreas
habitadas e exploradas secularmente por fazendeiros, arrozeiros, agricultores, madeireiros e posseiros,
quase todo mundo. Embora ainda não haja nenhuma
definição sobre as áreas pretendidas, já existe uma
ação prévia desse esvaziamento. Estamos à espera
da definição sobre a área Raposa-Serra do Sol, que
nunca ocorre. Parece ser muito simples da forma
como a mídia noticia e, no entanto, a situação é mais
com ple xa do que se ima gi na, por que os pró pri os ín di os têm idéias discordantes sobre as propostas ali
apresentadas.
Sr. Presidente, considero grave que, depois de
ter ven ci do a pos si bi li da de da per ma nên cia das áre as
ocupadas secularmente por fazendeiros ou outros
trabalhadores, a ação dessas instituições se volte
contra o Exército brasileiro. De um lado, há a denúncia,
excessivamente divulgada na grande mídia nacional,
sobre a atuação de soldados que, segundo as manchetes, estão sendo acusados de seduzir as índias.
Há reportagens que noticiam que crianças com quatro, cinco anos, são filhos desses soldados. Repito,
são palavras contidas na matéria do jornal. Portanto,
há cinco anos, o fato ocorreu e, agora, surge na mídia
matéria dizendo que os militares estão assediando,
seduzindo, as índias. Isso, na região da área Ianomâmi, no Surucucus.
Do outro lado, na região Raposa-Serra do Sol,
uma entidade manipulada pelo Cimi (Conselho Indigenista Missionário), o CIR (Conselho Indígena de
Ro ra i ma), por meio de uma li mi nar na Jus ti ça, im pe de
a construção de um quartel do Exército, na região do
Município de Uiramutã, na fronteira com a Guiana e
com a Venezuela.
Então, vê-se que essa ação de desagregação,
de apartheid étnico comandado por essas ONGs
avança a tal pon to que já se pre ten de con tes tar a pre sença das nossas Forças Armadas naquela imensa
região de fronteira.
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Assim, eu, que te nho sido um as sí duo de nun ci ante das manobras dessas instituições, não me conformo ao ver o Governo brasileiro assistindo a esse
avanço de maneira silenciosa, deixando acontecer, a
tal ponto de, hoje, lá em Roraima, ninguém acreditar
mais que o Go ver no tome ou te nha co ra gem de to mar
qual quer ati tu de para dis ci pli nar ou fis ca li zar pelo me nos a ação dessas instituições. Então, não se pode
mais ter a produção agrícola, pecuária e, agora, che ga-se ao absurdo de não se querer sequer a presença do Exército brasileiro naquela imensa região de
fronteira, totalmente vulnerável a países que são reconhecidamente pontos de produção de tóxicos e do
narcotráfico, como é o caso do Suriname, da Guiana
e da Venezuela.
Há, inclusive, o absurdo de um juiz conceder lio
minar contrária à instalação do 6 Batalhão Especial
de Fronteira, do Exército, em Uiramutamã.
Sr. Pre si den te, ao tra zer essa de nún cia, res sal to
aqui a re u nião pro mo vi da pelo Cimi, em ou tra ma lo ca,
chamada Pium, onde se re u ni ram 180 tu xa u as. O jornal Folha de Boa Vista noticiou que um observador
afirmou ser grande o número de estrangeiros participantes da Assembléia-Geral do CIR (Conselho Indige nis ta de Ro ra i ma) na ma lo ca do Pium, em Alto Ale gre. Depois, Índios desmentem números do CIR: ”O
número de tuxauas que participam na maloca do
Pium, anun ci a do pelo CIR (Con se lho Indí ge na de Ro raima), é uma ilusão, segundo afirma o presidente da
Sodiur, Silvestre Leocádio da Silva“. O presidente da
Sodiur é um outro tuxaua, de outra entidade, que não
se submete ao comando do Cimi ou do CIR.
Vejam que chega-se ao absurdo de estrangeiros participarem de reuniões dos tuxauas e de o Cimi
e o CIR comandarem ações para impedir a construção de um quartel do Exército naquela região, e nenhuma ação concreta para impedi-los.
O Sr. Bernardo Cabral (PFL – AM) – Permite-me V. Exª um aparte?
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Concedo o aparte ao eminente Senador Bernardo
Cabral.
O Sr. Bernardo Cabral (PFL – AM) – Meu caro
co le ga de re gião, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, V. Exª
não poderia ficar só nessa análise que faz, por isso o
acompanho. É interessante como, atualmente, aborda-se um assunto dessa natureza lá em cima, fazendo, pela via oblíqua, uma campanha altamente difamatória. Nos idos de 50, conheci de perto o 5º BEC,
que era quem lá em cima segurava a ocupação das
nossas fronteiras com esse trabalho, enquanto não
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chegavam essas ONGs. De uma hora para outra, não
sa be mos por que, a tí tu lo de que, em ra zão e qual a fi nalidade, estamos lendo o que V. Exª acaba de dar
conhecimento ao Plenário: a circunstância de índias
que estão sendo assediadas ou que mantém relações sexuais, se bem que outros órgãos de imprensa
relatam esse fato como consentimento das pessoas
envolvidas. O importante não é, Senador Mozarildo
Cavalcanti, a circunstância em si, mas o que se pretende jogar na ins ti tu i ção, no Exér ci to bra si le i ro e, por
que não dizer, nas Forças Armadas. Falta coragem
para certas pessoas dizerem isto: nós lá em cima, se
não tivéssemos o apoio das Forças Armadas, teríamos muito mais do que o imenso vazio que lá impera.
Lembro-me de que ao ser elaborado o projeto Calha
Norte, hoje é um programa, foi estigmatizado como
a
sendo um projeto militarista. Contudo, veja V. Ex que
os Ministérios civis não cumpriram, pelo menos até
há bem pouco tempo, com o seu dever. Hoje, V. Exª
está a apontar, para registro nos Anais do Senado,
uma perspectiva lá adiante para indicar caminhos e,
por certo, buscar soluções. Veja em mim, Senador
Mozarildo Cavalcanti, quem, sendo lá da região, não
tem receio de tomar uma posição em torno desse assunto. Meus cumprimentos!
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Agradeço-lhe o aparte, que abrilhanta o meu pronunciamento e é um testemunho eloqüente de quem
conhece muito bem aquela região.
O que mais me estarrece é a forma como a imprensa sulista divulga a questão: Militares acusados
de seduzir índias. Realmente, qualquer pessoa fica
revoltada em pensar que há militares assediando e
seduzindo índias. Isso, po rém, é de uma hi po cri sia ta manha, pois essas ONGs não vêem, por exemplo,
que, na periferia de Boa Vis ta, exis tem mi lha res de ín dias se prostituindo, porque os órgãos encarregados
de defendê-las não o fazem. Não es tou nem en tran do
no mérito da questão, se, de fato, houve ou não assédio. Conforme consta do depoimento das próprias ín di as, elas ti ve ram re la ções con sen ti das. Res sal to, entretanto, a hipocrisia diante deste assunto, porque re almente sensibiliza qualquer pessoa querer fazer
com que o Exército brasileiro seja atingido por uma
ação – repito – quan do na pe ri fe ria da Ca pi tal, exis tem
milhares de índias se prostituindo para sobreviver.
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, de se jo fazer esse registro no momento em que, novamente,
apresento a este Senado requerimento de constituição da CPI para investigar as organizações não-governamentais. Digo novamente porque, tendo sido
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apresentado no ano passado, não foi possível instalá-la na Sessão Legislativa que se findou. Dessa forma, estou reapresentando o aludido requerimento,
com a as si na tu ra de 43 Srs. Senadores, para que não
assistamos passivamente a essa ação e não fiquemos naquela situação de quem não diz nada, não vê
nada e não faz nada.
Portanto, Sr. Presidente, quero encaminhar à
Mesa o requerimento de cons ti tu i ção des ta CPI a fim
de que a verdade seja efetivamente apurada e de
que possamos distinguir o joio do trigo. Existem sim
ONGs muito sérias neste País, mas existem ONGs
que estão a serviço de interesses escusos e, prin cipalmente, de interesses que não são os interesses
nacionai s.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Concedo
a palavra ao nobre Senador Jefferson Péres. (Pausa.)
Concedo a palavra à nobre Senadora Heloísa
Helena.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
geralmente tenho dificuldades em tratar de de terminados temas apenas no momento em que eles
são, de alguma forma, alardeados pelos meios de
comunicação.
É claro que os meios de comunicação, com o
poder dos noti ciá ri os, dos sons e das ima gens, re produzem uma determinada realidade do nosso País. É
uma pena que, mais uma vez, estejamos tratando
desse tema apenas diante de um fato que aconteceu
ontem, uma rebelião num presídio de São Paulo.
Tratar desse tema com responsabilidade está
além de um pronunciamento feito por qualquer Se nador ou Se na do ra des ta Casa. É um tema de alta com plexidade, que mexe com mentes e corações espalhados pelo Brasil e pelo mundo, gerando na população os mais di ver sos sen ti men tos e pro po si ções: desde a instituição da pena de morte, o aumento do tem po na penitenciária, a redução da idade mínima penal, até a redução do tempo nos presídios, as penas
alternativas, os mecanismos de monitoramento da liberdade condicional, o regime aberto; enfim, a questão mexe com mentes e corações em todo o Brasil.
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Não te mos tido a ca pa ci da de de tra tar des sa ma téria da for ma ar ti cu la da como de ve ría mos fazê-lo, até
por que o tema se gu ran ça pú bli ca é pas sa do, es pe ci almente pelos Chefes do Poder Executivo, como apresentado no Plano Nacional de Segurança Pública, em
maio do ano passado, pelo Governo Federal, como se
fosse algo da responsabilidade de todos. Entretanto, o
que existe de extremamente grave em um tema que é
apresentado perante a sociedade como de responsabilidade de todos é que acaba sendo, este mesmo
tema, da responsabilidadede ninguém. Se, ao mesmo
tem po, é res pon sa bi li da de da po pu la ção de uma for ma
geral, é responsabilidade do Parlamento, é responsabi li da de dos Che fes dos Exe cu ti vos Fe de ral, Esta du a is
e Mu ni ci pa is, aca ba sen do da res pon sa bi li da de de ninguém, porque sempre se atribui aos outros aquilo que
efetivamente não foi feito.
O Plano Nacional de Segurança Pública, apresentado em maio do ano passado pelo Governo Federal, por mais que nele contemplemos alguns detalhes dos quais possamos divergir, há ali medidas, no
âmbito do Governo Federal, de extrema importância.
No entanto, quando observamos o nosso cotidiano,
quase um ano depois, vemos que as medidas, apresen ta das com mu i ta pom pa, em meio a vá ri os dis cur sos demagógicos perante a opinião pública, não foram efetivadas.
Se avaliarmos o Plano Nacional de Segurança
Pú bli ca, des de o Com pro mis so nº 1 (Com ba te ao nar cotráfico e ao crime organizado) – e são 17 compromis sos ex tre ma men te im por tan tes que não fo ram vi abi li za dos –, pas san do pelo Com pro mis so nº 2 (De sarma men to e con tro le de ar mas), que abran ge o ca das tro nacional de ar mas apre en di das, a proibição do co mércio de armas de fogo para civis, a coordenação
cen tra li za da do con tro le de ar mas, a in ten si fi ca ção do
processo de implantação do Sistema Nacional de
Armas e o recolhimento de armas ilegais;
O Compromisso nº 3 (Repressão ao roubo de
cargas e a melhoria da segurança nas estradas);
O Compromisso nº 4 (Implantação do subsistema de inteligência de segurança pública. E, neste
particular, reafirmo que qual quer pes soa de bom-sen so fica realmente estarrecida, pois se de um lado não
faltainteligência no País para ins ta lar gram pos e fa zer
chantagens, de outro, não há inteligência suficiente
no País para conseguir identificar presidiários com
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drogas, armas e celulares, capazes de deflagrar uma
rebelião altamente coordenada, como aconteceu ontem em São Paulo.
Ain da te mos o Com pro mis so nº 5 (Ampli a ção do
Programa de Proteção a Testemunhas e Vítimas de
Crime);
O Compromisso nº 6 (Mídia versus Violência:
Regulamentação) – e ainda não se fez nada em relação à regulamentação;
O Compromisso nº 7 (Redução da Violência
Urbana), englobando intensificação do policiamento
integrado, saturação da ação policial em áreas crí ticas com participação efetiva das Polícias Estaduais,
mutirão para cumprimento dos mandados de prisão,
estratégias comunitárias, combate à violência como
prioridade também no município e missões especiais
de patrulhamento integrado.
O Compromisso nº 8 (Inibição de Gangues e
Combate à Desordem Social), encampando a re dução do consumo de bebidas alcoólicas, criação de
delegacias especializadas para atendimento do adolescente, atendimento de jovens em conflitos com a
lei, redução de grupos e associações que pregam e
agem de forma violenta, programas de apoio às famílias, especialmente aquelas de estratos mais populares e de pais mais po bres, que aca bam ven do seus fi lhos jogados na marginalidade como último refúgio;
recuperação do espaço público; participação da comunidade.
O Com pro mis so nº 9 (Eli mi na ção de Cha ci nas e
Execuções Sumárias);
O Compromisso nº 10 (Redução da Violência
Rural);
O Com pro mis so nº 11 (Inten si fi ca ção das Ações
do Programa Nacional de Direitos Humanos);
O Compromisso nº 12 (Capacitação Profissional e Reaparelhamento das Polícias), o que é uma
vergonha nacional e inicia com a criação do Fundo
Nacional de Segurança Pública, passando a ter o
apoio e a ca pa ci ta ção das Po lí ci as Estaduais e incentivo às Políciascomunitárias. Citem-se, além dis so, os
programas de apoio aos policiais, o reaparelhamento
das Polícias Estaduais, a criação de ouvidorias e o
núcleo especial de combate à impunidade.
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O Compromisso nº 13 (Aperfeiçoamento do Sis tema Penitenciário). Neste caso, quem viu ontem as
cenas exibidas pelos meios de comunicação e tem
acompanhado todas as alternativas concretas, ágeis
e efi ca zes e to das as pro pos tas que já vêm sen do fe i tas ao lon go da his tó ria e apre sen ta das como al ter nativas concretas pelo Governo Federal há praticamente um ano percebe que eles são incapazes de fazer o
que prometeram: aperfeiçoamento do sistema penitenciário. Nesse ponto de compromisso, abrange-se
da ampliação do sistema prisional estadual e federal
à criação de 25 mil vagas no sistema prisional, mutirões penitenciários; apoio a projetos estaduais com
vistas a reti rar das pe ni ten ciá ri as aque les que já cum priram integralmente suas penas; educação e profissionalização dos detentos, visando à reinserção na
sociedade; capacitação dos agentes penitenciários,
com pro gra mas de for ma ção, aper fe i ço a men to pro fissional, assistência à vítima, ao egresso e ao preso; e
com re la ção aos es ta be le ci men tos pe na is, vá ri os programas de reaparelhamento, visando proporcionar
oportunidades de tra ba lho aos pre sos, li ber da de condi ci o nal em re gi me aber to, apri mo ra men to do mo ni toramento e desenvolvimento dos programas de assistência, para que os sentenciados que apresentarem
bom comportamento e tempo de cumprimento da
pena tenham direito à liberdade condicional em regime aberto e penas alternativas.
Sr. Presidente, não vou entrar no debate da violência, porque alguns consideram pura superstição
estabelecer uma relação do tema com a estrutura
econômica do País, com o problema do desemprego,
da renda, da precarização das relações de trabalho e
da pobreza. Há pessoas que consideram superstição
tratar da relação da política econômica com a fome,
miséria, desemprego e violência neste País. Há pesso as que cer ta men te tra ta rão do tema da mes ma ma neira de uma pesquisa que será publicada agora, em
abril ou maio, em uma revista extremamente importante, a Revista Trimestral de Economia, editada
pela Universidade de Harvard, mos tran do o re sul ta do
de um estudo bem-feito, de um trabalho estatístico
que tive oportunidade de ver, em ra zão de ser re la ci onado à minha área, Estatística. Trata-se de um estudo
que cer ta men te co me ça rá a ser ala van ca do até como
um instrumento necessário para o combate à violência, em que dois pesquisadores fizeram um trabalho
mostrando como a legalização do aborto reduziu os
crimes, ou seja, ”matem os futuros criminosos para
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que se diminua a violência no país“. Uma aberração,
porque aqueles negros, pobres, filhos de mães pobres, faveladas, desempregadas, mães solteiras,
aqueles que aparecem nas frias estatísticas oficiais
dos presídios, como os 14% dos que estão na prisão,
não ti ve ram pai ou mãe; 32% dos que es tão na pri são
viveram apenas com o pai ou com a mães; 60% dos
presos das penitenciárias americanas não têm pai ou
mãe. Portanto, o valor da família passa a ser levantado como algo fundamental para a vida em sociedade
e a desagregação familiar seria um instrumento fundamental para a criminalidade e a violência.
Como é que acontece a desagregação familiar
em nosso País? Ela é obra do quê? De Deus, da nature za ou ins pi ra ção ge né ti ca? Não, ela está di re ta mente relacionada ao desemprego, à fome, à miséria, à
pre ca ri za ção das re la ções de tra ba lho, à vi o lên cia doméstica, que é altamente vinculada – todos os estudos demonstram – ao alcoolismo, ao desemprego, à
situação da criança e das mulheres.
Há pessoas que entendem que não e que isso
é superstição. Talvez esses dados estatísticos acabem sendo usados pelos nazifascistas de plantão
como mais um instrumento considerado por eles ne cessário para coibir a violência: matar os pobres do
futuro, os futuros criminosos. Ora, então eles podem
diminuir a criminalidade com um procedimento cruel
e perverso, que é o aborto dos pobres, dos miseráveis deste País.
Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
cumprindo minha tarefa nobre, minha obrigação
constitucional, minha prerrogativa assegurada pela
Constituição – um livro com o qual andamos muito,
mas que é rasgado todo dia pelo Congresso e pelo
Governo Federal –, deixo aqui um apelo para que o
Governo Federal cumpra a sua obrigação.
O Pla no Na ci o nal de Se gu ran ça foi apre sen ta do
como uma res pon sa bi li da de de to dos. Existe algo que
deve ser feito pelo Congresso no que diz respeito ao
Código Penal. Quanto ao que se viu ontem, toda uma
ordenação em relação ao sistema penitenciário, é
uma obrigação do Governo Federal também. Quanto
às alterações que cabem ao Legislativo e ao Congresso, o Governo Fe de ral tam bém tem ma i o ria nesta Casa. Portanto, no que depender do Congresso
Nacional , a Oposição não fará nenhum movimento
para impedir a agilização dessas matérias.
Que o Governo Federal estabeleça prioridades
para sua base nesta Casa, e, efetivamente, em relação a ações diretamente ligadas ao Executivo. Não
adi an ta o Go ver no Fe de ral des cen tra li zar ta re fas para
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os Governos Estaduais quando, em muitos momentos, os Governos Estaduais não têm a disponibilidade
de recursos, tão necessários.
Em relação ao que vimos ontem, o problema é
sempre este: o debate acaba sendo feito diante da
cena da televisão. Há um ano, o povo brasileiro assistiu, estarrecido, ao seqüestro de dois pobres: era um
miserável, sobrevivente da chacina da Candelária,
que matou uma pobre moça trabalhadora, coitada,
que estava no ônibus. Só então alardeou-se todo o
debate no Brasil inteiro, para logo em seguida cair no
esquecimento, porque com a du re za, a vida co ti di a na
fica sendo recheada por outras coisas que passam
pelos noticiários.
Agora hou ve uma nova re be lião, em São Pa u lo,
para impor ao País, à elite política e econômica des te País, que se faça o debate; debate a que as sistimos pela te le vi são. E mi lhões de pes so as des te País
vêem essa realidade da falta de segurança pública
em que um ou outro brasileiro tem algum membro de
sua família sendo vítima desse descaso, como, por
exemplo, um filho que está sendo estuprado numa
prisão; ou um fi lho que aca ba sen do ví ti ma de um as sassinato na periferia; ou um filho que acaba sendo
consumido, dominado pela estrutura maldita do narcotráfico. E o Go ver no Fe de ral não faz ab so lu ta mente nada!
Portanto, estou fazendo o que é minha obrigação fazer. Já que não se precisa inventar mais nada;
já que há várias alternativas concretas, ágeis e eficazes – como os legalistas de plantão gostam –; já que
há um instrumental legal para viabilizar isso, pois que
fa çam! E que o Go ver no Fe de ral co me ce cum prin do a
sua parte, tanto pressionando a sua base aqui para
fazê-lo, dentro das prerrogativas do Congresso Nacional, como também fazendo o que é sua obrigação fazer, para que não assistamos na televisão ao que
aconteceu ontem e que poderia ser minimizado, algo
que poderia não ter acontecido mas que, infelizmente, acon te ceu, di an te de men tes e co ra ções es tar re ci dos pelo País afora.
Sr. Presidente, ao encerrar este meu pronunciamento, peço a V. Exª que faça constar nos Anais do
Senado os documentos anteriormente mencionados
por mim.
Obrigada.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
A SRA. SENADORA HELOÍSA HELENA
EM SEU PRONUNCIAMENTO:
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PLANO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Brasília – 2000
Introdução
Este é um Plano de ações. Seu objetivo é aperfeiçoar o sis te ma de se gu ran ça pú bli ca bra si le i ro, por meio
de propostas que integrem po lí ti cas de se gu ran ça, po líticas sociais e ações comunitárias,de for ma a re pri mir e
prevenir o crime e reduzir a impunidade, aumentando a
segurança e a tranqüilidade do cidadão brasileiro.
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Nesse sentido, é importante ressaltar que a ênfase em al guns com pro mis sos de se gu ran ça pro pri a mente di tos, não re duz a im por tân cia dos com pro mis sos re la ti vos a Po lí ti cas So ci a is e Ações Co mu ni tá ri as que estarão perpassando todo o conjunto de ações e propostas deste documento, em face de sua importância para
que, de fato, um novo patamar de segurança pública
para o País seja alcançado.
A solução para a complexa e desafiadoraquestão
da segurançaexige o efetivo envolvimentode diferentes
órgãos governamentais em todos os níveis, entidades
privadas e sociedade civil. Busca-se, com o estabelecimento de medidas integradas, aperfeiçoar a atuação
dos órgãos e instituições voltadas à segurança pública
em nosso País, permitindo-lhes trabalhar segundo um
enfoque de mútua colaboração. Somente com essa
participação conjunta, este programa terá efetividade e
cri a rá con di ções para o de sen vol vi men to de ações mais
eficazes.
Muito já se estudou sobre Segurança Pública. É
hora de oferecer ao povo brasileiro o produto desse es for ço: um mo de lo que con tem ple ações não só pri o ri tá rias, mas, também, ações estratégicas que resultem na
melhoria geral do Sistema Nacional de Segurança Pública.
Este Plano está fun da do nos se guin tes prin cí pi os:
interdisciplinaridade,pluralismoorganizacional e gerencial, legalidade, descentralização,imparcialidade, trans pa rên cia das ações, par ti ci pa ção co mu ni tá ria, pro fis si onalismo, atendimento das peculiaridades regionais e no
estrito respeito aos direitos humanos. O atendimento a
esses princípios é uma condição para o seu sucesso.
O Plano está estruturado em quatrocapítulos que
relacionamcompromissosa serem assumidos no âmbito do Governo Federal, e deste em cooperação com os
Governos estaduais, outros Poderes e Sociedade Civil.
Também estabelece as ações que serão desenvolvidas
para que os resultados esperados sejam alcançados.
O Ca pí tu lo 1 foca as ações de com pe tên cia ex clu siva do Governo Federal.
O Capítulo II estabelece as medidas que terão
apoio do Governo Federal, no sentido cooperativo e
estimulador das ações dos Governos estaduais e da
sociedade civil.
No Capítulo III, busca-se o reforço legislativo e re gulamentador.
O Ca pí tu lo IV des cre ve as me di das de aper fe i ço amen to do Sis te ma Na ci o nal de Se gu ran ça Pú bli ca, com
vistas, inclusive, a possibilitar a construção de uma
base de dados sólida e confiável e de um sistema que
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permita o monitoramento do desempenho das polícias
no Brasil.
O Governo Federal está ciente de que não existem soluções milagrosas para enfrentar a violência.
Nos so de se jo com este Pla no é o de aglu ti nar es for ços
nas áreas de segurança pública que propiciem melhorias imediatas na segurança do cidadão, tanto quanto o
fomento de iniciativas de intervenção nas múltiplas e
complexas causas que estão ligadas ao fenômeno da
criminalidade. Estamos convencidos de que, por meio
do estreitamento da cooperação com estados, municípios, demais poderes e sociedade civil organizada – de
forma firme e permanente – muito poderá ser realizado
no sentido de se assegurar um dos direitos fundamentais do cidadão: o direito à segurança.
É tra ba lho ár duo e que exi ge a mo bi li za ção de todos, pois, so men te as sim o Bra sil dirá não à vi o lên cia.
CAPÍTULO I
Medidas no Âmbito do Governo Federal
Compromisso nº 1
Combate ao narcotráfico e ao crime organizado
O au men to da cri mi na li da de no Bra sil tem na ex pansão do crime organizado e no narcotráfico duas
de suas principais causas. É um dos objetivos primordiais deste Plano o combate efetivo a esses dois pro blemas, freqüentemente associados entre si.
As organizações criminosas envolvidas nessas
atividades possuem considerável poder econômico,
com capacidade para corromper e coagir, constituindo
séria ameaça à sociedade e às instituições democráticas. O enfrentamento de problema tão sério prevê um
conjunto de ações integradas, para potencializar intervenções diferenciadas no combate à violëncia.
Ações
1. Operações de Combate ao Narcotráfico
Desencadear no País operações sistemáticas de
repressão ao tráfico de drogas, a partir de uma atuação
conjunta da Polícia Federal, Receita Federal, Polícia Rodoviária Federal e demais órgãos de segurança pública
dos estados localizadas em regiões fronteiriças, com o
apoio, ainda, do Ministério da Defesa. Terão prioridade
imediata ações de repressão nas seguintes áreas: fronteira centro-oeste e fronteira norte.
2. Operações de Combate ao Contrabando e
ao Descaminho
Promover esforços conjuntos dos órgãos do
Sistema Nacional de Segurança Pública e Receita
Federal, com o apoio do Ministério da Defesa, para
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conter o contrabando e o descaminho de bens e valores, por intermédio da ampliação de postos da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Receita
Federal , para possibilitar uma massiva fiscalização
em zo nas de fron te i ras. Se ri am pri o ri za das de ime di ato ações de repressão nas seguintes áreas: fronteira
tríplice; fronteira Amapá-Pará-Guiana Francesa-Suriname e fronteira Amazonas-Colômbia.
3. Vigilância nas Fronteiras, Portos e Ae roportos
Incrementar a vigilância nas fronteiras, portos e
aeroportos, aumentando o efetivo da Polícia Federal
e da Re ce i ta Fe de ral, es ta be le cen do ope ra ções inesperadas a serem realizadas conforme orientação dos
dados obtidos pelo Subsistema de Inteligência. Isto
permitirá uma ação sistemática e planejada de repressão, além da otimização de recursos e de pessoal. Assim, serão identificadas de imediato as áreas
que possuem maior fragilidade de controle e vigilância, que terão prioridade de investimentos e in centivos creditícios. Observar cuidado com os aeroportos
regionais, particulares e rurais, estabelecendo cadastro, con tro le, for mas de uso e equi pa men tos exis tentes.
4. Repressão ao Tráfego Aéreo Ilegal e Interdição de Campos de Pouso Clandestinos
Interditar e destruir campos de pouso clandestinos, particularmente os próximos da faixa de fronteira,
bem como intensificar a fiscalização do tráfego aéreo
clandestino na mesma faixa, por intermédio do Ministério da Defesa, com planejamento de operações em
áreas específicas, onde se pressupõe maiordificuldade
de controle pelos sistemas já estabelecidos. Paralelamente, efetuar por intermédio do Departamento de
Aviação Ci vil um re ca das tra men to com ple to de ae ro naves e promover estudos para a criação de um sistema
de identificação de aeronaves nos moldes do Registro
Nacional de Veículos Automotores.
5. Con tro le de Pre cur so res Qu í mi cos e Substâncias Entorpecentes
Desenvolver, com base nos estudos e dados
produzidos pela Secretaria Nacional Antidrogas e o
Departamento de Polícia Federal, estratégias de fiscalização e repressão tanto para inibir a produção e
comercialização de precursores químicos indispensá ve is à ob ten ção da dro ga fi nal, quan to para com ba ter o tráfico ilícito dessas substâncias.
6. Combate à Lavagem de Dinheiro
Promover a devida qualificação de agentes públicos federais e estaduais na Escola de Administração Fazendária, na identificação de formas e méto-
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dos utilizados para lavagem de dinheiro, bem como
reforçar o Conselho de Atividades Financeiras com
ana lis tas ca pa ci ta dos, para am pli ar a sua ca pa ci da de
de atuação. Intensificar, também, a articulação com a
Federação Brasileira de Bancos – FEBRABAN, de
modo que ações conjuntas possam ser deflagradas,
tornando mais eficaz a vigilância das movimentações
financeiras.
7. Projetos Pró–Amazônia e Promotec
Implantar, ainda este ano, os Projetos Pró-Ama zônia e Promotec. O primeiro permitirá ações integradas de órgãos do Governo Federal na repressão de
ilícitos e proteção ambiental na Amazônia Legal. O
se gun do pro por ci o na rá a mo der ni za ção dos sis te mas
de informação e tecnológico da Polícia Federal, que
possibilitará ao Governo Federal contar com um sistema moderno e de cre ci são para o con tro le e vi gi lân cia
da Amazônia.
8. Integração Operacional da Polícia Federal
e da Polícia Rodoviária Federal e entre as Polícias
Militar e Civil
Propor ações de repressão conjunta entre as
Polícias Federal e Rodoviária Federal de modo a intensificar e incentivar sua integração operacional.
Estimular a melhor integração entre as polícias civil e
mi li tar me di an te har mo ni za ção das res pec ti vas ba ses
territoriais, sistemas de comunicação e informação,
treinamento básico e planejamento comum descentralizado.
9. Reestruturação Administrativa e Capacitação dos Quadros da Polícia Rodoviária Federal
Pro mo ver o for ta le ci men to institucional e a reestruturação do quadro de pessoal da Polícia Rodoviária Federal, adequando sua estrutura administrativa
aos seus fins, assim como melhor capacitar seu qua dro de servidores.
10. Re es tru tu ra ção da Aca de mia Na ci o nal de
Polícia
Promover a modernização da Academia Nacional de Polícia criando condições para que atue como
centro de capacitação continuada do policial, visando
uma ação policial mais eficiente e eficaz, baseada no
respeitoincondicional à lei e aos prin cí pi os de di re i tos
humanos.
11. Formação e Capacitação de Agentes da
Polícia Federal
Cri ar cur sos de al tos es tu dos vol ta dos para uma
melhor capacitação do policial federal no enfrentamento do crime organizado. Disseminar entre as Superintendências, por meio da Internet, informações
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que permitam ao policial ter acesso a pesquisas e
banco de dados sobre ação policial e temas afins.
12. Reorientação do Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades-Fim
da Polícia Federal – FUNAPOL
Rever as normas e regulamentos do Funapol,
de modo a permitir que seus recursos sejam desonerados de despesas de custeio, possibilitando que os
mesmos sejam utilizados para o reaparelhamento da
Polícia Federal, particularmente na aquisição de viaturas e veículos especiais e investimentos em tecnologias de segurança e informação.
13. Aumento do Número de Pos tos da Po lí cia
Federal e Rodoviária Federal
Instalar 21 novas delegacias de Polícia Federal,
com prioridade para zonas de fronteira, e implantar,
nas Superintendências Regionais, delegacias de direitos humanos, crimes ambientais e crimes cibernéticos.
14. Aumento de Quadros, Estruturação e
Reaparelhamento da Polícia Federal
Propor projeto de lei ao Congresso Nacional re estruturando o quadro de pessoal da Polícia Federal,
com a cri a ção de duas mil no vas va gas, en tre de le ga dos, agen tes e pe ri tos, para o de sen vol vi men to de ati vidades-fim e para adequação da estrutura administra ti va às no vas ne ces si da des, bem como re a li zar, ainda no presente ano, concurso público para o preenchimento de 491 vagas hoje existentes, le van do em con ta critérios que privilegiem a formação multidisciplinar
e a diversidade da sociedade brasileira.
15. Criação do Sistema Prisional Federal
Criação do sistema prisional federal, com a
construção, inicialmente, de uma penitenciária federal em Brasília.
16. Criação dos Núcleos Especiais de Polícia
Marítima – NEPOM
Criar sete Núcleos Especiais de Polícia Marítima – NEPOM, nas unidades do Rio Grande/RS, Itajaí/SC, Vitória/ES, Paranaguá/PR, Foz do Iguaçu/PR,
Re ci fe/PE e Be lém/PA, como ins tru men to de com ba te
à pirataria e ao contrabando, com a colaboração da
Marinha.
17. Recadastramento e Intensificação da Fis calização das Empresas de Segurança Privada
Incrementar a regulamentação e a fiscalização
das empresas de segurança privada, com participação da Polícia Civil no controle funcional e da Polícia
Militar no controle eperacional das ações previstas,
bem como de ter mi nar o ime di a to re ca das tra men to de
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todas as empresas de segurança em funcionamento
no País, pro i bin do o fun ci o na men to da que las em si tuação irregular.
Participantes
Presidência da República, por meio da Secretaria Nacional Antidrogas do Gabinete de Segurança
Institucional; Mi nis té rio da Jus ti ça, por meio da Se cre taria Nacional de Segurança Pública, do Departamento de Polícia Federal e do Departamento de Polícia Rodoviária Federal; Ministério da Fazenda, por
meio da Re ce i ta Fe de ral, do Con se lho de Con tro le de
Atividades Financeiras – COAF e do Banco Central;
Ministério da Defesa; Ministério das Relações Exteriores; Se cre ta ri as Esta du a is de Se gu ran ça Pú bli ca e de
Fazenda; Prefeituras; Poder Judiciário; Ministério Público e sociedade civil organizada.
Resultados esperados 2000-2002
Principais narcotraficantes que atuam no Brasil
identificados e legalmente responsabilizados.
Redução anual da entrada de drogas ilícitas no
País. Campos de pouso clandestinos no País interditados e destruídos.
Redução anual do contrabando.
Fronteiras, aeroportos e por tos ade qua da men te
controlados e vigiados.
Redução anual das operações financeiras ilegais. Pró-Amazônia e Promotec completamente instalados e funcionando.
Operações de repressão ao crime mais integradas e ar ti cu la das en tre as for ças pú bli cas de se gu rança participantes.
Núcleos Especiais da Polícia Marítima –
NEPOM, criados e funcionando adequadamente.
Compromisso nº 2
Desarmamento e controle de armas
Uma das muitas causas da violência é o acesso
fá cil que as pes so as têm a ar mas de fogo, des de o ci dadão comum até o criminoso.
Embora tenham sido dados passos im portantes pelo Governo nessa matéria, como a sanção da
Lei nº 9.437/97, que tor nou cri me o por te ile gal de ar mas e que criou o Sistema Nacional de Armas –
SINARM, é necessário que o País estabeleça uma
verdadeira cruzada para o desarmamento da sociedade.
São inúmeras as pesquisas que demonstram
que o uso de arma pelo cidadão é, antes de ser um
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instrumento para sua proteção individual, uma causa
de sua morte prematura.
O Governo pretende, com as ações abaixo; agir
tanto no sentido de reforçar o controle de entrada e
saída de armas no País, dificultando e reduzindo ao
má xi mo o seu aces so pelo ban di tis mo, como tam bém
desarmar completamente a sociedade brasileira, evitando mortes por motivos banais.
Ações
18. Pro i bi ção do Co mér cio de Armas de Fogo
para Civis
Adotar as medidas políticas e administrativas
necessárias para que se busquem os pontos de consenso na proposição legislativa que proíbe o uso e o
comércio civil de armas de fogo, possibilitando que a
mesma seja urgentemente aprovada no Congresso
Nacional, com objetivo de reduzir a oferta, os estoques e a demanda de armas de fogo e munições em
âmbito nacional.
19. Cadastro Nacional de Armas Apreendidas – CNAA
Criar um cadastro nacional integrado de armas
apreendidas em todo País, possibilitando separar o
armamento policial do ilegal.
20. Coordenação Centralizada do Controle
de Armas
Atribuir competência apenas a um órgão, sob
autoridade única, para coordenar todas as ações governamentais relativas ao controle de armas de fogo
e munições, inclusive a gestão do Sinarm.
21. Intensificação do Processo de Implantação do Sistema Nacional de Armas – SINARM
Fortalecer e ampliar o Sinarm, integrando-o aos
sistemas das Secretarias Estaduais de Segurança Pública,ampliando o aces so a seu ban co de da dos por es ses órgãos, e também criando um cadastro rigoroso de
colecionadores de armas e atiradores esportivos.
22. Uso de Armas de Fogo por Policiais
Editar medidas normativas que regulem o uso
de armas de fogo por policiais, especialmente em
operações envolvendo eventos, manifestações públicas e con fli tos de mas sa, bem como que estabeleçam
rígido controle da utilização de munição.
23. Proibição da Exportação de Armas de
Fogo para Países Limítrofes
Proibir a exportação de armas de fogo, nos termos da lei em discussão, para países limítrofes onde
não haja um controle rigoroso que impeça o retorno
fraudulento dessas armas e munições para o Brasil.
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24. Campanhas de Desarmamento
Estimular e realizar campanhas nacionais e regionais de promoção do desarmamento, de amplo al cance, em parceria com os estados e a sociedade,
para o desenvolvimento da consciência coletiva
quanto aos riscos inerentes às armas de fogo.
25. Recolhimento de Armas Ilegais
Realizar ações de recolhimento de armas ilegais na posse de infratores.
Participantes
Presidência da República, por meio da Secretaria de Comunicação, da Secretaria de Assuntos Parla men ta res e do Ga bi ne te de Se gu ran ça Insti tu ci o nal;
Ministério da Justiça, por meio da Secretaria de
Assuntos Legislativos, da Secretaria Nacional de Segu ran ça Pú bli ca, do De par ta men to de Po lí cia Fe de ral
e do Departamento de Polícia Rodoviária Federal; Mi nistério da Defesa; Ministério da Indústria e Comércio; Ministério do Trabalho; Ministério do Desenvolvimento; Ministério das Relações Exteriores; Congresso Nacional; Ministério Público; Secretarias Estaduais de Segurança e sociedade civil organizada.
Resultados esperados 2000-2002
Lei que proíbe o uso e o co mér cio ci vil de ar mas
de fogo aprovada e sancionada.
Campanhas nacionais e regionais realizadas e
sociedade mais consciente sobre os riscos inerentes
às armas de fogo.
Uso de ar mas de fogo por po li ci a is re gu la men tado e controlado.
Secretarias Estaduais de Segurança e Justiça
interligadas ao Sistema de Integração Nacional de
Informações de Justiça e Segurança Pública –
INFOSEG.
Coordenação do controle de armas de fogo e
gestão do Sistema Nacional de Controle de Armas
centralizada em um único órgão.
Empresas pri va das de vi gi lân cia re ca das tra das,
controladas e fiscalizadas permanentemente.
Re du ção de ar mas ile ga is nas mãos de in fra to res.
Compromisso nº 3
Repressão ao roubo de cargas e
melhoria da segurança nas estradas
Hoje, o número de pessoas mortas anualmente
em de cor rên cia de aci den tes de trân si to co in ci de com
o número de vítimas de ho mi cí dio. Além dis so, mu i tas
pessoas, principalmente aquelas que utilizam as estradas profissionalmente, têm sido vítimas de crimes,
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cometidos muitas vezes com emprego de grande violência.
O Pla no Na ci o nal de Se gu ran ça Pú bli ca pri o ri za
um con jun to de ações vol ta das jus ta men te para a me lhoria do con tro le e da se gu ran ça nas es tra das e para
a inibição significativa dos roubos de cargas, além de
me di das que irão per mi tir a in te gra ção dos re gis tros e
dos sistemas de monitoramento do fluxo de veículos
no Brasil e no Mercosul.
As medidas propostas viabilizam o aprimoramento da repressão ao furto e roubo de veículos, por
intermédio de investimentos tec no ló gi cos e da devida
capacitação de profissionais, que as se gu ra rão o mo nitoramento desses crimes em todo território nacional .
Ações
26. Fiscalização nas Rodovias
Elaborar o mapeamento das rodovias com índices elevados de furtos e roubos de cargas, para subsidiar a realização de operações integradas dos vários
órgãos públicos.
27. Operações de Repressão ao Roubo e à
Receptação de Cargas
Intensificar atividades de fiscalização, com vistas a diminuir os índices de roubo e, especialmente,
de receptação de cargas, por intermédio de linhas de
ação integradas e massivas.
28. Patrulhamento nas Estradas
Ampliar as ações de patrulhamento nas estradas brasileiras, em estreita cooperação com órgãos
es ta du a is, bem como estabelecer, em con jun to com a
Polícia Federal e apoio logístico do Ministério da Defesa, operações especiais em rodovias cujas taxas
atuais de criminalidade apresentam valores significativos.
29. Reestruturação de Unidades da Polícia
Rodoviária Federal
Reestruturar as unidades físicas da Polícia Rodoviária Federal, redefinindo postos para aquelas localidades que apresentem índices altos de práticas
criminosas, criando novas unidades, se necessário,
prioritariamente em zonas de fronteiras.
30. Socorro a Vítimas
Estabelecer programas específicos de treinamento para socorro a ví ti mas de aci den tes ou cri mes,
bem como apoiar projetos dessa natureza de iniciativa local.
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31. Concurso pata Placas de Sinalização das
Rodovias Federais
Criar, no âmbito do Departamento Nacional de
Trânsito do Ministério da Justiça, concursos que estimu lem a cri a ção de fra ses de ad ver tên cia para pla cas
de sinalização a serem instaladas nas rodovias federais, que aju dem a sen si bi li zar a so ci e da de para a ne cessidade de cumprimento do Código Nacional de
Trânsito como imperativo para a redução de mortes
nas estradas.
32. Equipamentos para Fiscalização
Investir em tecnologia da informação e equipamen tos que per mi tam au men tar o grau de efi ciên cia e
eficácia na fiscalização de estradas, bem como promover a certificação de equipamentos utilizados para
fiscalização do trânsito.
33. Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM
Ampliar o Renavam e integrar seus vários par tícipes.
34. Ca das tro Na ci o nal de Ve í cu los Rou ba dos
– CNVR
Criar o Cadastro Nacional de Veículos Roubados, integrado ao Renavan e ao Infoseg.
35. Registro Comum de Veículos Automotores no Mercosul
Implantar o Registro Comum de Veículos Automotores no Mercosul.
36. Campanhas Educativas
Promover e apoiar a realização de campanhas
edu ca ti vas e in for ma ti vas para pre ve nir aci den tes, assaltos e roubos de cargas.
37. Concessionários: Co-participação
Estimular a participação das empresas concessionárias da gestão de rodovias na redução dos roubos de cargas e melhoria dos padrões de segurança
dos des lo ca men tos, in clu si ve in cre men tan do a cap tação de recursos.
Participantes
Presidência da República, por meio da Secretaria
de Comunicação Social e do Gabinete de Segurança
Institucional; Mi nis té rio da Jus ti ça, por meio da Se cre taria Nacional de Segurança Pública, do Departamento
de Polícia Rodoviária Federal, do Departamento de Po lícia Federal e do Departamento Nacional de Trânsito;
Ministério da Defesa; Ministério do Transportes; Secretarias Estaduais de Segurança e de Transportes; Prefeituras e sociedade civil organizada.
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Resultados esperados 2000-2002
– Estradas protegidas e seguras.
– Concurso e campanhas de informação e de
educação realizadas.
– Ações conjugadas para o combate ao roubo
de cargas.
– Renavam ampliado e integrado aos sistemas
estaduais.
– Sis te ma de in for ma ção, in te li gên cia e de mo nitoramento criado e funcionando.
– Programas de socorro a vítimas desenvolvidos e funcionando adequadamente.
– Unidades da Polícia Rodoviária Federal e estaduais ampliadas e reestruturadas.
– Patrulhamento nas estradas ampliado e funcionando de forma integrada com as demais forças de
Segurança Pública.
– Policiais rodoviários mais qualificados.
Compromisso nº 4
Implementação do Subsistema de
Inteligência de Segurança Pública
O Subsistema de Inteligência de Segurança Pú blica será parte de um sistema maior, uma vez que integrará, quando formalizado, o Sistema Brasileiro de
Inteligência – SISBIN, sob coordenação da Agência
Brasileira de Inteligência – ABIN. O Subsistema de
Inte li gên cia é in te gra do por ór gãos das es fe ras fe de ral,
estadual e municipal, tendo por objetivo identificar
ameaças à segurança pública, subsidiar, com oportunidade, os órgãos governamentais com conhecimentos necessários à adoção de providências para a manutenção da segurança pública. A integração de esforços permitirá sistematizar um fluxo de informações,
propiciando cenários para a atuação das instituições
envolvidas, favorecendo, em nível nacional, as
ações de prevenção e repressão.
Ações
38. Implantar o Subsistema de Inteligência
de Segurança Pública
Colocar em pleno funcionamento o Subsistema
de Inteligência de Se gu ran ça Pú bli ca, cri a do pelo Decreto nº 3.448/2000, que funcionará sob a coordenação da Agência Brasileira de inteligência. A integração dar-se-á nas condições previstas no art. 2º da Lei
nº 9.883, de 7 de dezembro de 1999. O Subsistema
pri o ri za rá a atu a ção, nos três pri me i ros me ses, nas cidades de São Paulo/SP, Rio de Janeiro/RJ, Brasília/DF e entorno do Distrito Federal.
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39. Integração dos Estados ao Subsistema
de Inteligência de Segurança Pública
Iniciar de imediato um processo de consulta e
sensibilização junto aos governadores dos Estados e
do Distrito Federal, com vistas à integração de suas
instituições estaduais e distritais ao Subsistema de
Inteligência de Segurança Pública.
40. Criação dos Núcleos Federais e Estaduais
do Sub sis te ma de Inte li gên cia de Se gu ran ça Pú bli ca
Instituir, por intermédio da ABIN, coordenadora das atividades do sistema, o Núcleo Federal e os
Núcleos Estaduais de Gerenciamento do Subsis tema de Inteligência de Segurança Pública. Os Núcleos Estaduais serão instituídos de forma emergencial
nas cidades de São Paulo/SP, Rio de Janeiro/RJ,
Goiânia/GO e Brasília/DF. Até o final de 2000, também nas cidades de Recife/PE, Campo Grande/MS
e Vitória/ES. Até fi nal de 2002, nas ci da des de Por to
Alegre/RS, Curitiba/PR, Salvador/BA, For taleza/CE, Belém/PA, Manaus/AM e Belo Ho ri zonte/MG, e, nos próximos três anos, em outras regiões do País.
41. Atuação dos Núcleos Estaduais do Subsistema de Inteligência de Segurança Pública
Desenvolver prioritariamente, nos Núcleos
Estaduais, as atividades de coleta e busca de dados
de inteligência. Serão estabelecidos, pela ABIN, os
canais de ligações formais e informais, que permitam
o acompanhamento e a elaboração de análise de temas, den tre os qua is o cri me or ga ni za do, o nar co trá fico e de li tos co ne xos, a vi o lên cia ur ba na e ru ral, es tru turas de segurança pública e ameaças potenciais a
instituições democráticas e à sociedade.
Participantes
Pre si dên cia da Re pú bli ca, por meio do Ga bi ne te
de Segurança Institucional e da Agência Brasileira de
Inteligência; Ministério da Justiça; Ministério da Defesa; Governos Estaduais; Ministério Público e Congresso Nacionai.
Resultados Esperados 2000-2002
– Núcleos Estaduais do Subsistema de Inteligência de Segurança Pública criados e implantados.
– Subsistema de Inteligência implantado nacionalmente e funcionando adequadamente.
– SecretariasEstaduais de Segurança e Justiça
integradas ao Subsistema de Inteligência de Segurança Pública.
– Controles democráticos do Subsistema de
Inteligência de Segurança Pública implementados e
funcionando adequadamente.

FEVEREIRO 2001

Compromisso nº 5
Ampliação do Programa de Proteção a
Testemunhas e Vítimas de Crime
Ações
42. Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas
Incrementar e expandir para outros estados o
Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas
Ameaçadas, inclusive prevendo apropriação de recursos junto ao Fundo Nacional de Segurança Pública e criar intercâmbios internacionais de proteção
quando o assunto envolver o crime organizado internacional.
43. Proteção ao Réu Colaborador
Estruturar, no âmbito da Polícia Federal, o Serviço de Proteção ao Réu Colaborador – testemunhas com antecedentes criminais – criando, inclusive, unidades próprias de proteção.
44. Capacitação dos Agentes de Proteção a
Testemunhas
Investir na profissionalização e qualificação
dos agentes públicos e sociais envolvidos com o
Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas
Ameaçadas, estimulando e promovendo cursos periódicos especializados, o intercâmbio de experiências internacionais de proteção a testemunhas, seminários e debates que possibilitem o conhecimento
de técnicas e métodos novos que assegurem a integridade física da pessoa guardada pelo programa,
bem como de sua família.
45. Regulamentação do Acesso às Informações do Programa
Regulamentar os critérios de acesso às informa ções do Pro gra ma, bem como de sen vol ver e ins ta lar pro gra mas de com pu ta dor pró pri os para con tro le e
segurança das informações em questão.
Participantes
Ministério da Justiça, por meio da Gerência do
Programa de Proteção a Testemunhas e Vítimas
Ameaçadas da Secretaria de Estado dos Direitos Hu manos e do Departamento de Polícia Federal; Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; Ministério da Defesa; Mi nis té rio da Re for ma Agrária; Ministério do Trabalho e Emprego; Ministério da Previdência
e Assistência Social; Ministério da Agricultura; Ministério Público; Secretarias de Segurança dos Estados
e Organizações Não-Governamentais.

FEVEREIRO 2001

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Resultados esperados 2000-2002
– Unidades de proteção a testemunhas instaladas.
– Rede Social de Proteção ampliada.
– Pessoas protegidas adequadamente.
– Testemunhos de processos e julgamentos devidamente assegurados.
– Adesão de todos os estados ao Programa.
– Programa funcionando adequadamente nos
estados.
– Padrões de qualidade do Programa e indicadores de avaliação estabelecidos.
Compromisso nº 6
Mídia x Violência: Regulamentação
A crescente presença dos meios de comunicação na vida dos brasileiros e sua influência na formação de valores, particularmente das novas gerações,
indica a necessidade do estabelecimento de regulamentação, promoção de campanhas e diálogo com
as emissoras, no sentido de estimular a promoção de
valores éticos e a formação de uma cultura de paz,
em detrimento de mensagens estimuladoras de violência.
As ações a seguir apresentadas constituem-se
num primeiro passo, para a reversão desses possíve is es tímu los à vi o lên cia, sem cair no ar bí trio da cen sura. A idéia aqui é transformar os meios de comunicação de massa em parce i ros es sen ci a is no combate
a to das as for mas de vi o lên cia, e, nes se sen ti do, fa zer
com que busquem formas inteligentes e não apelativas pra retratar a realidade, oferecendo suas programações sem impor demasiadamente à sociedade,
especialmente às crianças e aos adolescentes, exposição exagerada e, muitas vezes, banal da violência.
Ações
46. Persuasão dos Meios de Comunicação:
Auto-Regulamentação
Retomar a negociação com os meios de comunicação com vistas a melhorar o padrão das programações veiculadas, epecialmente no que se refere a
programas que exibem alto teor de violência, preferencialmente incentivando a auto-regulamentação.
47. Campanhas de Comunicação Social
Promover campanhas de comunicação social
para a mo bi li za ção na ci o nal pela paz, es tí mu lo ao desarmamento e divulgacão de histórias de sucesso de
projetos voltados à prevencão da violência, com prio-
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ridade para as áreas de maior incidência da criminalidade.
48. Estabelecimento do Conselho dc Comunicação Social
Elaborar e encaminhar ao Congresso Nacional
projeto de lei voltado à implementação do Conselho
de Comunicação Social, nos termos do artigo 224 da
Constituição Federal.
49. Fixação de Critérios Atualizados para
Classificação Indicativa
Atualizar a Portaria que fixa os critérios para a
classificação indicativa de faixa etária para exibição
da programação cultural, especialmente cinema e te levisão.
50. Medidas Administrativas Sancionadoras
Atribuir competência ao Ministério da Justiça
para aplicar multas administrativas às empresas que
descumprirem as orientações de classificação apontadas pelo Ministério, bem como destinar os recursos
decorrentes dessas multas para o Fun do Na ci o nal da
Criança e do Adolescente, a serem utilizados no financiamento de programas de cunho educativo a serem veiculados pela emissora violadora.
Participantes
Presidência da República, por meio da Secretaria de Comunicação e da Casa Civil: Ministério da
Justiça; Ministério das Comunicações; Ministério da
Cultura; Congresso Nacional; Órgãos de Comunicação e de Pro du ção de Espe tá cu los; Empre sas Pro du toras e Distribuidoras de Cinemas e Vídeos; Televisões a Cabo e Abertas e Órgãos de Auto-Regulamentação; Ordem dos Advogados do Brasil e Sociedade Civil Organizada.
Resultados esperados 2000-2002
– Redução das cenas de banalização da violência nas televisões.
– Critérios de classificação indicativa atualizados e reformulados.
– Órgãos de auto-regulamentação criados e
funcionando adequadamente.
– Conselho de Comunicação Social instalado e
funcionando em condições adequadas.
– Campanhas educativas realizadas.
– Au men to da pro gra ma ção de cu nho edu ca ci onal e cultural.
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CAPÍTULO II
Medidas no Âmbito da Cooperação do
Governo Federal com os Governos Estaduais
Compromisso nº 7
Redução da violência urbana
A violência aumentou. Isto é um fato incontestável e que assusta toda a sociedade. O cidadão brasileiro tem sido, nos últimos tempos, exposto a muitas
for mas de vi o lên cia: cri mes, as sal tos, le sões e inú meras outras violações. Na maioria das vezes, essas
práticas têm levado, prematuramente, milhares de vi das humanas, atingindo patamares inaceitáveis.
Não é sem razão que o crime se situa entre as
mais importantes preocupações do cidadão brasileiro.
Sua presença cada vez mais evidente no cotidiano de nossa sociedade exige do Poder Público um
esforço coletivo no sentido de se estabelecer, de uma
vez por todas, limites a esta situação, e combater as
ações cri mi no sas. É uma res pon sa bi li da de da qual os
Órgãos Públicos de todas as esferas e níveis de poder não podem se furtar.
Entretanto, deve ser, também, um esforço que
envolva toda a sociedade em um repúdio comum aos
que evocam a violência. E necessário neutralizar
esse ciclo odioso que vai das ações mais banais às
mais gra ves. Nes sa luta, é fun da men tal a pre sen ça de
uma cidadania ativa e pujante, não só de perspectiva
crítica e reivindicatória, como também na direção
pró-ativa das sugestões, propostas e apoio às iniciativas deste Plano.
As ações propostas abaixo congregam estados
e municípios, e especialmente grandes centros ur banos que apresentam altas taxas de criminalidade, em
torno de estratégias que levem a reduzir, de forma
drástica, as taxas de assaltos, homicídios e outras
graves violações à pessoa.
Ações
51. Inten si fi ca ção do Po li ci a men to Inte gra do
Apoiar, inclusive financeiramente, estados que
implantarem programas de policiamento integrados
entre a Polícia Civil e Militar, prioritariamente para a
Grande São Paulo, Grande Rio de Janeiro, Salvador,
Belém, Reci fe, Bra sí lia e Entor no, além de es ti mu lar a
par ti ci pa ção dos poderes públicos municipais nas ati vidades das poícias estaduais.
52. Saturação em Áreas Críticas
Realizarsaturação da ação policial em áreas críticas com participação efetiva das polícias estaduais.
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53. Mutirão Para Cumprimento dos Mandados de Prisão
Solicitar o apoio do Poder Judiciário e corregedorias e das duas forças policiais dos estados para o
cumprimento de todos os mandados de prisão já expedidos e, ainda, não cumpridos, numa demonstração firme das autoridades judiciárias e policiais de
que não tolerará o descumprimento da lei e, por outro
lado, aumentar o grau de percepção da população de
que quem tem contas a ajustar com a justiça é, de
fato, punido.
54. Missões Especiais de Patrulhamento
Integrado
Concentrar a atuação policial em áreas que
apresentam ma i or ris co para pes so as se rem as sas sinadas ou molestadas, a partir da compatibilização
das áreas geográficas da intervenção da Polícia Militar e da Polícia Civil, com objetivo de dar à ação repressiva coordenação e unidade tática.
55. Grupos Especiais Anti-Seqüestros
Estimular a criação de grupos especiais de policiais preparados e treinados para a investigação, ne gociação e repressão de seqüestros.
56. Guardas Municipais
Apoiar e incentivar a criação de guardas municipais desmilitarizadas e desvinculadas da força po licial, estabelecendo atribuições nas atividades de
segurança pública e adequada capacitação, inclusive
para a área de trânsito.
57. Combate à Violência como Prioridade
também do Município
Sensibilizar e apoiar financeiramente projetos
municipais que invistam na qualidade de vida de populações que vivem em periferias, favelas e zonas de
carência, na instalação de equipamentos sociais que
reduzam circunstâncias ou situações que facilitam a
ação criminosa.
58. Pontos Críticos no Trânsito
Criar uma fiscalização intensiva naqueles pontos crí ti cos de ci da des onde os re gis tros mos tram aci dentes fatais de trânsito, punindo com rigor os responsáveis por essas mortes, com vistas a reduzir a
im pu ni da de, o des res pe i to à vida e o com pro mis so falho que essas pes so as de mons tram com os di re i tos e
deveres da cidadania.
59. Estratégias Comunitárias
Estimular que as Polícias estaduais promovam
debates e abram canaispermanentes de diálogo com
as lideranças e os movimentos comunitários legíti-
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mos, especialmente aqueles organizados em periferias e favelas de grandes centros urbanos, com o propósito de construir alianças capazes de ao mesmo
tempo mu dar o com por ta men to da Po lí cia em re la ção
a essas populações e combater o crime, livrando essas comunidades do poder dos marginais e dos falsos benefícios dos bandidos, bem como investir em
organização e gestão comunitária e na aliança entre
os movimentos sociais e a escola.
60. Reluz
Implantar em cooperação com os governos estaduais e municipais o Programa Reluz: um amplo e
massivo programa de iluminação pública.
Participantes
Pre si dên cia da Re pú bli ca, por meio do Ga bi ne te
de Segurança Institucional; Ministério da Justiça, por
meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública,
do Departamento de Polícia Federal e do Departamento de Polícia Rodoviária Federal; Ministério da
De fe sa; Mi nis té rio de De sen vol vi men to; Se cre ta ria de
Estado e Assistência Social; Secretarias Estaduais
de Segurança, Justiça, Assuntos Penitenciários e
Assistência Social; Guardas Municipais; Secretarias
Mu ni ci pa is de Infra-Estru tu ra Pú bli ca; Agen tes Co munitários e sociedade civil organizada.
Resultados esperados 2000-2002
Redução anual dos crimes contra a pessoa no
País.
Fiscalização em pontos críticos no trânsito funcionando de forma mais eficiente e eficaz. Policiamento intensificado e funcionando de forma integrada.
Divisão geográfica dos distritos e regiões administrativas compatibilizadas entre a Polícia Civil e a
Polícia Militar e responsabilização da atuação no
combate ao crime compartilhadas.
Redução anual da violência nos bairros.
Res ta be le ci men to da con fi an ça nas for ças po liciais.
Cidades, ba ir ros de pe ri fe ria e fa ve las mais bem
iluminados.
Redução de conflitos entre policiais e populações de periferia e moradores de favelas.
Guardas Municipais criadas e monitoradas.
Compromisso nº 8
Inibição de Gangues e Combate
à Desordem Social
Espaços urbanos concentrados, como são as
atuais grandes metrópoles brasileiras, concentram
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também manifestações de violência e ameaças ao
convívio social pacífico.
Nes se con tex to, os jo vens, es pe ci al men te aqueles situados na faixa etária de 14 a 24 anos, se apresentam ao mesmo tempo como as vítimas mais prováveis da violência, mas também como os violentos
mais prováveis. A sociedade brasileira não foge a
essa tendência moderna.
O Brasil está cheio de exemplos recentes que
expressam omissão ou superproteção das famílias,
da escola e dos poderes públicos, que não conseguem construir, principalmente com a participação
dos jovens, uma perspectiva de futuro.
Para mudar esse triste quadro, as ações propostas logo a seguir procuram, ao lado de conferir
cada vez mais praticidade ao Estatuto da Criança e
do Adolescente, caminhar na direção principal de reinserir os jovens em suas comunidades, despertando-os para uma efetiva participação que inclua o sen tido de responsabilidade, sonhos, desejos de realização e felicidade.
Ações
61. Redução do Consumo de Bebidas Alcoó licas
Adotar campanhas sistemáticas nas áreas da
saúde e educação buscando conscientizar e prevenir
os jo vens em re la ção aos ris cos e efe i tos do con su mo
de bebidas alcoólicas, bem como reforçar a fiscalização de venda dos mesmos a menores.
62. Criação de Delegacias Especializadas
para Atendimento do Adolescente
Incentivar os estados a criarem unidades especializadas para atendimento do jovem em conflito
com a lei, de acordo com as regras estabelecidas no
Estatuto da Criança e do Adolescente, com vistas a
permitir a boa aplicação das medidas socioeducativas de responsabilização desses adolescentes.
63. Atendimento de Jovens em Conflitos
com a Lei
Incentivar aplicação das medidas socioeducativas pre vis tas no Esta tu to da Cri an ça e do Ado les cen te para jovens com idade abaixo da punibilidade penal, bem como pri o ri zar o in ves ti men to pú bli co fe de ral
nos projetos estaduais que promovam a descentraliza ção e re gi o na li za ção do sis te ma de aten di men to ao
jo vem in fra tor e que pri vi le gi em um ri go ro so pro ces so
educacional e de reinserção social.
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64. Redução de Grupos e Associações que
Pregam e agem de Forma Violenta
Ampliar a fiscalização de organizações, grupos
e associações que congregam jovens, sob pretexto
esportivo, de lazer ou cultural, mas cujas atividades
sejam o tráfico de drogas, exacerbação da violência
e outras práticas criminosas, fechando, depois de
avaliação e investigação criteriosa, esses estabelecimentos e processando os responsáveis.
65. Programes de Apoio às Famílias
Desenvolver programas específicos para famílias, principalmente aquelas de estratos mais populares, proporcionando informações, cursos, apoio e ati tudes que possam ajudar na diminuição das tensões,
bem como na aproximação dos vínculos familiares,
por in ter mé dio da im plan ta ção de Nú cle os de Apo io a
Famílias – NAF, da Secretaria de Esta do de Assis tên cia Social, prioritariamente em áreas de extrema carência, periferias e favelas.
66. Recuperação do Espaço Público
Mapear os espaços públicos importantes para a
comunidade que estejam deteriorados, com ênfase
em zonas de maior carência social e urbana, visando
sua recuperação estética e moral. A partir da restauração de sua representação comunitária, evitar que
sejam toleradas, por toda a comunidade, agressões
como: grafitismos, depredações, uso inadequado de
praças, brinquedos, telefones públicos, lixeiras etc.
Estimular atitudes positivas de preservação e que
materializem a idéia de que o espaço público é a repre sen ta ção da pró pria co mu ni da de e que esta se as senta no res pe i to e no cum pri men to da lei que, nes se
caso, é, principalmente, o dever de cada um com os
demais.
67. Resgate de Profissões Comunitárias
Estimular a elaboração, por parte dos estados e
municípios, de projetos comunitários que elevem a
auto-estima de profissionais comunitários, tais como
agentes comunitários, educadores, policiais, bombeiros etc., a fim de que eles possam ao mesmo tempo
ser multiplicadores de valores comunitários e objeto
de identificação e valorização pela comunidade que
integram.
68. Participação na Comunidade
Propor, por meio do Ministério da Educação,
uma forma que obrigue as universidades, especialmente as privadas, a incluir nos seus cursos um período regular de serviço comunitário, de modo a estimular o contato e a convivência de jovens com a realida de de pes so as mais ex clu í das da po pu la ção, com o
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objetivo de promover maior responsabilidade e integração social.
69. Ética e Cidadania
Dis tri bu i ção mas si va nas es co las pú bli cas do kit
”Ética e Cidadania“, preparado pelo Ministério da
Educação.
Participantes
Ministério da Previdência e Assistência Social,
por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social; Ministério da Justiça, por meio da Secretaria de
Estado dos Direitos Humanos; Ministério da Educação; Ministério da Saúde; Ministério do Esporte e Turismo; Ministério da Cultura; Secretarias Estaduais e
Municipais de Assistência Social, de Esporte, Cultura
e Lazer, de Saúde e de Educação; Secretarias Estaduais de Segurança Pública; Varas da Infância e da
Adolescência; Ministério Público e sociedade civil organizada.
Resultados Esperados 2000-2002
– Delegacias especializadas para o atendimento de crianças e adolescentes criadas e funcionando
adequadamente.
– Redução dos atos de vandalismo praticados
por jovens em espaços públicos.
– Redução das gangues e grupos de jovens for mados para práticas violentas.
– Pro gra mas de apo io a fa mí li as cri a dos e fun ci onando nas principais capitais do País.
– Obrigatoriedade nos cursos universitários de
serviços comunitários.
– Projetos de integração e restabelecimento da
auto-estima de profissionais comunitários implantados.
– Redução da violência familiar.
Compromisso nº 9
Eliminação de chacinas e execuções sumárias
As chacinas atingem freqüentemente as populações de baixa renda e de camadas sociais mais po pulares, que geralmente habitam espaços com infra-estrutura deficiente – ruas não asfaltadas, vielas
de difícil acesso, iluminação insuficiente.
O sentimento de medo e desesperança presente nesses bairros produz acelerada percepção de
aban do no, o que ter mi na por cri ar um ter re no pro pí cio
para que gru pos pa ra mi li ta res se im po nham pelo abuso da força e práticas violentas.
A lei geral passa a ser não a legitimamente
constituída, mas aquela feita pelas próprias mãos e
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pela institucionalização da lei do mais forte, quadro
que se agra va com o en vol vi men to de nú me ro sig ni ficativo de agentes do Estado, que se acham intocáveis, praticando o ”justiciamento“ de pessoas, sendo
as cha ci nas a ex pres são mais bár ba ra des ses cri mes.
Combater vigorosamente esses crimes é romper um ciclo perverso e importante para reduzir as ta xas gerais de homicídios e violência, além de contribuir fortemente para estabelecer instituições policiais
menos segregadoras e mais apropriadas para defender os cidadãos.
É nessa direção que as propostas abaixo procuram ir: proteger a comunidade e punir aqueles que violam a lei.
Ações
70. Gru pos de Exter mí nio Jus ti ce i ros e Pis toleiros
Criar forças integradas para missões especiais
de identificação dos principais grupos de extermínio
justiceiros e pis to le i ros em atuação no País, principalmente no Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador Vitória
e entorno do Distrito Federal, com vistas ao planejamento con jun to de ope ra ções para seu com ple to des baratamento e prisão dos seus integrantes.
71. Apreensão de bens de integrantes de
Grupos de Extermínio
Estabelecer mecanismos que permitam que integrantes de grupos de extermínio tenham, quando
for o caso, seus bens confiscados pelo Poder Público
e que os recursos oriundos do seu desfazimento sejam em pre ga dos em in de ni za ções de pes so as e fa miliares-sobreviventes da ação criminosa desses grupos.
72. Investigação de chacinas e execuções
sumárias
Apoiar a criação de delegacias especializadas,
inclusive com polícia técnica e científica, encarregadas de investigar e elucidar os crimes de chacinas,
permitindo uma resposta rápida do Estado na repressão desses crimes e na responsabilização dos seus
autores:
73. Punição rigorosa para violência policial
Criar mecanismos mais adequados de punição
ao policial que se envolver em atividades criminosas,
bem como Cadastro Nacional de Policiais Expulsos
da Corporação, por envolvimento com crime, de
modo a evi tar que esse ex-po li ci al seja con tra ta do por
empresas de segurança privada ou outras atividades
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de guarda, com acesso a armas e mu ni ções ou poder
de mando.
74. Regulamento e controle para unidades
de repressão e forças policiais
Estabelecer regulamentos e controles rígidos
para a ação de forças especiais de polícia, por meio
dos quais a coordenação e a responsabilidade das
operações fiquem sempre a cargo de um ofi ci al su perior, determinando ainda o registro de todos os passos da missão e a identificação em relatório dos policiais, das armas, da munição e dos veículos que serão utilizados pelo grupamento destacado para missão.
75. Fechamento de estabelecimentoscomerciais
Cassar sumariamente os licenciamentos daqueles estabelecimentos responsáveis por contratação de grupos de extermínio, justiceiros ou pistoleiros, além do competente indiciamento penal dos sóciosproprietários.
Participantes
Pre si dên cia da Re pú bli ca, por meio do Ga bi ne te
de Segurança Institucional; Ministério da Justiça;
Ministério da Defesa; Secretarias Estaduais de
Segurança e de Justiça; Ministério Público; Poder
Ju di ciá rio; Cor re ge do ri as e Ou vi do ri as de Po lí cias; Guardas Municipais; sociedade civil organizada.
Resultados esperados 2000-2002
Redução das chacinas e das mortes por ”justiciamento“ e pistolagem.
Redução do envolvimento de policiais em crimes desse tipo.
Normas e regulamentos mais rígidos e eficazes
no combate a esse tipo de crime.
Batalhões e forças especiais de polícia mais
controlados e atuando em conformidade com a Lei.
Serviços de denúncia instalados.
Investigação de crimes de chacinas, pistolagem
e ”justiciamento“ mais adequada e mais eficiente.
Interdição e confisco de estabelecimentos comerciais que contratam “justiciamento”.
Co mu ni da des mais se gu ras e em me lho res condições de infra-estrutura física.
Compromisso Nº 10 – Redução
da Violência Rural
A implantação do programa de combate à violência no cam po tem o ob je ti vo de di mi nu ir es ses con -
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flitos, o que requer uma ação mais dinâmica do Gover no Fe de ral, in te gran do-se às ações hoje de sen volvidas por estados e municípios.
Ressalte-se no con tex to des sas ações, a efe ti va
par ti ci pa ção do Mi nis té rio da Re for ma Agrá ria, por in termédio do seu Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária – INCRA, como órgão encarregado
das políticas preventivas à violência rural.
Ações
76. Incre men tar o Sis te ma de Infor ma ções de
Conflitos Agrários e Tensões Sociais no Campo –
SICA
Coletar dados sobre conflitos agrários (SICA),
facilitando o planejamento das ações do Incra e dos
órgãos de segurança pública, bem como o mapeamento das áre as de ten são so ci al, a iden ti fi ca ção dos
autores envolvidos e as causas dos conflitos, na forma de incentivo à elaboração de mapas da violência
rural, conforme previsto no Programa Nacional de Di reitos Humanos.
77. Instalação das Ouvidorias Agrárias Esta duais
Estimular a instalação de ouvidorias agrárias
estaduais, prioritariamente naqueles estados autorizados a desenvolver programas descentralizados de
reforma agrária, com o objetivo de receber e processar denúncias, registrar informações sobre a violência ru ral e acom pa nhar os pro ce di men tos para re in tegração de posse.
78. Acompanhamento das Ações Reintegratórias
Acompanhar com autorização judicial, a execução dos man da dos de re in te gra ção de pos se, com re presentantes das ouvidorias estaduais (a serem criadas), do Ministério Público, dos movimentos sociais e
da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB.
79. Constituição de Equipes de Prevenção
de Conflitos Rurais
Acompanhar os conflitos rurais regionais, com
equipes a serem criadas, dotadas de condições de
trabalho que permitam monitorar e prevenir os conflitos nos estados.
80. Estruturação da Divisão de Conflitos
Agrários da Polícia Federal
Estruturar a recém criada Divisão de Conflitos
Agrários da Polícia Federal, prevendo núcleos de extensão nas zonas de tensão mais agudas apontadas
pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrá ria – INCRA, bem como or ga ni zá-la com po li ci a is
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especialmente capacitados, inclusive em direitos humanos, para mediação e atuação em conflitos e para
oferecer assessoria técnica às polícias estaduais,
quando demandados.
Participantes
Ministério da Justiça, por meio da Secretaria de
Segurança Pública, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal; Ministério da Reforma Agrária, por meio
do Incra e da Ouvidoria Agrária; Ministério da Agricultura; Ministério do Trabalho; Poder Judiciário; Congresso Nacional; Ministério Público; órgãos de segurança pública estaduais; sociedade civil organizada,
universidades e Ordem dos Advogados do Brasil.
Resultados Esperados 2000-2002
– Dados sobre conflitos agrários coletados e
analisados.
– Acompanhamento das ações reintegratórias
realizado pelo Ministério Público e por organizações
da sociedade civil.
– Redução de conflitos em áreas rurais.
– Redução de mortes por confronto agrário.
– Redução de armas de fogo no campo.
– Equipes de acompanhamento de conflitos no
campo instituídas e funcionando adequadamente.
– Cursos de capacitação para a mediação de
conflitos e táticas de atuação, a exemplo dos realizados pela Polícia Federal.
– Divisão de Conflitos Agrários da Polícia Federal estruturada e funcionando.
Compromisso Nº 11 Intensificação das Ações do
Programa Nacional de Direitos Humanos
O fenômeno da violência, como sabido, é complexo e de múltiplas causas. Uma política consistente
de segurança pública deve, necessariamente, incorporar ações sociais de caráter preventivo que, integradas à esfera policial e repressiva e ao funcionamento enérgico e célere do Poder Judiciário e Ministério Público, proporcionarão um enfrentamento mais
efetivo do problema em toda sua totalidade e complexidade.
O Programa Nacional de Direitos Humanos, lança do em 1995, vem sen do im ple men ta do pelo Go ver no
Federal, com a finalidade de estabelecer no País uma
cultura de paz e de não-violência, com intervençãonum
leque amplo das possíveis causas da violência.
A violência se distribui de forma desigual em
nossa sociedade, concentrando-se mais na periferia
dos grandes centros, marcados pela degradação so-
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cioeconômica. Os programas de prevenção realizados por in ter mé dio de po lí ti cas in te gra das de vem, assim, respeitar as necessidades de cada uma das regiões crí ti cas, dan do ên fa se à re vi ta li za ção do es pa ço
urbano e à maximização das oportunidades de convivio social pacífico, por meio de incentivos a projetos
de es por te e la zer, pro gra mas de ma nu ten ção dos es tudantes na escola e requalificação profissional, assim como a iniciativas voltadas à resolução pacífica
de conflitos.
Ações
81. Escola na prevenção da violência
Ampliar o projeto ”Paz na Escola“ do Ministério
da Justiça, incluir no programa “TV Escola” o tema
”Violência e Direitos Humanos“ e incentivar, junto a
organizações da sociedade civil, o desenvolvimento
de projetos-voltados para a juventude, de cunho edu cacional e direcionados para a prevenção da violência, especialmente em áreas de periferia urbanas e
que apresentam aguda situação de carência e exclusão.
82. Ampliação do Programa ”Pelotões Mirins“
Ampliar o número de participantes do projeto
”Pelotões Mirins“, no âmbito do Ministério da Defesa,
enfatizando valores de cidadania e direitos humanos
na formação desses jovens.
83. Programa de Erradicação da Trabalho
Infantil – PETI
Ampliar o Programa de Erradicação do Trabalho
Infan til, com vis tas a uma ação par ti cu lar men te vol ta da
para crianças de área urbana em situação de risco, à
semelhança do que já vem ocorrendo na área rural,
prioritariamente nas atividades ilegais que utilizam cri anças e jovens, como no caso da exploração e prostituição infantil e do tráfico de drogas.
84. Programa “Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano”
Reforçar o programa ”Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano“, cujo público alvo são
jo vens de 15 a 17 anos re si den tes na pe ri fe ria ur ba na,
oferecendo a um número crescente de adolescentes
alternativas que permitam capacitá-los para a ingresso no mundo do trabalho e participação social junto à
sua comunidade.
85. Programa “Serviço Civil Voluntário”
Estender para todo País o atual programa ”Ser viço Civil Voluntária“, prescrito pelo Programa Nacional de Direitos Humanos para o jovem de 18 anos,
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com o objetivo de despertar valores de cidadania e
solidariedade, possibilitando o acesso à complementação educacional, capacitação profissional e participação comunitária.
86. Redução do Consumo de Drogas e Apoio
à Recuperação de Dependentes
Ampliar o programa é ensino à distância para
incluir a formação de multiplicadores de in for mações preventivas e tendentes à redução da de manda de nar có ti cos (de com pe tên cia da Se cre ta ria Na cional Antidrogas – SENAD, em convênio com a Uni versidade de Brasília – UnB, com a entrega aos estados, municípios e ONG de 90 mil novas bolsas-ensino. Formar agentes terapêuticos especializados no
trato de crianças e adolescentes, incluindo a implantação de um Centro Terapêutico Piloto, sob a coordena ção da Se nad, em uni da de de cus tó dia de me no res
em Recife, para o tratamento de menores experimentadores, usuários e dependentes.
87. Apoio a Mulheres em Situação de Risco
Ampli ar para as áre as de ma i or ín di ce de vi o lên cia contra mulher o programa de construção de “Abri gos para Mulheres em Situação de Risco“ e renovar
os esforços para disseminação da campanha ”Uma
Vida Sem Violência é Um Direito Nosso“, que se encontra em andamento.
88. Esporte, Lazer e Cultura
Concentrar em áreas com altas taxas de violência os programas de promoção de atividades esportivas, culturais e de lazer, voltados preferencialmente
ao público jovem e à população em situação de risco,
buscando o envolvimento das respectivas comunidades e, particularmente, de confederações, clubes,
atletas e artistas na gestão desses programas.
89. Centros Integrados de Cidadania
Apoiar a implantação de pelo menos vinte unidades de Centros Integrados de Cidadania em áreas
críticas da Grande São Paulo, Grande Rio de Janeiro
e ci da des do en tor no do Dis tri to Fe de ral, onde fun ci o narão unidades integradas do Poder Judi ciá rio, Mi nistério Público, Defensoria Pública e polícias, além de
outros serviços públicos voltados para as demandas
básicas do cidadão.
90. Bolsa-Escola
Implementar o programa ”Bolsa-Escola“ nas re giões de ma i or in ci dên cia da vi o lên cia, como modo de
de vol ver o jo vem à es co la e ou tros es pa ços edu ca ci onais, retirando-o da ociosidade e de situações que fa cilitem o seu contato com o crime e com situações de
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envolvimento de crianças com o tráfico de drogas e a
prostituição infantil.
– Programa Pelotões Mirins ampliado para zonas de carência e exclusão.

violência, ao mesmo tempo intervindo para ampliar
suas possibilidades de inclusão social.
91. Escola Nacional de Formação Comunitária
Implantar uma Escola Nacional de Formação
Comunitária com o objetivo de prover lideranças comunitárias existentes com meios adequados de gestão, bem como estimular a criação de novas lideranças.
92. Programas Comunitários de Combate à
Criminalidade
Incentivar ações de articulação e cooperação
entre a comunidade e autoridades públicas com vistas ao surgimento de grupos de autoproteção comunitária que possam desenvolver estratégias de ajuda
mútua e de re qui si ção de ser vi ços po li ci a is, com o obje ti vo de pro te ção da in te gri da de fí si ca das pes so as e
dos bens da comunidade, fornecendo pistas e testemunhos que ajudem o trabalho de investigação e da
Justiça.

A quali fi ca ção e a valorização do pro fis si o nal de
segurança pública são pilares de qualquer programa
consistente de redução da criminalidade. A evolução
do crime exige constante aperfeiçoamento dos equipamentos e co nhe ci men tos po li ci a is. Por ou tro lado, o
policial deve ser permanentemente capacitado para
servir sua comunidade. É hoje consenso em todo o
mundo que a eficiência da polícia está diretamente li gada a sua proximidade da população e ao grau de
confiança alcançado junto à comunidade. Será esta
ênfase dos programas de capacitação na área de segurança pública.

Participantes

Ações

Presidência da República, por meio da Secretaria Nacional Antidrogas do Gabinete de Segurança
Institucional; Mi nis té rio da Jus ti ça, por meio da Se cre taria de Estado dos Direitos Humanos, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Conselho Nacional
dos Di re i tos da Mu lher, Con se lho Na ci o nal de Defesa
dos Direitos da Criança e do Adolescente; Ministério
da De fe sa; Mi nis té rio da Edu ca ção; Mi nis té rio da Previdência e Assistência Soçial, por meio da Secretaria
de Estado de Assistência Social; Ministério do Trabalho; Ministério da Cultura; Ministério do Esporte e Turismo; Ministério da Educação; Poder Judiciário; Ministério Público; secretarias estaduais de segurança
pública, trabalho, assistência social, saúde, educação, cultura e esporte; secretarias municipais; universidades; sociedade civil organizada.

93. Cri a ção do Fun do Na ci o nal de Se gu ran ça
Pública
Criar, no âmbito do Governo Federal, um Fundo
Nacional de Segurança Pública destinado a apoiar fi nanceiramente o reaparelhamento, reestruturação e
qualificação das po lí ci as es ta du a is e as ações previstas nes te Pla no, es pe ci al men te aque las vol ta das para
a im plan ta ção de po lí ci as co mu ni tá ri as, seu in ter câmbio nacional e internacional com polícias e líderes co munitários, delegacias especializadas, sistemas de
produção e coleta de dados, núcleos de combate à
impunidade, investigações de homicídios, chacinas,
missões especiais de patrulhamento integrado e estratégias comunitárias.
94. Apo io à Ca pa ci ta ção das Po lí ci as Esta duais e Incentivo às Policias Comunitárias
Apoiar e padronizar a capacitação das po lí cias estaduais, particularmente na gestão de se gurança pública, mediação de conflitos; operações
que envolvam o policiamento de manifestações de
massa e investigação policial e, especialmente, na
implantação de polícias comunitárias, além de promover a integração entre as academias de polícia
civil e militar.
95. Programas de Apoio aos Policiais
Incentivar a criação de seguro de vida em favor
da família dos policiais mortos em serviço, estabelecer programas especiais para aquisição da casa própria, em terrenos públicos, bem como estimular a

Resultados esperados 2000-2002
– Serviço Civil Voluntário instalado em todos os
estados.
– Implantação, como projeto piloto, de cinco
centros integrados de cidadania em 2000.
– Re du ção do con su mo de dro gas pe los ado les centes.
– Programa Agente Jovem de Desenvolvimento
So ci al e Hu ma no im plan ta do em pe ri fe ri as com ele vados índices de violência.
– Programa de Erradicação do Trabalho Infantil
ampliado para zonas urbanas com altos índices de

Compromisso Nº 12 – Capacitação Profissional e
Reaparelhamento das Polícias
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educação formal, a pesquisa científica e a profissionalização do policial.
96.Reaparelhamento das PolíciasEstaduais
Disponibilizar recursos para, mediante contrapartida em ações e compromissos dos governos estaduais com os resultados deste Plano, promover o
reaparelhamento das polícias estaduais, em especial
na área de comunicação e na criação de delegacias
especializadas.
97. Ouvidorias de Polícia e Mecanismos de
Controle Externos
Apoiar a cri ação e a ins ta la ção de Ou vi do ri as
de Polí cia, em todas as instâncias, e ou tros me canismos civis que pos sam ajudar no contro le das
ati vi da des da polí cia, inclusive pelo Ministério Público.
98. Execução de Tarefas Administrativas por
Não Policiais
Estimular a terceirização dos servi ços bu ro crá tico-ad mi nis tra ti vos, de modo a per mi tir que sua exe cução não seja feita por policial, liberando-o de funções
substituíveis, para sua atividade-fim de proteção ao
cidadão.
99. Nú cleo Espe ci al de Com ba te à Impu ni da de
Coordenar os esforços do Poder Executivo Federal para a repressão ao crime organizado, via ar ticulação com os PoderesLegislativo e Judiciário, além
de es ti mu lar a cri a ção de nú cle os es ta du a is e mu ni cipais de combate à impunidade.
Participantes
Presidência da República, por meio da Casa Civil; Ministério da Justiça, por meio da Secretaria Executiva, Departamento de Polícia Federal e Departamento de PolíciaRodoviáriaFederal; Mi nis té rio do Planejamento, Orçamento e Gestão; Caixa Econômica
Federal; Instituto de Resseguros do Brasil; Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
– CNPq; Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento
do Pessoal de Nível Superior – CAPES; Congresso
Nacional; Ministério Público; secretarias estaduais de
se gu ran ça e de jus ti ça; or ga nis mos in ter na ci o na is; universidades e outras instituições de ensino e organizações não-governamentais com experiência em treinamento; estudos e pesquisas da ação policial.
Resultados Esperados 2000-2002
– Fun do Na ci o nal de Se gu ran ça Pú bli co cri a do.
– Polícias mais qualificadas e com resultado
mais eficaz.
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– Concursos da Polícia Federal realizados.
– Estruturação da Polícia Federal e Rodoviária
Federal concluída.
– Polícias atuando de forma crescentemente in tegrada.
– Re du ção de ca sos de en vol vi men to de po li ci ais envolvidos em atividades criminosas.
– Redução de policiais vitimados em ação.
– Ouvidorias implantadas em todo o País.
– Programas de apoio e motivação de policiais
implementados nos estados, polícias aparelhadas
adequadamente.
– Número de policiais na rua aumentado.
Compromisso Nº 13 – Aperfeiçoamento do
Sistema Penitenciário
O sis te ma pe ni ten ciá rio bra si le i ro tem vi vi do nos
últimos anos crescente crise que decorre de razões
diversas, dentre as quais destacam-se a falta de investimento público e de trei na men to dos pro fis si o na is
da área, o que resulta em índices de reincidência que
su pe ram os 50% e con se qüen te dé fi cit de va gas pri si onais.
Nes se con tex to, pro põe-se o in cre men to da aplicação de penas alternativas, a abertura de 25 mil vagas no sistema penitenciário, por meio de presídios
que atendam as necessidades de cada região e com
a construção, pela primeia vez no Brasil, de penitenciá ri as fe de ra is. Nes sa ques tão é im por tan te le var em
conta experiências de sucesso das parcerias com a
co mu ni da de, o tra ba lho e a edu ca ção do pre so, as sim
como a terceirização de alguns serviços penitenciários me nos re le van tes. Par te nu cle ar do pro ble ma a ser
enfrentado está na carência de pessoal penitenciário
treinado especialmente para exercer suas tarefas.
Ações
100. Ampliação do Sistema Prisional Estadual
e Federal
Criação de 25 mil vagas no sistema prisional,
com construção de penitenciáriasestaduais e federais, em parceria com os estados. Nessa ação deverão
ser consideradas as necessidades de cada região e
enfatizada a retirada de presos de carceragens improvisadas, também contribuindo para a inibição de
fugas.
101. Mutirões Penitenciáios
Apoiar projetos estaduais de mutirões penitenciá ri os com vis tas a re ti rar das pe ni ten ciá ri as aque les
presos que já cumpriram integralmente suas penas.
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102. Educação e Profissionalização de Detentos
Realização de programas de educação, capacitação e profissionalização de detentos, visando sua
futura reinserção na sociedade.
103. Capacitação de Agentes Penitenciários
Realização de programas de formação, capacitação e aperfeiçoamento profissional, voltados para
agentes penitenciários.
104. Assistência à Vítima, ao Egresso e ao
Preso
Desenvolvimento de programas de assistência
à vítima, ao egresso e ao preso.
105. Estabelecimentos Penais
Desenvolvimento de programas de reaparelhamento dos estabelecimentos penais, inclusive visando
proporcionar oportunidades de trabalho aos presos.
106. Li ber da de Con di ci o nal e Re gi me Aber to
Aprimoramento do. monitoramento e desenvolvimento de programas de assistência para que os
sentenciados que tiverem bom comportamento e
tempo de cumprimento de pena tenham direito a liberdade condicional e regime aberto.
107. Penas Alternativas
Fomentar o estabelecimento de programas de
execução de penas alternativas, com mecanismos
para a sua efetiva fiscalização.
Participantes
Ministério da Justiça, por meio da Secretaria
Nacional de Justiça, Conselho de Política Penitenciária, Departamento de Policia Federal e Secretaria de
Estado de Direitos Humanos; secretarias estaduais
de justiça e assuntos penitenciários; Poder Judiciário
Ministério Público; Defensorias Públicas; organizações de egressos; sociedade civil organizada com
atuação na área de assistência e atendimento a presos; fa cul da des pú bli cas e pri va das de Di re i to e OAB.
Resultados esperados 2000-2002
– Novas vagas prisionais criadas.
– Penas alternativas, com a respectiva fiscalização, implantadas nas principais capitais do País.
– Estabelecimentos prisionais melhorados e
dentro dos padrões mínimos estabelecidos pelas Na ções Unidas.
– Programas de treinamento de agentes penitenciários.
– Sistemaprisional fede ral cri a do e funcionando
adequadamente.
– Programas de assistência e reinserção social
do egresso criados e apoiados.
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CAPÍTULO – III
Medidas de Natureza Normativa
Compromisso Nº 14 –
Aperfeiçoamento Legislativo
O enfrentamento do crime hoje no Brasil passa,
em conjunto com outras medidas, por um aperfeiçoamen to le gis la ti vo que teve ini cio em 1995 com a aprovação, des de en tão, de leis im por tan tes, no âm bi to do Programa Nacional de Direitos Humanos, como a lei que
estabeleceu o crime de tortura, a que introduziu o porte
ile gal de ar mas e a que trans fe riu para a .Jus ti ça co mum
os crimes dolosos praticados por policiais militares.
Em continuidade a esse processo de aperfeiçoamento da legislação brasileira, no interesse de proteger os direitos mais fundamentais da pes soa hu mana, é que listamos novos Projetos de Lei.
Ações
Propor:
108. Projeta de Lei atu a li zan do a Parte Geral do
Código Penal
109. Modernização do Código de Processo Penal
110. Projeto de Lei reformulando o sistema de
execução das penas
111.Projetos de Lei que reformulem ou tipifiquem algumas figuras delituosas da Parte Especial
do Código Penal
112. Projeto de Lei alterando a Lei de Tóxicos
113. Pro je to de Lei que per mi ta uma pu ni ção efi caz ao contrabando
114. Projeto de Lei regulamentando a identificação criminal
115. Projeto de Lei para previsão de punição
mais eficaz a roubo e à receptação de cargas
116. Projeto de Lei que estabeleça punição severa a crimes contra policiais
117. Projeto de Lei que penalize a tentativa-de
fuga
118. Projeto de Lei que tra te da in fil tra ção po li cial e da inteligência de sinais
Participantes
Presidência da República, por meio da Casa Civil,
Secretaria Nacional Antidrogas do Gabinete de Segurança Institucional; Ministério da Justiça, por meio da
Comissão de Reforma do Código de Processó Penal e
de Diagnóstico do Sistema Penal– da Secretaria de
Assuntos Legislativos, da Assessoria Parlamentar. Secre ta ria Na ci o nal de Jus ti ça e da Se cre ta ria Na ci o nal de
Segurança Pública e do Congresso Nacional.
Resultados Esperados 2000-2002
Capacidade jurídica punitiva do Estado ampliada e me lho ra da com apro va ção e san ção das pro pos -
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tas legislativas, com absorção das modernas tendências do direito processo penal.
Inibição das práticas ilícitas.
Sis te ma pe nal bra si le i ro mais mo der no, ágil e efi caz.
Instrumentos mais eficientes de coerção aos
novos tipos penais.
CAPITULO IV
Medidas de Natureza Institucional
Compromisso Nº 15– Sistema Nacional de
Segurança Publica
As pro pos tas apre sen ta das nes te ca pí tu lo des tinam-se à construção de uma base de da dos mais só lida, por meio da criação de um sistema nacional de
segurança pública que aprimore o cadastro criminal
unificado – INFOSEG, e da criação do Observatório
Nacional de Segurança Pública, dedicado à identificação e disseminação de experiências bem sucedidas na prevenção e no combate da violência.
Ações
119. Programa de Integração Nacional de
Informações de Justiça E Segurança Pública –
INFOSEG
Esten der para os es ta dos a dis po ni bi li za ção dos
dados atuais do– INFOSEG nas áreas de segurança
e justiça, de forma a permitir a integração e o acesso
das informações de identidade criminal, de mandados de prisão e população carcerária entre todas as
unidades federadas.
120. Observatório Nacional de Segurança Pública
Criar o Observatório Nacional de Segurança
Pública, dedicado à avaliação de programas desenvolvidos em todo o Pais na área de segurança pú blica, identificação de experiências inovadoras e bem
sucedidas para estímulo a sua reprodução em outros
lo ca is, com a sua di vul ga ção e as sis tên cia aos ór gãos
interessados em adotá-las.
121. Criação do Comitê de Acompanhamento e integração dos Programas Sociais
Estabelecer no Conselho de Governo um Comitê
de Acompanhamento e Integração dos Programas So ciais, no âmbito da Câmara de Relações Exteriores e
Defesa Na ci o nal. a fim de in te grar as po lí ti cas so ci a is do
Governo Federal e desenvolver estratégias para incrementá-las, por intermédio de ações conjuntas.
122. Censo Penitenciário
Realização periódica e nacional do censo penitenciário, de modo a possibilitar um planejamento
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adequado de previsões de vagas, ações gerenciais e
melhoria do sistema.
123. Construção de Base Dados para o
Acompanhamento das Polícias
Criar um programa informatizado que permita
acompanhar, por intermédio de planilhas, as características operacionais das forças policiais brasileiras.
incluindo dados de desempenho. treinamento, ocorrências atendidas e transformadas em inquéritos, de litos esclarecidos, controle de munição e armamento,
tipo de equipamentos utilizados, etc.
124. Pesquisa Nacional de Vitimização
Realizar anualmente uma pesquisa nacional so bre vitimização.
Participantes
Ministério da Justiça, por meio da Secretaria
Nacional de Segurança Pública, Secretaria Nacional
de Justiça, Departamento de Polícia Federal, Departamento Nacional de Trânsito, Departamento de Polícia Rodoviária Federal; Ministério da Previdência e
Assistência Social; Fundação Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada – IPEA; Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística – IBGE; Fundação Oswaldo
Cruz – FIOCRUZ; Secretarias Esta du a is de Se gu rança e de Justiça; polícia militar; polícia civil; universidades; institutos de pesquisas; organizações da sociedade civil especializadas em pesquisas vitimológicas
e coleta de dados.
Resultados esperados 2000-2002
– Dados estatísticos disponíveis confiáveis e
comparáveis.
– Metodologias de coleta de informações e dados unificadas e sistematizadas.
– Todos os estados brasileiros produzindo dados e informações adequadamente.
– Censo penitenciário realizado sistematicamente.
– Pesquisa sobre vitimização realizada anualmente.
– Políticas públicas de segurança planejadas e
orientadas por informações de desempenho.
Conclusão
O Pro gra ma apre sen ta do con tem pla um di ver si ficado campo de atividades, procurando recuperar e reunir as principais idéias e sugestões, já amplamente
debatidas em encontros promovidos pelo Mi nis té rio da
Justiça com os Secretários Estaduais de Segurança
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Pública, especialistas e organizações não-governamentais; pelos movimentos da sociedade civil, como
foi o fórum São Paulo Sem Medo, Rio Contra o Crime,
Sou da Paz, entre outros; pelo Grupo de Traba lho para
Ava li a ção o Sis te ma de Se gu ran ça Pú bl i ca, que fun ci onou sob a co or de na ção da Se cre ta ria Na ci o nal de Di re itos Humanos, pelos subsídios oferecidos pelo Programa Nacional de Direitos Humanos e pelas valorosas
contribuições do Gabinete de Segurança Institucional e
outros órgão da Presidência da República.
A novidade é o foco da ação integrada, capaz de
coordenar,avaliar e redirecionar ações e metas propostas, contribuindo para a criação de um Sistema Nacional de Segurança Pública que ofereça alcance amplo e
eficaz, na solução do complexo problema da violência.
Todas as medidas aqui selecionadas visam devolver ao povo brasileiro a idéia precisa de segurança
e justiça, bem como a percepção da presença e o
sentimento de confiança no Poder Público, restituindo-lhe valores fundamentais ao desenvolvimento de
uma sociedade organizada e democrática.
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É preciso coragem e determinação para implementar as medidas propostas. Para isso estará voltado todo Governo Federal.
Contudo, somente o desejo e a determinação
do Governo não é o suficiente. Mais uma vez é pre ciso afirmar que esta é uma luta que necessita de um
esforço conjunto, um direcionamento comum, por parte
de diferentes segmentos governamentais – numa articu la ção pro du ti va en tre os Po de res Exe cu ti vo, Le gis la tivo e Judiciário e o Ministério Público – e da sociedade
civil em geral, pois só assim conseguiremos, de forma
sus ten tá vel, im por li mi tes às pres sões co ti di a nas da vi olência. Este Plano serve para nos dar as referências e
horizonte de como e para onde desejamos che gar, mas
a con se cu ção de seus re sul ta dos exi ge um com pro misso efetivo de todos.
O momento não é de palavras, mas sim de
ações conjuntas e de compromissos renovados com
o restabelecimento da confiança e do sentimento de
segurança na sociedade.
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O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – V. Exª
será atendida na forma regimental.

construção de um entendimento que, à exceção da
Presidência, trouxe todos os partidos desta Casa.

Concedo a palavra ao Senador Eduardo Siqueira Campos por vinte minutos.

Destaco ainda o fato de que nesta nova Mesa
o próprio Bloco de Oposição tem dois grandes e dignos representantes. Portanto, há de se comemorar
esses avanços!

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL
– TO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
ocupo a tribuna nesta tarde na condição de vice-Líder do nosso Partido, de membro da sua Executiva, de Presidente do Partido da Frente Liberal no
Estado de Tocantins. E muito mais como membro
desta Casa, que passou pela Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização e que
também participou de Comissões designadas pelo
meu Partido, na condição de Senador de um Estado
novo, de um Senador que cumpre a honrosa missão, que nos confiou o povo tocantinense, de re presentar o meu Estado no Senado Federal.
Sr. Presidente, em primeiro lugar, desejo saudar e me referir ao Relatório deste último biênio, publicado pela Presidência da Casa, da Mesa que tanto orgulho deu ao Senado, composta pelo Senador
Antonio Carlos Magalhães, pelo primeiro vice-Presidente, Senador Geraldo Melo; pelo Senador
Ademir Andrade; pelo Senador Ronaldo Cunha
Lima; pelo Senador Carlos Patrocínio, que nos honra como representante do Estado do Tocantins, também, tendo sido 2º Secretário; pelo 3º Secretário,
Senador Nabor Júnior, pelo 4º Secretário, Senador
Casildo Maldaner, e pelos suplentes da Mesa, Senadores Eduardo Suplicy, Lúdio Coelho, Jonas Pinheiro e Marluce Pinto.

Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
quero aqui trazer, analisar, referir-me a esse quadro,
principalmente a cobertura que faz a imprensa deste
momento que o Congresso e o Partido da Frente Liberal estão vivendo, para dizer que não posso, em
absoluto, concordar com a análise que diz que o
Partido da Frente Liberal trabalha neste momento
para isolar nosso companheiro, nosso Presidente, o
ilustre membro deste Parlamento, Senador Antonio
Carlos Magalhães.
Sr. Presidente, o PFL mostrou que estava ligado ao Senador Antonio Carlos Magalhães no momento em que ele travou esse embate que tanto
movimentou esta Casa! Demos essa demonstração!
Não há que se reclamar do PFL e nem de se dizer
que o PFL tem uma estratégia para isolamento. Ao
contrário! No momento mais difícil, houve esta
união. E exatamente dentro disso, Senador Edison
Lobão, Presidente desta Casa nesta sessão, quero
dizer que reina no PFL um sentimento de unidade e
principalmente de espírito de conciliação, de construção e reconstrução, acima de tudo, da nossa unidade partidária, que foi tão bem demonstrada.

Sr. Presidente, esse relatório mostra, em qualquer análise que possa ser feita sobre ele, a eficácia
administrativa, a produção de importantes votações
dos mais diferenciados temas realizados sob esta
administração. Eu considero ter sido uma honra para
qualquer integrante do Partido da Frente Liberal os
resultados desta administração, tão bem reproduzidos no relatório da Presidência. E é a partir daí, Sr.
Presidente, que quero partir para a análise da importância da unidade do nosso partido, da importância dos seus grandes líderes e de uma análise, também, do momento que estamos vivendo e atravessando.

Portanto, afasto preliminarmente, discordo
frontalmente da análise feita de que o Partido da
Frente Liberal busca o isolamento do Presidente
desta Casa que, para nosso orgulho, é companheiro
de Bancada. Obtivemos, como disse, uma união em
torno de S. Exª, de sua luta, embora muitos não
concordassem com a forma, com o jeito, com a franqueza que lhe é peculiar, com sua forma direta de
falar. No Partido não houve queixas, não há culpados, não houve reclamações. Entendo, Sr. Presidente, que nós, do Partido da Frente Liberal, estamos
tendo a oportunidade de reconstruir nosso relacionamento nas duas Casas. Ficamos fora da Presidência da Câmara, tivemos um embate duro no Senado mas, afinal de contas, a eleição foi vencida
pelo voto da maioria absoluta dos membros desta
Casa.

Eu aproveito, Sr. Presidente, para desde já saudar a nova Mesa, e fico muito honrado, Senador
Edison Lobão, de fazer esse pronunciamento quando V. Exª preside esta Casa. Nós participamos da

Aproveito para saudar a nova Mesa, a Presidência e todas as suas secretarias, os suplentes, dizendo que fiquei muito satisfeito ao sentir o tom conciliador das primeiras entrevistas concedidas pelo
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Presidente da Câmara dos Deputados e pelo Presidente do Senado Federal. Ninguém pode imaginar a
construção de uma base de sustentação política
que não passe pelo PFL, Partido que deu contribuição fundamental para a eleição do Presidente Fernando Henrique Cardoso. Não há razão para que
Sua Excelência faça oposição. Por isso, nessa hora,
estaremos todos juntos nos apoiando mutuamente
para o próximo embate eleitoral e, acima de tudo,
buscando e encontrando o nosso caminho nesse
cenário que se avizinha das eleições de 2002.
Como disse, Sr. Presidente, quero saudar, especialmente, o tom conciliador do Presidente eleito
da Câmara dos Deputados e também do Presidente
do Senado; quero ainda saudar alguns atos já praticados que, a meu ver, apontam para o desejo de
acertar, cito especificamente – homenageando todos os demais funcionários –, a recondução do notável e extraordinário servidor desta Casa: Raimundo Carreiro Silva.
Sr. Presidente, não há um Senador que não tenha ficado profundamente orgulhoso, satisfeito com
a recondução desse servidor tão brilhante, tão capaz quanto humilde e atencioso nas nossas atividades diárias. Portanto, saudando a pessoa do Carreiro, saúdo a decisão do atual Presidente e também
os demais funcionários, todos eles tão importantes
para o nosso trabalho; e da mesma forma, Sr. Presidente, a recondução de Agaciel da Silva Maia. Também não encontramos nenhum Senador que não
esteja plenamente satisfeito com o apoio que recebido pela Diretoria-Geral desta Casa.
Sr. Presidente, se alguém imagina que no Partido da Frente Liberal serve a alguém isolar ou não
ter a firme participação do Senador Antonio Carlos
Magalhão como um dos nossos maiores e mais valorosos líderes está enganado. Atravessamos, sim,
todos esses momentos de turbulência, todas essas
dificuldades, mas como disse, estivemos ao seu
lado e não seria agora que deixaríamos de estar, Sr.
Presidente. Afinal de contas, se temos esses Ministérios, se temos peso nesta Casa pelo voto democrático, assim como nos Governos estaduais e nas
capitais, tudo isso devemos aos nossos líderes, à
condução segura que dá o Senador Jorge Bornhausen ao nosso Partido e aos demais integrantes da
nossa Bancada.
Portanto, como membro da Executiva do nosso
Partido, sem ter procuração dos demais membros e
nem mesmo do meu Líder, Senador Hugo Napo-
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leão, quero desta tribuna dizer que, depois de ter
atravessado esse momento de turbulência – as dificuldades se encerraram no momento da eleição das
Mesas das duas Casas –, estaremos juntos, per maneceremos unidos, reconhecendo a valorosa contribuição, a importante construção que deu a esta
Casa o Presidente Antonio Carlos Magalhães. O
que nos serve agora, como membros desta Casa,
independentemente dos Partidos, é vivermos um clima de conciliação, de convivência partidária, apesar
dos antagonismos das idéias, das diferentes po sições, das ideologias. Com o resultado das eleições,
esperamos que fiquem juntos todos os demais problemas a fim de que este Congresso se reafirme perante a opinião pública nacional, para que possamos
dar continuidade às atividades parlamentares e partidárias dentro dos melhores princípios.
Por isso, jamais estaria sendo cogitado no Partido da Frente Liberal qualquer gesto que pudesse
representar ou significar o isolamento de ninguém
menos que a figura do Presidente desta Casa e nosso companheiro.
Entendo a atitude e a análise que fazem os jornalistas. É natural, mas a verdade é que o PFL saberá dar a sua demonstração daquilo que se chama
profissionalismo, porque somos um Partido que se
reúne semanalmente, que busca o aprimoramento
dos seus quadros com cursos, que apóia os diretórios regionais. O nosso Partido é extraordinariamente
bem gerido pelo seu Presidente, como eu já disse. É
um Partido ativo.
Quem sabe não tenham sido bons esses momentos difíceis que passamos junto ao Partido da
Frente Liberal, pois não vejo nenhum dos seus
membros dizendo que vai deixá-lo. Ao contrário, vamos ficar para reconstruir o que for necessário e jamais, em nenhuma hipótese, para isolar ninguém ou
buscar culpados, Sr. Presidente.
Temos muito a comemorar, sim, com este Relatório da Presidência sobre os últimos quatro anos,
sobre o que construímos para este País, sobre as
matérias tão importantes que conseguimos aprovar
nesta Casa, principalmente sob a égide do nosso
Presidente Antonio Carlos Magalhães.
A expectativa que temos para o futuro, o que
desejamos, o que vamos cobrar, o que queremos
para esta Casa é que ela se reafirme, que continue
independente, que prossiga na sua missão de representar os Estados e que os Partidos nela convivam
harmonicamente.
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Sr. Presidente, é dessa forma que entendo. Senador Edison Lobão, os meus cumprimentos a todos
os integrantes da Mesa eleita, que produziu, desde
já, o maior de todos os sinais de que estaremos todos juntos. A Mesa foi, logo após a eleição da Presidência, eleita por acordo de todos os Partidos, por
votação eletrônica e, eu diria, por aclamação simbólica. Esse é o símbolo de que todos os Partidos, a
partir de agora, almejam um só objetivo, têm um só
ideal, que é ver o Congresso Nacional, o Senado
Federal conduzido no espírito de conciliação; no espírito democrático que deixa para trás o que foi a
eleição, mas que nos remete a todos a uma expectativa de que haja efetivamente independência, produtividade e respeito às duas Casas: Câmara dos
Deputados e Senado Federal.
Quero cumprimentar o jovem Deputado Aécio
Neves, que soube se manter à altura, que soube
guardar serenidade, principalmente após a vitória,
quando abraçou nosso Líder, o Deputado Inocêncio
Oliveira.
É desse forma, Senador Mozarildo Cavalcanti,
que entendo devam ser as nossas ações daqui para
frente. Cada um procurando, à sua maneira, dar
uma contribuição para esse processo, para a conciliação, para preservarmos, em primeiro lugar, a nossa instituição.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PFL – RR) – Senador Eduardo Siqueira Campos, V. Exª me permite
um aparte?
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL
– TO) – Aproveito, Senador Mozarildo Cavalcanti, já
que tive a honra de votar em V. Exª para 4º Secretário desta Casa, para conceder o aparte a V. Exª.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PFL – RR) – Senador Eduardo Siqueira Campos, parabenizo V. Exª
pelo oportuno pronunciamento que faz, produzindo
um verdadeiro retrato falado da atuação do nosso
Partido nos momentos que antecederam a eleição,
durante a eleição e posteriormente, na composição
da Mesa. Importante mesmo, como disse V. Exª, é
que não só pensemos, daqui para frente, na melhor
tessitura interna do nosso Partido – que permaneceu unido e com atitudes altas – mas principalmente
que possamos compor melhor o relacionamento entre os diversos Partidos, mostrando à Nação que o
PFL realmente está preocupado com os problemas
que afligem o povo brasileiro. Foi do PFL a iniciativa
de várias medidas que, com certeza, melhorarão a
situação daqueles que mais sofrem, como a luta
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pelo salário mínimo de R$180,00 e pelo Fundo de
Erradicação da Pobreza. Desejamos um PFL sintonizado, caminhando sempre para frente. Apesar da
análise rançosa sobre o nosso Partido de alguns articulistas ainda apegados a um passado de que nem
mais nos lembramos, nós rompemos com esse passado no momento em que fizemos o Partido da
Frente Liberal. Irmano-me ao pronunciamento de V.
Exª. Na 4ª Secretaria, procurarei dar ênfase à união,
ao entendimento e ao trabalho em benefício do povo
do Brasil.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL
– TO) – Agradeço-o, Se nador Mozarildo Caval canti. Nós nos sentimos honrados com a composição
da Mesa, com representantes da Região Nor te, o
Presidente Senador Jader Barbalho e o Senador
Mozarildo Cavalcanti, assim como nos sentimos
felizes com a presença da Região Nordeste, nas
figuras dos Senadores Ronaldo Cunha Lima, Edison Lobão e da Região Centro-Oeste com o nos so
querido Senador Antero Paes de Barros. Temos,
sim, a oportunidade muito grande de ver nossa
Região representada nesta Mesa, Senador Mo zarildo – para nós foi muito importante a eleição de
V. Exª. Aproveito, Sr. Presidente, já que eu fazia,
entre outras coisas, uma saudação ao Relatório
sobre as atividades da Mesa anterior, para saudar
a Mesa eleita. Encontrava-se na Presidência o Senador Edison Lobão, mas eu colho a opor tunidade
neste momento para saudar V. Exª também. Re pito a minha saudação ao tom conciliador das en trevistas a que tive oportunidade de assistir, tanto as
do Presidente da Câmara dos Deputados, quanto
as de V. Exª, que nos remetem a uma conciliação
na Casa e que deixam para trás os momentos da
eleição. Pela própria representatividade da Mesa
eleita com V. Exª, temos a certeza de que o nosso
PFL vai estar, unido, dando a sua contribuição.
Entendo ainda mais: que nós não teremos na base
do Governo outra situação que não a do aperfeiçoamento das nossas relações.
Portanto, desejo, a V. Exª e a todos os representantes da Mesa, que tenham êxito na sua missão, que consigam aquilo que foi manifestado na
plataforma apresentada da tribuna, que consigam
efetivamente executá-la, que tenham êxito contando
com a participação de todos os Partidos, de todos
os integrantes desta Casa para que todos os objetivos sejam alcançados.
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Quero aproveitar, Senador Jefferson Péres, a
presença de V. Exª para saudá-lo também. Tive
oportunidade de, pessoalmente, em sua residência,
dizer-lhe o que afirmei em um aparte ao discurso
em que V. Exª lançava sua plataforma para a candidatura à Presidência do Senado, ou seja, que nenhum resultado seria ruim para sua biografia, tamanho o respeito e a admiração que V. Exª tem de todos os integrantes da Casa. Dignifica V. Exª este
Parlamento. É uma das maiores capacidades in telectuais. E eu tenho certeza absoluta e guardo em
mim a esperança de que V. Exª, ao contrário de receber o resultado como adverso, tenha considerado
esse mais um estímulo para continuar a relatar importantes matérias, que continue a participar ativa e
intensamente dos trabalhos desta Casa e que continue a nos permitir desfrutar da serenidade e da dignidade que V. Exª carrega em sua biografia.
Era isso, Sr. Presidente, o que tinha a dizer
desta tribuna nesta tarde, na certeza de que o Partido da Frente Liberal saberá encontrar o caminho da
unidade, dando sua contribuição dentro do Senado
para a Nação brasileira.
Muito obrigado. Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Se nador Eduardo Siqueira Campos, em meu nome e em
nome da Mesa, recolho gratificado as manifestações
de apreço por parte de V. Exª.
Durante o discurso do Sr. Eduardo Siqueira Campos, o Sr. Edison Lobão, 1º
Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Jader Barbalho, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Concedo a palavra ao nobre Senador Jefferson Péres.
O SR. JEFFERSON PÉRES (Bloco/PDT –
AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena dores, antes de mais nada, o meu agradecimento
pela manifestação do Senador Eduardo Si queira
Campos. Que S. Exª esteja certo de que o pro cesso de sucessão do Senado não me arranhou a
alma em nada. Continuo o mesmo, sempre sem
nenhuma mágoa de quaisquer dos colegas, porque sei que esta é uma casa política e aqui o voto
é determinado por injunções políticas. Isso é algo
natural numa casa legislativa.
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Sr. Presidente, serei muito breve, mas eu não
poderia deixar de vir à tribuna para registrar o meu
espanto pelo fato assustador que ocorreu de ontem
para hoje no Estado de São Paulo: aquela rebelião
múltipla em 29 presídios, com saldo de 12 mortos.
Foi uma ação planejada, articulada, sincronizada
por um comando criminoso, implantado dentro do
sistema penitenciário daquele grande Estado.
Como os preparativos, os planejamentos e as
articulações para um fato desse pode ter passado
despercebido à Secretaria de Segurança de São
Paulo? Falo em São Paulo, mas posso generalizar
essa situação para todo o Brasil. Não existe um serviço de informação. Celulares são apreendidos num
dia e, no dia seguinte, são substituídos nas celas. O
sistema de segurança está todo corrompido. Os
guardas são subornados sistemática e rotineiramente pelos presidiários. Isso me parece a culminação
de um processo de deterioração do Estado, do poder público no campo da segurança.
Isto é assustador. Está havendo uma falência
no sistema de segurança no Brasil e a criminalidade, organizada ou não, vai numa escalada que não
se sabe onde vai terminar.
Sr. Presidente, para não me deter muito neste
fato, faço um apelo a V. Exª, que acaba de assumir a
Presidência do Congresso Nacional, ar ticule-se com
o Poder Executivo para que, mais do que o Plano de
Segurança, que foi lançado e até hoje não implantado, se dê prioridade máxima, absoluta para este
problema. Educação, saúde, saneamento básico,
tudo isso parecerá inútil se a sociedade brasileira se
desagregar com o desaparecimento do manto protetor do Estado sobre todos os cidadãos.
É um apelo que faço a V. Exª, que, com a sua
capacidade de liderança, há de, certamente, levar
a cabo logo no início da sua gestão. Mu ito obri gado.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Senador Jefferson Péres, a Presidência da Casa manifesta a sua concordância e, também, a sua pre ocupação com o episódio. Levarei ao Senhor Pre sidente da República a preocupação do Senado Federal em relação à dimensão al cançada por esse
episódio de segurança pública do Sistema Penal
Brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Sobre
a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º Secretário, Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – O requerimento contém subscritores em número suficiente para constituir a Comissão Parlamentar de Inquérito, nos termos do art. 145 do Regimento Interno. Será
publicado para que produza os devidos efeitos.
Para a Comissão Parlamentar de Inquérito
constituída, a Presidência fará, oportunamente, as
designações de acordo com as indicações que receber das Lideranças.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – A palavra está facultada. (Pausa)
Não há mais oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs.
Senadores que constará da sessão deliberativa or dinária de amanhã, a re a li zar-se às 14 ho ras e 30 mi nu tos, a seguinte
ORDEM DO DIA
Às 15h30min
1
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 120, DE 2000
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to Legislativo nº 120, de 2000 (nº 337/99, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza o Mo vimento Comunitário pela Ci da da nia a exe cu tar ser viço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ma na us,
Estado do Amazonas, tendo
Parecer favorável, sob nº 870, de 2000, da Comissão de Educação, Relator: Senador Luiz Otávio.
2
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 148, DE 2000
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to Legislativo nº 148, de 2000 (nº 336/99, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Beneficente Senhora Santana a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Cansanção, Estado da Bahia, tendo
Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.007, de 2000, da Co missão de Educação, Relator: Senador Djalma Bessa, com abstenção do Senador Geraldo Cândido.
3
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 172, DE 2000
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo nº 172, de 2000 (nº 356/99, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária dos Trabalhadores de Boa Saúde a executar serviço de radiodifusão comunitáriana cidade de Boa
Saúde, Estado do Rio Grande do Norte, tendo
Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.244, de 2000, da Co missão de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Agne lo Alves.
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4
REQUERIMENTO Nº 605, DE 2000
Votação, em turno único, do Requerimento nº
605, de 2000, do Se na dor Ro meu Tuma, so li ci tan do a
retirada, em caráter definitivo, do Projeto de Lei do
Senado nº 95, de 2000, de sua autoria.
5
REQUERIMENTO Nº 614, DE 2000
Votação, em tur no úni co, do Re que ri men to nº 614,
de 2000, do Senador Hugo Napoleão, solicitando, nos
ter mos re gi men ta is, que so bre o Pro je to de De cre to Legislativo nº 42, de 2000, além da Comissão constante
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Está
encerrada a sessão.
(Le van ta-se a ses são às 15 ho ras e 57 mi nu tos.)
ATA DA 1ª REUNIÃO PREPARATÓRIA
REALIZADA EM 14 DE FEVEREIRO DE 2001
(Publicada no DSF de 15 de fevereiro de 2001)
RETIFICAÇÃO
Nas páginas 00829, na segunda coluna, o Ofício OF. Nº/LPSDB,
Onde se lê:
“Brasília, de de 2001
À publicação em 14-2-2001
Exmº
Senador Jader Barbalho
DD. Presidente do Senado Federal
Brasília – DF
Senhor Presidente,
Dirigimo-nos a V. Exª para comunicar que os
membros do PSDB, com assento nesta Casa, decidiram reconduzir o Senador Sérgio Machado para o
cargo de Líder da Bancada do Partido da Social Democracia Brasileira no biênio 2001/02.
Aproveitamos a oportunidade para renovar a V.
Exa. protestos de consideração e apreço. – Senador
Alvaro Dias – Senador Luiz Pontes – Senador
Antero Barros – Senador Ricardo Santos – Senador Osmar Dias – Senador Geraldo Melo – Senador
Pe dro Piva – Senador José Ro ber to Arru da – Se na dor Romero Jucá – Senador Lúcio Alcântara – Senador Teotônio Vilela – Senador Lúdio Coelho –
Senador Sérgio Machado.
Brasília, 13 de fevereiro de 2001. – À publicação
em 14-2-2001."
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Ata Da 3ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 20 de fevereiro de 2001

3ª Sessão Legislativa Ordinária Da 51ª Legislatura

Presidência dos Srs. Jader Barbalho, Edison Lobão e Antonio Carlos Valadares.
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.

Alberto Silva – Alvaro Dias – Antero Paes de
Barros – Antonio Carlos Magalhães – Antônio Carlos Valadares – Arlindo Porto – Bello Parga – Bernardo Cabral – Carlos Bezerra – Carlos Patrocinio –
Carlos Wilson – Casildo Maldaner – Djalma Bessa –
Edison Lobão – Eduardo Siqueira Campos – Emília
Fernandes – Fernando Matusalém – Francelino Pereira – Freitas Neto – Geraldo Althoff – Geraldo Cândido – Geraldo Melo – Gerson Camata – Gilberto
Mestrinho – Gilvam Borges – Heloísa Helena –
Hugo Napoleão – Jader Barbalho – Jefferson Peres
– João Alberto Souza – Jonas Pinheiro – Jorge Bornhausen – José Agripino – José Alencar – José
Eduardo Dutra – José Jorge – José Roberto Arruda
– Juvêncio da Fonseca – Lauro Campos – Leomar
Quintanilha – Lúcio Alcântara – Lúdio Coelho – Luiz
Otávio – Luiz Pontes – Maguito Vilela – Maria do
Carmo Alves – Marluce Pinto – Mauro Miranda –
Moreira Mendes – Mozarildo Cavalcanti – Nabor Júnior – Ney Suassuna – Nilo Teixeira Campos –
Osmar Dias – Paulo Hartung – Paulo Souto – Ramez Tebet – Renan Calheiros – Ricardo Santos –
Roberto Freire – Roberto Requião – Roberto Saturnino – Ronaldo Cunha Lima – Sérgio Machado – Teotônio Vilela Filho – Tião Viana – Valmir Amaral –
Wellington Roberto

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A lista
de presença acusa o comparecimento de 68 Srs.

O Sr. 1º Secretário, Senador Carlos Wilson,
procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:

EXPEDIENTE
– Ofício da Câmara dos Deputados
Nº 407/2000, de 21 de dezembro último, comunicando a aprovação da Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 47, de 2000 (nº 3.156/2000,
naquela Casa), de iniciativa do Presidente da República, que altera dispositivos da Lei nº9.294, de 15 de
julho de 1996, que dispõe sobre as restrições ao uso
e à propaganda de produtos fumígeros, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos agrícolas, e sua remessa à sanção em 21 de dezembro
de 2000.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – O Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário, Senador Carlos Wilson.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O re que rimento lido será sub me ti do à de li be ra ção do Plenário
após a Ordem do Dia, nos ter mos da alí nea b, in ci so I,
do art. 255 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Presidência comunica ao Plenário que recebeu o Recurso
nº 1, de 2001, interposto no prazo regimental, no sen tido de que seja submetido ao Plenário o Projeto de
Lei do Senado nº 75, de 2000, de autoria do Senador
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Arlindo Porto, que altera a Lei nº 5.889, de 8 de junho
de 1973, que estitui normas reguladoras do trabalho
rural e dá outras providências.
A matéria ficará perante a Mesa durante cinco
dias úteis, para recebimento de emendas, de acordo
com o dis pos to no art. 235, II, c, do Re gi men to Inter no.
É o seguinte o recurso encaminhado:
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O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Esgotou-se on tem o pra zo pre vis to no art. 91, § 3º, do Re gi mento Interno, sem que tenha sido interposto recurso
no sentido da apreciação, pelo Plenário, das seguintes matérias:
– Projeto de Lei do Senado nº 27, de 1999, de
autoria do Senador Bernardo Cabral, que altera os
arts. 338, 340, 342 e 344 da Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916 (Código Civil), referentes a investigação de paternidade;
– Projeto de Lei do Senado nº 101, de 1999, de
autoria da Senadora Emilia Fernandes, que dispõe
so bre a obri ga to ri e da de de ma nu ten ção de pron tuá rios médicos e seu acesso por pacientes;
– Projeto de Lei do Senado nº 319, de 1999, de
autoria do Senador Edison Lobão, que acrescenta
dis po si ti vo à Lei nº 3.268, de 30 de se tem bro de 1957,
que ”dispõe sobre os conselhos de medicina e dá ou tras providências;
– Projeto de Lei do Senado nº 379, de 1999, de
autoria do Senador Arlindo Porto, que altera os arts.
15 e 17 do Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de
1966, que ”dis põe so bre o Sis te ma Na ci o nal de Se gu ros Privados, regula as operações de seguros e resseguros e dá outras providências“;
– Projeto de Lei do Senado nº 454, de 1999, de
autoria do Senador Osmar Dias, que revoga a alínea
”d“ do inciso XII do art. 9º da Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996, que institui o Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte – Simples, contra as pessoas jurídicas dedicadas ao ramo
da publicidade e propaganda;
– Projeto de Lei do Senado nº 460, de 1999, de
autoria do Senador Arlindo Porto, que altera o art. 20
do Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de 1966,
que ”dispõe sobre o Sistema Nacional de Seguros
Privados, regula as operações de se gu ros e res se guros e dá outras providências“, para incluir en tre os se guros obrigatórios o seguro de garantia das obrigações das administradoras de consórcios;
– Projeto de Lei do Senado nº 601, de 1999, de
autoria do Senador Luiz Pontes, que dispõe sobre
isenção de custos na emissão do CPF para desempregados e cidadãos de baixa renda;
– Projeto de Lei do Senado nº 617, de 1999, de
autoria do Senador Paulo Hartung, que altera o caput
do art. 2º do De cre to-Lei nº 9.760, de 5 de se tem bro de
1946, atualizando o conceito de terrenos de marinha;
– Projeto de Lei do Senado nº 11, de 2000, de
au to ria da Se na do ra Lu zia To le do, que al te ra o in ci so I
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do art. 473 da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943;
– Projeto de Lei do Senado nº 119, de 2000, de
autoria do Se na dor Ro me ro Jucá, que de no mi na ”Rodovia Francisco Gouveia Leite“, trecho da BR 210;
– Projeto de Lei do Senado nº 170, de 2000, de
au to ria do Se na dor Ra mez Te bet, que al te ra dis po si tivo da Lei nº 7.116, de 29 de agosto de 1983, para tor nar gratuita a emissão de carteira de identidade no
caso que menciona;
– Projeto de Lei do Senado nº 183, de 2000, de
autoria da Senadora Marina Silva, que altera o art.
164 da Consolidação das Leis do Trabalho para dispor sobre a nova composição das Comissões Internas de Prevenção de Acidentes – CIPA e dá outras
providências; e
– Projeto de Lei do Senado nº 261, de 2000, de
au to ria do Se na dor Agne lo Alves, que de no mi na ”Vi a du to Tram po lim da Vi tó ria“ o vi a du to lo ca li za do no entroncamento das rodovias BR-101 e BR-304 (B), no
Município de Parnamirim, no Estado do Rio Grande
do Norte.
Tendo sido aprovados terminativamente pelas
Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania, de
Assuntos Sociais, de Assuntos Econômicos e de
Educação, os Projetos de Lei do Senado nºs 27, 101,
319, 379, 454, 460, 601 e 617, de 1999; 119, 170, 183
e 261, de 2000, vão à Câmara dos Deputados.
O Pro je to de Lei do Se na do nº 11, de 2000, re je itado terminativamente pela Comissão de Assuntos
Sociais, vai ao Arquivo.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – V. Exª
tem a palavra pela ordem.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Sr.
Presidente, solicito minha inscrição para uma comunicação inadiável, no momento oportuno.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Na prorrogação da Hora do Expe di en te, V. Exª terá as se gu rado o uso da palavra, por cinco minutos, para uma comunicação inadiável, nos termos do art. 158, § 2º, do
Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao Senador Bernardo Cabral.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, os jornais es-
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tam pam, as rá di os di vul gam e as emis so ras de te le vi são vêm registrando o pro ble ma car ce rá rio no País, a
sua falência, os pavorosos depósitos de presos que
são as penitenciárias brasileiras. Começa-se a analisar esse problema como se fosse uma coisa acidental, como se, de uma hora para outra, irrompesse
País afora um conluio, um acerto entre determinados
segmentos para mostrar a falência do Estado, a di ficuldade na ressocialização do indivíduo, a finalidade
da pena.
Eu não quero, Sr. Presidente, ocupar esta tribuna para abordar um assunto que, além de ter uma
gravidade imensa, poderia apenas atacar o acessório, desprezando o essencial.
Mu i tos anos atrás, por vol ta de 1981, o en tão Mi nistro da Educação foi convidado pelo Presidente da
Ordem dos Advogados do Brasil para comparecer à
sede daquela instituição, na época no Rio de Janeiro.
Esse Ministro da Educação, que foi, a meu juízo, um
dos melhores titulares da Pasta de Educação, não
obstante ser um militar – para alguns, sinônimo de
que não estaria com a cons ciên cia vol ta da para o pro blema do ensino –, teve uma participação notável, al ta men te es cla re ce do ra. Re fi ro-me ao Ge ne ral Ru bem
Ludwig.
Posso afirmar isso, Sr. Presidente, porque era
eu o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil e
o que se discutia era o cerne, o essencial do que hoje
é o acessório: o problema dos cursos jurídicos. E eu
chamava a atenção do Ministro Rubem Ludwig para
as chamadas faculdades de fim de semana, que preparavam os seus matriculados às vezes num ônibus,
distribuindo apostilas, e, ao final, outorgavam-lhes di plomas de bacharel. A partir daí, iam ser advogados,
que redigiriam mal, postulariam pior, gerando o que
estamos vendo hoje: pessoasinabilitadas para certos
car gos em que a exi gên cia é ser ba cha rel em Di re i to.
Relatei ao Ministro Ru bem Lud wig, que era ga ú cho de nas ci men to, a exis tên cia de uma des sas fa cul dades de fim de semana em seu Estado, e ele prontamente a fechou. A partir daí, começava-se a brigar
por um ensino jurídico melhor.
Veja V. Exª que, na direção das penitenciárias,
nas ad mi nis tra ções, ge ral men te pro cu ra-se pôr um bacharel em Direito ou um advogado, enfim, alguém que
tenha conhecimento das lides forenses. Sobretudo se
considerarmos que há um poder cuja exigência fundamental para nele se ingressar é ser bacharel em Direito. Sem isso, não se faz carreira no Poder Judiciário.
Venho à tribuna, Sr. Presidente, porque creio
que essa matéria não pode ser, em nenhum instante,
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abordada com demagogia, tão ao feitio daqueles que
gostam de buscar as primeiras páginas do jornal as
manchetes escandalosas, e aproveito para fazer um
alerta sobre os chamados cursos de Direito e ensino
jurídico, sobretudo nas grandes capitais.
Veja V. Exª que a proliferação de cursos é tão
fantástica que o Brasil, hoje, tem 380 cursos de Direito. O que é mais gra ve é que 150 des ses cur sos fo ram
criados nos últimos quatro anos e abrigam cerca de
230 mil alunos.
A pesquisa que trago para a conferência do Ple nário foi realizada pela Ordem dos Advogados do
Brasil, a todos os títulos insuspeita, porque detém
uma comissão de estágios, o Exame de Ordem, faz o
acompanhamento de cursos jurídicos e tem lutado
por um ensino jurídico de melhor qualidade.
Essa pesquisa revela que 55% – mais da metade – desses cursos de Di re i to têm or ga ni za ção di dá tico-pedagógica insuficiente. Observe este alarme, Sr.
Presidente: 88,89% das faculdades municipais têm
resultados sofríveis na sua infra-estrutura. Sofríveis,
não são nem regulares! Pois bem: 66,14% das escolas particulares têm infra-estrutura regular ou insuficiente.
Vejam que aquela bandeira de que todas as faculdades particulares são melhores esbarra nesse
dado, porque mais da metade, 66,14%, tem infra-estrutura irregular ou insuficiente. E o que é mais
grave: 46,15% dos cursos nas universidades federais
– é ain da a pes qui sa que re ve la – es tão em con di ções
insatisfatórias. Para finalizar, diz a OAB: 31,43% dos
cur sos es ta du a is es tão em con di ções in sa tis fa tó ri as.
Ora, esse é um alar me que se faz à so ci e da de so bre as pessoas que vão estarexatamentefreqüentando
esses cursos e que sairão de lá despreparadas.
Aqui, devo registrar que esses cursos devem
passar pelo crivo da OAB; e ela, como organização,
Sr. Presidente, só conseguiu autorizar 34% de novos
cursos. Isso demonstra que esses bacharéis estão
saindo despreparados, que o ensino jurídico não foi
devidamente observado por quem de direito, porque,
já há muitos anos, o nosso grande San Tiago Dantas,
que foi membro deste Parlamento, numa aula magna
que dava na Universidade Federal, chamava a atenção para o fato de que a crise brasileira passava pela
universidade.
Ora, o que es ta mos ven do, Sr. Pre si den te? Com
esse índice, com essa estatística, com esse caminho
apontado pela Ordem dos Advogados do Brasil, estamos vendo que o verdadeiro objetivo da educação ju rídica deve ser o desenvolvimento do raci o cí nio ju rí di-
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co. Não se pode imaginar – e esta é a minha preocupação –, com a qualidade dos trabalhos que são
apresentados pelos cursos jurídicos brasileiros, que
se esteja a colocar no País pessoas habilitadas para
o seu comando. E vemos isso inclusive nos últimos
re sul ta dos dos exa mes para ju í zes fe de ra is e es ta dua is, o que é uma ter rí vel sen sa ção de in fe ri o ri za ção.
O que é mais gra ve é que Di re i to é um cur so que
irriga para várias funções. Veja, Sr. Presidente, que o
bacharel em Direito vai ser advogado, juiz, promotor
ou de fen sor pú bli co, mas há uma ir ri ga ção para as vá rias qualificações, o que não ocorre com nenhuma
outra profissão. Nenhuma! É por isso que tenho dito
sem pre que o ad vo ga do é o ci rur gião plás ti co do fato.
O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – Permite-me V. Exª um aparte?
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Ouço V. Exª, Senador Ney Suassuna.
O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – Senador
Ber nar do Ca bral, V. Exª está co ber to de ra zão. Cer tas
profissões são generalistas, dão uma formação genérica que per mi te ao ci da dão ocu par qual quer po si ção,
e com o raciocínio lógicodesenvolvido. A advo ca cia é
uma dessas. A segunda, mas numa posição menor,
eu diria que é o administrador. O médico, por exemplo, quando se especializa, estreita o seu horizonte,
embora se aprofunde naquela área. O que me preocu pa é que essa ca rên cia que V. Exª está men ci o nan do não ocor re ape nas na ad vo ca cia; ela está ocor ren do também em outras profissões, em que o problema
imediato é até maior, como é o caso, por exemplo, da
Medicina. Temos que revisar, com toda certeza, os
currículos. Nós, latinos, temos mania do verniz: uma
grande extensão com pouca profundidade. É muito
bom para a cultura geral, mas é muito ruim para a es pecialização. No caso específico a que V. Exª se refere, da área jurídica, con cor do com V. Exª que é ne ces sário dar uma olha da no cur rí cu lo e ve ri fi car esse pro blema junto com a OAB. Nesse ponto, os advogados,
como V. Exª, Senador Bernardo Cabral, levam uma
vantagem muito grande, porque têm um órgão extremamente atuante. A OAB é extremamente atuante.
Tenho prestado atenção nisso. Aliás, é uma das poucas instituições – a Medicina parece-me que agora
também está fazendo isso – que pode dizer ”não“ às
novas escolas e que também exige um exame posteri or para per mi tir o exer cí cio da pro fis são. Por tan to, ao
aparteá-lo, quero concordar com V. Exª em relação à
necessidade dessa melhor adequação; concordar
com a generalidade dessa profissão importante. Se
pudessem todos os brasileiros ser advogados, me-
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lhor seria, porque as pessoas teriam a sua capacidade melhorada, num currículo que leva à lógica. Mas,
com toda a certeza, para o caso específico da profissão, precisamos ter esse repasse mencionado por V.
Exª. Muito obrigado.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Se nador Ney Suassuna, V. Exª falou na Medicina, e inclusive fez um exame panorâmico de que isso ocorre
em quase todas as profissões. Mas vamos nos ater à
Medicina: o médico pode dizer – e há vários aqui no
Senado – que é a sua profissão que consegue dar a
vida; mas a única coisa que dignifica a vida é a liberdade, e essa só o advogado pode conseguir. Sem ele
no patrocínio daquilo que se há de considerar mais
nobre, não se pode falar em liberdade. Porém, veja V.
Exª: se a liberdade dignifica a vida, o mau profissional
ou o despreparado pode, amanhã, no patrocínio do
seu cli en te, aca bar de i xan do que ele fi que numa mas mor ra por tem pos e tem pos, por que lhe fal tou qua li da de para atuar nesse difícil caminho. E V. Exª sabe que
a ad vo ca cia é a úni ca das pro fis sões a que se per mi te
penetrar no sacrário inexplorado da alma humana. É
capaz de o cliente dizer ao seu patrono, ao seu advogado, aquilo que não diz numa confissão religiosa.
O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – Senador
Bernardo Cabral, per mi ta-me di zer esta fra se: como é
bom ouvir V. Exª!
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – V.
Exª, quando fala, Senador Ney Suassuna, também
faz com que o Senado lhe ouça, e procuro seguir-lhe
os pas sos, ain da que com um pou co mais de cal ma.
Sr. Presidente, na hora em que o advogado des preparado é o patrono de uma causa que envolva o
lado financeiro, ou seja, que defenda o patrimônio, e
ele per de a ques tão, lá na fren te, nos tri bu na is su pe ri ores, um outro advo ga do me lhor, em grau de recurso,
pode reparar. Mas, na vida, não. Com a liberdade, é
impossível fazê-lo.
Por isso, Sr. Presidente, venho à Casa para
mostrar que temos que ir à raiz do problema. E a raiz
do problema é esta: não es tão sen do pre pa ra dos profissionais à altura do seu desempenho.
É por isso que reclamam que os juízes, no passado, só falavam nos autos e, hoje, falam fora deles.
Como mu i to bem dis se, ou tro dia, o Pre si den te do Su perior Tribunal de Justiça, Ministro Paulo Costa Leite,
a ne ces si da de é enfrentar. Ele não pode é fazê-lo nas
causas que julga.
É por isso, Sr. Pre si den te, que vão aqui al gu mas
sugestões que me permito fazer, que é mais ou menos o que pensamos quase todos nós – e acho que a

448

ANAIS DO SENADO FEDERAL

maioria esmagadora do Plenário é de advogados.
Queiram ou não queiram, como eu dizia ainda há
pouco, é a única profissão que permite conceder
aquilo que mais dignifica a vida, que é a liberdade.
Por isso mesmo, Sr. Presidente, há a idéia – e penso
que o Senado deveria incorporá-la – de que todos
precisamos exigir:
1º – qualificação dos professores de certas faculdades;
2º – integração entre a Ordem dos Advogados
do Brasil e as instituições de ensino jurídico;
3º – uma edu ca ção ju rí di ca que pos sa con ce i tuar com clareza o seu fim;
4º – o preparo, o desenvolvimento e o desempenho do raciocínio jurídico, sob pena de haver uma
mera re pro du ção das dis ci pli nas do Di re i to. O ci da dão
aprende aquilo, começa a repeti-lo, não raciocina,
não desenvolve, não aponta caminhos, não indica so luções.
Não é possível, Sr. Presidente, que numa hora
em que se vê essa grita enorme, quando certos responsáveis vão à televisão, a única coisa que exista
seja o deixar para depois para ver como fica.
Por isso, Sr. Presidente, acho, penso, entendo
que o profissional do Direito precisa raciocinar, precisa sen tir o fe nô me no ju rí di co. Ele, so bre tu do, deve ter
consciência do que se passa em derredor.
Não é possível – e quero que este seja o fecho
do meu discurso – que se pense sempre no assassino, desprezando-se a vítima. Nunca, Sr. Presidente,
se podem esquecer os familiares que sentiram o dra ma da per da de um pa ren te seu – e falo mu i to à von tade porque tive um irmão brutalmente assassinado,
sei o que é sentir na pele isso. O Estado não se pode
descurar da responsabilidade– que é sua – de pre parar profissionais à altura de desempenhar o seu
car go, sob pena de não ver mos ne nhum fu tu ro de li ne ado, Sr. Presidente.
O Sr. Antonio Carlos Valadares (PSB – SE) –
Permite-me V. Exª um aparte?
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Antes de concluir, peço permissão à Presidência,
pois sei que o meu tem po já está es go ta do, para ou vir
o nos so emi nen te Se na dor Anto nio Car los Va la da res.
O Sr. Antonio Carlos Valadares (PSB – SE) –
Senador Bernardo Ca bral, V. Exª, com a de sen vol tu ra
conhecida por todos nós, está abordando um tema da
mais alta importância, que diz respeito à formação
dos advogados. Segundo V. Exª afirma, e estamos in teiramente de acordo, ela é da mais alta relevância
para a re gu la ri za ção do Sis te ma Pe ni ten ciá rio do Bra-
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sil. Além dis so, V. Exª abor dou ou tro as pec to: o ad vo gado cuida da liberdade, luta pela liberdade de seu
cliente, que é um direito garantido pela democracia,
pelo Direito; afinal de contas, mesmo o assassino
mais cruel, pela nossa Constituição, tem o direito de
pleitear na Justiça a sua liberdade ou um tratamento
mais humano. Há um outro aspecto que V. Exª não
abordou mas já deve tê-lo feito em outros discursos,
que é o da vida do preso. Na semana passada, assistimos estarrecidos a um trágico noticiário no Estado
do Ser gi pe. O Po der Pú bli co é obri ga do a as se gu rar a
qualquer pessoa, por mais cruel que seja, o direito
não só à liberdade como também à vida. Como a
pena de morte não foi instituída no Brasil, matar sete
presos, como foi feito na semana passada no Estado
do Ser gi pe, é um ato de cru el da de. À re ve lia do Di re i to, dos ditamesconstitucionais e da própria Justiça, a
polícia se arvorou o direito de matar sete presos que
estavam fugindo. Dois não morreram porque conseguiram sair do local e, depois, relataram o massacre.
É lamentável, nobre Senador Bernardo Cabral, que
um fato como esse tenha acon te ci do em ple na de mocracia, quan do es ta mos vi ven do não ape nas para tra balhar em função da liberdade do cidadão que a merece. Todos, indistintamente, merecem a vida e sete
pessoas foram trucidadas barbaramente pela polícia
no Estado de Sergipe. Até o presente momento, não
conhecemos a finalização desse massacre horroroso, ou sequer o processamento dos seus culpados.
Então, acho que essa é uma questão não apenas da
área advocatícia, pois é realmente importante para
impulsionar a modernização do Sistema Penitenciário no Brasil e também para evitar que a crueldade
aconteça dentro dele. Quero parabenizar V. Exª e dizer que estou inteiramente de acordo que as faculdades em nosso Brasil, não só as pú bli cas como as par ticulares, devam privar pela valorização da formação
estudantil e advocatícia, oferecendo ao País profissionais capazes de defender à altura as causas que
abraçam.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Senador Antonio Carlos Valadares, é claro que os
agradecimentos estão feitos pela sua companhia,
mas V. Exª, logo ao início da sua manifestação, re gistrava que, pelo menos neste instante, eu não havia
abordado o problema da vida do preso. Saiba V. Exª
que, ao longo deste meu pronunciamento, eu estava
sen tin do que nele ha via uma la cu na. Eu olha va para o
Senador Edison Lobão e me dava conta de que havia
esse vazio a preencher quando V. Exª me socorreu
com esse aparte. Já não há mais lacuna. V. Exª a pre -
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enche quando fala na vida do preso, quando reclama.
Portanto, saio tranqüilo da tribuna.
Veja V. Exª, Sr. Pre si den te, como eu, que pen sa va pudesse sair daqui, ainda que palidamente, não
resolvido, saio com o colorido do aparte de S. Exª.
Encerro, Sr. Presidente, deixando na mente de
todos o problema da for ma ção ju rí di ca de cada pro fissional.
O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PFL – MS) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Concedo a palavra ao Senador Juvêncio da Fonseca, pela
ordem.
O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PFL – MS.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor) – Sr. Pre si den te,
gostaria de me inscrever para uma comunicação ina diável.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Na pror ro ga ção da Hora do Expe di en te, V. Exª terá as se gu ra do o uso da palavra por 5 minutos.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Concedo a palavra ao Senador Ney Suassuna, por permuta
com o Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, por 20 mi nu tos.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nesta semana todos nós tomamos um susto ao ver as penitenciárias
do Estado de São Paulo, que deveriam estar cuidando de melhorar as condições psicológicas, sociais e
educacionais dos apenados, de repente se transformarem, num mesmo momento, em fulcro de tensão,
te mor e pre o cu pa ção para toda a Na ção. To dos nós fi camos pasmos – ação coordenada, fulminante, dig na de qual quer For ça Arma da – e co me ça mos a nos
perguntar o que nos levou a isso.
Não res ta dú vi da, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se nadores, de que podemos apresentar parcelas de
culpa em muitos itens, a começar pela educação. Se
ela fosse melhor, com toda certeza teríamos cada cidadão brasileiro cumprindo o seu dever e solicitando,
pedindo, exigindo os direitos que tem em relação ao
Estado.
Talvez pela carência nessa área, temos um segundo item também muito importante: a Justiça não
tem celeridade, e concordei com o Senador Bernardo
Cabral. No entanto, muitas vezes, nesse assunto,
pensamos apenas no advogado, mas eu, quando fui
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos
procurei verificar como andava a Justiça quanto aos
seus seg men tos, seja a Jus ti ça Co mum, seja a Fe de -
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ral. Espantei-me com o resultado, porque nem sendo
super-homens S. Exªs conseguiriam fazer Justiça
com eficiência e eficácia. Sr. Presidente, são milhões
de processos que entulham os Tribunais! Por mais
que um juiz tente ser eficaz e eficiente jamais conseguiria, até porque, hoje, temos uma processualística
que trabalha no sentido de soluções mais demoradas.
Sr. Presidente, em primeiro lugar, vou me referir
à Educação e, em segundo, à Justiça. Pobre do País
que não tem Justiça atuante, porque tudo se degringola. A Educação é um elemento exponenciador da
qua li da de hu ma na. Quem tem edu ca ção se ves te melhor, se alimenta melhor, cuida melhor de sua habitação, en fim, to das as ne ces si da des bá si cas me lho ram
quando a educação é aprimorada. E em relação à
Justiça, sabemos que ela reflete intensamente no te cido social.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a Justiça
é um ou tro item que de ve mos cor ri gir o mais de pres sa
possível. Não quero, aqui, culpar o juiz por isso, mas
devemos cuidar dos Códigos. Vejam V. Exªs que há
Códigos dos anos 30; há outros que tramitam há 12
anos! Um outro ponto que merece nosso cuidado é a
formação do advogado. Outro é essa processualística.
Devemos nos preocupar com as vantagens da
globalização, mas também com suas desvantagens.
Na verdade, esse processo tem trazido exemplos e
itens perniciosos à sociedade, como no caso da droga. A globalização tem generalizadoas drogas, não a
maconha e a cocaína, mas outras drogas sintéticas
que estão causando enormes danos e contagiando a
sociedade.É um círculo vicioso: edu ca ção fra ca; jus tiça fraca; globalização trazendo mais problemas; Códigos precisando de reformas e sistema penitenciário
corrompido.
Sr. Presidente, não poderíamos e nem deveríamos ter misturado presos políticos, treinados para a
guerrilha, com criminosos comuns. Daí surgiram os
co man dos, que se es pa lha ram pelo Bra sil, com téc ni ca, agi li da de e dis ci pli na como se fos sem or ga nis mos
militares. Hoje, o crime domina até aqueles que deveriam combatê-lo: a própria polícia.
A penitenciária deixou de ser uma casa de correção e passou a ser uma universidade do crime. Po bre do criminoso comum que vai para a penitenciária!
Ele sai de lá escolado para qualquer tipo de crime, in clusive fazendo parte de uma das facções existentes
dentro das penitenciarias, caso queira sobreviver. O
problema é sério.
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Há algum tempo apresentei um pacote contra a
violência. Eu dizia naquela época que deveríamos ter
uma série de itens para tentar inibir a violência que
cresce rapidamente. Façamos uma reflexão sobre a
vi o lên cia e onde ela co me ça. Ela nas ce, na sua ma i o ria, nas casas hu mil des. E por quê? Por que o sis te ma
e as leis econômicas tão duras levam grandes massas ao desemprego ou ao subemprego. E, na casa
que falta pão, começa a violência da palavra. A palavra tem mu i ta for ça. Vai num cres cen te a dis cus são, e,
de repente, essas crianças já não estão em suas casas; estão nas ruas. Lá, a violência continua, só que
de uma outra forma. Vêm as ilusões causadas pela
droga: cheira cola, toma merla, fuma o craque e, a
partir daí, passa-se a fazer parte das gangues. Poucos conseguem superar essa fase. Enquanto são pe quenas, essas crianças servem de aviõezinhos para
levar tóxico. Quando crescem, deixam de ser aviõezinhos, porque já são grandes e podem ser presos, e
passam a ser os ul tra le ves, como se diz na gí ria do tó xico. No entanto, o espaço é pouco para voar tantos
aviões e muitos morrem cedo; outros conseguem so breviver, e, nessa escolaridade, terminam em casas
corretivas. E já vimos como são as casas corretivas
que temos para menores. É outra vergonha! Sejam
elas para adulto, sejam para menores, as casas corretivas se transformaram em universidades do crime.
Brutalizam-se ao invés de se melhorarem.
O Sr. Roberto Saturnino (PSB – RJ) – Permite-me V. Exª um aparte, nobre Senador?
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Com
muita satisfação, Senador Roberto Saturnino.
O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (PSB – RJ) – Se na dor
Ney Suassuna, V. Exª faz um pronunciamento extrema men te opor tu no e lú ci do. Há pou co fa zia re fe rên cia
a respeito do significado das penitenciárias e das ca sas de correção de menores como verdadeiras univer si da des do cri me. No en tan to, na sua pró pria aná li se, V. Exª nos con ven ce de que an tes da uni ver si da de
do cri me há a es co la fun da men tal do cri me, ou seja, a
que está na própria organização da sociedade, nas
injustiças e desigualdades que contempla, na crueldade com que age sobre as camadas mais pobres.
Esse episódio de São Paulo serviu para revelar à Na ção alguns dados espantosos. Por exemplo, há cinco
anos havia um contingente de 115 mil detentos; hoje
temos um contingente de 230 mil de ten tos. O que sig nifica que, em cin co anos, do brou o nú me ro de de ten tos no Bra sil. Se na dor Ney Su as su na, isso é de se es pantar, porque isso não decorre de uma eficiência
maior da polícia em prender criminosos, nem numa
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eficiência maior da Justiça em julgá-los. V. Exª mesmo apontou, e o Senador Bernardo Cabral antes já
havia dito, que há uma deficiência da Justiça. Esse
aumento brutal e espantoso de detentos resulta de
um aumento do número de criminosos, um aumento
exatamente da delinqüência, essa a que V. Exª está-se referindo. E não adianta pensar em recursos,
em mais penitenciárias e em mais vagas para elas.
Nesses 5 anos foram abertas 70 mil vagas nas penitenciárias. No entanto, o número de detentos foi de
mais 130 mil! Não há vaga em penitenciária que dê
conta desse exército de delinqüentes e criminosos
que a so ci e da de bra si le i ra está for man do. Te mos que
pen sar nis so. Se na dor, meus cum pri men tos pelo pro nunciamento, acrescentando essas informações que
me espantaram.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Muito
obrigado, Senador Roberto Saturnino. V. Exª está coberto de razão. Agradeço a V. Exª pelas colocações.
Vejam: trata-se de algo muito complexo: depende da Educação, que tem de ser mais voltada para a
cidadania; depende da Justiça, que tem que ser mais
rá pi da e efi ci en te; de pen de da or dem eco nô mi ca, porque essa é cruel e tange legiões de pessoas para a
marginalidade; depende, com toda a certeza, da polícia, que não tem a habilidade ne ces sá ria, além de um
en vol vi men to que não que ría mos que ti ves se. É mu i to
complicado, principalmente quando nos deparamos
com códigos retrógrados, que precisam ser revistos.
Também temos que rever a ordem econômica, o item
Educação e seus conteúdos quanto à cidadania têm
que ser for ta le ci dos. A Jus ti ça tem que ser for ta le ci da.
Mas, Sr. Presidente, preocupa-me bastante os exemplos dos líderes: quantos líderes não deviam ser líderes e quantos líderes dão mau exemplo?
Há poucos dias, em uma reunião do Tribunal de
Contas da União, ouvi um Ministro daquele Tribunal
dizer que havia um prefeito que já estava em seu terceiro mandato, mas que, nos dois mandatos anteriores, não teve um ano sequer de suas contas aprovadas; todas foram refugadas. Mas basta ir ao Tribunal,
pro to co lar um sim ples ofí cio, e, com aque le pro to co lo,
aquele prefeito pode concorrer de novo e continuar
dando o mau exemplo a toda uma juventude, a toda
uma plêiade de cidadãos. É preciso, pois, que façamos um es for ço. A nos sa so ci e da de tem que sen tar e
repensar o nosso modelo.
Com toda certeza, Senador Roberto Saturnino,
embora o número de pessoas presas tenha crescido,
ainda está muito aquém do que tinha que ser. E digo
isso porque temos quase 150 mil pessoas que foram
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condenadas e ainda não fo ram pre sas ou por que não
foram encontradas, ou porque fugiram, ou porque
não há lugar nas penitenciárias, ou, pior ainda, porque a polícia deixou para lá. Ou seja, o sistema não
tem a eficiência que gostaríamos que tivesse.
Ontem o nosso Presidente, Senador Jader Barbalho, disse nes ta Casa que esse não é um problema
estadual, mas um problema nacional, de todos nós:
Judiciário, Legislativo e Executivo. Temos, portanto, a
obrigação de, juntos, tentar solucioná-lo.
Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, a Nação
não pode mais esperar, a Nação não pode conviver
com essas manchetes que correm o mundo mostrando uma terra tão linda, com problemas tão sérios. Tenho certeza que tudo está no querer. Se quisermos,
da re mos con ta do re ca do e en con tra re mos a so lu ção.
Mas é preciso que queiramos, porque nada na vida
deixa de ter preço. O simples fato de estarmos nesta
Casa, nes te mo men to, e uma pes soa sen tar para nos
ouvir, isto tem um preço: o preço de deixar de estar
em qual quer ou tro lu gar. Tudo na vida tem um pre ço, e
nós, dirigentes, líderes, parlamentares, não estamos
pa gan do o pre ço para a cor re ção des se des vio da so ciedade que poderá custar muito caro no futuro. Hoje,
está cus tan do a in tran qüi li da de de al guns, mas, no fu turo, poderá custar muito mais caro.
É hora de darmos um basta! É hora de repensarmos! É hora de mudarmos esse sistema, buscando aprimorá-lo, corrigi-lo, para podermos ter uma sociedade irmã, solidária, capaz de nos dar orgulho e
não de nos assustar a cada hora e a cada momento,
coisa que tem acontecido. Cada vez que abrimos um
jornal é um susto. São atos que em uma gradação
macabra, dia-a-dia, assombram mais. E quando pen samos que chegou ao final, percebemos que está
apenas começando, que há muito mais pela frente.
Pensamos que o que aconteceu com Carandiru
era o máximo a que se podia chegar. Mas vemos que
não. Já ti ve mos uma gra da ção a mais: a sin cro nia das
rebeliões ao mesmo tempo. Qual vai ser o próximo
pas so? É pre ci so que le ve mos a sé rio essa pro ble má tica e busquemos uma so lu ção a cur to pra zo. Le gis lati vo, Exe cu ti vo, Ju di ciá rio e o Po der Ci vil, to dos nós temos que buscar uma solução séria e a curto prazo se
queremos ter um País com futuro.
Muito obrigado.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – V. Exª
tem a palavra pela ordem.
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O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden te, peço a mi nha ins cri ção para uma co mu ni ca ção
inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – V. Exª
fica inscrito para falar em terceiro lugar.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Continuando com a lista de oradores, concedo a palavra ao
Senador Antonio Carlos Magalhães.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do
orador.) – Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, Srs.
Deputados, quero inicialmente prestar uma homenagem à imprensa de meu País nas pessoas de Villas
Boas Corrêa, Márcio Moreira Alves, Marcos Sá Corrêa, Arnaldo Jabor, Roberto Pompeu de Toledo, Josias de Souza, Ricardo Noblat, José Neumar Pinto,
Hindemburgo Pereira Diniz, Fernando Pedreira, Alexan dre Oi ta ma res, Ro dol fo Lago, Gu al ter Lo i o la e tantos outros que, em episódios recentes, que não honram a História do Brasil, não permaneceram insensíveis aos acontecimentos.
Dito isso, afirmo a V. Exª, Sr. Presidente, que
ocupo a tribuna do Senado no exercício de uma das
funções mais relevantes do Parlamento desde os primórdios da de mo cra cia. Ao tri bu no, na de fe sa de in teresses de seus representados, incumbe a busca da
verdade e este há de ser sempre, senão o maior, um
dos ma i o res com pro mis sos es ta be le ci dos pela Constituição.
Mi nha pre sen ça nes ta tri bu na, nes ta tar de, mais
uma vez se faz exatamente no cumprimento de uma
obrigação para com o País e seus cidadãos. Venho
co brar pro vi dên ci as do Po der Exe cu ti vo, do Mi nis té rio
Público Federal e do próprio Presidente da Casa. Sei
que momentos de expectativa e especulações antece dem a este meu pro nun ci a men to. Não vou tra tar do
cha ma do ”Dos siê Cay man“, como anun ci a ram al guns
apressados e mal-intencionados.
Gostaria de recordar que quando surgiram notíci as a res pe i to des se su pos to do cu men to, pro cu rei eu
próprio o Presidente da República e declarei que não
emprestava qualquer veracidade às denúncias que
surgiram naquela ocasião.
Não há aqui o propósito de acusar ou atingir o
Governo, mas há a intenção de colaborar. E minhas
palavras devem ser motivo de agradecimento, ao invés da apregoada condenação de alguns que, por in te res ses es cu sos, cos tu mam di fun dir a ver são de que
é meu desejo prejudicar o Gover no Fe de ral e o Presidente da República.
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Concordo com os que afirmam que o momento,
para os que integram a aliança que elegeu este Governo por duas vezes, é de somar esforços e ajudá-lo
a concluir as reformas que ainda faltam, porque nas
outras que foram feitas a minha pessoa ajudou muito
e, principalmente, a do Deputado Luís Eduardo.
Lamento, talvez, que não venha a agradar a
uma pla téia en fu re ci da, que an se ia por san gue, como
nos idos de Roma. Mas certamente o que aqui disser
haverá de calar no âmago dos que, no Legislativo, no
Executivo e no Judiciário, assumiram o compromisso
com a busca da verdade. A disputa pelas Casas do
Congresso se encerrou. Qual a razão, então, para es ca mo te ar à opi nião pú bli ca a ple na apu ra ção de to dos
os fatos sobre as pessoas denunciadas?
Meu propósito não é, simplesmente, tratar dos
meandros dessa disputa, já expostos pelos veículos
de comunicação da imprensa do País, que apontam
favorecimentos, ”atenções especiais“ de determinados Ministérios, se gun do de cla ra ção dos pró pri os beneficiários. Os casos estão relatados, e as denúncias
não são minhas, como disseram alguns. Os jornais
chegaram a divulgar números e fon tes de re cur so por
onde saíram essas compras.
Está aqui, Sr. Pre si den te, a ma té ria de O Glo bo,
edi ção do do min go úl ti mo, 18 de fe ve re i ro, que so li ci to
faça parte integrante do meu dis cur so, em que são ci tados vários Parlamentares que mudaram as suas
po si ções em tro ca de ver bas re ce bi das pe los Mi nis térios que citarei dentro em pouco, mas que, aqui, já
vão citados para vergonha do País.
É indispensável, também, que sejam esclarecidas as denúncias sobre compra de Parlamentares
para troca de partido, conforme matéria publicada
pela revista Veja – igualmente, está aqui: ”Crédito e
débito“. Lá aparecem transcrições de diálogos que
seriam reproduções de gra va ções de con ver sas en tre
os beneficiários da imoralidade. O Congresso Nacional, especialmente no caso dos grampos telefônicos,
não pode fe char os olhos a fa tos tão gra ves, prin ci pal mente a Câmara dos Deputados.
Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, fin do o pe ríodo eleitoral, é chegado o momento de solicitar infor ma ções so bre pro vi dên ci as que fo ram e es tão sen do adotadas no âmbito do Ministério Público Federal,
em face da decisão do Conselho de Ética do Senado
de enviar-lhe à apreciação acusações que fiz ao Presidente do Senado – que esperava presente, mas
está ausente; pode ser que ainda chegue – e que S.
Exª fez também a mim.
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Sei que o Con se lho de Éti ca pas sou o caso e se
esqueceu de cobrar. Ainda faço um apelo ao Conselho de Ética – se ele ainda existe – para tomar as pro vidências que o caso re quer. Aten do, in clu si ve, a ape los que me foram dirigidos por vários Parlamentares
na última sessão do Congresso Nacional. Todos, sobretudo os da Oposição, me cobravam esclarecimentos depois da minha saída da Presidência. E uma
acusação não esclarecida traz marcas indeléveis a
qualquer pessoa de bem.
Desde aquela época, não se tem notícia do anda men to de qual quer pro vi dên cia. O Che fe do Mi nis tério Público deve demonstrar a esta Casa e à opinião
pública brasileira a condução que tem sido dada aos
ca sos, até para que não per ca a au to ri da de ante aque les que hierarquicamente são seus subordinados.
Pois vamos apurar os fatos, Sr. Presidente.
Sras e Srs. Senadores, recentemente, en caminhei ofício ao Pro cu ra dor-Geral da Re pú bli ca em busca de informações a respeito do andamento das investigações do Ministério Público Federal sobre um
caso de uso in de vi do de re cur sos no Ban co do Esta do
do Pará.
Valores eram sacados por meio de cheques ad ministrativos e iam parar em contas de terceiros. Os
valores eram, então, aplicados em títulos de renda
fixa, depois eram devolvidos, somente o principal,
ao Banco do Pará. O rendimento auferido na aplicação não voltava aos cofres públicos.
Mais uma vez, fui informado de que o Ministério
Público Federal segue com dificuldades para ter
acesso a informações fundamentais sobre o caso,
disponíveis que estão no Banco Central, mas cujo
acesso tem sido reiteradamente negado, sob o pretex to de fe rir o prin cí pio cons ti tu ci o nal do di re i to ao si gilo bancário e fiscal.
Pois bem, vamos aos fatos. Entre outras medidas que tomou para investigar tal caso e irregularidades no Banco do Estado do Pará, o Banco Central
elaborou um relatório de fiscalização, ao qual deu a
seguinte identificação:
”Banpará S/A x Jader Fontenelle Barbalho – Utilização indevida de recursos e
manipulação de procedimentos – fraude
contábil.“
Não sou eu. É o Banco Central. Esse relatório
encontra-se cadastrado no Sisbacen, sob o nº
9200047391. Aqui está uma cópia da consulta ao
banco de dados do Sisbacen, em que essas informações podem ser facilmente comprovadas. Uma vez
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concluído, o relatório de fiscalização foi encaminhado
ao então Procurador-Geral da Justiça do Estado do
Pará. Aqui está a cópia do ofício do Banco Central ao
Procurador.
Lá, no Pará, o Procurador, em vez de cumprir,
reconhecia que o documento, o tal relatório da fiscalização, havia desaparecido. Passados quatro anos,
um novo Procurador reconhecia que o documento, o
tal relatório, havia desaparecido.
O jornal O Estado de S. Paulo, à época da divulgação do desaparecimento, publicou a íntegra do
relatório. E lá estava S. Exª, o novo Presidente do Se nado, Senador Jader Barbalho, citado dezesseis vezes!
Instado pelo Ministério Público Federal a informar se Jader Barbalho integrava a lista de nomes en volvidos no escândalo, o Banco Central escapou pela
tangente. Disse, por meio de expediente assinado
pelo seu então Presidente, Francisco Gros, hoje no
BNDES, que o nome do Senador Jader não constava
do ofí cio en ca mi nha do ao Pro cu ra dor-Geral, no Pará.
Ora, é claro que não constava! Constava, sim,
do ane xo! O tal re la tó rio da fis ca li za ção que ha via de saparecido.
Esse relatório, já disse, permanece no Banco
Central, escondido atrás do sigilo bancário. Mas que
sigilo bancário é esse alegado pelo Banco?
A requisição do Procurador-Geral da República
foi fe i ta nos ter mos do art. 8E, inciso II, da Lei Complementar 75/93, Lei Orgânica do Ministério Público da
União, segundo a qual o Minis té rio Pú bli co poderá re quisitarinformações, exa mes, pe rí ci as e do cu men tos,
sendo que nenhuma autoridade poderá opor a exceção do sigilo.
E mais. Vou ler para V. Exªs o voto do Ministro
Sepúlveda Pertence, do Supremo Tribunal Federal,
ao julgar o Mandado de Segurança nE 21.729-4-DF,
que tratava da requisição de in for ma ções so bre créditos privilegiados feitos em contas-correntes de empresários do setor canavieiro:
”em matéria de gestão de dinheiro público, não
há sigilo privado a opor-se ao princípio basilar da publicidade da administração republicana“.
Srªs e Srs. Senadores, até quando manter esse
silêncio comprometedor sobre o assunto?
Até quando veremos circular entre nós cópias
de relatórios do Banco Central incriminando o ilustre
Senador, descrevendo como se deu o ilícito, citando
sua conta-corrente, seus cheques.
Aqui es tão, se nho res, as có pi as a que me re fi ro.
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Aqui está o relatório que cita o Senador por dezesseis vezes.
Pela ordem em que se deu a operação, aqui estão:
1 – cópias de cheques administrativos do Ban co do Pará, sacados ao portador;
2 – títulos de renda fixa emitidos pelo Banco
Itaú, que mostram o extraordinário ganho auferido na
operação;
3 – cheques do Senador Jader, sacados à sua
con ta-corrente, na agên cia Jar dim Bo tâ ni co do Ban co
Itaú, para devolução do principal. O rendimento não.
Esse ficaria com ele.
Os cheques estão aqui e vão constar do meu
discurso.
Sr. Presidente, todos os diretores do Banco do
Pará, envolvidos no caso, foram afastados, com penas de ina bi li ta ção, al guns por até dez anos. Será que
foram eles apenas os responsáveis pelo ocorrido?
Precisamos esclarecer tudo isso.
Estou encaminhando requerimento de informações a ser remetido ao Ministro da Fazenda. Precisamos saber que providências foram adotadas, no âmbito do Banco Central, em relação ao assunto.
Solicito ain da que o Mi nis tro, à luz do que pre ce itua a Lei Orgânica do Ministério Público Federal e o
que tem sido o entendimento do Supremo Tribunal
Federal, informe a base jurídica em que se apoia o
Banco Central para que, sempre que instado pelo Mi nis té rio Pú bli co Federal a res pe i to, ne gue atendimento alegando sigilo.
Srªs. e Srs. Senadores, ao contrário do que foi
divulgado – prestem atenção – há sim, em andamento na Justiça Federal de Brasília – o Senador disse
que não – duas ações con tra o Se na dor Ja der Bar ba lho!
Além de ou tras que tam bém tra mi tam na Jus ti ça
do Estado do Pará, cujos acompanhamentos processuais estão anexos a este pronunciamento.
Mas, abordemos as que tramitam em Brasília:
Uma Ação Popular envolvendo gravís si mas ir regularidades em processos expropriatórios e compra
de áreas rurais, em especial no chamado ”Polígono
dos Castanhais“, no Estado do Pará. Refiro-me ao
processo – quem quiser pode ir ver, criam dificuldades mas mostram – que tramita na 15ª Vara Federal,
sob o nº 93.000.84526.
Auditoria do Tribunal de Contas produziu minucioso relatório em que se acentuava, em primeiro lugar, que os preços pagos nas ações desapropriatóri-
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as e nos acordos celebrados estavam muito acima
dos valores devidos e sob forma de pagamento com
prazos mais reduzidos do que a legislação aplicável
permitia.
Em sua defesa, o Senador Jader Barbalho alegou que, em relação ao ”Polígono dos Castanhais“,
jus ti fi ca va-se a ur gên cia, di an te de ten sões exis ten tes
na área, etc. A responsabilidade de S. Exª, à época,
em 31/3/92, era de cerca de 5 bilhões de cruzeiros,
cuja devolução se pede na Ação Popular.
Nas conclusões, respaldadas pelo Tribunal de
Con tas da União e en ca mi nha das à Jus ti ça, a Au di to ra Maria Salete Lima, encarregada da análise do assunto, registrou – prestem atenção:
“as alegações de defesa apresentadas
pelo senhor Jader Fontenelle Barbalho, embora providas de farto conteúdo jurídico e de
muito conhecimento teórico a respeito da
problemática fundiária do País, bem como
acerca das possibilidades viáveis de solução
dessas questões, não se fizeram bastante
para justificar seus procedimentos contrários
à lei e à moralidade administrativa.”
E a auditora propõe, entre outras providências:
“julgar improcedentes as alegações de
defesa; transformar o processo em Tomada
de Contas Especial, por tratar-se de execução
orçamentário-financeira de Ministério; promover-se citações dos envolvidos Senador Jader
Fontenelle Barbalho e o célebre Antônio César Pinho Brasil, para recolherem os valores
atualizados pelos cofres públicos.
Mas tem outra ação...
Também, na 2ª Vara Federal, corre uma Ação
Civil Pública, que tem por objeto acordo altamente le si vo aos co fres pú bli cos, fe i to em fa vor de fe de ra ção e
associação que não tinham legitimidade para representar os servidores, antes da sentença da primeira
Instância.
A ação, movida pelo Ministério Público Federal,
pede a anulação de acordo ostensivamente irregular,
feito na gestão de Jader Barbalho no Ministério da
Previdência e Assistência Social.
O acordo teria sido realizado inopinadamente
logo depois da con tes ta ção e an tes de qual quer de ci são judicial a respeito.
Nas negociações extrajudiciais levadas a efeito,
os valores estipulados para as indenizações, que somavam 2 bilhões de cruzeiros, quase 340 mil salários
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mí ni mos em 1991, fo ram con ce di dos ao do bro de ser vidores que constavam da petição inicial.
Finalmente, as entidades com as quais o Ministério celebrou os acordos, em nome dos servidores,
terminaram desclassificadas. Não eram legítimas
para representá-los.
Em virtude da ilegitimidade dos postulantes, a
ação acabou sendo julgada improcedente, restando
um enorme prejuízo para o Erário, prejuízo que o Ministério Público ainda pretende recuperar.
Em 22 de maio de 2000, o Ministério Público Fe deral
propôs
a
Ação
Civil
Pública
nº
2000.34.00.014-838/1, pretendendo o ressarcimento
à União. A ação continua tramitando.
Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, outros assuntos também me trazem à tribuna.
A Advocacia Geral da União, em correição extraordinária efetuada no Departamento Nacional de
Estra das de Ro da gem, de tec tou ir re gu la ri da des, principalmente em pagamentos de precatórios naquele
órgão do Ministério dos Transportes.
Nas con clu sões de seu tra ba lho, a Cor re ge do ria
da Advo ca cia Ge ral da União re co men dou fos se dado
conhecimento do que apurou ao Ministério Público,
ao Presidente do Tribunal de Contas da União, à Secretaria da Receita Federal, ao Instituto Nacional de
Seguro Social, à OAB e ao CREA.
Recomendou expressamente que fosse instaurado o procedimento administrativo-disciplinar, com
nomeação de servidores alheios ao qua dro do DNER
para compor a Comissão de Investigação. E, ainda,
que o DNER fosse instado a rever pagamentos efetuados no período de 1997 a 1999, sem embargo de
outras providências.
as
Pasmem, Sr e Srs. Senadores: até o momento,
ao que se sabe, houve o desligamento de um funcionário, Gilson Moura, que se afastou, por vontade pró pria, do órgão. Posteriormente, foi exonerado.
Mas quem são os verdadeiros responsáveis pe los desmandos? Quais as responsabilidades apuradas? O Erário foi ressarcido?
Tenho conhecimento de nota oficial, expedida
no último dia 16 pela Advocacia Geral da União, declarando-se responsável pelo procedimento de pagamento de precatórios do Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem, a partir da edição da Medida
Provisória nº 1.984-16.
Ora, é uma medida de futuro. E o futuro, no jargão popular, ”a Deus pertence“.
Mas, e quanto a nós, ho mens pú bli cos? De ve remos abdicar de nossas responsabilidades, quedar
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conformados com as promessas de um futuro melhor? Ou nos im põe a exis tên cia to tal de es cla re cer os
fatos?
Devemos continuar sem respostas para os prejuízos causados?
E os corruptos e cor rup to res, de que tan to o Se na dor Pe dro Si mon fala e fa la va nes ta Casa, mas hoje
não está sequer a ouvir-me? Certamente serão anistiados.
as
Sr. Presidente, Sr e Srs. Senadores, outra
questão merece ser esclarecida pelo DNER: o Sindicato de Construção Pesada – vejam bem esta –moveu ação contra o Departamento pleiteando o ressarcimento, por perdas, no valor de quase R$374 milhões. E, a despeito do parecer contrário da Advocacia Geral da União, que identificou – e eu tenho o pa recer – falhas nos cálculos da indenização devida, o
DNER veio a emitir o respectivo empenho.
Segundo a avaliação dos técnicos da própria
AGU, as cifras deveriam ser infinitamente menores,
na casa de R$20 milhões apenas são R$ 374 milhões, en quan to a Advo ca cia cal cu la va R$20 mi lhões.
O DNER não se quedou às argumentações técnicas
do parecer e, em tempo recorde, preparou-se para o
pagamento. Senão, vejamos:
– Em 19 de de zem bro pas sa do, foi pro la ta da decisão judicial con de nan do o DNER ao pa ga men to ab surdo;
– Dois dias depois, 21 de dezembro – e isso foi
feito à mão, pela Juíza –, o DNER emitiu o Empenho
nº 2000NE007506 para o pagamento e que teria sido
efetuado, não fora a denúncia veiculada pelo Correio
Braziliense nos primeiros dias de janeiro seguinte.
Imediatamente após a notícia, a AGU, corretamente, recorreu, e o Presidente do Tribunal determinou fos se sus pen sa a qui ta ção do men ci o na do dé bi to.
O dinheiro não saiu, ainda, mas seria isso motivo suficiente para se esquecer o assunto? Ou deveríamos estar assistindo à punição dos culpados pela
quase lesão ao País? Quem são os responsáveis por
esse tipo de arranjo dentro do DNER? Com que propósitos?
Quem propiciou a nota de em pe nho, tão pre ju dicial ao interesse público, com tanta rapidez?
Em que condições foi emitida essa nota de empenho?
Ora, senhores, o Sr. Fontenelle Morbach, pessoa envolvida várias vezes no Relatório, inexplicavelmente, na fase de punições, sequer teve o seu nome
lembrado. Por esquecimento, ou haveria justificativa
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para a exclusão do rol de responsáveis por essas
ações?
Na nota ofi ci al da úl ti ma sex ta-feira, a Advo ca cia
Geral da União também dá conta de que, após detectadas falhas administrativas na Autarquia, sua representação judicial passou a ser exercida pela Procuradoria Geral da União, que vem-se encarregando de
todos os feitos judiciais de interesse do DNER.
Efe ti va men te, qual foi o al can ce des sa me di da?
Após inúmeras denúncias, inclusive detalhadas
e respaldadas com documentos, como os que trago
agora, era de se esperar que a nota oficial da AGU
trouxesse esclarecimentos concretos para os fatos
delituosos concretos, e não evasivas.
Reitero, a alegada transferência de responsabilidades refere-se ao futuro, mas, e o passado? O que
faz a Advocacia Geral da União com o DNER e o Ministério dos Transportes? O Ministério dos Transportes deixou de prestar contas das providências to madas em relação aos responsáveis pelos desmandos.
Pior, não se tem conhecimento, sequer, de signi fi ca ti vas subs ti tu i ções na di re ção do DNER. Na dança das cadeiras, trocaram-se os móveis, mas os ocupantes continuam os mesmos.
Pessoas que tiveram seus nomes incluídos em
Ação de Improbidade Administrativa movida pelo Ministério Público Federal em 5 de maio do ano passado, como Pedro Elói Soares, Genésio Bernardino de
Sou za e Klé ber de Oli ve i ra Bar ros, con ti nu am nor malmen te exer cen do suas fun ções no De par ta men to Na cional de Estradas de Rodagem.
Ainda, o Diário Oficial, Seção I, de 27 de novem bro de 2000, pu bli ca a Por ta ria nº 63, de 24 de no vembro, da Corregedoria Geral da União, determinando a realização de Correição Extraordinária na
Procuradoria Distrital do DNER em Curitiba, a ser realizada em 8 de dezembro seguinte em Curitiba, Srs.
Senadores do Paraná.
A Correição foi concluída. E o Relatório onde
está? Qual o seu teor? Foi encontrada alguma irregularidade? Se foi, de que tipo? São esses os questionamentos que, em re la ção ao DNER, faço nes tes Re querimentos de Informações que agora encaminho à
apre ci a ção da Mesa do Se na do Fe de ral, para que se jam remetidos, com a maior brevidade, ao Ministério
dos Transportes, ao Ministério da Justiça, ao Presidente do Tribunal de Contas da União e ao Ministério
da Previdência e Assistência Social.
Sr. Presidente, ainda na área do Ministério dos
Trans por tes, tra go a V. Exª a mi nha pre o cu pa ção com
o que vem ocorrendo nos portos do País.
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Por determinação do Ministro Walton Alencar
Rodrigues, foi incluída no Plano de Auditorias da Secretaria de Con tro le Exter no do Tri bu nal de Con tas da
União, no Estado de São Paulo, uma auditoria na
Companhia Docas do Estado de São Paulo. A auditoria foi efe tu a da en tre 16 de agos to e 3 de se tem bro de
1999 e o res pec ti vo re la tó rio con clu í do em 20 de ja ne iro do ano 2000.
Srªs. e Srs. Se na do res, é um qua dro as sus ta dor.
Os au di to res su ma ri a ram 34 fa lhas e ir re gu la ri da des:
– as arrendatárias não recolheram o valor das
cauções oferecidas em garantia; não apresentaram
as apólices de seguro contratualmente previstas;
– não comprovaram a realização dos investimentos contratualmente previstos; estão em débito
com a Codesp relativamente à remuneração pelo arrendamento; não promoveram a absorção da
mão-de-obra contratualmente prevista;
– constatou-se a celebração de contratos sem
prévia li ci ta ção; a pres ta ção de ser vi ços sem co ber tura con tra tu al; a au sên cia de jus ti fi ca ti vas para a ele vação de preçospreviamente acor da dos; con tra tos sem
objeto definido; alterações irregulares de minutas de
contratos – isso é incrível –; inexistência de mecanismos para acompanhamento in loco de contratos de
arrendamento;
– interpretação in de vi da de cláu su las con tra tu ais ensejando prejuízos aos cofres da Codesp; pagamento de faturas a menor;
– celebração de acordos sem amparo legal e
com prejuízos aos cofres da Codesp. Como exemplo,
temos o caso da empresa Boa Vista Comércio e Ser viços Ltda. Ela pagou R$2,3 milhões por uma dívida
de R$9,3 milhões;
– acréscimo de preços de contrato sem qualquer justificativa. Por exemplo, um contrato inicialmente estimado em R$228 mil foi celebrado por mais
de R$3 milhões.
Srªs. e Srs. Se na do res, re su mi o rol de ir re gu la ridades! Há muito mais! Denúncias sobre o Porto de
Santos não cessam de chegar.
Também há recomendações no relatório.
Os auditores recomendam sejam ouvidos em
audiência os responsáveis arrolados na auditoria.
São seis presidentes, dois diretores da Área de Operações e diretor de Gestão Portuária. Recomendam
diligências a fim de que se esclareçam que providênci as ad mi nis tra ti vas e ju di ci a is a Co desp vem ado tando. Recomendam di li gên ci as a fim de que seja co nhe cido o resultado dos trabalhos da Comissão de Sindicân cia de sig na da em 29 de ju nho de 1999, que vi sa va
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apu rar se ser vi ços con tra ta dos fo ram re a li za dos efe tivamente e atribuir responsabilidade aos envolvidos
na falcatrua.
Senhores, a Comissão de Sindicância foi instalada em junho de 1999! Onde estão as providências?
Ninguém sabe.
Tanto isso é verdade que o próprio Presidente
da Câmara Municipal de Santos, Sr. José Antonio
Marques Almeida – prestem atenção V. Exªs, principalmente os do PSDB. A propósito, não vejo o Líder
de V. Exªs nes ta Casa, o Sr. Sér gio Ma cha do, e se sua
cadeira está vazia, eu a vejo ocupada por Rui Barbosa, tal a semelhança da genialidade... –, vereador re eleito do PSDB, engenheiro com trinta anos de Codesp, expressou sua indignação diretamente ao Presidente da República em ofício enviado ao Palácio do
Planalto no dia 14 de fevereiro deste ano. É possível
até que o eminente Presidente da República dele ain da não te nha to ma do co nhe ci men to, mas o ofí cio está
aqui, confirmando tudo o que eu disse, dizendo mais
alguma coisa e pedindo que o Presidente da República tome providências. Como hoje são 19 e o ofício é
do dia 14, acredito que ele possa não ter chegado às
mãos do Excelentíssimo Presidente da República,
mas sei que, quando chegar, ele vai adotar as providên ci as que o caso re quer e que não são des co nhe ci das da opi nião pú bli ca e mu i to me nos do Go ver no Fe deral.
É um libelo! E isso vem de um peessedebista,
presidente da Câmara de Vereadores, engenheiro há
trinta anos da Codesp! Santos e Mário Covas se mis turam. Isso é também uma afronta à figura do grande
governador, por cuja saúde rezamos, para que ele se
recupere e use sua força e seu valor para atuar também na sua querida cidade de Santos.
Mas não é só isso.
Sabe-se que a Codesp está solicitando ao Ministério dos Transportes reajustes da ordem de 44%
sobre as tarifas portuárias atualmente praticadas. Fiquei sabendo ao chegar aqui que não foram concedidos os 44%, mas deram 23%. Enquanto isso, os armazéns são cedidos gratuitamente àqueles que têm
força política. E as tarifas são aumentadas, encarecendo os custos das exportações, prejudicando o
País em todos os sentidos. São evidentes os efeitos
negativos que tal medida traz à economia.
Mas como explicar que, ao mesmo tempo em
que solicita aumento das tarifas, a Companhia Docas
cede essas áreas que acabei de citar?
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E vou ci tar ou tras do Por to de San tos. Por exem plo, o Grupo Libra ocupa 300 mil metros quadrados
do porto e estaria pagando R$120 mil.
Eu disse ”estaria“!
Desde o primeiro mês de ocupação a empresa
en trou na Jus ti ça com um pe di do de equi lí brio do con trato. Antes do pagamento da primeira fatura! Antes
de o contrato sequer entrar em vigor!
Ora, o Tribunal de Contas da União já considerou improcedentes as alegações da Libra para não
pagar o que deve.
São ca sos ter rí ve is, que não po dem pas sar des percebidos no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, e pelo ilustre ex-presidente, Deputado Michel Temer.
A em pre sa Ro dri mar, por exem plo, ocu pa va, até
1993, uma área de arrendamento, restrita a armazenagem e exploração do pátio, que, se fosse licitada
hoje, custaria em torno de R$5 milhões. Transgredindo a lei, a Codesp permitiu que a Rodrimar ocupasse
uma outra área, ain da ma i or, e as su mis se tam bém as
atividades de carga e des car ga. Se li ci ta da, essa área
renderia aos cofres da Codesp algo em torno de
R$50 milhões.
A empresa Tecondi, que ocupa 300 mil metros
quadrados, não cumpre cláusulas importantíssimas
do contrato, como a construção de um terminal de
contêineres, prevista para dois anos atrás.
Sabe-se que 160 empresas devem à Codesp
quase R$245 milhões. A maior devedora é a Cosipa,
do Grupo Usiminas.
E vem a Codesp fa lar em con se guir au men to de
tarifas?
Repito: o relatório do Tribunal de Contas da
União foi en ca mi nha do há mais de um ano ao Mi nis té rio dos Transportes, e até hoje nada!
É absolutamente indispensável tomar conhecimento de providências adotadas por essa pasta. Daí
o requerimento que encaminho também à Mesa Diretora neste momento para que conheçamos as providências adotadas por aquele ministério em face das
irregularidades identificadas pela auditoria.
Também na Bahia graves irregularidades têm
sido denunciadas na administração da Companhia
das Docas, a Codeba.
As denúncias dão conta da existência de acordos em processos licitatórios, manutenção de folha
de pagamento com funcionários fantasmas – tem até
funcionário nos Estados Unidos! –, locação de veículos com superfaturamento, privilégios e vícios nos
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contratos de arrendamentos, todas envolvendo seu
administrador principal, o Sr. Afrísio Vieira Lima.
A Assembléia Legislativa do Estado, atendendo
a requerimento dos Deputados, constituiu uma comissão parlamentar de inquérito.
Contra a decisão da Assembléia Legislativa de
cri ar a CPI, o Advo ga do-Geral da União in gres sou em
juízo com mandado de segurança, sob o fundamento
de que a co mis são não te ria com pe tên cia para fis ca lizar a Codeba, uma sociedade de economia mista.
Segundo a AGU, estaria ocorrendo invasão na
esfera de competência das Casas do Congresso Nacional.
A despeito das alegações da Assembléia Legislativa de que o capital social da Codeba é integrado
também pelo Estado da Bahia, liminar foi concedida
no Supremo Tribunal Federal suspendendo os trabalhos da CPI.
Enquanto isso, o acionista minoritário, Con selheiro Elmyr Ramalho, solicitou, administrativamente,
documentos referentes às irregularidades perpetradas na empresa. A documentação foi negada. A Procu ra do ria-Geral do Esta do, en tão, im pe trou uma ação
a
ca u te lar pe ran te a 7 Vara da Fa zen da Pú bli ca. A ju í za
do feito concedeu liminar e estabeleceu a data de 16
de fevereiro, sexta-feira passada, para a apresentação dos documentos.
Srªs e Srs. Senadores, os fatos expõem uma situa ção de des ca la bro ad mi nis tra ti vo na Co de ba, que precisa ser rigorosamente investigada. Pela Assembléia
Legislativa do Estado? Pelo Senado? Pelo Judiciário
Federal? Pelo Executivo? Seja por quem for, há que es clarecer. Há que corrigir. Há que punir os culpados.
Quanto a isso permanecerei atento.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, vamos à
Sudam!
Relatório da Secretaria de Controle Interno do
Ministério da Fazenda, contendo quase 600 laudas,
detalhou diversas ações praticadas dentro da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, todas eivadas de irregularidades e malversação do dinheiro público.
Em atendimento a inúmeras denúncias, inclusive formuladas por mim, o Sr. Ministro da Integração
Nacional afastou pessoas da direção daquela Superintendência. E nada mais se soube sobre o assunto.
Promete para 4 de março – a eleição era no dia 14 –,
mas não virá, de modo algum, nada que incrimine.
Vamos ter coragem de apurar, por intermédio de uma
CPI mista, o que existe na Su dam.
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Restam ser clareadasessas denúncias – em be nefício, inclusive, das políticas de fomento empreendidas por aquele órgão federal –, para que não pairem
dúvidas sobre a seriedade e a idoneidade dos que
conduzem as avaliações e liberações de verbas em
áreas protegidas por concessões governamentais.
Afinal, quais as punições adotadas em relação
aos que traíram a confiança depositada em suas
mãos pelo Governo Federal?
E quan to aos pro je tos que a Se cre ta ria con si derou eivados de irregularidades, quais foram as providências adotadas para punição dos culpados e ressarcimento do Erário?
Sr. Presidente, respaldado nas conclusões da
Diretoria de Auditoria de Programas da Área Econômica da SecretariaFederal de Controle Inter no do Mi nistério da Fazenda, encaminho outros requerimentos de in for ma ções à apre ci a ção da Mesa do Se na do,
para que sejam remetidos ao Ministro da Justiça e ao
Ministro da Integração Nacional.
Como vi ram V. Exªs, e como viu a Na ção, não fa zemos acusações infundadas nem atacamos – como
muitos desejavam – a figura do Presidente da República.
O motivo que levou às especulações a respeito
já está por demais esclarecido.
A confusão causada em virtude da comparação
que fiz entre o Presidente da República e o Presidente do Senado gerou, de partidários de ambos, reações imediatas e celeuma suficientes para ficar provada a inexistência de semelhanças que os aproximem. O gru po do Pa lá cio não ace i ta va a com pa ra ção.
Mas o Se na dor Ja der Bar ba lho fi cou li son je a do com a
mesma. Logo, não há semelhança. Eu fiz uma pergun ta e o Pa lá cio, por seus in ter lo cu to res, já a res pon deu devidamente. E eu, com toda humildade, trago
aqui a minha opinião.
Aqui não se tratou de dossiê de Cayman – ninguém ouviu uma palavra –, não se falou de Eduardo
Jorge ou mesmo de Ricardo Sérgio, como afirmaram
órgãos da imprensa interessados na intriga, e, sobretudo, numa posição em relação ao nosso Partido,
que, evidentemente, se não nos intimida, também
não é do nosso desejo.
Srªs e Srs. Senadores, se alguns querem intrigar-me a toda hora com o Presidente da República,
podem fazê-lo. Constituam-me em alvo preferencial.
Agora, lembrando Rui Barbosa, quero dizer que ”um
povo que não tem quem lhe fale per de o há bi to de ou vir“. Dizia Kennedy, com tanta propriedade: ”não es-
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perem fortalecer o fraco com o enfraquecimento do
forte“.
A minha consciência diz que sempre fui útil ao
seu Go ver no nas ques tões fun da men ta is e mu i tas ve zes, pela minha voz, o Governo participou de campanhas importantes, como o Fundo de Combate e Erra dicação da Pobreza, que hoje está sendo utilizado na
bolsa-escola, uma iniciativa do Partido dos Trabalhadores. E isso é muito triste. Enquanto essas pessoas
estão li vres, Cris to vam Bu ar que está sen do con de nado. Isso impõe uma reação da sociedade. Enquanto
os que fazem e cometem esses erros estão livres,
Cristovam Buarque está sendo condenado por uma
juíza do Distrito Federal.
Também a CPI do Judiciário, também o salário
mínimo, tudo isso fiz em benefício do País e do Governo Fernando Henrique. A prova é que todas essas
teses foram adotadas pelo Governo.
Acredito que, se fizer um balanço, Sua Excelência sentirá em mim a presença de um colaborador e
não de um adversário. Respeito-o como Presidente e
desejo o completo êxito do seu Governo, êxito geral e
não apenas na parte econômica.
Seja como for, estou e estarei cumprindo sempre os meus de ve res de Se na dor da Re pú bli ca, e o fa rei seguindo a minha consciência e, politicamente, a
orientação do meu Partido, cujo Presidente, Jorge
Bor nha u sen, tem agi do sem pre com zelo e dig ni da de,
atributos indispensáveis para quem comanda uma
agremiação partidária.
Se aqui estivesse o Senador Jader Barbalho,
iniciaria as minhas palavras dizendo que o pleito se
feriu no dia 14. Ele foi vencedor. Respeito, hierarquicamente, como quis ser respeitado, o Presidente da
Casa. Entre tan to, isso ja ma is me fará ca lar so bre tudo
aquilo que considerar absurdo nesta Casa ou fora
dela.
Essa é a minha posição.
O Sr. Carlos Patrocínio (PFL – TO) – Senador
Antonio Carlos Magalhães, V. Exª me concede um
aparte?
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Antes de conceder o aparte a V. Exª, quero
encaminhar os requerimentos, se V. Exª permitir.
O Sr. Carlos Patrocínio (PFL – TO) – Se V. Exª
não quiser permitir...
O Sr. Re nan Ca lhe i ros (PMDB – AL) – O re que rimento é votado.
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O Sr. Carlos Patrocínio (PFL – TO) – Sempre
ouvi o Pre si den te Anto nio Car los ser tão apar te a do! E
agora não merecer nenhum aparte...
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Mesa
não impedirá o aparte de V. Exª, apenas adverte que
a Casa ouviu, com muita atenção, o discurso do Senador Antonio Carlos Magalhães, que ocupou cerca
de 52 minutos do tempo do Senado.
A Mesa não impedirá o aparte de V. Exª, pedindo
apenas que seja breve, de acordo com o Regimento.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Se na dor Re nan Ca lhe i ros, V. Exª quer fa lar ou
quer me apartear?
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – Quero
falar em nome da Liderança do PMDB.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Concedo o apar te ao Se na dor Car los Pa tro cínio.
O Sr. Carlos Patrocínio (PFL – TO) – Eminente
Senador Antonio Carlos Magalhães, todas as vezes
que V. Exª ocupou essa tribuna, foi aparteado por todos, senão por quase todos. Eu gostaria de dizer, Sr.
Presidente, que o Senador Antonio Carlos Magalhães está prestando um grande serviço à Nação, um
serviço que ninguém ainda percebeu. S. Exª citou os
lu mi na res da im pren sa que es tão pre o cu pa dos com a
probidade, a ética e a moral na política. Esses homens – quero destacar o Márcio Moreira Alves – salvaram a imagem da imprensa, que procurou minimizar os discursos do Senador Antonio Carlos Magalhães, cin gin do a ques tão a um as sun to pes so al en tre
S. Exª e o Senador Jader Barbalho, hoje Presidente
da nossa Casa. Sr. Presidente, sei que o meu aparte
não é muito oportuno. Não vou elogiar o Senador
Antonio Carlos Magalhães, até porque os integrantes
desta Casa, sem exceção, já o fizeram nas últimas
sessões em que participamos. Quero que a imprensa
nacional dê mais atenção ao que diz o Presidente
Antonio Carlos Magalhães, pois não se trata exclusivamente de uma celeuma pessoal entre S. Exª e o
Presidente da República. O Senador Antonio Carlos
Magalhães quer prestar um benefício à Nação, e,
nesses últimos anos, ninguém fez isso melhor, como
se pode constatar pelo elenco de proposições que S.
Exª apresentou à Nação. Na CPI do Judiciário, concluiu-se que existe corrupção dentro daquele Poder,
talvez o único onde jamais deveria existir qualquer
questionamento. A CPI teve que ser encerrada porque as coisas não estavam cheirando bem, mas pelo
menos deu um resultado e ensejou a criação da CPI
do Sistema Financeiro Nacional, que também não
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teve con ti nu i da de de vi do aos fa tos sur gi dos prin ci palmente em relação ao Ban co Cen tral. Emi nen te Se nador Antonio Carlos Magalhães, quero pedir ao Brasil
que observe os fatos para os quais V. Exª está chamando a atenção. E V. Exª faz isso justamente após
um outro alerta dado à Nação. No último domingo...
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Peço a V.
Exª que conclua o seu aparte.
O Sr. Carlos Patrocínio (PFL – TO) – Vou concluir, Sr. Presidente, mas há um sentimento de emoção e até de revolta por ninguém apartear o Senador
Antonio Carlos Magalhães. Os presidiários do Brasil
também fizeram um alerta e estão preconizando que
to dos os seg men tos se jun tem para que fa ça mos algo
por este Brasil. E o melhor seria se fizéssemos uma
cruzada definitiva contra a corrupção, porque ela
campeia há muitos anos. Admito que o Presidente
Fernando Henrique Cardoso não consegue fazer
tudo, admito que Sua Excelência tenha procurado fazer algo, mas, com certeza, essa mácula continua,
desprezando o sofrido povo brasileiro excluído.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
(PFL – BA) – Agradeço o aparte de V. Exª, que foi
meu companheiro de Mesa, talvez o mais atuante.
Respeito a sua qualificação e tenho por V. Exª profunda admiração.
V. Exª falou muito bem. Não sei como vão reagir os Srs. Senadores, mas o que fiz foi um alerta
para o bem do País e de todos os partidos, que estão interessados em corrigir esses erros clamorosos, esses crimes que são praticados contra o Erário. Daí por que o aparte de V. Exª vem coroar o final
do meu discurso.
E deixo a tribuna feliz com o silêncio dos meus
companheiros, com os que me ouviram, com a bondade de todos, com o plenário cheio a despeito de
dizerem que iam esvaziá-lo. Até trouxe uma citação
de Nabuco dita em situação em que alguns elementos fugiram do plenário. E eu iria citá-la se ocasião
semelhante ocorresse, mas não foi preciso fazê-lo
dado o número de Senadores e a atenção com que
me ouviram.
Sou muito grato a V. Exª e aos meus queridos
Colegas.
Muito obrigado. (Palmas.)
SEGUEM REQUERIMENTOS E DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES EM SEU PRONUNCIAMENTO.
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O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Sr. Presidente, peço a palavra, na forma do Regimento, em nome da Bancada do PMDB.

na área do Ministério de Minas e Energia,
envolvendo a comercialização de energia da
usina Angra II, tendo como partes a
ELETROBRÁS/ELETRONUCLEAR,FURNA
S CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. e distribuidoras
de
energia,
no
valor
de
R$190.967.364,18, como compensação por
hipotético prejuízo causado a empresas distribuidoras pela não entrega de energia, em
decorrência do atraso das obras da usina
Angra II.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Concedo a V. Exª a palavra, como Líder, por cinco minutos.

Requeiro ainda, em tempo, que sejam
remetidas cópias deste requerimento e dos
documentos anexos ao Ministério Público
Federal.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Se nador Antonio Carlos Magalhães, os requerimentos de
informação de V. Exª serão encaminhados à Mesa
Diretora para as providências regimentais, e a transcrição de documentos solicitada será encaminhada
na forma do Regimento.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo esta tribuna em
nome dos meus companheiros do PMDB, na forma
do Regimento, a exemplo do que fez o meu antecessor, para, sinceramente, a minha maneira, colaborar
com o aprofundamento deste debate e para, quem
sabe, encaminharmos as providências cabíveis. Não
tenho dúvida alguma de que é isso que a sociedade
brasileira quer.

Sr. Presidente, na esteira desses pedidos de
informações, há pouco apresentados pelo Senador
Antonio Carlos Magalhães, com o mesmo objetivo
de esclarecer fatos, aclarar situações, dar à sociedade as respostas que ela busca e, principalmente,
definir responsabilidades, passo às mãos de V. Exª
os seguintes requerimentos com os necessários pedidos de informações:

Requerimento nº ....:
Requeiro, na forma prevista no Regimento Interno do Senado Federal, sejam
solicitadas ao Ministério da Previdência Social informações sobre o Inquérito Processo
nº 35366.001639/98-70, que apura fraude
em fornecimento de CND – Certidão Negativa de Débito do INSS, em transação imobiliária realizada entre o Sr. JOÃO CARLOS
DI GENIO e a empresa Pavimentadora e
Construtora Vicente Matheus Ltda., no valor
de R$2.000.000,00 (dois milhões de reais).
Requeiro ainda que sejam remetidas
cópias deste requerimento e dos documentos que o acompanham ao Ministério Público Federal e ao Tribunal de Contas da
União.

Requerimento nº 3:
Requerimento nº ...
Requeiro, Sr. Presidente, na forma prevista no Regimento Interno do Senado Federal, que seja solicitada ao Tribunal de
Contas da União auditoria no contrato de
suprimento e intercâmbio de energia elétrica

Requeiro, na forma prevista no Regimento Interno do Senado Federal, seja solicitado ao Tribunal de Contas da União que
remeta, na sua integralidade, cópia da auditoria realizada nas obras do Aeroporto Deputado Luiz Eduardo Magalhães, em Salvador – BA, em convênio do INFRAERO com
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o Governo da Bahia, sobre denúncia de
desvio de R$58.000.000,00 (cinqüenta e
oito milhões de reais), cujas obras foram realizadas pela Construtora OAS.
Requeiro ainda que seja remetida cópia desse requerimento ao Ministério Pú blico Federal.

Requerimento nº....:
Requeiro, na forma prevista no Re gimento Interno do Senado Federal, seja solicitado ao Tribunal de Contas da União
que remeta, na sua integralidade, cópia da
auditoria realizada no Consórcio OAS –
BH, Convênio 003/91, no valor de US$38
milhões, onde constam os responsáveis
pela não realização de obras do porto de
Juazeiro, com desvio de recursos, de responsabilidade do Governo da Bahia, cujos
valores foram re passados mediante convênio firmado pelo então Ministério da
Infra-Estrutura, à época, e o Governador
de então, Senador Antonio Carlos Ma galhães.
Requeiro ainda que seja remetida cópia deste requerimento ao Ministério Público
Federal.

Requerimento nº ...:
Requeiro, na forma prevista no Regimento Interno do Senado Federal e no seu
Regulamento Administrativo, à Presidência
da Mesa, a instauração de inquérito com a
solicitação de auditoria pelo Tribunal de
Contas da União e acompanhamento do Ministério Público Federal, para apurar os contratos firmados com a COOPERCON – Cooperativa dos Trabalhadores em Comunicação do Congresso Nacional, para atuar junto à Secretaria de Comunicação do Senado
Federal.
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Por fim, Sr. Presidente, leio o último requerimento.

Requerimento nº ....
Requeiro, na forma prevista no Regimento Interno do Senado Federal e no seu
Regulamento Administrativo, à Presidência
da Mesa Diretora, a instauração de inquérito, com solicitação de auditoria pelo Tribunal
de Contas da União e acompanhamento do
Ministério Público Federal, quanto aos negócios realizados pelo Sr. RUBENS
GALERANNI com a administração do Senado Federal.

Sr. Presidente, os requerimentos que
acabo de apresentar em nome do meu Partido, o PMDB, pretendem, como eu disse,
contribuir com esse processo de esclarecimento que a sociedade sinceramente
aguarda.

Desde logo, agradeço a V. Exª os deferimentos e as providências que serão adotadas e encaminhadas. Precisamos dar ao
País a dimensão que ele tem e às sibilas o
tamanho que elas merecem. No mais, faço
coro com o orador que me antecedeu, no
sentido de apurar e esclarecer as questões.
Esse é o desejo de todos. Sabemos que o
Senado Federal é uma Casa política na qual
se deve sempre objetivar o consenso. Mas,
enquanto o consenso não chega, vamos
aproveitar o tempo que nos resta para aprofundar esclarecimentos, para investigar. São
essas as respostas que a sociedade cobra
sinceramente de todos nós.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

SEGUEM
REQUERIMENTOS
E
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SENADOR RENAN CALHEIROS EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
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Durante o discurso do Sr. Renan Calheiros, o Sr. Edison Lobão, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Jader Barbalho,
Presidente.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce do a palavra, pela ordem, ao Senador Antonio Carlos
Magalhães.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, agradeço a V. Exª a gentileza. Quero dizer que
se de duz logo da apre sen ta ção dos re que ri men tos do
Senador Renan Calheiros a fraqueza da sua argumentação, mas peço a V. Exª, que está na Presidência do Senado e a quem disse que respeitava hierarquicamente, que encaminhe todos esses requerimentos e dê o menor pra zo pos sí vel na apu ra ção dos
meus e nos do Se na dor Re nan Ca lhe i ros, por que isso
será bom para V. Exª, para o seu Partido, para mim.
Isso também dará autoridade ao Senador Renan Ca lheiros, que certamente não deve estar incomodado
por que falei do porto de Santos e mencionei a figura
de Mário Covas. Isso, talvez, não deva estar ferindo o
Senador.
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – Não me
falta autoridade.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Sei que isso não está ferindo V. Exª, porque,
apesar de terem sido recentes, as agressões já passaram. Isso é natural.
Portanto, Sr. Presidente, peço a V. Exª que dê
toda pressa a esses requerimentos, e, assim, V. Exª
vai crescer aos olhos do Senado.
Muito obrigado.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce do a palavra a V. Exª.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Pela
ordem.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, fui ci tado e gostaria de dizer, em pouquíssimas palavras,
que tal vez o Se na dor Anto nio Car los es te ja com a sua
memória afetada, porque, se alguém agrediu Mário
Covas ao longo da sua vida pública, foi muito mais S.
Exª do que eu.
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O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Sr. Presidente, peço a palavra como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Senador José Eduardo Du tra, an tes de con ce der a V. Exª a
palavra, gostaria de informar ao Se na do que, de acor do com o Regimento, pedidos de informação deveriam ser regularmente enviados à Mesa, que faz a designação de um Relator para apreciá-los. Mas o Presidente da Casa tem uma prerrogativa, podendo ad
referedum da Mesa tomar essa providência.
E respondendo, portanto, ao ilustre Senador
Antonio Carlos Magalhães, estou deferindo agora to dos os pedidos de informação de S. Exª, ad referendum da Mesa. Da mesma forma, eu o faço em relação ao Senador Renan Calheiros. Estarei deferindo
todos os requerimentos neste momento. Quero ainda
informar a V. Exª que, acolhendo o seu requerimento,
estou determinando a abertura dos dois inquéritos
que V. Exª acaba de solicitar, tanto em relação às atividades do Sr. Rubens Galeranni, como às da cooperativa firmada no Senado. Portanto, os Senadores
Antonio Carlos Magalhães e Renan Calheiros estão
sendo atendidos.
O SR. PRESIDENTE (Jader Bar ba lho) – Con cedo a palavra ao ilustre Líder do PT, Senador José
Eduardo Dutra, por cinco minutos.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não tenho nenhum requerimento novo a apresentar à Mesa, mas gostaria
de fa lar aos Co le gas como al guém que, por for ma ção,
car re ga uma tra di ção que con si de ra o Con gres so Na cional e o Parlamento burguês como algo a ser destruído em nome da revolução, em nome da democracia das ma i o ri as, em nome da de mo cra cia pro le tá ria.
Essa é a origem da minha formação, mas já tive
oportunidade de dizer várias vezes aqui que rompi
com ela. Entendo que esta Casa, o Parlamento brasileiro, como, aliás, o Parlamento em qualquer de mocracia, tem uma tarefa fundamental na construção
dela, e a sua desmoralização contribui para o enfraquecimento da democracia.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, os dias e
os meses que antecederam a eleição para a Mesa
das duas Casas contribuíram para que a imagem do
Congresso fosse ainda mais desgastada.
Sou Líder de um Bloco de Oposição ao Governo. Nós não somos Opo si ção ao Pre si den te da Casa,
o atual ou o anterior, como não éramos Oposição ao

626

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Presidente da Casa atual ou anterior na Câmara dos
Deputados. Queremos ter um relacionamento de res peito, que leve em consideração a pluralidade da
Casa e que garanta o espaço das minorias.
Sinceramente, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, este Senado corre o risco de, mais uma vez,
pas sar para a opi nião pú bli ca a idéia de que este é um
mero jogo de requerimentos: alguém apresenta um
requerimento, tendo como alvo alguém; e esse outro
alguém apresenta um requerimento tendo como alvo
o alguém anterior. Por isso, esta Casa, por meio de
seus membros, de suas Bancadas e isso deveria
acontecerindependentemente de se tra tar de ma i o ria
ou minoria , deveria apurar todos esses episódios.
Não adianta jogarmos a responsabilidade da
apuração das denúncias para outras instituições, por que assim continuaremos numa posição cômoda, dizendo que pedimos ao TCU ou ao Ministério Público
que apurassem os fatos, mas, como não o fizeram, fi camos tranqüilos com a nossa consciência, porque
foram os outros órgãos que não agiram.
Os Líderes da Oposição apresentaram um requerimento de instalação de CPI, cujo teor estamos
dispostos a discutir com os representantes da Maioria. Consta do texto do requerimento apresentado ”a
apuração de todos os fatos correlatos vindos à tona
ao longo do processo sucessório das Mesas das
duas Ca sas do Con gres so Na ci o nal“. Com esse tex to,
até acreditamos que todas essas denúncias seriam
abarcadas, porque relacionam-se a episódios interligados que vieram à baila por ocasião da eleição das
Me sas. Con tu do, se con si de ra rem que isso não é su fi ciente, poderemos analisar a questão oportunamente. Não reivindicamos a paternidade do texto do requerimento.
Queremos discutir com todos os Líderes um requerimento de consenso para instalação de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, visando a
averiguar todos esses fatos que foram aqui insinuados ou denunciados. Esta é a única forma que o Con gresso Nacional tem de demonstrar à opinião pública
que quer apurar as denúncias que surgem de seus
membros contra outros membros da própria Casa.
Caso contrário, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores
sinto muito , a impressão que nós, da Oposição, da
Minoria, e principalmente a opinião pública teremos
será a de que, mais uma vez, o Congresso Nacional,
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por intermédio de duas Bancadas representativas,
está fazendo um jogo de cena: de um lado, um apresenta um requerimento contra outro, que por sua vez
também o faz, com a clara intenção de transmitir a
responsabilidade para outras Instituições, embora a
responsabilidade principal deveria ser desta Casa,
pois é aqui que estão surgindo as denúncias.
O Sr. Maguito Vilela (PMDB – GO) – Permite-me V. Exª um aparte, eminente Senador José Edu ardo Dutra?
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Lamentavelmente, devo informar ao Plenário que, regimentalmente, não cabe aparte ao orador.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Sinto muito, Senador Maguito Vilela, pois teria
muito prazer em conceder-lhe o aparte.
Concluindo, esta Casa, como Poder Legislativo,
independentemente de ser dividida em Ma i o ria ou Minoria, independentemente de ter diferentes Partidos
políticos, deveria apurar esse episódio, até porque,
quando surgiram as primeiras denúncias, o primeiro
embate entre o Senador Antonio Carlos Magalhães e
o Senador Jader Barbalho, houve requerimento dos
Se na do res Ro ber to Fre i re e Jef fer son Pé res so li ci tando a apuração dos fatos pelo Ministério Público. Só
que até hoje não aconteceu nada. Então, não dá para
continuarmos simplesmente aguardando que outros
Órgãos venham a apurar fatos denunciados com tanta pompa e circunstância nesta Casa, mas sobre os
quais fingimos que não acontecem conosco e que
não temos a tarefa nem a prerrogativa de apurá-los.
Por isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
faço este ape lo vou usar a pa la vra ape lo – ao Lí der da
Maioria: que analisemos o requerimento já formulado
para instalação de CPI. Se não concordarem com
seus termos, se entenderem que são genéricos demais, estamos dispostos a discutir com os Líderes da
Maioria para que seja uma CPI de consenso, porque
tenho certeza de que o conjunto da Casa quer apurar
todos esses fatos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Não há
mais oradores inscritos.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário, Senador Carlos Wilson.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Em
votação o requerimento nº 45, de 2001.

Pernambuco junto à União (tramitando em conjunto
com o Projeto de Resolução nº 78, de 2000)

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
permaneçam sentados. (Pausa.)

- Projeto de Lei da Câmara nº 52, de 1997 (nº
676/95, na Casa de origem), que regulamenta o inciso VI do art. 206 da Constituição Federal, dispondo sobre a gestão democrática do ensino público;

Aprovado.

Será cumprida a deliberação do Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Foi
lido, na sessão deliberativa ordinária de 15 de dezembro último, o Parecer nº 1.317, de 2000, da Comissão de Serviço de Infra-Estrutura, que concluiu
pela apresentação do Requerimento nº 667, de
2000, solicitando seja encaminhado ao Tribunal de
Contas da União pedido de informações sobre o resultado das providências determinadas à Agência
Nacional de Petróleo na Decisão nº 351, de 1999,
daquela Corte de Contas.

Cópia do requerimento encontra-se à disposição das Srªs e Srs. Senadores nas suas respectivas
bancadas.

Em votação o requerimento.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) –
Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de
emendas às seguintes matérias:

– Projeto de Resolução nº 75, de 2000, de autoria do Senador Roberto Freire, que altera a Resolução nº 78, de 1998, do Senado Federal, para suspender, pelo período de doze meses, o pagamento
de serviços de dívidas dos Estados de Alagoas e de

– Projeto de Lei da Câmara nº 53, de 1997, (nº
730/95, na Casa de origem), que regulamenta o art.
213 da Constituição Federal, definindo escolas comunitárias, confessionais e filantrópicas para fins de
recebimento de recursos públicos;

– Projeto de Lei da Câmara nº 52, de 1999 (nº
3.456/97, na Casa de origem), que institui normas
gerais relativas à atividade de peão de rodeio, equiparando-o a atleta profissional;

– Projeto de Lei do Senado nº 123, de 2000 –
Complementar, de autoria do Senador Osmar Dias,
que estabelece restrições a alteração de lei de diretrizes orçamentárias e dá outras providências.

O Projeto de Lei da Câmara nº 52, de 1997, recebeu uma emenda, que vai ao exame das Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania e de Educação.

O Projeto de Resolução nº 75, de 2000, que
tramita em conjunto com o Projeto de Resolução nº
78, de 2000, e o Projeto de Lei do Senado nº 123,
de 2000, receberam uma emenda, que vai ao exame da Comissão de Assuntos Econômicos.

Os demais projetos, não tendo recebido emendas, serão incluídos na Ordem do Dia oportunamente.
É a seguinte a emenda oferecida ao
Projeto de Resolução nº 75, de 2000:
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O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em turno único, do
Projeto de Decreto Legislativo nº
120, de 2000 (nº 337/99, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato
q u e a u t o r i z a o M o v i m e n t o Co m u n i tário pela Cidadania a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Manaus, Estado do Amazonas, tendo
P a r e c e r fa v o r á v e l , s o b n º 8 7 0 ,
de 2000, da Comissão de Educação,
R e l a t o r : S e n a d o r L u i z O t á vio.
Em discussão o projeto.
A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT
– AL) – Sr. Presidente, peço a palavra para
discutir.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho)
– V. Exª tem a palavra, Senadora Heloisa
Helena.
A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT –
A L . P a r a d i s cu tir. S e m r e v i s ã o d a o r a d o r a . )
– Sr. Presidente, o Bloco da Oposição de
forma geral, especialmente o Partido dos
Trabalhadores, tem se posicionado em toda
autorização ou concessão de serviços de
radiodifusão a b s tendo-se ou votando cont r a , e m f u n ç ã o d e u m a r e i v i n d i c a ç ã o h i s t ó r ica, que é justamente a regulamentação do
C o n s e l h o d e C o m u n i c a ç ã o S o c i a l , c o n f o rme reza o art. 224 da Constituição. O Cons e l h o n u n c a f o i i n s t a l a d o n e m i m p l e m e n t ado.
No caso da radiodifusão comunitária,
nós do PT – que nos abstivemos em todas
as votações – temos tido a postura de votar
favoravelmente à radiodifusãocomunitária.
Mesmo as sim, a Ana tel, a Agên cia Na ci o nal
de Te l e c o m u n i c a ç õ e s , c o n s e g u e d e m o n s trar ser mais esperta – sob o ponto de vista
pejorativo da palavra – não ape nas em re la ção ao que já foi feito, como a privatização
do setor de telecomunicações.
O Governo Federal sempre consegue
surpreender-me. É algo impressionante. É
evi den te que, nos dois pro nun ci a men tos fe-
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itos anteriormente, ninguém se referiu aos
casos extremamente importantes de corrupção no Governo Federal. Esqueceram o
caso Eduardo Jorge, o tráfico de influência
e os crimes contra a Administração Pública
q u e t i v e r a m e n v o l v i m e n t o d i r e t o d o G o v e rno Federal. Ninguém falou sobre esses assuntos.
A A g ê n c i a Na c i o n a l de Te l e c o m u n i c a ç õ e s e a A s s o c i a ç ã o B r a s i l e i r a d e E m i s s or a s d e R á d i o e Te l e v i s ã o e s t ã o p o s s i b i l i t a n do que várias rádios comunitárias possam
executar o serviço de radiodifusão. Entret a n t o , a A n a t e l r e s e r v o u p a r a a r á d i o c o m un i t á r i a o c h a m a d o Ca n a l 2 0 0 , c o r r e s p o n d e n t e à Fre q ü ê n c i a 8 7 M e g a h e r t z , o q u e é
risível, porque se tratar de uma esperteza
m u i t o g r a n de. N o s r á d i o s , a q u e l e p e q u e n o
painel vai de 88 Mega hertz a 108 Me g ahertz.
Ou
seja,
possibilitaram
o
faz-de-conta da rádio comunitária em 87
M e g a h e r t z , m a s n i n guém c o n seguirá sin t onizá-la, porque o painel da grande maioria
dos rádios no Brasil – a não ser alguns pou c o s d e s t e P a í s q u e d i s p õ e m d e r á d i o s d i f erentes – é sintonizada a p a r t i r d e 8 8 M e g ahertz.
P o r t a n t o , o G o v e r n o Fe d e r a l f a z d e m a gogia e finge que está tornando possível a
radiodifusão comunitária, mas isso não
e s t á o c o r ren do. E l e c o n t i n u a r e f é m d a g r a n de estrutura de comunicação, é incapaz de
estabelecer o Conselho de Comunicação,
de instalar e de implementar as po lí ti cas do
Conselho, como reza a Constituição no seu
art. 224. Quando estabelece a radiodifusão
co mu ni tá ria, o Go ver no ain da o faz de modo
demagógico.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho)
– Concedo a palavra ao Senador Roberto
Saturnino.
O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB –
R J . P a r a d i s cu tir. S e m r e v i s ã o d o o r a d o r . ) –
Sr. Pre s i d e n t e , S r ª s e S r s . S e n a d o r e s , s a ú d o o f a t o d e e s t a r m o s n e s t a t a r d e a a p r o var
três autorizações para o funcionamento
das rádios comunitárias no País: uma em
Manaus, no Amazonas; out r a em Can s a nção, na Bahia; e a terceira em Boa Saúde,
no Rio Grande do Norte.
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F a ç o e s s a s a u d a ç ã o , Sr. Pre s i d e n t e ,
porque, não obstante o desânimo que se
abate sobre nós, por exem plo na oca sião de
uma sessão como a de hoje, com trocas de
acusações que nunca são apuradas e que
só causam a desmoralização da Casa perante a opinião pública; não obstante o des â n i m o q u e n o s a b a t e a o t r a v a r m o s c o n h ec i m e n t o d o s f a t o s g r a v í s s i m o s q u e o c o r r eram em São Pa u lo nes te fim de se ma na; não
obstante tudo isso, fica sempre a q u e la fímbria mínima de esperança de que, ao se
c o n s t i t u í r e m no v o s c e n t r o s d e f o r m a ç ã o d e
cidadania e de opinião pública, não sigam a
lógica do capital, que é a mesma lógica da
corrupção. A lógica do capital e a lógica da
c o r r u p ç ã o s ã o p r e c i s a m e n t e a m e s m a c o isa, Sr. Presidente.
Saúdo a aprovação des sas rá di os, não
obstante ter a Senadora Heloísa He le na inteira razão ao constatar e denunciar todas
a s m a nobras feitas pela Anatel e pelo Gov e r n o e m g e r a l p a r a d i f i c u l t a r o f u n c i o n am e n t o efic a z e plen o d e s sas e m i s soras com u n i t á rias.
Mas, Sr. Pre si den te, são mais três pe que nos cen tros de for ma ção. Qu e ría mos que
fos sem mil, dez mil, e se ria ain da pou co para
s e c o n tra por ao po de rio d o c a pi tal que se im plan tou na mí d i a bra si le i ra. A nos sa luta de ve-se fun d a r nes sas pe que nas ini ci a ti vas às
qua is nos afer ra mos para con ti nu ar a sus ten t a ç ã o des sa ba ta lha con tra a ló gi ca que está
des tru in do a so ci e da de bra si le i ra.
Sr. Pre si den te, p r o nun ci a men tos hoje e
o n t e m fo ram fe i tos abor dan do a ques tão da
re vol ta dos pre sí di os de São Pa u lo, s e m pre
su ge rin do me di das que me lho ra ri am a si tu a ç ã o d o s e n car ce ra dos, a se gu ran ça dos pre sí di os e a atu a ção da Jus ti ça. Mas exis te uma
ló gi ca p e r ver sa que con tra ria e as so la a so ci e d a d e bra si le i ra de tal for ma que não adi an t a m e s sas pro vi dên ci as e a alo ca ção de re cur sos, p o r que e s s a s i tu a ção não se re sol ve
en quan to a ló gi ca do ca pi tal e a ló gi ca da cor r u p ç ã o não fo rem que bra das.
Se gun do o j o r nal O Glo b o , edi ção de
hoje, um re l a t ó r i o d a O N U c o n s ta ta que, na
dé ca da de no ven ta, o s m i se rá ve is na Amé r i c a L a ti na cres ce ram 33%. Esse sis te ma e
mo de lo t r o u xe ram como gran d e re sul ta do o
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cres ci men to d e u m t e r ço n o c o n tin gen te dos
mi se rá ve is em todo o con ti nen te la t i no-americano.
O Jor nal do Bra sil, em sua pri me i ra p á gi na, n o s i n for ma que, nos úl ti mos cin c o
anos, o nú me ro de de ten tos d o brou, Sr. Pre si den te. Eram 115 mil; hoje, os 230 mil pro vo cam essa su per lo ta ção das pe ni ten ciá ri as e
re sul tam em fa tos como o ocor r i d o em São
Pa u lo nos úl ti mos dias. Fo ram c r i a das 70 mil
va gas! Mas não adi an ta. Como eu dis se, a ló g i c a é mais for te que as pro vi dên ci as to m a das. Cri am-se 70 mil va gas para me lho rar a
si tu a ção d o s d e ten tos, mi no rar a su p e r p o p u la ção, mas apa re cem 130 mil no vos de ten tos
con de na dos pela Jus ti ça. Será que a Jus ti ça
me lho rou sua pro du ti vi da de de jul ga men to?
Nin guém acre di ta nis so, Sr. Pre si den te, a s s i m c o m o n i n g u é m acre di ta que a Po l í c i a s e
te nha t o r na do mais efi ci en te no sen ti do d e
pren der o s c r i mi no sos no Bra sil.
Sr. Pre si den te, do brou-se o con tin gen te
de ban di dos nes te País, nos úl ti mos cin c o
anos, em de cor rên cia des sa ló g i c a do ca p i tal, des sa ló g i c a da cor rup ção, que, afi nal d e
con tas, s e e n con tram, por que são pre c i s a men te a m e s ma co i sa. Sem mu dar essa ló g i ca e, por con se guin te, esse mo de lo, não re sol ve rão pro vi dên ci as d e r e cur sos, d e m e lho ri as, de apli ca ções, de no vos pre sí di os,
de equi pa men to p o li ci al.
Sr. Pre si den te, s a ú do, c o m e s t e f i o e x tre ma men te tê nue d e e s pe ran ça que ain d a
res ta.
Diante de espetáculos degradantes
o c o r r i d o s tan t o n e s t a C a s a , c o m o n o s p r e s í d i o s de São Pa u lo e em mu i tos o u t r o s e s p a ç o s d a s o c i e d a d e b r a s i l e i r a , ve nho s a u dar,
Sr. Pre s i d e n t e , q u e a p r o ve mos a q u i t r ê s n o v a s e m i s s o r a s c o mu ni tá ri as. E s s a s e m i s s o r a s i r ã o t r a b a l h a r sob con d i ç õ e s ex t r e m a mente precárias, mas vão-se constituir em
no vos cen t r o s , p e q u e n í s s i m o s cen t r o s , í n f i m o s c e n t r o s de in f o r m a ç ã o , d e c i d a d a n i a ,
d e e s c l a r e c i m e n t o q u e e s c a p a m à ló g i c a d o
capital e à lógica dos políticos que se
submetem a essa ló g i c a do ca pi tal e da cor rup ção.
Era o que que r i a di zer, Sr. Pre si den te.

646

ANAIS DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Ja d e r B a r ba lho) –
Com a pa la vra o Se na dor Anto nio Car los Va la da res.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB – SE. Para dis cu tir. Sem re vi são do ora as
s
dor.) – Sr. Pre si den te, Sr e Sr Se na do res, no
mo men to em que o Se na do Fe de ral vota três
pro je tos que be ne fi ci am emis so ras co mu ni tá rias em três Esta dos do Bra sil, gos ta ria de des ta car a luta de quan tos no Se na do e na Câ ma ra
dos De pu ta dos en ce ta ram, tra ba lha ram para
que uma le gis la ção fos se apro va da e des se su por te ao fun ci o na men to das emis so ras ou das
rá di os co mu ni tá ri as.
Foi apro va do um pro je to de lei que con si de ro bas tan te res tri ti vo, li mi ta ti vo à ação das
rá di os co mu ni tá ri as, prin ci pal men te em vir tu de
da po tên cia per mi ti da – o pro je to ini ci al era de
50W e, ao fi nal, foi apro va do um de 10W. É uma
po tên cia mí ni ma, mas pelo me nos é o pri me i ro
pas so para a de mo cra ti za ção das co mu ni cações no Bra sil, haja vis ta que a rá dio co mu ni tária de sem pe nha um pa pel im por tan te no se tor
edu ca ci o nal e no se tor cul tu ral, di vul gan do o
tu ris mo e as ati vi da des ar tís ti cas, edu ca ci o nais e cul tu ra is de cada co mu ni da de. E au xi li a rão,
sem dú vi da, a pro mo ver uma mu dan ça no País,
uma va lo ri za ção da opi nião pú bli ca a fim de
que to dos te nham aces so à in for ma ção. Pois in fe liz men te, ao lon go do tem po, hou ve re ser va
de mer ca do na dis tri bu i ção de rá di os co mer ci a is em todo o Bra sil, o que li mi tou a boa in for mação pe ran te a opi nião pú bli ca.
Apro ve i to o en se jo para di zer que apre sen to no dia de ama nhã re que ri men to ao Mi nis té rio das Co mu ni ca ções so li ci tan do in for mações com ple tas a res pe i to do an da men to de
pro ces sos pro ce den tes de todo o Bra sil, por in ter mé dio da Ana tel, àque le Mi nis té rio. Sa bemos que exis tem mi lha res de so li ci ta ções. E
quan to mais emis so ras ou rá di os co mu ni tá ri as
ve nham a fun ci o nar, mais es ta re mos con tri buin do, com cer te za, como dis se, para a li ber dade de in for ma ção, para a me lho ria das co mu nica ções em nos so País.
O Mi nis té rio das Co mu ni ca ções ado tou
cri té ri os, na tu ral men te téc ni cos, para a apro vação do fun ci o na men to des sas emis so ras, mais
o en vio an te ci pa do para o Se na do Fe de ral.
Sa be mos que em mu i tos mu ni cí pi os do
Bra sil uma ou ou tra en ti da de lo cal en trou com o
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pe di do de for ma ção de uma rá dio co mu ni tá ria,
e não hou ve ou tros pe di dos da mes ma na tu reza. Entre tan to, es ses re que ri men tos es tão se
ar ras tan do no Mi nis té rio das Co mu ni ca ções.
Será que está ha ven do, Sr. Pre si den te, al gu ma
in ter fe rên cia po lí ti ca na li be ra ção des sas emis so ras co mu ni tá ri as, haja vis ta que são mi lha res? Não te nho aqui o nú me ro de pe di dos em
todo o Bra sil, mas te nho cer te za de que não
são me nos de 10 mil e que ape nas três che ga ram ao Se na do Fe de ral.
Será que está ha ven do pro cras ti na ção no
aten di men to a es ses pe di dos? Será que está
ha ven do pre fe rên cia po lí ti ca no aten di men to
àque les que re que re ram o fun ci o na men to de
emis so ras co mu ni tá ri as? Não es tou afir man do;
es tou ape nas in da gan do, e essa in da ga ção
será fe i ta de for ma le gal, por meio da en tre ga
des ta pro po si ção ao Sr. Pre si den te do Se na do
Fe de ral, Ja der Bar ba lho. Tal pro po si ção visa,
an tes de tudo, es cla re cer à Na ção o an da men to
de to dos os pro ces sos de emis so ras ou de rá di os co mu ni tá ri as em nos so País.
Por tan to, esse é um pas so de ci si vo, im por tan te, até para que pos sa mos apro fun dar o
de ba te em tor no des ta ques tão. Que ve nham
para cá não ape nas 300, mas 3 mil pe di dos e,
as sim, es ta re mos es ta be le cen do, quem sabe,
a igual da de de in for ma ções no Bra sil, in clu si ve
um novo pro je to au men tan do a po tên cia para o
fun ci o na men to des sas emis so ras.
Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – A
ma té ria con ti nua em dis cus são. (Pa u sa.)
Não ha ven do mais quem peça a pa la vra,
en cer ro a dis cus são.
Em vo ta ção o pro je to.
As Sr a s e os Sr s Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
O pro je to vai à Co mis são Di re to ra para a
re da ção fi nal.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) –
So bre a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra,
ofe re cen do a re da ção fi nal ao Proje to de De cre to Le gis la ti vo nº 120, de 2000 (nº 337, de
1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que será
lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor C a r los
Wil son.
É lido o se guin te:

FEVEREIRO 2001

ANAIS DO SENADO FEDERAL

647

648

ANAIS DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO 2001

FEVEREIRO 2001

ANAIS DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em dis cussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Sras e os Srs Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa).
Aprovada
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 2:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 148, de 2000 (nº
336/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Beneficente Senhora Santana a executar ser viço de radiodifusão comunitária na cidade de
Cansanção, Estado da Bahia, tendo
Parecer favorável, sob nº 1007, de
2000, da Comissão de Educação, Relator:
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Senador Djalma Bessa, com abstenção do
Senador Geraldo Cândido.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Sras e os Srs Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Sobre
a mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo a
redação final ao Projeto de Decreto Legislativo nº
148, de 2000 (nº 336, de 1999, na Câ ma ra dos De putados), que será lido pelo Sr. 1º Secretário, Senador
Carlos Wilson.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Em
dis cus são a redação fi nal. (Pausa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
discussão.
Em votação.
as
s
As Sr e os Sr Se nadores que a aprovam
queiram permanecer sen tados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Item
3:
Discussão, em turno único, do Pro jeto de Decreto Legislativo nº 172, de
2000 (nº 356/99, na Câmara dos De pu tados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária dos Traba lha dores de Boa Sa úde a executar ser viço de
radiodifusão comu ni tá ria na cidade de
Boa Saúde, Estado do Rio Grande do
Nor te, tendo
Parecer favorável, sob nº 1.244, de
2000, da Comissão de Educação, Re la tor:
Se na dor Agne lo Alves.
Em discussão o projeto, em tur no úni co. (Pau sa)
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Peço a palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con cedo a palavra ao Senador Casildo Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Para discutir. Sem revisão do ora dor) – Sr. Pre sias
s
dente, Sr e Sr Senadores, não que ro ab so lu tamen te discordar des te projeto, tendo em vista tratar-se de uma rádio de trabalhadores, de uma rádio comunitária. Há, no Brasil, inú meras so li ci tações des sa or dem. Como no Rio Grande do Nor te,
há centenas de pedidos pelo Brasil afora. Trata-se
de justa re ivindicação de diversas as sociações de
moradores, de en tidades não lucrativas, que têm
seus ple itos encaminhados ao Ministério das Comunicações. Sem dúvida, a de mora em relação ao
atendimento des sas re ivindicações ocorre há mu ito tem po.
Sr. Presidente e no bres Colegas, quero ponderar, em re la ção às rá di os co mu ni tá ri as não só do
meu Estado, Santa Catarina, mas do Bra sil inte i ro
que es sas questões sejam encaminhadas com
mais premência. Percorrendo o meu Esta do ouço
questionamentos das entidades organizadas, das
associações de moradores e de fi lantropia e me
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pergunto o que podemos fa zer, pois são milhares
de reivindicações por todo o Brasil. A lei prevê que
es sas emis soras co munitárias atendam a pe quenas comunidades, incentivando a cul tu ra e as tradi ções lo ca is, por que a sua fi na li da de não é o lu cro
e sim a informação, a participação.
Deveríamos, Sr. Presidente, nobres Colegas,
tentar desburocratizar esse assunto das rá di os co munitárias e fazer com que, se possível, nas própri as Co mis sões de Edu ca ção da Câ ma ra e do Se nado a ques tão seja tratada como maté ria de fi ni tiva, em vez de vir, uma por uma, ao plená rio da
Casa, para que os 81 Senadores, re presentando o
Brasil, venham a refletir e opinar em re la ção à con ces são de uma rá dio co mu ni tá ria em uma pe que na
co mu ni da de, como por exem plo, no oes te de San ta
Ca ta ri na, na fronteira com a Argentina. São questões justas que não merecem obstrução. Penso
que po de mos en con trar uma ma ne i ra de aten der a
es sas reivindicações que promovem a par ti ci pação, o entrosamento nas menores co munidades; é
a cultura dessas comunidades, a in formação – até
mesmo para trazer in formações aos familiares de
um parente que está internado no hospital; é uma
festa, uma tradição, tudo.
Sr. Presidente, nobres Colegas, faço este
apelo em função desses pon tos que acabo de
abordar. Também ape lo ao Mi nistério das Co mu nicações para que se encontrem mecanismos a fim
de poder mos atender mais rapidamente às várias
re i vin di ca ções não só em meu Esta do, mas no Bra sil in teiro.
Eram essas as considerações que eu gos taria de fazer em relação às rádios comunitárias de
todo o Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Con tinua em discussão a matéria. (Pausa.)
Não havendo mais quem peça a palavra, en cer ro a dis cussão.
Em votação o projeto.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram per manecer sentados.(Pausa..)
Aprovado.
O proje to vai à Comissão Diretora para a redação final. O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho)
– Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora
oferecendo a redação fi nal ao Projeto de Decreto
Legislativo nº 172, de 2000, que será lido pelo Sr.
1º Secretário, Senador Carlos Wilson.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Item 4:
REQUERIMENTO Nº 605, DE 2000
Votação, em turno único, do Requerimento nº 605, de 2000, do Senador Romeu Tuma,
solicitando a retirada, em caráter definitivo, do
Projeto de Lei do Senado nº 95, de 2000, de
sua autoria.
Em votação o requerimento, em turno único.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Projeto de Lei do Senado nº 95, de 2000, vai ao
Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Item 5:
REQUERIMENTO Nº 614, DE 2000
Votação, em turno único, do Requerimento nº 614, de 2000, do Senador Hugo Napoleão, solicitando, nos termos regimentais, que
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 42, de
2000, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja ouvida também a
de Constituição, Justiça e Cidadania.
Em votação o requerimento.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a matéria.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce do a
palavra a V. Exª para encaminhar.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Se na do res, no dia 29 de mar ço de 1996, o Bra sil foi sig na tá rio, em Ca ra cas, da Con ven ção Inte ra me ri cana contra a Corrupção.
Quando apreciou a matéria, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal
con si de rou que o art. 11 da re fe ri da Con ven ção es ta va em
paralelo imperfeito com o art. 333 do Código de Processo
Penal. Compatibilizada a leitura e feita a verificação entre
um artigo e outro, apurei que, em verdade, não tratavam
exatamente do mes mo as sun to, e este as sun to já está co-
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berto pelo art. 6º da pró pria Con ven ção. Por isso, para di rimir essa questão é que estou requerendo ao Plenário a
au diên cia da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da dania.
Apenas me permitiria, para efeito de que seja registrado nos Anais, fazer a leitura dos artigos aludidos para
uma melhor compreensão da matéria.
O artigo em questão é o art. 11, alínea ”c“. O caput
do art. 11, chamado ”Desenvolvimento Progressivo“, determina que, para impulsionar o desenvolvimento e harmonização das legislações nacionais,as partes procurem
adotar em suas legislações os itens a seguir, inclusive o
”c“, que é o artigo em questão:
”c. Toda ação ou omissão realizada por
qualquer pessoa que, por si mesma ou por interposta pessoa, ou atuando como intermediária, procure a adoção, por parte da autoridade
pública, de uma decisão em virtude da qual obtenha ilicitamente, para si ou para outrem, qualquer benefício ou proveito, haja ou não prejuízo
para o patrimônio do Estado.“
Já o art. 333 do Código Penal estabelece:
”Oferecer ou prometer vantagem indevida
a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício“.
Bem, como eu dizia, Sr. Presidente, essa previsibilidade do art. 333 coincide exatamente com a do art. 6º da
Convenção em questão.
”Art. 6º – ................................................
I. ............................................................
b. a oferta ou outorga, direta ou indiretamente, a um funcionário público ou pessoas
que exerçam funções públicas, de qualquer objeto de valor pecuniário ou de outros benefícios
como dádivas, favores, promessas ou vantagens....................“
Então, está plenamente compatibilizado com o art.
333 do Código Penal brasileiro. Além do mais, para concluir a minha assertiva, verifico que não é possível a qualquer Estado-parte introduzir reservas quanto às condutas
tipificadas na Convenção. E, em fun ção dis so, para me lhor
esclareceramatéria–emboraeu,pessoalmente,jáesteja
convencido –, estou pedindo audiência da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, esclarecendo que esse
é o pensamento do Ministério das Relações Exteriores.
Era o que eu tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Em votação o Requerimento n.º 614, de 2000.
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As Sras e os Srs. Senadoresqueoaprovamqueiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Projeto de Decreto Legislativo nº 42, de 2000, vai
ao exa me da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da dania.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho)–Esgotadas
as matérias constantes da Ordem do Dia.
Passa-se à apreciação do Requerimento nº 23, de
2001, lido no Expediente, de autoria do Senador Francelino Pereira e outros Senadores, solicitando que o tempo
destinado aos oradores da Hora do Expediente da sessão
do dia 2 de agos to do cor ren te ano seja de di ca do a ho menagear Pedro Aleixo pelo centenário de seu nascimento.
Em votação o requerimento.
a
As Sr s e os Srs. Senadoresqueoaprovamqueiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. ROBERTO FREIRE (PPS – PE) – Sr. Presidente, peço a palavra como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce do a
palavra ao Senador Roberto Freire.
O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE. Como
Líder. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, imaginei fazer este pronunciamento tão logo se encerrou mais um
episódio que está envolvendo agora não mais V. Exª, mas
o seu Partido, o Partido do SenadorAntonioCarlosMagalhães e dos Ministros que têm assento no Governo do
Presidente Fernando Henrique Cardoso.
Talvez o Presidente Fernando Henrique Cardoso
não tenha na memória esses episódios; então, seria interessante lembrá-lo.
Àquela época, Sua Excelência era Ministro do Presidente Itamar Franco e eu era Líder na Câmara dos Deputados. Surgiram denúncias contra ministros daquele
Governo. Na mesma hora, propus ao Sr. Fernando Henrique Car do so, e Sua Exce lên cia ace i tou de mu i to bom grado, que aqueles ministros acusados de atos ilícitos no mi nistério ou nos órgãos a ele subordinados fossem exonerados ou solicitassem licença. Tal mecanismo talvez fosse
próprio do parlamentarismo, mas poderia ser usado no
presidencialismo, desde que houvesse acordo. Assim, os
ministros ficariam afastados até o final da apuração das
denúncias. Se nada fosse comprovado, poderiam voltar
ao mi nis té rio; se com pro va das as de nún ci as, o Go ver no ficaria livre do tiroteio das acusações.
Seria interessante que o Presidente Fernando Hen rique Cardoso se lembrasse desse episódio, e os minis-

655

tros acusados de atos ilícitos, de permissão ou de omissão quanto a essa prática em seus ministérios ou em au tarquias a eles subordinadas, fossem afastados pelo Presidente da República.
Isso talvez ajudasse a Presidência do Senado, que
adotou a posição correta na abertura de inquéritos em
face de de nún cia de algo que aqui pa re ce não ter sido fe i to
da for ma lí ci ta e re gu lar. Por tan to, se ria in te res san te que o
Presidente assumisse lá a postu ra ado ta da aqui. O pe di do
de informações já foi encaminhado. Penso que a Nação
agradeceria o afastamento de tais ministros.
O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PFL – MS) – Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Com a pa lavra V. Exª para uma questão de ordem.
O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PFL – MS. Para
uma ques tão de or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, os ins cri tos para co mu ni ca ção ina diá vel não te rão
condições de se manifestar?
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – S. Exªs ficaram prejudicados, pois esgotou-se o tempo destinado à
Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Vol ta mos à
lista de oradores.
Concedo a palavra ao eminente Senador Paulo
Hartung.
O SR. PAULO HARTUNG (Bloco/PPS – ES. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, preparei para esta tarde um pronunciamento pós-insultos e pós-eleição das
duas Mesas.
Não imaginava que hoje o processo teria esse andamento na Casa – esperava-o um pouco mais brando.
Todavia, continuou a troca de acusações. Mesmo assim,
vou proferir meu discurso, numa modestíssima contribuição para que esta Casa encontre uma agenda de trabalho.
No ano passado, Sr. Presidente, foram aprovados
váriosprojetosimportantes. CitareiaEmendaConstitucional que destina mais recursos à saúde, a chamada PEC
da Sa ú de; os Pro je tos que cri a ram a Agên cia Na ci o nal de
Águas, o Fundo de Universalização dos Recursos de Tele co mu ni ca ções, que ago ra co me ça a ser usa do, e a Responsabilidade Fiscal. Porém, muitos projetos de reformas
decisivasparaodesenvolvimentodopaísficaramparados
nas gavetas do Congresso Nacional.
O quadro so ci al, Sr. Pre si den te, é mu i to gra ve, é muito sério! Pode-se afirmar que beira o caos por trazer em
seu cotidiano aspectos explosivos. É evidente que uma
parcela da culpa por essa situação é do Governo, por cau-
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sa de sua vi são es tre i ta da cri se e por con si de rar que a estabilidade econômica é um fim em si, e não perceber que,
na verdade, ela deve ser um instrumento para atingir o
equilíbrio econômico e social.
Os Partidos com as sen to nes ta Casa tam bém têm a
sua responsabilidade e devem dar a sua contribuição,
prontificando-se para discutir e votar propostas que criem
ambientefavorável ao enfrentamento pela sociedade des sa grave crise social e urbana, que tende a se intensificar
na medida em que as respostas aos problemas sociais
são extremamente tímidas e insuficientes.
O epi só dio do sa lá rio mí ni mo, apro va do no ano passado, mais por pressão legislativa que por decisão do Go verno, mostra que esta Casa poderia ter avançado muito
na direção da me lho ria das con di ções de vida do ci da dão,
principalmente se fosse capaz de romper com a lógica do
rolo com pres sor da ma i o ria e abrir am plo de ba te em tor no
das carências sociais e urbanas do país, assunto que o
Parlamento pouco tem discutido até a presente data.
É hora de olharmos para a frente. As denúncias e
trocas de acusações, que já viraram rotina neste plenário
e percorreram o debate sucessório e pós-sucessão das
Mesas Diretoras do Congresso Nacional, já foram enviadas à Co mis são de Éti ca des ta Casa e ao Mi nis té rio Pú blico. Agora, vai-se instalar Comissão de Inquérito. Tudo
bem, mas na minha visão devemos seguir adiante. Devemos desempenhar o papel político de liderança para dar
um passo à frente.
Há muito o que fazer, Sr. Presidente. Neste pronunciamento, que, volto a dizer, é modesto, quero apresentar
algumas sugestões que poderiam pautar a discussão de
uma agenda para o Congresso Nacional, a fim de que
possamos trabalhar em 2001.
Sr. Presidente,vivemos,nestemomento,porincrível
que pareça, um paradoxo. É inegável que os ventos são
favoráveis na economia. O Produto Interno Bruto de 2000
superou até o que o Governo esperava; a inflação segue
numa curva descendente; a arrecadação de tributos bate
recordes sucessivos e o famoso superávit primário – tão
necessário para que a dívida interna não continue crescendo , do ano passado, foi da ordem de R$31,7 bilhões.
Por outro lado, verificamos que o empenho do Governo
nas questões macroeconômicas não é o mesmo verificado na busca de soluções para a microeconomia e não é o
mesmo na busca de soluções para as carências sociais e
urbanas que temos no País.
É nesse contexto que o Congresso Nacional tem a
oportunidade de trabalhar em projetos que representem
aquilo que os economistas estão chamando de segunda
geraçãodereformas,aschamadasreformasmicroeconômicas e aquelas que ataquem de frente o sofrimento das
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famílias que vivem nos centros urbanos. Hoje aproximadamente 81% da população do nosso país, segundo dados preliminares do Censo 2000, vivem na zona urbana.
O momen to é de re mo ver da es tru tu ra tri bu tá ria brasileira os chamados tributos cumulativos, que oneram o
produto nacional, incidindo nas várias etapas da cadeia
produtiva. São tributos como o Cofins e PIS que tornam
nossa produção industrial pouco competitiva perante os
nossosparceiros co mer ci a is. Se isso já é um gra ve pro blema hoje, que detectamos lendo os jornais, imaginem V.
Exªs a realidade que enfrentaremos ao discutir a nossa
participação na Área de Livre Comércio das Américas –
Alca.
O Brasil é um País em desenvolvimento e tem uma
carga tributária altíssima, que passa de 30% do Produto
Inter no Bru to. É mu i to alta e com pa rá vel ape nas aos ní veis verificados em países desenvolvidos. O pior é que, aqui,
essa carga é profundamente mal distribuída entre os diversos agentes econômicos, ao contrário do que ocorre
naquelas nações.
Sr. Presidente, é importante frisar que, se não for
possível reformarmos todo o sistema tri bu tá rio – so nho de
cada Parlamentar que aqui chegou há dois anos –, pelo
menos que se avanceempropostasefetivamentemodernizadoras, que tirem o País do imobilismo imposto por
esse sistema arrecadatório, no mínimo, arcaico, e que se
inicie um processo de mudanças na legislação tributária
vigente.
Os recordes sucessivos de arrecadação de impostos, obtidos anteriormente, podem ser considerados um
ponto positivo da nos sa eco no mia, mas, na re a li da de, significam solução emergencial, que também pode representar a des tru i ção do nos so par que in dus tri al e do nos so
parque produtivo num médio espaço de tempo.
Temos que caminhar, mesmo que por regras de
transição, para um sistema tributário que desonere a produção industrial e o investimento e incida sobre o consumo, a renda e a propriedade no nosso País.
Precisamos construir um sistema por meio do qual
pa gue mais quem mais tem e que in ci da so bre aque le que
recebe menos uma carga justa e compatível com as suas
posses. Acredito ser esse o caminho para que um maior
número de brasileiros contribua. É bom repetir aqui o que
é conhecido de todos: num sistema tributário onde todos
pagam, todos pagam menos.
Exemplo dessa distorção na estrutura tributária bra sileira é a vigência da Tabela do Imposto de Renda da
Pessoa Física, que está congelada há cinco anos, penalizan do mais quem ga nha me nos. Pro je to de mi nha au to ria,
que corrige os valores do referido imposto, já foi aprovado
nesta Casa e, para a nossa satisfação, no dia de hoje, co -
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meça a tramitar na Câmara dos Deputados. Agora, Sr.
Presidente, resta esperar que os Srs. Deputados tenham
a mesma sensibilidade e dêem celeridade a essa importante proposta.
Outro pon to re le van te, Sr. Pre si den te, para a mo dernização do nosso parque produtivo, para a geração de
empregos e para o aumento da renda e da arrecadação
de tributos é a aprovação da nova Lei das Sociedades
Anônimas. O mencionado projeto está tramitando na Câmara dos Deputados, tendo sido, depois de receber parecer de boa qualidade, da lavra do Deputado Emerson Ka paz, aperfeiçoado pelo Deputado Antonio Kandir, indo
agora ao Plenário, conforme tive notícia hoje. A Câmara
dos Deputados já deu um passo à frente e está fazendo
uma agen da de pro je tos pri o ri tá ri os a se rem vo ta dos nesse primeiro semestre.
Essa proposta inova ao criar mecanismos efetivos
de fiscalização do mercado de ações, o que é extremamente importante, fortalecendo a CVM (Comissão de Va lores Mobiliários) e, ao mesmo tempo, protegendo os investidores,sobretudoosminoritários,quenãodispõemde
proteção em nosso País. Essa lei se destina a criar um
am bi en te no mer ca do de ca pi ta is, até para que este mude
o seu perfil, incorporando a poupança nacional, e possa,
in clu si ve, se mo der ni zar, como vem acon te cen do em todo
o mundo com relação às novas tecnologias: Internet, redes de informática e assim por diante.
É fundamental, Sr. Presidente, ainda, se quisermos
construir uma agenda microeconômica para o País, que o
Congresso Nacionalcaminhe na direçãodaregulamentação do art. 192 da Cons ti tu i ção Fe de ral, que tra ta do Sis tema Financeiro Nacional. Digo isto porque, tendo sido a
Constituição promulgada em 1988, até hoje não fomos
capazes de regulamentar um artigo que cuida justamente
do crédito, da segurança do nosso sistema financeiro.
Outra dis cus são que po de mos apro fun dar no Le gislativo, se fizermos esse esforço de construção de uma
agenda, diz respeito aos meandros da área de comércio
exterior. Esse contencioso entre o Brasil e o Canadá na
dis pu ta pelo mer ca do de ae ro na ves, en vol ven do a Embraer e a Bombardier, com as conseqüentes retaliações daquele país, apoiadas pelos Estados Uni dos, às nos sas exportações, sob o falso argumento da ocorrência da doença da vaca louca no Brasil, serve de lição, deixando muito
claro – e já o disse des ta tri bu na que o Go ver no ne go ci ou
mal a abertura de nossa economia – e não apenas este
Governo, mas os Governos anteriores também.
Por outro lado, também ficou nítido que o País não
está preparado para enfrentar o duro jogo que representam as disputas dos mercados internacionais. Pode-se
afirmar, Sr. Presidente, que, às vésperas de discutirmos
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nossa participaçãona Área de Livre Comér cio das Amé ricas (Alca), encontramo-nos, posso dizer assim, num absoluto isolamento, porque todo o esforço que o país despendeu na organização do Mercosul, seguramente, confor me po de mos ava li ar, não pro du ziu e não está pro du zindo os resultados esperados.
Passa da hora, Sr. Presidente, de trazermos para
dentro desta Casa os chamados temas urbanos, como
saneamento básico, transporte coletivo, urbanização de
favelas, segurança pública e geração de renda, entre tan tos outros que ainda não permeiam as discussões neste
Ple ná rio, nas nos sas Co mis sões, nem a vida nes ta Casa.
O Governo divulgou, em junho do ano passado, um
Plano Nacional de SegurançaPública, que destinariaR$3
bilhões, até 2002, para o combate ao narcotráfico, a melhoria do policiamento nas fronteiras, a criação de oito mil
e quinhentas vagas em presídios, com descontigenciamen to dos re cur sos do fun do pe ni ten ciá rio e tam bém para
a ampliação da cooperação com os Estados no combate
à criminalidade.
O alu di do Pla no foi di vul ga do sob for te co mo ção nacional. Lembro-me deste Plenário discutindo aqueles epi sódios, uma vez que o País inteiro assistira, na véspera,
cenas do seqüestro, em plena luz do dia, na Zona Sul do
Rio de Janeiro, de uma jovem que acabaria sendo assassinada, em uma clara demonstração de imperícia policial.
O Plano Nacional de Segurança Pública, posso dizer com
muita tranqüilidade, praticamente não saiu do papel. Con seqüência disto é que a violência grassa em nosso País.
A rebelião de presos da Penitenciária de São Paulo,
ocorrida no final de semana, apenas adiciona mais um
elemento a esse triste quadro. É um episódio, Sr. Presiden te, que re ve la um sis te ma pe ni ten ciá rio na ci o nal caó tico. E digo mais: não é privilégio de São Paulo; é uma realidade do Brasil. É caótico, a ponto de explodir – e falido,
como acres cen ta o Se na dor Ber nar do Ca bral ao meu pronunciamento.
Sr. Presidente, o Governo, na minha modesta opinião, tem condições de atacar de frente a questão da segurança pública, adotando medidas concretas de repressão ao crime organizado, que campeia no nosso País, ao
narcotráfico e à corrupção, que se misturam ao crime. O
Congresso, por sua vez, pode e deve fazer a sua parte. O
pri me i ro pas so tal vez seja vo tar a emen da que cria a al ternativa de o Procurador-Geral da República vir a propor o
deslocamento da competência, da esfera estadual para a
federal, para apuração e julgamento de denúncias. E nós
sabemos porque isso é necessário. Estamos vendo, muitas vezes, membros das corporações policiais militares
envolvidos em cri mes – e essa, que re mos crer, não é a re -
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alidade das corporações. Todavia, temos esse problema,
que dificulta, muitas vezes, a própria apuração.
Podemos, ainda, Sr. Presidente, aprimorar as leis
penais, a lei da lavagem de dinheiro,sobretudo as leis pro cessuais penais e a lei do crime organizado, estabelecendo contribuições legislativas que acabem com as dificuldades do Esta do em en fren tar ta ma nho mal que vem cor roendo as estruturas da nossa sociedade.
Assistimos, pelas televisões,aolevanteocorridonos
presídios de São Paulo, em uma ação coordenada. Isso
desmoraliza a estrutura do Estado.
O País exige um sistema de informações criminais
efetivo. Acredito também que, paralelamente ao trabalho
de elaboração legislativa, há que se investir maciçamente
naestruturação de órgãos de investigaçãoe repressãoao
crime, pois o maior incentivo à prática de delitos, tanto os
de baixo poder ofensivo quanto os mais graves, é justamente a impunidade no nosso País.
No contexto das urgentes ações sociais, não poderia deixar de reiterar a necessidade de discutirmos, neste
Parlamento, uma política de saneamento básico para o
País. Precisamos de uma proposta que defina a titularidade das concessões dos serviços de água, coleta e tratamento de esgoto e estabeleça também um marco regulató rio para o se tor. Pre ci sa mos de me di das que ga ran tam a
universalização do serviço, a preservação do meio ambien te e ta ri fas con di zen tes com o po der aqui si ti vo do nos so
povo e da nossa gente.
Quando o assunto é saneamento, é sempre bom
relembrar a regra aritmética da Organização Mundial de
Saúde, que resume a importância dos investimentos no
setor: para cada dólar investido em saneamento, outros
cinco são economizados em saúde. Com essa conta sim ples, é fácil entender quantos bilhões de reais o País eco nomizaria na aquisição de remédios, realização de exames, construção de hospitais, de postos de saúde, caso
houvesse uma política de saneamento consistente que
evitasse doenças de veiculação hídrica.
Essa é uma providência que o Parlamento pode to mar. Teríamos, então, além dos ganhos econômicos, um
enorme lucro social, com uma população isenta de males
tão ba na is com os avan ços na ciên cia, no co nhe ci men to e
na tecnologia.
As revistas Veja e Época apresentaram, em recentes edições, uma radiografia preocupante dos problemas
vividos pelas populações das periferias das regiões metropolitanas do País, como a falta de saneamento básico,
de transporte coletivo, ausência de áreas de lazer, violência e desemprego.
São números que merecem uma profunda reflexão
por es pe lhar uma si tu a ção que be i ra o caos ur ba no, re sul-
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tado de um êxodo rural de grandes pro por ções e da ne gligência das autoridades que, ao longo das últimas décadas, fecharam seus olhos para problemas estruturais e
não tiveram a capa ci da de de ado tar pro gra mas que en carassem esses desafios urbanos que cito em meu pronunciamento.
Da reportagem da Veja, intitulada ”O cerco da periferia“, extraí alguns números que pintam com cores sombrias um quadro de crime, desemprego e miséria, num
ambiente em que são precárias as condições de saúde,
higiene, habitação. Diz a matéria:
”Nos últimos dez anos, a população das
oito regiões metropolitanas brasileiras (Rio de
Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Vitória, Porto Alegre, Curitiba, Recife e Salvador) saltou de
37 milhões para 42 milhões de habitantes (...)
nesse período, a taxa de crescimento das periferias dessas cidades foi de 30% contra 5% das
regiões mais ricas (...) Com a análise ampliada
para as 49 maiores cidades do País, que abrigam 80 milhões de pessoas, constata-se que
nos últimos 20 anos as periferias dessas cidades abrigavam um terço da população do País.
Hoje, equivale à metade do total e deverá ser
maioria em cinco anos (...) De 1996 para cá, a
renda per capita nas cidades médias brasileiras
aumentou 3%. No caso das periferias, caiu 3%
(...) Há dez anos, a periferia das grandes cidades apresentava taxas na casa de trinta homicídios por cem mil habitantes. Atualmente, em algumas dessas áreas pobres, o índice chega a
150 mortos por cem mil habitantes.“
É caos, é explosão. Nesses últimos dias, nos presídi os de São Pa u lo, as sis ti mos a um si nal para o Par la mento, para o Governo, para os partidos políticos, que serve
para uma reflexão.
Sr. Presidente, o resultado preliminar do Censo Demo grá fi co 2000 tam bém re ve la que a ur ba ni za ção do País
prossegue em sua trajetória. Há dez anos, 75,6% da população vivia em áreas urbanas, proporção que subiu
para 81,2% em 2000. Isso significa urgência para políticas
de urbanização de favelas, transporte urbano, segurança,
saúde, educação e saneamento básico.
Recentemente,o Jornal ValorEconômico levantou
mais uma questão que também já abordei em pronunciamentos nesta tribuna, no ano passado. Trata-se da destinação do lixo nosso de cada dia, do lixo que é produzido
nas residências, do lixo que é produzido nas empresas. O
Brasil produz hoje, diariamente, 250 mil toneladas de lixo
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domiciliar e industrial sem que haja uma política nacional
que trate do destino desses resíduos sólidos.
Há dez anos, o Congresso Nacional acumula projetos so bre o as sun to e não con se gue for mu lar uma po lí ti ca
que dê con ta do pro ble ma. Ago ra, por ini ci a ti va do De pu tado Emerson Kapaz, uma comissão especial será criada
para co me çar a ana li sar de ze nas de pro pos tas que tra tam
do tema. Espe ro que não seja mais uma boa in ten ção que
acabe em frustração geral, porque o problema é muito
grave. É só percorrer os centros urbanos do nosso País
que vamos encontrá-la.
Dez anos tam bém é o tem po que a Câ ma ra dos De putados levou discutindo o Estatuto das Cidades, um
tema importante que poderíamos nos debruçar sobre ele
neste ano de 2001. Esse estatuto foi proposto pelo saudoso Senador Pompeu de Souza, em 1989, um ano depois
da Constituinte. É hora de o assunto ser levado ao Plenário da Câmara para votação, com os aperfeiçoamentos
que se fizerem necessários, e retornar ao Senado.
A proposta apresentada instrumentos de política
instituída, distribuídos em planos nacionais, regionais e
estaduais de ordenação e de território e de desenvolvimento econômico e social; planejamento das regiões me tropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, planejamento municipal, institutos tributários e financeiros.
Trata, ainda, do plano diretor urbano e da fixação das res ponsabilidades administrativas para as autoridades que
descumprirem a legislação urbana.
Sãotemasextremamenteimportantesequedeveriam sensibilizar as lideranças políticas, os partidos políticos, o Parlamento e, de certa forma, sacudir o Governo
Federal, que tem um comportamento omisso em relação
aos temas urbanos.
Sr. Presidente, essas são algumas propostas que
eu gostaria de apresentar. Poderia falar, ainda, da regulamentação do uso de medidas provi só ri as, mas cre io que a
Câmara dos Deputados avançará sobre o tema, o que
será muito positivo. Gostaria de falar, também, sobre a
mudança do conceito de imunidade parlamentar. Pelo
Brasil afora, um sem-número de parlamentaresestãoprotegendo-se por intermédio da imunidade parlamentar
para fi ca rem li vres da res pon sa bi li da de por cri mes pra ti cados em atividades privadas, não aquelas decorrentes do
voto, da palavra, da vida parlamentar.
Essas são algumas propostas que trago para a reflexão deste Plenário, assim como a regulamentação das
medidas provisórias e a votação de um novo conceito de
imunidade parlamentar, que poderiam nortear o debate
na aber tu ra de mais uma Ses são Le gis la ti va, que co in ci de
com o início dos trabalhos das novas Mesas Diretoras da
Câmara e do Senado.
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Nós, que chegamos a esta Casa há dois anos, já
assistimos a muitas sessões de insulto. Creio que está na
hora de todos os insultos serem direcionados às comissões de investigação, ao Ministério Público. Temos que
assumir a cons tru ção de uma agen da de tra ba lho que trate de temas sobre a qualidade de vida do cidadão. Estou
fazendo este es for ço, um pou co so li tá rio, sei dis so, por que
neste plenário, hoje, é o espetáculo e as disputas que dão
Ibope. Acredito que precisamos fazer um esforço, porque
o cidadão brasileiro que paga seus impostos religiosamente, que paga a conta do Poder Público, que paga a
conta do funcionamento desta Casa, ficaria muito mais
alegre se visse esta Casa trabalhando na tentativa de eli minar alguns obstáculos à produção, na tentativa de gerar
mais empregos e renda e dar um pouco mais de dignidade para a sua própria vida.
O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Permite-me V.
Exª um aparte, Senador Paulo Hartung?
O SR. PAULO HARTUNG (Bloco/PPS – ES) – Com
muito prazer, Senador Ramez Tebet.
O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Senador Paulo
Hartung, penso que V. Exª não está solitário no seu ponto
de vis ta, não. Em ab so lu to! Eu lhe peço o apar te para di zer
que comungo com seu pensamento. Penso que a Casa
devia estar repleta para ouvir as suas ponderações que
estão inteiramente afinadas com a sociedade brasileira;
sociedade que espera do Congresso Nacional, dos seus
representantes, muito trabalho para aproveitar um momento econômico que parece auspicioso e discutir esses
grandes temas referidos por V. Exª. Uma agenda positiva
de trabalho, uma reforma tributária que está reclamada
pela sociedade brasileira, uma reforma política, meios de
combater a violência e a impunidade que grassam pelo
País, a violência ur ba na e a ru ral, todo tipo de vi o lên cia, as
rebeliões nos pre sí di os, o pro ble ma do sa ne a men to a que
V. Exª se referiu. Em suma, está na hora de dis cu tir o crescimento do Brasil e, nesse sentido, quero cumprimentá-lo.
Veja que quem o está aparteando, com equi lí brio e, às vezes, até de forma muito modesta, é o Presidente do Conselho de Ética, que tem ouvido para colaborar com a
Casa. Não estou insensível aos acontecimentos, mas de
olhos atentos. Penso que temos de proceder dentro do
Regimento da Casa e de forma equilibrada e serena. Não
podemos contribuir para o acirramento de ânimos nesta
Casa, mas para a organização de uma agenda positiva.
Hoje mes mo, o Con se lho de Éti ca foi ci ta do des sa tri bu na,
calei-me, mas o Conselho de Ética já agiu. Às vezes não
dá para ficarmos quietos, porque o Conselho de Ética já
agiu, fazendo advertência por voto de Minerva. O Conselho de Éti ca só não ra ti fi cou, por ofí cio, ao Mi nis té rio Pú blico, porque o ofício já fora enviado pelo então Presidente
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da Casa cobrando providências do Ministério Público. Por
que o Conselho de Ética iria fazer algo que já havia sido
feito? Senador Paulo Hartung, vamos manter a serenidade. Não vou pros se guir, por que que ro fi car no teor do seu
discurso e até no equi lí brio de V. Exª. Cum pri men to-o efusivamente. Tomara que caminhemos numa agenda positi va, apu ran do fa tos sim, mas da ma ne i ra como V. Exª ex plicitou muito bem. Acredito que, com o seu pronunciamento, está prestando um grande serviço ao Senado da
República e ao País.
O SR. PAULO HARTUNG – (Bloco/PPS – ES) –
Senador Ramez Te bet, que ria aco lher o apar te que V. Exª
acaba de adendar ao meu pronunciamento. Acredito que
tudo tem que ser fiscalizado. Se alguma coisa estiver em
desacordo com a lei, deve haver punição.
Particularmente, penso que o Congresso deve sair
da paralisia que ficou, em função da disputa das Mesas.
Todos que vivenciamos o Congresso Nacional sabemos
que esta Casa perdeu a capacidade de debater os grandes temas e de decidi-los. A agenda do nosso País não é
pequena. Os problemas não são poucos.
É por isso que estou dando esta modesta contribuição. Talvez se trou xes se al gu mas acu sa ções con tra Co legas desse mais Ibope, mas estou procurando dar uma
contribuição, no sentido de reorganizarmos uma agenda
para o Congresso Nacional em sintonia com a vida dos
brasileiros.
É esse o meu interesse com este pronunciamento
neste final de tarde e início de noite.
O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Senador Paulo
Hartung, permite-me um aparte?
O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES) – Con cedo o aparte a V. Exª para que possa complementar.
O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Eu gostaria
ape nas de di zer que é de to dos nós, e é da so ci e da de bra sileira. Quero cumprimentar V. Exª.
O SR. PAULO HARTUNG (Bloco/PPS – ES) – Sr.
Presidente, concluindo o meu pronunciamento, já agradecendo a paciência de V. Exª com o orador da tribuna, reafirmo que a minha intenção é dar efetiva contribuição para
que o Congresso Nacional saia do círculo vicioso em que
entrou e onde se encontra, principalmente o Senado,
olhando para o próprio umbigo não sou eu quem o diz,
estou apenas repetindo o que ouvi na rua para que ele
demonstre capacidade de se aproximar do País de carne
e osso, que vive amontoado nas periferias dos grandes
centros urbanos brasileiros, em péssimas condições de
vida.
Mas este é um País que não quer fa vo res, ele quer a
garantia de seus direitos, quer qualidade de vida e, princi-
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palmente, o cidadão quer a oportunidade de tirar o
seu sustento e de suas famílias da dignidade de seu
trabalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Paulo Hartung,
o Sr. Jader Barbalho, Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Valadares, 2º Vice-Presidente.
O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si den te, peço a palavra pela Liderança do Bloco.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) –
Tem a palavra o Senador Tião Viana.
O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Pela Li de ran ça.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, serei muito breve. Quero registrar inicialmente a minha satisfação pela presença do Senador
Anto nio Car los Va la da res, pre si din do a ses são do Se na do
Federal, como integrante da atual Mesa.
Farei ape nas um bre ve re gis tro de pro tes to à Vi a ção
Aérea Rio-grandense, a Varig, no que diz respeito à atitude discriminatória com os Estados menores deste País,
de modo especial os que se localizam na Região Norte.
Esta mos, há mais de 30 anos, ace i tan do a pre sen ça
da Varig na nossa Região como um elemento fundamental de integraçãonacional, com enormecontribuição históricaesolidariedade hu ma na no en vio de in su mos, na obstrução da comunicaçãoterrestre,naval, como ocorre, muitas ve zes, na Re gião Ama zô ni ca, mas não po de mos ace itar a atitude da Viação Aérea Rio-grandense de, ao longo
desses 30 anos de elevada recuperação de seu patrimônio, de liquidez, de crescimento econômico, de modernização de suas aeronaves, colocar-nos à margem de uma
situação que diz respeito à tecnologia.
Não bastasse a discriminação progressiva que vivem os Estados das regiões menos favorecidas do Brasil,
o desequilíbrio regional, a Varig ainda nos impõem viagens so men te nas ae ro na ves cha ma das Bo e ing 737, que
têm 30 anos de exis tên cia nes te País e que, todo dia, pas sam por opiniões críticas de setores da imprensa, colocando alguma vulnerabilidade de adaptação aos tempos
atuais por parte desse modelo de aeronave.
Registro o mais absoluto empenho, cordialidade e
efi ciên cia dos ser vi do res da que la em pre sa que atu am em
nosso Estado, o Acre, nos Estados vizinhos, como pessoas de alta responsabilidade e efi ciên cia no tra to das questões públicas.
Apelo à Varig para que entenda sua responsabilidade como beneficiária de uma concessão pública. Desde
11 de abril de 1988, por meio do Decreto nº 95.910 do en tão Presidente José Sarney, a empresa ganhou renova-
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ção de con ces são pú bli ca por mais 15 anos. Essa re no vação de concessão pública impõe uma responsabilidade,
seguramente
a
responsabilidade
ética
da
não-discriminação, de um tratamento igual às regiões do
Brasil.
A população do Norte não pode ser tratada como
umapopulaçãodeterceiracategoria,sujeitaàsaeronaves
mais antigas e às mais deficientes do ponto de vista da
tecnologia e segurança de vôo.
Envio insistentes ofícios ao Presidente da Varig,
Osiris Silva, para que explique por que as nossas aeronaves têm trinta anos de idade, enquanto em qualquer outra
região do País as aeronaves são adaptadas aos tempos
atuais. Até o momento não recebi resposta.
Se não houver uma atenção por parte da Varig nos
próximos meses, seguramente o Sr. Osiris Silva será con vocado à Comissão de Assuntos Sociais, para esclarecer
as razões dessa discriminação com a região Norte e, em
especial com os Esta dos mais po bres da Ama zô nia bra sileira.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) –
Concedo a palavra ao Senador Antero Paes de Barros,
por cessão do Senador Jefferson Péres.
O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – MT.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, venho à tribuna
hoje para fazer o registro de dois acontecimentos extraordinariamente im por tan tes no meu Esta do de Mato Gros so
no dia de ontem.
O primeiro registro é que, na presença do Advogado-Geral da União, Gil mar Men des, do Mi nis tro da Edu cação, Paulo Renato Souza, e do Ministro das Comunicações, Pimenta da Veiga, o Presidente da República anun ciou uma das grandes soluções para o setor produtivo de
Mato Grosso e do Pará, visando a aumentar a competitividade nacional no mercado internacional. Ontem, assegurou, em seu discurso proferido na cidade de Sinop, Mato
Grosso, que os R$48 milhões da BR-163 serão liberados
sem contingenciamento. Sua Excelência sabe da importância dessa rodovia, prioridade máxima para atender à
produção e exportação de grãos do nosso País.
Essa notícia é extraordinariamente importante para
o Estado de Mato Grosso, mas o lançamento do Programa Te le co mu ni da de é um even to que or gu lha o PSDB, fazendo-o lembrar-se do Ministro Sérgio Motta, o qual,
quando ocupava a Pasta das Comunicações, envidou es for ços para que, no pro ces so das pri va ti za ções, hou ves se
a obrigatoriedade da criação do Fundo Social das Telecomunicações – Fust, que corresponde a 1% da receitabru-
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ta de to das as ope ra do ras do Bra sil. Tra ta-se de um fun do
que não onera o usuário das telecomunicações. É uma
receita que tem origem no processo de privatização e é
utilizada hoje no Programa Telecomunidade.
O Programa Telecomunidade, Sr. Presidente, Srs.
Senadores, ressaltaram os Ministros Pimenta da Veiga e
Paulo Renato, ”é a possibilidade de uma revolução na
educação brasileira“.
O programa, no início, está adquirindo 250 mil computadores para serem colocados nas escolas do ensino
médio do País. Isso vai significar, Srs. Senadores, um
computador para cada 25 alunos em nosso País e vai
possibilitar uma melhor educação profissional dos nossos
professoreseaintegraçãodosestudantesbrasileiroscom
o mundo via Internet, esse processo rico para se adquirir
conhecimento. No lançamento do programa, lá em Sinop,
foi feita a experiência. Alu nos no Bra sil pas sa vam as mensagens para alunos nos Estados Unidos, que lá recebiam
o texto em Inglês, enquanto a resposta aqui chegava em
Português. Este avanço para as comunicações no Brasil
foi ardorosamente defendido pelo Ministro Sérgio Motta.
O Presidente Fernando Henrique mostra com isso
pri o ri da de para o lado so ci al, pois não há nada mais so ci al
do que qualificar o aluno da escola pública, do que devolver a chance aos filhos dos trabalhadores, àqueles que
estudam na escola pública, de adquirir conhecimento, co nhecimento que, como disse Alvin Toffler, em ”Power
Shift“, é a grande matéria-prima deste século que inauguramos.
Sr. Pre si den te, não pos so en cer rar o pro nun ci a mento sem fazer menção à matéria publicada pelo Jornal O
Globo, matéria, por sinal, citada no pronunciamento do
Senador Antonio Carlos Magalhães, sobre a liberação de
verbas no Ministério da Saúde. Quero dizer que nós do
PSDB nos orgulhamos de termos o Ministro José Serra
no Mi nis té rio da Sa ú de e de ter mos im plan ta do, com o Minis tro José Ser ra, uma re vo lu ção com os agen tes co mu nitários de saúde, com o Programa Saúde da Família. Quando percorremos os Municípios da Amazônia mato-grossense, sen ti mos a re per cus são ime di a ta das ações
desenvolvidas na área da saúde.
Quanto à liberação de verbas, que ro di zer que es tou
com uma nota do Ministério da Saúde encaminhada à re dação do Jornal O Globo, que publicou a matéria, para
que esta verdade não fique sepultada. É preciso deixar o
registro de que, desde o início de janeiro, o Ministério da
Saúde programou a liberação de cerca de 40 convênios
por dia. Até 16 de fevereiro, foram liberados recursos para
mais de 900 convênios, envolvendo R$71,3 milhões. A
pro gra ma ção da li be ra ção des ses con vê ni os vai até abril.
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Ora, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Ministério da Saúde mereceria críticas,seassinasseconvênios
de men ti ri nha, mas não pode re ce ber crí ti cas por que as sina con vê ni os e li be ra re cur sos para tra tar da sa ú de da populaçãobrasileira. Não há convênios novos assinados em
2001. São todos convê ni os de 2000 em pe nha dos e ins critos em ”res tos a pa gar“ e que co me ça ram a ser pa gos em
2001. Todos os convênios assinados em 2000 serão liberados em 2001.
A programação atual é liberar cerca de R$40 milhões por mês de convênios referentes ao ano 2000.
Cabe esse esclarecimento, principalmente aos jornalistas de O Glo bo, por que o Mi nis tro Ser ra tra ba lha com
critérios éticos, pois sabe que o assunto saúde não pode
ser tratado politicamente, liberando para este ou aquele
Partido.
Tanto é ver da de, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na dores, que nos primeiros 45 dias de 2001, foram liberados
convênios de emendas parlamentares de todos os partidos: PHS, PST, PPB, PCdoB, PFL, PTB, PT, PDT, PL,
PTN, PMDB, PSDB, PSL, PSB e PPS. Portanto, são liberações feitas com critérios exclusivamente técnicos. E, na
área em que se cu i da da vida, não se pode ad mi tir po li ti cagem.
Sr. Presidente, como Senador do PSDB, quero aqui
di zer que co me çam a dar re sul ta dos as ações do Go ver no
Fernando Henrique e do Ministro José Serra na área da
saúde.
Por essa razão, deixamosaquiregistradaessainformação e a nossa inteira solidariedade ao nosso Ministro,
para que seja possível ao jornal O Globo, conhecendo a
verdade, não permitir que ela fique muito mal sepultada.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) –
Concedo a palavra ao Senador Francelino Pereira por
cessão do Senador Arlindo Porto.
Em seguida, encontra-se inscrito o Senador Ramez
Tebet, presente no plenário como sempre.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, Minas não pode e não deve ser excluída do
Programa de Urbanização de Favelas, financiado pelo
Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza – Emenda
Constitucional nº 31, de 2000.
Esse Programa será submetido, nos próximos dias,
ao Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so e pre ten de urbanizar favelas nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo
e Salvador.
Neste instante, não estamos discutindo a prioridade
dada às três grandes cidades brasileiras, mas condenan-
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do a injustificável exclusão de Belo Horizonte, tão importante quanto aque las e cujo ace le ra do pro ces so de co nurbação a transformou no terceiro grande centro populacional do Brasil. Os problemas que têm sua origem no subdesenvolvimento, na precária distribuição de renda e na
miséria também não são diferentes. Portanto, não há por
que discriminar.
Entendemos que as propostas em estudos do Governo não reverterão o crescente processo de favelização
dos grandes aglomerados urbanos do País. Mas é um
passo importante, pois pretende conceder aos seus habitan tes tí tu los de pro pri e da de de suas ha bi ta ções, re gu la rizar os serviços de água, luz e esgoto e, sobretudo,
dar-lhes as condições mínimas de cidadania.
Pretende-se, de um lado, identificar as terras públicas na periferia para permitir a regularização fundiária; e,
de outro, reformar e atualizar a lei de usucapião, assegurando aos favelados que há anos residem em seus casebres o le gí ti mo di re i to de pro pri e da de. Até mes mo cons truções abandonadas, que outrora abrigaram fábricas e outras ins ta la ções, es ta rão na mira do pro je to. Nes ses lo ca is,
poderiam ser implantadas escolas, postos médicos e outros equipamentos comunitários.
Tambémserãodesenvolvidasaçõesdequalificação
profissional e abertura de microcrédito para estimular pequenos empreendimentos autônomos e recuperação urbana e ambiental. A intenção é atender às famílias com
renda mensal de até três salários mínimos e que estejam
morando na área a ser atendida há mais de cinco anos.
Os recursos previstos para este ano são de R$700
milhões e virão do Fundo de Combate e Erradicação da
Pobreza,cujacriaçãofoiresultadodeemendaconstitucional, aprovada pelo Congresso Nacional – à frente, como
todos sabemos, o nobre Senador Antonio Carlos Magalhães, e com o apoio dos três Senadores mineiros, José
Alencar, Arlindo Porto e este orador que está na tribuna.E
em nome de S. Ex.ªs também estou falando. Porém, com
a ajuda dos Governos Estaduais e Municipais, as dotações certamente aumentarão, podendo chegar a até R$1
bilhão a partir deste ano.
Sr. Pre si den te, no dia 28 de ju lho do ano pas sa do, o
Presidente Fernando Henrique Cardoso anunciou o Programa IDH-14, com o objetivo de combater a mi sé ria e erradicar a pobreza em 14 dos 27 Estados da Federação.
Seriam atendidos aqueles municípios que registrassem o
menorÍndicedeDesenvolvimentoHumano(IDH),medido
pe las Na ções Uni das e que va ria de um a zero. Esse ín di ce mede os avan ços de um país com base em três di men sões: esperança de vida ao nascer, educação e Produto
Interno Bruto – PIB – per capita.
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Quanto mais próximo do um número for o índice,
mais alto é o desenvolvimento humano do país.
Em nível mundial, o Brasil está no septuagésimo
quarto lugar no ranking do IDH, com 0,747, abaixo de pa í ses como o Peru, Cos ta Rica e ou tras 15 na ções da Amé rica Latina e do Caribe.
Pois bem, Sr. Presidente, naquela ocasião, Minas
Gerais ficou fora do IDH-14. Ninguém considerou a existência do Vale do Jequitinhonha, com seus 86 municípios,
que a cada ano enfrentam a dura batalha contra a seca e
sobrevivem à custa de muita determinação e espírito de
resistência de seu povo.
Ninguém percebeu que uma extensa área do Norte
de Minas, que reúne 55 municípios, faz parte da Sudene
justamente porque enfrenta as mesmas agruras da estiagem e do subdesenvolvimento dos Estados nordestinos.
A exclusão de Minas mobilizou a representação mi neira no Congresso.
Foi uma manifestação unânime, vigorosa e suprapartidária que salientou a unidade das lideranças políticas
mineiras.
Elas souberam superar as naturais divergências
partidárias e ideológicas, articulando-se, como sempre fize ram nos mo men tos da his tó ria em que se tor nou ne cessário defender os legítimos interesses de Minas Gerais.
No dia três de agosto do ano passado, Senadores,
Deputados Federais, Estaduais e Prefeitos de Minas reuniram-se no Palácio do Planalto com os Ministros Pedro
Parente, da Casa Civil, e Aloysio Nunes Ferreira, da Secretaria-Geral da Presidência, para reivindicar a inclusão
de Minas no IDH.
O Presidente Fernando Henrique Cardoso, como
to dos es pe rá va mos, foi sen sí vel ao ape lo dos mi ne i ros. No
dia 14 de setembro, o IDH-14 foi rebatizado para Projeto
Alvorada, incluindo os municípios com IDH inferior a
0,500. Ficaram de fora apenas os Estados do Rio de Janeiro, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, que não têm
nenhummunicípio com essa classificação.Dos 389 municípios incluídos, 275 pertencem ao Estado de Minas Gerais. Fez-se justiça.
Contudo, Sr. Presidente, o Projeto Alvorada esqueceu a pe ri fe ria, ex clu iu as fa ve las das gran des me tró po les,
onde reina a miséria, a fome, a subnutrição, o desemprego e todas as mazelas que geram a violência e a impunidade.
Entendemosqueainiciativaagoraanunciadarepresenta uma tentativa de reparar essa falha e de considerar
a favela não apenas um reduto de marginais e traficantes,
mas um espaço onde vivem milhões de brasileiros ávidos
pelo reconhecimento de seus legítimos direitos de cidadãos.
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A periferia de Belo Horizonte, as favelas da nossa
capital e de sua extensa regiãometropolitana–querepresentam mais de três milhões de habitantes – não diferem
desses aglomerados nas outras grandes cidades brasileiras, como o Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Recife e
outras capitais do Brasil. Por essa razão, qualquer iniciativa de recuperar essas áreas peca pela omissão e pela
discriminação, se dela for excluída.
Com relação ao Projeto Alvorada, Sr. Presidente, a
manifestação da representação mineira no Senado e na
Câmara, pessoalmente no Palácio do Planalto, produziu
resultado, tanto que, no dia 16 de fevereiro corrente, na ci dade de Almenara, inaugurou-se o chamado Portal da
Alvorada, pela Srª Wanda Engel Aduan, Secretária de
EstadodeAssistênciaSocialeCoordenadoraNacionaldo
Projeto Alvorada do Ministério da Previdência.
Esse projeto instalado em Almenara tem por objetivo elevar a qualidade de vida da população carente e reduzir as desigualdades sociais. Conta com a parceria dos
governos estaduais, municipais e da sociedade civil.
Srªs e Srs. Senadores, as preocupações sociais
sempre dominaram nossa administração no Governo de
Minas. Com a colaboração de uma competente equipe,
construímos centenas de casas populares, sendo 75%
delas construídas no meu Governo.
Vencendoresistências, iniciamos o plano de urbanização das favelasdeBeloHorizonte.Vencendoresistências, iniciamos o plano com êxito. Contamos com a colaboração do então Secretário do Planejamento, Paulo Haddad, posteriormente Ministro da Fazenda no Governo Ita mar Franco, e que continua sendo uma das personalidades mais importantes da vida econômica do País, inclusive como con sul tor do Ban co Mun di al e do Bird na Amé ri ca
Latina.
A pioneira nessa iniciativa foi a Favela do Cafezal,
em Belo Horizonte, onde construímos uma infra-estrutura
fundamental à urbanização, respeitando as peculiaridades locais. Hoje, já não há mais Favela do Cafezal, mas o
Aglomerado da Serra, composto de onze vilas, integradas
e articuladas.
É no Aglomerado que opera a Rádio Favela, emis so ra co mu ni tá ria e edu ca ti va que por vá ri os anos atu ou na
clandestinidade até ser liberada por decisão do Ministro
das Comunicações, Pimenta da Veiga. A aprovação definitiva da Rádio Favela viria depois, através de decreto le gislativo aprovado pelo Congresso, cujo projeto, quando
tramitou nesta Casa, teve parecer favorável deste orador.
O êxito dessa experiência em Belo Horizonte mostra que é possível, com vontade política e recursos, ainda
que limitados, recuperar a cidadania de brasileiros que
moram em favelas em todo o País.
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Sr. Presidente, tal como aconteceu com relação ao
IDH-14, estamos novamente a postos – nós, da Bancada
mi ne i ra no Con gres so – para, uma vez mais, ba ter às por tas do Pa lá cio do Pla nal to e re i vin di car o di re i to le gí ti mo de
Belo Horizonte. Assim como a anterior, esta nova mobilização, que neste instante estamos anunciando, será
igualmente suprapartidária. Estará acima das conveniências dos partidos e dos interesses dos grupos ou facções.
Belo Ho ri zon te, a bela e jo vem Ca pi tal mi ne i ra, pa i ra so bre
tudo isso.
Uma vez mais, depositamos nossa confiança no
Presidente Fernando Henrique Cardoso, na convicção de
que Sua Excelência saberá compreender as razões que
recomendam a inclusão de Belo Horizonte agora no novo
programa e reparar essa injustiça.
Ainda há tempo, Sr. Presidente!
Ainda hoje, Sr. Presidente, manifestamos ao nosso
Lí der na Assem bléia Le gis la ti va de Mi nas que mo bi li zas se
as Lideranças Partidárias naquela Casa do povo e nos
uníssemos todos, Congresso Nacional e Assembléia Legislativa de Minas, no sentido de que, no momento em
que se destinam recursos substanciais no Projeto da Pobreza, não se in clu am ape nas o Rio de Ja ne i ro, São Pa u lo
e Salvador, mas também Belo Horizonte e outras capitais
que sofrem das mes mas des gra ças em que vi vem mu i tos
habitantes mineiros.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) –
Concedo a palavra ao nobre Senador Ramez Tebet.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Pronuncia o
seguintediscurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,reconheço o adiantado da hora,
todavia não posso deixar de ocupar essa tribuna, diante
de tudo que estamos vendo acontecer no Brasil.
Nesse final de se ma na, vi mos a re be lião or ga ni za da
nos presídios. Estamos presenciando tragédias humanas
no Brasil. Temos falado em muita desgraça, infelizmente,
porém precisamos enfrentar esses desafios, esses obstáculos.
Realmente é preciso dar prioridade a determinados
assuntos no Brasil, principalmente no que concerne à segurança pública. A violência está demais. Tudo isso está
falado, está sendo discutido nesta Casa, ocupa a atenção
das Srªs e dos Srs. Senadores e a atenção da sociedade
brasileira,ansiosa por soluções dos seus mais gra ves proble mas. Entre es sas so lu ções, não há dú vi da ne nhu ma de
que é preciso promover o desenvolvimento do Brasil. E,
para isso, torna-se necessário levar o desenvolvimento
para o interior, desafogando as grandes metrópoles que
estão saturadas. É preciso ir para regiões que têm todas
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as condições de dar resposta imediata para muitos
problemas que afligem nosso povo.
Mas nem tudo é pessimismo no Brasil, até porque
quem vive na vida pública vive de esperança. Sou um ho mem esperançoso, Senador Casildo Maldaner. Sou sempre otimista. Por exemplo, há muitos anos, travamos uma
luta pela RegiãoCentro-Oeste,principalmenteosEstados
de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul; luta que travamos
em favor da preservação, da conservação do nosso meio
ambiente, desse patrimônio extraordinário, desse santuário, que é o Pantanal, que ocupa dois terços do território
sul-mato-grossense. E essa luta vem desde o tempo em
que eu era Presidente da Sudeco, quando eu afirmava
que essa re gião do nos so País pre ci sa va de um pro je to de
desenvolvimento.
Há cin co anos, os Go ver na do res Dan te de Oli ve i ra e
Wilson Barbosa Martins deram início a um projeto de desenvolvimento para o Pantanal, que, por ser um ecossistema, tem que contar com ações integradas das duas Unida des da Fe de ra ção bra si le i ra: Mato Gros so e Mato Grosso do Sul, e os dois Governadores de então encontraram
respaldo no Governo Federal. O Presidente Fernando
Henrique Cardoso foi sensível e autorizou os estudos téc nicos para viabilizar o grande projeto de desenvolvimento
para todo o Pantanal.
Sr. Presidente, anuncio hoje, desta tribuna, aquilo
que foi lido na sexta-feira, 16 de fevereiro, aqui nes taCasa:
a men sa gem do Pre si den te da Re pú bli ca a esta Casa pedindo autorização ao Senado da República para contratar
empréstimo internacional no valor de US$81 milhões, a
fim de dar início a esse projeto tão esperado pelas comunidades de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul. Esse
projeto tão esperado pelos Municípios que compõem a
Bacia do Rio Paraguai promoverá o desenvolvimento auto-sustentável da região. Neles se contempla a infra-estrutura para os Municípios,com recursos destinados
ao sa ne a men to e à re cu pe ra ção dos rios. É um pro je to integrado, em que recursos da ordem de US$82,5 milhões
virão por meio de empréstimo internacional e outros
U$82,5 milhões serão provenientes do Governo Federal.
O projeto foi elaborado por técnicos dos Estados de
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, por consultorias das
maisqualificadas e pelo Ministério do Meio Ambiente,que
sempre esteve conosco nessa luta. Justiça se faça aqui: o
atual Ministro Sarney agasalhou esse projeto, reconhecendo seu grande valor para a defesa do Pantanal, aplicando ali o desenvolvimento auto-sustentável. Isso significa construir estradas sem agredir o meio ambiente, recuperar os rios, dar saneamento básico aos Municípios da
Bacia do Rio Paraguai, criando-se assim a perspectiva de
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receber, dentro de três anos, segundo os técnicos, cerca
de 200 mil turistas!
Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
também do ponto de vista tu rís ti co, esse pro je to é de uma
grandeza extraordinária, talvez o de maior envergadura
chegado ao Senado da República no início do ano 2001!
Ele nos ani ma nes te mo men to, prin ci pal men te por que, há
mu i tos anos, vi mos pre gan do o de sen vol vi men to do in te rior deste País e pedindo recursos para promovê-lo. Os
Esta dos de Mato Gros so e Mato Gros so do Sul te rão uma
oportunidade ímpar, extraordinária!
Por isso, esta Casa tem a responsabilidade de não
demorar na aná li se des se pro je to, que já foi en ca mi nha do
à Comissão de Assuntos Econômicos, onde, com toda a
certeza, será aprovado por seus componentes, assim
como depois terá a aprovação de todo o Senado.
Nós, dos Estados de Mato Grosso e de Mato Gros so do Sul, vamos pedir a tramitação em regime de urgência, para que possa o Governo Federal contratar o empréstimo internacional e usar os recursos para desenvolver essas duas unidades da Federação brasileira.
Esse projeto é importante para o País neste momento em que, como nunca, discutiremos problemas do
meio ambiente. Os cuidados com o meio ambiente estarão permeando todas as ações administrativas de construção. Tudo tem que passar pela necessidade imperiosa
de conservaçãodessa dá di va que Deus co lo cou nos ter ritórios de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul, o nosso
Pantanal.
O Sr. Casildo Maldaner (PMDB – SC) Senador
Ramez Tebet, V. Exª me permite um aparte?
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) Com muito
prazer, Senador Casildo Maldaner.
O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) Pen so que o
tema tra zi do por V. Exª vem ao en con tro da qui lo que V. Exª
vem debatendo há muito nesta Casa, ou seja, a interiorização do desenvolvimento. Esta é uma tese com a qual
comungo também não de hoje. Desde a época em que
exercia as altas funções de Governador do meu Estado
de Santa Catarina, eu já batalhava pela interiorização do
desenvolvimento. Vejo com bons olhos esse projeto de
US$81 milhões para integrar as bacias dos dois Estados
seu gran de Mato Gros so do Sul e Mato Gros so , tra zen do
melhores condições de vida, de trabalho e de desenvolvimento para o povo de todos os Municípios da Bacia do
Paraguai. Senador Ramez Tebet, é necessário que o desenvolvimento chegue lá e que a região atra ia ou tras pessoas também. Aliás, conforme V. Exª declinou, dois terços
de Mato Grosso do Sul pertencem à grande região do
Pantanal. E é necessário promover o desenvolvimento
dessa região toda, incentivando o turismo que preponde-
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ra e é forte , levando saúde, educação, lazer, bem-estar à
sua po pu la ção, fa zen do com que se de sa fo guem as grandes metrópoles. O Governo vem acordando para essa
necessidadede in te ri o ri za ção, e eu di ria que isso se re fe re
não apenas ao Centro-Oeste do Brasil, mas ao Norte e
até ao oeste do meu Estado, que é fron te i ra com a Argentina, a grande região do Mercosul, os nossos Estados do
Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná. São
regiões que precisamos atender, lembrando também que
precisamos fazer com que o reflorestamento chegue aos
minifúndios em que há desmatamento.Além dis so, as pequenas propriedades, as pequenas agroindústrias precisam de apo io para que as pes so as não sa i am de lá, como
vem ocorrendo. Em suma, que ocorra a interiorização do
desenvolvimento com a participação do Governo, como
ocor reu nes te caso, em que ele bus cou cer ca de U$81 mi lhões para desenvolver essas regiões. As grandesmetrópoles têm três grandes problemas: a moradia, a infra-estrutura e a segurança. O último deles foi muito bem
demonstrado neste fim-de-semana. Lendo os jornais –
não canso de repetir , parece-nos que, se os apertarmos,
escorre sangue, tal a violência existente nas grandes me trópoles. Vamos ocu par de for ma equâ ni me o Bra sil, para
oferecermos mais paz e bem estar. Essa é a linha. V. Exª
batalhou muito para que esse projeto chegasse a esta
Casa. Agora, vamos juntos fazer com que isso se concretize, não só para o bem dos Estados de Mato Grosso e
Mato Grosso do Sul, mas para o bem do Brasil.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Senador
Casildo Maldaner, V. Exª sempre me honra com seus
apartes. Fico feliz por isso. Comungamos dos mesmos
ideais com relação ao desenvolvimento do nosso País e
temos já o apoio de Santa Catarina.
Mu i to agra de ço a par ti ci pa ção de V. Exª no meu modesto pronunciamento, na certeza de que V. Exª será aqui
um dos grandes defensores para a tramitação urgente
desse projeto a que estou me referindo.
O Sr. Juvêncio da Fonseca (PFL – MS) – Concede-me V. Exª um aparte?
O SR RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Concedo o
aparte ao Senador Juvêncio da Fonseca.
O Sr. Juvêncio da Fonseca (PFL – MS) – Senador
Ramez Tebet, V. Exª sempre representa muito bem Mato
Grosso do Sul quando assoma à tribuna, com seus discursos inspirados, que bem demonstram o sentimento
dos sul-mato-grossenses: o desejo de que essas obras
cheguem logo. Nossa vigília aqui é muito grande. Toda a
Bancada Federal tem trabalhado nesse sentido, desde o
tempo do Governador Wilson Barbosa Martins, que vendeu a idéia do Projeto Pantanal ao Presidente Fernando
Henrique Cardoso. Todos nós somos artífices desse pro-
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jeto, importantíssimo para Mato Grosso do Sul, como V.
Exª já bem explicitou. Gostaria de ressaltar que o Presidente Fernando Henrique Cardoso até parece que é
sul-mato-grossense, porque os projetos de desenvolvimento para o nosso Estado são inúmeros,projetos às ve zes até escamoteados como se fossem do Governo do
Estado, mas que na verdade são do Presidente da República. Exemplo disso são os Projetos Pantanal, Luz do
Campo, as termoelétricas de Corumbá, de Três Lagoas,
as de Campo Grande que virão, o Pólo do Alumínio e Siderúrgico de Corumbá, o Pólo Petroquímico de Corumbá,
a Ferronorte,também a ação da iniciativa privada e a pon te sobre o rio Paraguai, que está para ser inaugurada e
que começou no Governo anterior, o de Wilson Barbosa
Martins. Aparteio V. Exª para exaltar sua argumentação e
o sentimento do sul-mato-grossense por essas obras.
Expresso também nosso reconhecimento ao Presidente
Fernando Henrique Cardoso, único autor de todos esses
projetos que estão levando esperança ao Estado, esperança que V. Exª define muito bem como animação. Ani mamo-nos com as obras que chegam a Mato Grosso do
Sul. E eu gostaria de fazer um protesto, Senador Ramez
Tebet: ouvi uma propaganda do Governo do Estado de
Mato Grosso do Sul, do Zeca do PT, mostrou, durante o
mês inteiro – e o seu Secretário de Comunicação Social
disse que se gastaram R$ 700 mil por mês com essa pro pa gan da –, em duas pá gi nas em to dos os diá ri os do Estado e na te le vi são, to dos es ses pro je tos, com va lo res imensos – US$200 milhões. Em nenhum momento, essa pro paganda deixou claro que se tratava de parceria com o
GovernoFederal. Isso é triste para nós, porque a parceria
deve ser legítima. Se o Governo do Estado tem a obrigação de, tecnicamente e não financeiramente, caminhar
junto com esse projeto, deveria, politicamente também,
veicular na sua propaganda institucionalizada que o autor
de todos esses projetos chama-se Governo Fernando
Henrique Cardoso. Agradeço a V. Exª pela concessão do
aparte e estou também animado com o meu Estado e
com os bons projetos que chegarão brevemente para o
seu desenvolvimento. Muito obrigado.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Se na dor Ju vêncio da Fonseca, agradeço a V. Exª pelo aparte. V. Exª
tem razão. Peço pressa, porque vim da Sudeco, elegi-me
Vi ce-Governador e fui Go ver na dor do meu Esta do por dez
meses, sempre lutando por esse desenvolvimento, sempre pensando naquele Pantanal.
Dizem que sou do bolsão. Sou do bolsão com muito
orgulho e sa tis fa ção, mas te nho uma vi são de Mato Gros so do Sul. E quero aprender com meus colegas a ter uma
visão de Brasil que passe pelo interior.
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O Senador Juvêncio da Fonseca tem razão quando
afirma que o Presidente Fernando Henrique Cardoso vai
passar para a história em se concretizando todos esses
pro je tos. Sua Exce lên cia será con si de ra do o me lhor Pre siden te do Bra sil para Mato Gros so do Sul. Te re mos de fi car
agradecidos a Sua Excelência durante muito tempo.
Sr. Presidente, numa convocação extraordinária, à
qual es tá va mos pre sen tes eu e o Se na dor Lú dio Co e lho –
o Senador Juvêncio ainda não se encontrava no Senado
–, apro vou-se o Pro je to do Fun pla ta, que des ti na re cur sos
para a cons tru ção de uma pon te so bre o Rio Pa ra guai. Foi
a nos so pe di do que, du ran te o pe río do de con vo ca ção extraordinária, em uma semana, aprovaram-se recursos
destinados à construção da citada ponte, hoje prestes a
ser inaugurada, procurando tirar, efetivamente, Corumbá
do isolamento.
O Senador Juvêncio da Fonseca referiu-se muito
bem às termelétricas de Corumbá, de Campo Grande e
de Três Lagoas. Imagine o progresso que haverá se elas
forem inauguradas rapidamente!
O aparte do Senador Juvêncio da Fonseca foi escla re ce dor. Sem pre se fa lou que Mato Gros so do Sul é um
Estado potencialmente rico, onde nada acontece. Agora,
porém, parece que as coisas começam a acontecer. A
ponte sobre o Rio Paraguai e as termelétricas serão inauguradas!
Na minha região, há poucos dias, demos início, par tindo de Selvíria em direção a Três Lagoas, a uma pavimentação asfáltica de 60 quilômetros. Será construída,
com re cur sos do Go ver no Fe de ral, a BR-158, que aju da rá
a integrar aquela região. Consta também no orçamento
uma ponte sobre o Rio Paraná no valor de R$40 milhões,
obra que já está li ci ta da e em fase pra ti ca men te de con trata ção. E as obras ro do viá ri as que fo ram para Mato Gros so
do Sul? E o programa Luz do Campo?
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares.
Fazendo soar a campainha.) – Senador Ramez Tebet, V.
Exª já ultrapassou o tempo regulamentar.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Sr. Presidente, estou entusiasmado, falando do meu Estado. No
meio de tantos acontecimentos ruins, venho a esta Casa
falar de coisas boas.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) –
Com mu i ta ra zão, por que V. Exª é um lu ta dor do seu Esta do e dispõe de mais três minutos para terminar o seu pro nun ci a men to, por que já es ta mos pres tes a en cer rar a sessão.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Agradeço a
V.Exª,Sr.Presidente.Fiqueientusiasmadoporestarfalando do meu Estado, que está para receber obras. Queremos que aconteçam as coisas em Mato Grosso do Sul, a
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favor de Mato Grosso do Sul, a favor do Brasil. Preocupam-me esses fatos ocorridos nas grandes metrópoles.
Quando desafogarmos as grandes metrópoles e levarmos as pessoas para o interior, não tenho dúvida nenhuma de que a qualidade de vida do povo brasileiro vai melhorar consideravelmente. Esses são os auspícios para o
Estado de Mato Grosso do Sul.
Daí o meu entusiasmo, daí o meu pedido para a inclusão imediatamente em pauta, na próxima reunião da
Comissão de Assuntos Econômicos, desse projeto, para
que o aprovemos e para que ele venha ao plenário obter
unanimidade. Assim, o pantanal, cantado em prosa e ver so no mundo inteiro, terá realmente o desenvolvimento
auto-sustentado, tão desejado para Mato Grosso, para
Mato Gros so do Sul, para o Cen tro-Oeste e para o Bra sil.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) –
Os Srs. Senadores Wellington Roberto, Carlos Patrocínio
e Eduardo Siqueira Campos enviaram discursos à Mesa,
para serem publicados, na forma do disposto no art. 203
do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. WELLINGTON ROBERTO (PMDB – PB) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, dois fóruns internacionais discutiram, há duas semanas, em datas simultâneas, o problema da globalização econômica por ângulos
distintos. Em Davos, Suíça, os responsáveis pela condução do processo governos,instituições,lideranças avaliaram rumos, formularam críticas e se dispuseram a providências corretivas.
Em Porto Alegre, o Fórum Social Mundial, de teor
declaradamente esquerdista, buscou negar a globalização como imperativodosnovostempos.Considerou-afruto da manipulação ideológicadoneoliberalismo,cujoobjetivo seria aprofundar a dominação sobre os países periféricos, estabelecendo o império definitivo do capitalismo.
Não há dúvida de que o processo de globalização
em cur so está lon ge de cor res pon der aos ide a is de jus ti ça
social. Mas é também indiscutível que a globalização não
é fruto de uma doutrina política ou da vontade de um ou
mais países. É resultado do estágio de desenvolvimento
tecnológico a que chegou a humanidade.
A tecnologia de comunicação, de que a Internet é
ape nas um dos ins tru men tos mais fas ci nan tes e cor ri que iros, co lo ca o mun do li te ral men te na re si dên cia de cada indi ví duo. A te le vi são e o rá dio tra zem a in for ma ção em tempo real. Um simples co man do no com pu ta dor faz com que
as pessoas transfiram dinheiro, façam compras on line
em/e para qualquer país do mundo. Tudo isso é globalização, um pro ces so que trans põe fron te i ras e põe em xe que
conceitos clássicos de soberania.
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É claro que tudo isso, sob diversos aspectos, é assustador e precisa ser discutido em seus detalhes. É claro
que os países ricos, num primeiro momento, tiram proveito, manipulam e tentam deter o comando do processo.
Mas também é claro que se trata de uma via de mão dupla. A glo ba li za ção traz tam bém opor tu ni da des de ne gó cios para os países periféricos, conectando-os com mercadosantesinacessíveiseproporcionandotrocadeinformações em escala jamais vista. A Internet, mais uma vez, é
exemplo disso.
Por tudo isso, a negação pura e sim ples do fe nô meno, como pre ten deu o Fó rum de Por to Ale gre, é ati tu de ingênua e pueril. E ainda: desserve mais que auxilia os países periféricos. Primeiro, porque, ao negá-lo, não se está
necessariamente (muito pelo contrário) anulando o processo ou atenuando seus efeitosnocivos. Cabe aí a velha
máxima segundo a qual o pior cego é o que não quer ver.
E os que ne gam a glo ba li za ção fa zem como o aves truz ao
enterrar o pescoço na areia.
Segundo, porque, ao se negar a globalização, deixa-se de discuti-la e de submetê-la a regras elementares
de éti ca e de jus ti ça. Fica o seu con tro le onde está, a ser vi ço dos interesses que geram injustiças e agravam desigualdades.
Vejo, pois, que o Fórum Social Mundial poderia ter
sido bem mais efi ci en te na de fe sa da ca u sa que ele geu, a
justiça social, se tivesse partido de outra premissa: a de
que a globalização é conseqüência do desenvolvimento
tecnológico da humanidade e, como tal, é irreversível.
Se não é ainda benéfica, não é por ela em si, mas
pelo modo como está sendo conduzida. Nesse sentido, o
Fórum de Davos aca bou sen do mais pro du ti vo, ao dis cu tir
objetivamente o comércio mundial e permitir que os Governos dos países periféricos (entre os quais o do Brasil)
pudessem se ma ni fes tar e co lo car em exa me seus pon tos
de vista.
O Fó rum de Por to Ale gre, em bo ra te nha es ta be le cido importante contraponto ideológico, pecou por falta de
objetividade. Produziu belos discursos, reuniu personalidades respeitáveis, mas não gerou conseqüências práticas.
Nesse ponto, não há como negar razão ao Presidente Fernando Henrique: o econômico sem o social é
de su ma no, en quan to o so ci al sem o eco nô mi co é pura vele i da de. E aí se re su mem os fó runs de Da vos e Por to Ale gre respectivamente. O que parece lógico é que a soma
dos dois fóruns constitui o cenário ideal para uma discussão indispensável ao bem-estar geral. Não sendo ainda
assim, é lamentávelconstatar, mas preservam-se as desigualdades e retarda-se o progresso da humanidade. É o
que se convencionou chamar de marcha da insensatez,
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ma triz de cri ses e de con fli tos, cuja ví ti ma ma i or é o pró prio
ser humano.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nos últimos anos, a
Organização Mun di al da Sa ú de – OMS - vem pre co ni zando a importância de os países garantirem aos seus cidadãos o acesso a medicamentos essenciais e a vacinas,
por considerar que esse acesso é não só um componente
essencial de uma estratégia global do setor saúde, mas
tam bém um dos in di ca do res-chaves de eqüi da de, de jus tiça so ci al e da qua li da de dos ser vi ços de sa ú de ofe re ci dos
às populações.
Seguindo essa orientação, o Brasil e vários outros
países do mundo passaram a dar ênfase à promoção de
medicamentos essenciais, bem como do uso de medicamen tos ge né ri cos de qua li da de. Cou be ao Con gres so Nacional a elaboração e a aprovação da Lei dos Genéricos,
em vigor desde o início do ano passado.
A par tir de en tão, a po pu la ção bra si le i ra pas sou a ter
o direitodeadquirirmedicamentosmaisbaratos,vendidos
pela denominação do respectivo princípio ativo, submetidos a testes rigorosos para determinar se cum prem os requisitos de equivalência farmacêutica e de bioequivalência.
A oferta desses produtos genéricos, identificados
pela subs tân cia ati va mais im por tan te de sua com po si ção,
permitiu a colo ca ção à ven da de me di ca men tos em mé dia
30% mais baratos do que os remédios de marca, pesquisados, desenvolvidos e produzidos pelos grandes laboratórios multinacionais.
Assim, desde fevereiro do ano passado, o Governo
Federal vem autorizando a colocação no mercado de um
número cada dia maior de medicamentosgenéricos. Sem
dúvida alguma, eles hoje desempenham papel fundamental para a contenção e, principalmente, para a redução dos preços dos produtos farmacêuticos, em nosso
País.
É para destacar o acerto dessa política e elogiar o
ritmo com que o Brasil entrou na ”era dos medicamentos
genéricos“ que ocupo, com satisfação, a tribuna do Senado Federal neste momento.
Srªs e Srs. Senadores, em fevereiro do ano 2000,
quando os primeiros genéricos foram lançados, as perspectivas do Ministério da Saúde eram de que, somente
em 3 ou 4 anos, as vendas desses medicamentos representariam quase a metade do total comercializado pelas
farmácias, no País.
Contrariando essas expectativas iniciais, o Ministro
José Serra, em agosto pas sa do, pre viu que, até o fi nal daquele ano, seriam licenciados cerca de 150 medicamen-
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tos genéricos, propiciando uma importante redução dos
preçosdessesprodutoseumsignificativodesenvolvimento da indústria farmacêutica nacional.
Em um mer ca do far ma cêu ti co como o nos so, do minado por empresas multinacionais poderosíssimas, que
até recentementeelevavam seus pre ços com fre qüên cia e
impunhamàpopulaçãoumaperversapolíticadeaumento
de preços, essa perspectiva é muito alvissareira.
Só nesta última década, o faturamento da indústria
farmacêutica sal tou de US$3 bi lhões, em 1990, para mais
de US$12 bilhões, em 1999, registrando-se, segundo a
FIPE, um crescimento real de 54% acima da inflação nos
preços dos medicamentos, no País.
O mercado farmacêutico brasileiro é fabuloso. É o
quarto ma i or do mun do, com um fa tu ra men to anu al da ordem de US$12 bilhões, embora não seja o quarto maior
consumidor mundial de medicamentos.
A comercialização de medicamentos genéricos veio
para dar um bas ta aos ele va dos e abu si vos pre ços des ses
produtos no País. Cumpre destacar que, só no período de
2 de fevereiro a 25 de se tem bro, nos pri me i ros 8 me ses de
colocação dos genéricosnomercadobrasileiro,aAgência
Nacional de Vigilância Sanitária aprovou 154 registros de
74 diferentes fármacos, produzidos por 13 laboratórios.
Hoje, o consumidor brasileiro já não se deixa mais
confundir por falsas campanhas publicitárias de boicote
aos medicamentos genéricos. Sabe que os produtos comercializadossob o nome da substância ati va têm a mes ma eficácia do original, a preço menor.
Os resultados já se fazem sentir, embora haja ainda
um longo caminho a ser percorrido no País, antes que as
pes so as pos sam ob ter os me di ca men tos de que ne ces sitam, a um preço que possam pagar. A expansão do mer cado de genéricos é promissora. Na Grã-Bretanha, os
medicamentos genéricos representam 65% do mercado
e, nos Estados Unidos da América, a metadedomercado,
em termos de volume; uma das maiores fatias do mercado em todo o mundo.
Srªs e Srs. Senadores, é importante ressaltar, uma
vez mais, que a disponibilidade de medicamentos genéricos contribui para reduzir o custo dos medicamentos e,
conseqüentemente, para diminuir o custo dos serviços de
saúde. A economia é significativa, em um país de verbas
es cas sas como o nos so, pois os me di ca men tos re pre sentam cerca de uma quarta parte do custo dos serviços.
Desde 1998, ano do lançamento da Política Nacional de Medicamentos, é inegável que o Governo Federal
vem seguindo os princípios e estratégias de medicamentos essenciais recomendados pela OMS e empreendendo importantes esforços para melhorar o acesso aos medicamentos essenciais e promover a eqüidade na saúde
de nossa população.
A Política BrasileiradeMedicamentossalienta o uso
de medicamentos genéricos, estipula a adoção obrigatória de nomes genéricos em todas as compras públicas e
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promove a prescrição e o uso de medicamentos genéricos como um de seus componentes principais.
Srªs e Srs. Senadores, sabemos que não são poucas as dificuldades para a disponibilização de medicamentos genéricos no mercado brasileiro, pois há grandes
interesses contrariados e significativas reduções das mar gens de lucro dos cartéis multinacionais.
As modificações introduzidas no mercado farmacêutico nacional, desde o ano anterior, alteram as regras
do jogo no quar to ma i or mer ca do far ma cêu ti co do mun do.
Não resta dúvida, porém, que a adoção da política
de medicamentos genéricos no País já surte efeitos bastante positivos. Em junho passado, num comportamento
inédito desde o início do Plano Real, 22 laboratórios concordaram em reduzir preços de seus remédios até o final
de dezembro, em índices que variaram de 0,6% a 60%,
segundo matéria publicada pelo jornal O Globo de
25/06/00, intitulada ”Pressão dos genéricos faz indústria
cortar preços de remédios de marca“.
A pres são con ti nu ou. Em 17 de agos to, o Pre si den te
da República assinou decreto criando um grupo de trabalho para elaborar medidas de regulamentação para o setor, discutindo-se inclusive a autorização para a venda de
medicamentos em supermercados. O Governo pretendia
ampliar a venda dos genéricos e assim forçar a redução
dos demais medicamentos.
A ma i or be ne fi ci a da é jus ta men te a imen sa ca ma da
da nossa população, a mais afetada pelas doenças e a
mais carente, até então praticamente impedida de ter
acesso aos medicamentos essenciais.
Esse acesso é vital, todos nós sabemos. Só ele
pode dar um fim ao círculovicioso e perverso que faz com
que a po bre za seja ca u sa do ra de mu i tas das do en ças que
atingem nossa população; e que a doença ou a má situação de saúde seja responsável pela manutenção de tantos milhões de cidadãos brasileiros na mais absoluta pobreza.
Srªs e Srs. Se na do res, o Bra sil está no ca mi nho certo. A OMS considera que a saúde é um elemento central
do desenvolvimento e que o acesso a medicamentos é
um elemento central de qualquer política de saúde. Propugna que melhorar o acesso aos medicamentos, com a
oferta de medicamentos genéricos básicos, a preços
acessíveis, é uma das mais efetivas intervenções de saúde que um país pode fazer.
Vejo, com imensasatisfação,queoGovernobrasileiro,contrariandofortíssimosinteresses, está fa zen do a sua
parte. Por essa razão, ao concluir meu pronunciamento,
gostaria de parabenizar o Presidente Fernando Henrique
Cardoso, o Ministro José Serra, e seus colaboradores do
Ministério da Saúde, pela firmeza com que vêm enfrentando o enorme desafio de colocar, no mercado brasileiro,
medicamentos genéricos a preços competitivos e acessíveis, assegurando, a todas as camadas da nossa popula-
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ção, o aces so a pro du tos far ma cêu ti cos de qua li da de,
eficazes e seguros.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não ape nas o
Governo de São Paulo, mas a autoridade do Poder Público do Estado foi colocada em xeque com gravíssimo epi só dio da re be lião de pre si diá ri os em mais de vin te es ta belecimentos prisionais paulistas.
Em verdade, ficou cabalmente comprovado que as
autoridades responsáveis pelos presídios não têm, nem
de lon ge, o mes mo po der de or ga ni za ção dos pre sos, especialmentedoautodenominadoPCC–PrimeiroComando da Capital -, que, a exemplo do Comando Vermelho e
de ou tras or ga ni za ções cri mi no sas, do mi na as pri sões, fazendo sua própria lei.
É inad mis sí vel, mas o que se cons ta tou é que o trá fico de entorpecentes corre à solta nos presídios, que armas brancas ou de fogo estão em posse dos presidiários,
que se comunicam livremente por intermédio de telefones
celulares.
Como vários órgãos da imprensa internacional proclamaram, as prisões brasileiras são sucursais do inferno
e, como completa o Jornal do Brasil em sua edição de
hoje, 20 de fevereiro, o Brasil tem 230 mil presos em condições desumanas.
Ora, esse é o ingrediente fundamental para que as
rebeliões nos estabelecimentos prisionais sejam freqüentes, e para que o crime organizado encontre terreno fértil
paradesenvolver-se,comacolaboraçãodecisivadefuncionários corruptos da carceragem.
Agora, Sr. Presidente, a população brasileira não
apenas continua temendo os delinqüentes que atuam em
liberdade, mas também os que se encontram nas prisões
e que, com todo o poder e organização de que dispõem,
podem ganhar as ruas.
O Estado não pode continuar fazendo vista grossa
para o problema de tamanha magnitude. Medidas vazias
e vãs, como acon te ceu no pas sa do, são in to le rá ve is. Também a retórica não ajuda.
É preciso agir, e agir com a máxima rapidez, como
se o País tivesse sido atacado por outra nação.
É essencial que o sistema prisional brasileiro seja
não apenas ampliado, mas inteiramente reformulado, a
fim de que as prisões deixem de ser fábricas de feras hu manas.
Que haja efetivamente reeducação e reintegração à
sociedade.
Que o crime seja combatido em suas vísceras. Que
os programas de segurança pública saiam do papel e se
transformem em realidade. Que, como quer o ilustre Ministro Costa Leite, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, as penas alternativas sejam privilegiadas nos delitos
menos graves, desafogando o sistema penitenciário.
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É es sen ci al, por con se guin te, que o Esta do res ta u re
e resgate sua autoridade, com ações concretas e objetivas.
É o que todos esperamos!
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) –
Nada mais havendo a tratar, a presidência vai encerrar os
trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. Senadores que
constará da sessão deliberativa ordinária de amanhã, a
realizar-se às 14 horas e 30 minutos, a seguinte

ORDEM DO DIA
–1–
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 26, DE 2000
Discussão, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da Câ mara nº 26, de 2000 (nº 1.910/99, na Casa de origem),
que altera dispositivo da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, tendo
Pareceres sob nºs 1.078 e 1.296, de 2000, da Comissão de Educação, Relatora: Senadora Emília Fernandes 1º pronunciamento (sobre o Projeto): favorável, com a
Emen da nº 1-CE, de re da ção, que apre sen ta; 2º pro nun cia men to (so bre a Emen da nº 2, de Ple ná rio): fa vo rá vel, nos
termos de subemenda que apresenta.
–2–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 150, DE 2000
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo nº 150, de 2000 (nº 339/99, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação
das Donas de Casa de Matozinhos a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Matozinhos, Estado de Minas Gerais, tendo
Parecerfavorável, sob nº 1.052, de 2000, da Comissão de Educação, Relator: Senador Francelino Pereira.
–3–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 154, DE 2000
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo nº 154, de 2000 (nº 357/99, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação
ComunitáriaSantaRitaaexecutarserviçoderadiodifusão
co mu ni tá ria na ci da de de San ta Rita de Cás sia, Esta do da
Bahia, tendo
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Parecer fa vo rá vel, sob nº 1.010, de 2000, da Co mis são de Educação, Relator: Senador Djalma Bessa, com
abstenção do Senador Geraldo Cândido.
– 4–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 176, DE 2000
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo nº 176, de 2000 (nº 382/99, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária Solidariedade e Desenvolvimento de Arcos a
executarserviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Arcos, Estado de Minas Gerais, tendo
Parecer fa vo rá vel, sob nº 1.058, de 2000, da Co mis são de Educação, Relator: Senador Francelino Pereira.
–5–
MENSAGEM Nº 243, DE 2000
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)
(Votação secreta)
Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer da Co mis são
deRelaçõesExterioreseDefesaNacional,Relator:Senador Ro meu Tuma, so bre a Men sa gem nº 243, de 2000 (nº
1.809/2000, na origem), pela qual o Presidente da República submete à deliberação do Senado Federal a escolha
do Se nhor Oto Agripino Maia, Ministro de Primeira Classe
do Quadro Permanente da Carreira de Diplomata, para,
cumulativamente com a função de Embaixador do Brasil
junto à Santa Sé, exercer a de Embaixador do Brasil jun to
à Ordem So be ra na Mi li tar e Hos pi ta lar de São João de Jerusalém, de Rodes e de Malta.
–6–
MENSAGEM Nº 244, DE 2000
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)
(Votação secreta)
Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer da Co mis são
deRelaçõesExterioreseDefesaNacional,Relator:Senador Pedro Piva, sobre a Mensagem nº 244, de 2000 (nº
1.810/2000, na origem), pela qual o Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Luiz Antonio Jardim Gagliardi, Ministro de Primeira
Classe do Quadro Permanente da Carreira de Diplomata,
para, cumulativamente com a função de Embaixador do
Brasil junto ao Reino da Noruega, exercer a de Embaixador do Brasil junto à República da Islândia.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) –
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 37
minutos.)
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Ata da 4ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 21 de fevereiro de 2001
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
Presidência dos Srs. Jader Barbalho, Edison Lobão,
Antonio Carlos Valadares e Carlos Wilson

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

EXPEDIENTE

Alberto Silva – Álvaro Dias – Antero Paes de
Barros – Antônio Carlos Valadares – Arlindo Porto –
Bello Parga – Bernardo Cabral – Carlos Bezerra –
Carlos Patrocínio – Carlos Wilson – Casildo Maldaner
– Djal ma Bes sa – Edi son Lo bão – Edu ar do Ma ta raz zo
Suplicy – Eduardo Siqueira Campos – Emília Fernandes – Fernando Matusalém – Francelino Pereira –
Freitas Neto – Geraldo Althoff – Geraldo Cândido –
Geraldo Melo – Gerson Camata – Gilberto Mestrinho
– Gilvam Borges – Heloísa Helena – Hugo Napoleão
– Jader Barbalho – Jefferson Peres – João Alberto
Souza – Jonas Pinheiro – Jorge Bornhausen – José
Agripino – José Alencar – José Eduardo Dutra – José
Jorge – José Roberto Arruda – Juvêncio da Fonseca
– Lauro Campos – Le o mar Qu in ta ni lha – Lú cio Alcântara – Lúdio Coelho – Luiz Pontes – Maguito Vilela –
Maria do Carmo Alves – Marluce Pinto – Mauro Miran da – Mo re i ra Men des – Mo za ril do Ca val can ti – Nabor Júnior – Ney Suassuna – Nilo Teixeira Campos –
Osmar Dias – Paulo Hartung – Paulo Souto – Pedro
Simon – Ramez Tebet – Renan Calheiros – Ricardo
Santos – Roberto Freire – Roberto Requião – Roberto Saturnino – Ronaldo Cunha Lima – Sebastião Ro cha – Sérgio Machado – Valmir Amaral – Wellington
Roberto.

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – A lista
de presença acusa o comparecimento de 67 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa o Expediente, que passo a ler.
É lido o seguinte:

MENSAGENS

MENSAGEM Nº 83, DE 2001-CN
(Nº 1.674/2000, na origem)
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do § 3º do art. 17 da Lei nº 9.811,
de 28 de ju lho de 1999, e a fim de que se jam des ti na das à Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fiscalização do Congresso Nacional, en caminha cópia do Decreto de 8 de novembro de 2000,
que “Abre ao Orçamento da Seguridade Social da
União
crédito
suplementar
no valor
de
R$348.000.209,00, em favor do Ministério do Trabalho e Emprego, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento”, publicado no Diário Ofi cial da União do dia 9 de novembro de 2000, e respectiva Exposição de Motivos do Senhor Ministro de
Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão.
Brasília, 13 de novembro de 2000. – Fernando
Henrique Cardoso.
DECRETO DE 8 DE NOVEMBRO DE 2000
Abre ao Orçamento da Seguridade
Social da União crédito suplementar no
valor de R$348.000.209,00, em favor do
Ministério do Trabalho e Emprego, para
reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.
O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso da atri bu i ção
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
tendo em vista a autorização contida no art. 8º, inciso
III, da Lei nº 9.969, de 11 de maio de 2000,
Decreta:
Art. 1º Fica aber to ao Orça men to da Se gu ri da de
So ci al da União (Lei nº 9.969, de 11 de maio de 2000),
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em favor do Ministério do Trabalho e Emprego, crédito suplementar no valor de R$348.000.209,00 (trezentos e quarenta e oito milhões, du zen tos e nove re ais), para atender as programações indicadas no
Anexo deste Decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do
disposto no artigo anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecadação das Contribuições
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para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PIS/Pasep.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 8 de novembro de 2000; 179º da Independência e 112º da República. – Fernando Henrique Cardoso.
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EM nº 330 /MP
Brasília, 30 de outubro de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Dirijo-me a Vossa Excelência para apresentar
solicitação de abertura de crédito suplementar ao
Orçamento da Seguridade Social da União (Lei nº
9.969, de 11 de maio de 2000), no valor de
R$348.000.209,00 (trezentos e quarenta e oito milhões, duzentos e nove reais), em favor do Fundo de
Amparo ao Trabalhador – FAT.
2. O pleito em questão decorre de solicitação
apre sen ta da pelo Mi nis té rio do Tra ba lho e Empre go, por
intermédio do Ofício Eletrônico nº 4, de 31 de julho de
2000, visando adequar o orçamento vigente do Fundo
de Amparo ao Trabalhador às suas reais necessidades
de execução, conforme relacionado a seguir:
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de 28 de julho de 1999 (LDO-2000), a atualização
da estimativa da receita da Contribuição para os
Programas PIS/Pasep para o corrente exercício, evidenciando, assim, a viabilidade da utilização de excesso de arrecadação:

5. O crédito pleiteado viabilizar-se-á mediante
decreto, tendo em vista a autorização contida no art.
8º, inciso III, da Lei nº 9.969, de 2000, e por estar
em conformidade com o disposto no art. 43, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.
6. Ressalte-se, por oportuno, que o Poder Executivo dispõe de até cinco dias, após a publicação
do decreto que abre o crédito em tela, para encaminhar cópia do referido ato, acompanhado da respectiva Exposição de Motivos, à Comissão Mista de
Planos, Orçamento Públicos e Fiscalização, do Congresso Nacional, conforme disposto no § 3º do art.
17 da Lei nº 9.811, de 1999.

3. A suplementação proposta atende ao disposto no caput e no § 1ºdo art. 239 da Constituição, os
quais determinam:
“Art. 239. A arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de Integração Social, criado pela Lei Complementar nº 7, de 7 de setemhro
de 1970, e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, criado pela Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro de 1970, passa, a
partir da promulgação desta Constituição, a financiar, nos termos que a lei dispuser, o programa do seguro-desemprego e o abono de que trata o § 3º deste artigo.
§ 1º Dos recursos mencionados no caput des te artigo, pelo menos quarenta por cento serão destinados a financiar programas de desenvolvimento
econômico, através do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, com critérios de remuneração que lhes preservem o valor."
4. O quadro, a seguir, demonstra, em atendimento ao disposto no art. 17, § 7º, da Lei nº 9.811,

7. Nessas condições, submeto à elevada deliberação de Vossa Excelência o anexo Projeto de
Decreto, que visa a efetivar a abertura do referido
crédito suplementar.
Respeitosamente. – Martus Tavares, Ministro
de Estado do Planejarnento, Orçamento e Gestão.

(À Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.)

MENSAGEM Nº 84, DE 2001-CN
(Nº 1.688/2000, na origem)
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do § 3º do art. 17 da Lei nº 9.811, de
28 de julho de 1999, e a fim de que sejam destinadas
à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização do Congresso Nacional, encaminho cópia do De cre to de 10 de no vem bro de 2000, que ”Abre
ao Orça men to Fis cal da União cré di to su ple men tar no
va lor de R$553.090.318,00, em fa vor de Trans fe rên ci as a Estados, Distrito Federal e Municípios, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamen-
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5. Ressalte-se, por oportuno, que o Poder
Executivo dispõe de até cinco dias, após a publicação do decreto que abre o crédito em questão, para
encaminhar cópia do referido ato, acompanhado da
respectiva Exposição de Motivos, à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização,
do Congresso Nacional, conforme disposto no § 3º
do art. 17 da Lei nº 9.811, de 1999 (LDO/2000).
6. Nessas condições, submeto à elevada de liberação de Vossa Excelência o anexo Projeto de
Decreto, que visa a efetivar a abertura do referido
crédito suplementar.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-

Respeitosamente. - Martus Tavares, Ministro
de Estado do Planejamento Orçamento e Gestão.

to“, pu bli ca do no Diário Oficial da União do dia 13 de
novembro de 2000, e respectiva Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado do Planejamento,
Orçamento e Gestão.
Brasília, 14 de novembro de 2000. – Fernando
Henrique Cardoso.

EM nº 321 /MP

ca,
O Ministério de Minas e Energia, por intermédio dos Ofícios Eletrônicos nº 093 e 094, de 27 de
setembro de 2000, e 104, de 4 de outubro de 2000,
solicita a abertura de crédito suplementar no valor
de R$553.090.318,00 (quinhentos e cinqüenta e
três milhões, noventa mil, trezentos e dezoito re ais), em favor de Transferências a Estados, Distrito
Federal e Municípios – Recursos sob Supervisão
do Ministério de Minas e Energia.
2. O crédito solicitado permitirá transferir a
Estados, Distrito Federal e Municípios as parcelas
a eles asseguradas, relativas ao excesso de arrecadação de receitas vinculadas, oriundas da compensação financeira e dos royalties do Tratado de
Itaipu, decorrentes da utilização de recursos hí dricos para fins de geração de energia elétrica, bem
como dos royalties e da participação especial in cidentes sobre a produção de petróleo ou gás natural, de acordo com o que prescrevem o art. 20, §
1º, da Constituição, o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13
de março de 1990, com a redação dada pelo art. 29
da Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000, e os arts.
48, 49 e 50 da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de
1997.
3. Em cumprimento ao disposto no art. 17, §
7º, da Lei nº 9.811, de 28 de julho de 1999 (Lei de
Diretrizes Orçamentárias para 2000), é demonstrada, no quadro anexo, a reestimativa das referidas
receitas vinculadas, neste exercício.
4. O pleito em referência encontra amparo legal no art. 8º, inciso I, da Lei nº 9.969, de 11 de
maio de 2000, estando ainda de conformidade com
o art. 43, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17 de
março de 1964.

DECRETO DE 10 DE NOVEMBRO DE 2000
Abre ao Orçamento Fiscal da União
crédito suplementar no valor de
R$553.090.318,00, em favor de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.
O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art.
8º, inciso I, da Lei nº 9.969, de 11 de maio de 2000,
Decreta:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da
União (Lei nº 9.969. de 11 de maio de 2000), em favor de Transferências a Estados, Distrito Federal e
Municípios, crédito suplementar no valor de
R$553.090.3l8,00 (quinhentos e cinqüenta e três
milhões, noventa mil, trezentos e dezoito reais),
para atender à programação indicada no anexo
deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução
do disposto no artigo anterior decorrerão de excesso de arrecadação de receitas vinculadas do Tesouro Nacional.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 10 de novembro de 2000; 179º da
Independência e 112º da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO - Martus Tavares.
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MENSAGEM Nº 85, DE 2001-CN
(Nº 1.715/2000, na origem)
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos ter mos do § 3º do art. 17 da Lei nº 9.811, de
28 de ju lho de l999, e a fim de que se jam des ti na das à
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização do Congresso Nacional, encaminho cópia do De cre to de 13 de no vem bro de 2000, que ”Abre
ao Orçamento de Investimento, em favor de diversas
empresas, crédito suplementar no valor de
R$58.231.231,00, para os fins que especifica“, pu blicado no Diário Oficial da União do dia 14 de novembro de 2000, e respectiva Exposição de Motivos do
Senhor Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão.
Brasília, 17 de novembro de 2000. – Marco
Maciel.
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a) Companhia Docas do Estado de
São Paulo – CODESP – R$193.000,00,
destinados a reforçar a dotação da atividade
”manutenção e adequação de ativos de informática, informação e teleprocessamento“.
Os recursos necessários à execução dos investimentos propostos são originários de
cancelamento em outra atividade da Codesp.
b) Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos – ECT – R$58.034.000,00, para
modernização das áreas operacionais da
empresa e manutenção da infra-estrutura de
produção, transporte, atendimento e do sistema de informática. Os recursos necessários à execução dos novos investimentos são
provenientes de geração de receitas adicionais no corrente exercício, conforme demonstrado no Anexo II a esta Exposição de
Motivos, e de anulação parcial da dotação
orçamentária do projeto ampliação da infra-estrutura dos serviços financeiros postais daquela empresa.

EM nº 320 /MP
Brasília, 27 de outubro de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência,
em conformidade com o prescrito no art. 167, inciso
V, da Constituição, com parecer favorável deste Ministério, o anexo Projeto de Decreto, que abre ao
Orçamento de Investimento, para 2000 (Lei nº
9.969, de 11 de maio de 2000), crédito suplementar
no valor total de R$58.231.231,00, conforme indicado no Anexo 1, em favor das empresas abaixo re lacionadas, para atendimento dos pleitos dos respectivos Ministérios supervisores.
2. Os créditos ora solicitados estão em confonnidade com o disposto no inciso I, alínea a, do art.
12 da Lei nº 9.969, de 11 de maio de 2000, e têm
por finalidade reforçar e/ou adequar as dotações orçamentárias das respectivas empresas, tendo em
vista as novas prioridades estabelecidas para o corrente exercício. A seguir, a destinação, por empresa,
dos referidos créditos, bem como as respectivas fontes de financiamento:

c) Indústria de Material Bélico do Brasil – IMBEL – R$4.231,00, destinados a reforçar a dotação orçamentária para aquisição de equipamentos industriais. Os recursos necessários ao custeio dos investimentos propostos são oriundos do cancelamento de outro projeto da IMBEL.
3. As reduções propostas pelas empresas acima mencionadas objetivam a tão somente adequar
os respectivos cronogramas de desembolso, em decor rên cia de re vi são das pri o ri da des para 2000, e não
comprometem a performance dos respectivos projetos/atividades, no corrente exercício.
4. São essas as razões que levam a propor a
Vossa Excelência a edição de decreto, que abre crédi to su ple men tar ao Orça men to de Inves ti men to, para
2000, no va lor to tal de R$58.231.231,00, com a fi na li dade de adequar as dotações orçamentárias de diversas empresas estatais federais, para o corrente
exercício.
Respeitosamente, – Martus Tavares, Ministro
de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão.
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DECRETO DE 13 DE NOVEMBRO DE 2000
Abre ao Orçamento de Investimento,
em favor de diveras empresas, crédito
suplementar no valor de R$58.231.231,00,
para os fins que especifica.
O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso da atri bu i ção
que lhe confere o art. 84, inciso II da Constituição, e
tendo em vista a autorização contida no art. 12 da Lei
nº 9.969, de 11 de maio de 2000,
Decreta:
Art 1º Fica aberto ao Orçamento de Investimento, aprovado pela Lei nº 9.969, de l1 de maio 2000,
crédito suplementar no valor de R$58.231.231,00
(cinqüenta e oito milhões, duzentos e trinta e um mil
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duzentos e trinta e um reais), em favor de diversas
empresas, para atender à programação constante do
Anexo I deste Decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do dis pos to no ar ti go an te ri or são de ge ra ção pró pria con for me
demonstrado no “QuadroSínteseporReceita”constante
do Anexo I a este Decreto, e de anu1ação parcial de dotação orçamentária de outros projetos das empresas,
conforme indicado no Anexo II a este Decreto.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 13 de novembro de 2000; 179º da Inde pendência e 112º da República. – Fernando Henrique Cardoso.
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MENSAGEM Nº 86, DE 2001-CN
(Nº 1.885/2000, na origem)
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos ter mos do § 3º do art. 17 da Lei nº 9.811, de
28 de julho de 1999, e a fim de que sejam destinadas
à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização do Congresso Nacional, encaminho cópia do De cre to de 13 de de zem bro de 2000, que ”Abre
ao Orça men to Fis cal da União cré di to su ple men tar no
valor de R$6.563.592,00, em favor de Transferências
a Estados, Distrito Federal e Municípios, para reforço
de dotações consignadas no vigente orçamento“, pu blicado no Diário Oficial da União do dia subseqüente, e respectiva Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Ges tão.
Brasília, 19 de dezembro de 2000. – Fernando
Henrique Cardoso.
DECRETO DE 13 DE DEZEMBRO DE 2000
Abre ao Orçamento Fiscal da União
crédito
suplementar
no
valor
de
R$6.563.592,00, em favor de Transferências
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a Estados, Distrito Federal e Municípios,
para reforço de dotações consignadas
no vigente orçamento.
O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso da atri bu i ção
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
tendo em vista a autorização contida no art. 8º, inciso
I, da Lei nº 9.969, de 11 de maio de 2000,
Decreta:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da
União (Lei nº 9.969, de 11 de maio de 2000), em favor
de tansferência a Estados, Distrito Federal e Municípi os, cré di to su ple men tar no va lor de R$6.563.592,00
(seis milhões, quinhentos e sessenta e três mil, quinhentos e noventa e dois reais), para atender à programação indicada no anexo deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do
disposto no artigoanterior decorrerão de ex ces so de arre ca da ção de re ce i tas vin cu la das do Te sou ro Na ci o nal.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 13 de dezembro de 2000; 179º da Inde pendência e 112º da República. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Martus Tavares.
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EM nº 429 /MP
Brasília, 12 de dezembro de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
O Ministério de Minas e Energia, por intermédio
do Oficio nº 147/CGOF, de 22 de novembro de 2000,
solicita a abertura de crédito suplementar no valor de
R$6.563.592,00 (seis mi lhões, qui nhen tos e ses sen ta
e três mil, qui nhen tos e no ven ta e dois re a is), em fa vor
de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios – Recursos sob Supervisão do Ministério de
Minas e Energia.
2. O créditosolicitado permitirá trans fe rir a Esta dos, Distrito Federal e Municípios as parcelas a eles
as se gu ra das, re la ti vas ao excesso de arre ca da ção de
receitas vinculadas, oriundas dos royalties do Tratado de Ita ipu,decorrentes da uti li za ção de re cur sos hídricos para fins de geração de energia elétrica, de
acor do com o que pres cre vem o art. 20, § 1º, da Cons tituição, e o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de
1990, com a redação dada pelo art. 29 da Lei nº
9.984, de 17 de julho de 2000.
3. Dado que os royalties do Tratado de Itaipu
são pagos em dólares e convertidos em reais à taxa
de câmbio vigente no dia do pagamento, convém assinalar que a variação cambial verificada nos últimos
meses, ao superar os parâmetros utilizados nas estimativas, deu origem ao supracitado excesso de ar recadação de receitas vinculadas, que é demonstrado
no qua dro ane xo, em cum pri men to ao dis pos to no art.
17, § 7º, da Lei nº 9.811, de 28 de julho de 1999 (Lei
de Diretrizes Orçamentárias para 2000).
4. O pleito em referência encontra amparo legal
no art. 8º, inciso I, da Lei nº 9.969, de 11 de maio de
2000, es tan do ain da de con for mi da de com o art. 43, §
1º, in ci so II, da Lei nº 4.320, de 17 de mar ço de 1964.
5. Ressalte-se, por oportuno, que o Poder Executivo dispõe de até cinco dias, após a publicação do
decreto que abre o crédito em questão, para encaminhar cópia do referido ato, acompanhado da respectiva Exposição de Motivos, à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, do Congresso Naci o nal, con for me dis pos to no § 3º do art. 17
da Lei nº 9.811, de 1999 (LDO/2000).
6. Nes sas con di ções, sub me to à ele va da de li beração de Vos sa Exce lên cia o ane xo Pro je to de De cre to, que visa a efetivar a abertura do referido crédito
suplementar.
Respeitosamente, – Martus Tavares, Ministro
de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão.
(À Comisssão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.)
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MENSAGEM Nº 87, DE 2001-CN
(Nº 2.008/2000, na origem)
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do § 3º do art. l7 da Lei nº 9.811,
de 28 de julho de 1999, e a fim de que sejam destinadas à Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional,
encaminho cópia do Decreto de 19 de dezembro
de 2000, que ”Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Educação, crédito su plementar no valor de R$30.000.000,00, para reforço
de dotação consignada no vigente orçamento“, publicado no Diário Oficial da União do dia sub seqüente, e respectiva Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão.
Brasília, 21 de dezembro de 2000. – Fernando
Henrique Cardoso.
DECRETO DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Educação, crédito
suplementar
nº
valor
de
R$30.000.000,00, para reforço de dotação
consignada no vigente orçamento.
O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso da atri bu i ção
que lhe confere o art. 84 inciso IV, da Constituição, e
tendo em vista a autorização contida no art. 8º, inciso
V, da Lei nº 9.969, de 11 de maio de 2000,
Decreta:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da
União (Lei nº 9.969, de 11 de maio de 2000) em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar
no valor de R$30.000.000,00 (trinta milhões de reais), para atender à programação indicada no Anexo
deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do
disposto no artigo anterior decorrerão de incorporação de excesso de arrecadação de receitas do Tesouro Nacional.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data da
sua publicação.
Brasília, 19 de dezembro de 2000; 179º da
Independência e 112º da República. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Martus Tavares.
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EM nº 435/MP
Brasília, 15 de dezembro de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
O Ministério da Educação solicita, por meio do
Ofício Eletrônico nº 438, de 31 de julho de 2000, a
abertura de crédito suplementar no valor de
R$30.000.000,00 (trinta milhões de reais), em favor
de sua Administração direta.
2. O crédito pleiteado objetiva reforçar dotação
orçamentária destinada às instituições federais de
ensino superior, conforme detalhamento a seguir:

3. Os recursos necessários ao atendimento do
pleito serão provenientes da incorporação de excesso de arrecadação de receitas do Tesouro Nacional.
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4. Em atendimento ao disposto no art. 17, § 7º,
da Lei nº 9.811, de 28 de julho de 1999, demonstra-se, no quadro anexo, a atualização da estimativa
dessa receita para o corrente exercício.
5. O presente pleito viabilizar-se-á mediante
decreto, por se tratar de suplementação autorizada
no art. 82, inciso V, da Lei nº 9.969, de 11 de maio
de 2000, obedecidas as prescrições contidas no art.
167, inciso V, da Constituição, e em conformidade
com o disposto no art. 43, § 1º, inciso II, da Lei nº
4.320, de 17 de março de 1964.
6. Ressalte-se, por oportuno, que o Poder Executivo dispõe de até cinco dias, após a publicação
do decreto que abre o crédito em tela, para encaminhar cópia do referido ato, acompanhado da respectiva Exposição de Motivos, à Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, do
Congresso Nacional, conforme disposto no § 3º do
art. 17 da Lei nº 9.811, de 1999 (LDO/2000).
7. Nessas condições, submeto à elevada deliberação de Vossa Excelência o anexo Projeto de
Decreto, que visa a efetivar a abertura do referido
crédito.
Respeitosamente, Martus Tavares, Ministro de
Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão.

FEVEREIRO 2001

ANAIS DO SENADO FEDERAL

693

694

ANAIS DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO 2001

FEVEREIRO 2001

ANAIS DO SENADO FEDERAL

MENSAGEM Nº 88, DE 2001-CN
(Nº 2/2001, na origem)
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos ter mos do § 3º do art. 17 da Lei nº 9.811, de
28 de julho de 1999, e a fim de que sejam destinadas
à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização do Congresso Nacional, encaminho cópia do De cre to de 27 de de zem bro de 2000, que “Abre
ao Orçamento Fiscal da União, em favor de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, crédito suplementar no valor de R$291.908.436,00, para
reforço de dotação consignada no vigente orçamento”, publicado no Diário Oficial da União do dia subseqüente, e respectiva Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento
e Gestão.
Bra sí lia, 3 de ja ne i ro de 2001. – Fernando Hen rique Cardoso.
DECRETO DE 27 DE DEZEMBRO DE 2000
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor de Transferências a Estados,
Distrito Federal e Municípios, crédito suplementar no valor de R$291.908.436,00,
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para reforço de dotação consignada no
vigente orçamento.
O Pre si den te da Repú bli ca, no uso da atri bu i ção
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
tendo em vista a autorização contida no art. 8º, inciso
I, da Lei nº 9.969, de 11 de maio de 2000,
Decreta:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da
União (Lei nº 9.969, de 11 de maio de 2000), em favor
de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios,
crédito
suplementar
no
valor
de
R$291.908.436,00 (duzentos e noventa e um milhões, novecentos e oito mil, quatrocentos e trinta e
seis reais), para atender à programação indicada no
Anexo deste Decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do
disposto no artigo anterior decorrerão da incorporação de ex ces so de ar re ca da ção de re ce i tas do Te souro Nacional.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data da
sua publicação.
Brasília, 27 de dezembro de 2000; 179º da Inde pendência e 112º da República. – Fernando Henrique Cardoso, Marcus Tavares.
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EM nº 447/MP
Brasília, 22 de dezembro de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
O Ministério da Educação solicita, por meio do
Ofício MEC/SPO/GAB nº 884, de 27 de novembro de
2000, a abertura de crédito suplementar no valor de
R$291.908.436,00 (duzentos e noventa e um milhões, novecentos e oito mil, quatrocentos e trinta e
seis reais), em favor de Transferências a Estados,
Distrito Federal e Municípios, recursos sob supervisão do Ministério da Educação.
2. O presente crédito visa a transferir, em face
do estabelecido no art. 212, § 5º, da Constituição Fe deral, a Qu o ta Esta du al, cor res pon den te a dois ter ços
da contribuição do Salário Educação, para financiamento do ensino fundamental.
3. Os recursos necessários ao atendimento do
pleito serão provenientes da incorporação de excesso de arrecadação de receitas do Tesouro Nacional.
4. Em atendimento ao disposto no art. 17, § 7º,
da Lei nº 9.811, de 28 de julho de 1999, demonstra-se, a seguir, a atualização da estimativa dessa receita para o corrente exercício:
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Respeitosamente, – Martus Tavares, Ministro
de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão.
(À Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.)
MENAGEM Nº 89, DE 2001-CN
(Nº 3/2001, na origem)
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do § 3º do art. 17 da Lei nº 9.811, de
28 de ju lho de 1999, e afim de que se jam des ti na das à
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização do Congresso Nacional, encaminho cópia do Decreto de 27 de dezembro de 2000, que “Abre
ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Mi nis té rio da Sa ú de, cré di to su ple men tar no valor de R$20.450.000,00, para re for ço de do ta ções consignadas no vigente orçamento”, publicado no Diário
Oficial da União do dia subseqüente, e respectiva
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado
do Planejamento, Orçamento e Gestão, Interino.
Brasília, 3 de ja ne i ro de 2001. – Fernando Hen rique Cardoso.
DECRETO DE 27 DE DEZEMBRO DE 2000
Abre ao Orçamento da Seguridade
Social da União, em favor do Ministério
da Saúde, crédito suplementar no valor
de R$20.450.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

5. O presente pleito viabilizar-se-á mediante de creto, por se tratar de suplementação autorizada no
art. 8º, inciso
I da Lei nº 9.969, de 11 de maio de
2000, obe de ci das as pres cri ções con ti das no art. 167,
inciso V, da Constituição, e em conformidade com o
disposto no art. 43, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de
17 de março de 1964.
6. Ressalte-se, por oportuno, que o Poder Executivo dispõe de até cinco dias, após a publicação do
decreto que abre o crédito em tela, para encaminhar
cópia do referido ato, acompanhado da respectiva
Exposição de Motivos, à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização, do Congresso
Nacional, conforme disposto no § 3º do art. 17 da Lei
nº 9.811, de 1999 (LDO/2000).
7. Nessas condições, submeto à elevada deliberação de Vossa Excelência o anexo Projeto de Decreto, que visa a efetivar a abertura do referido crédito.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso da atri bu i ção
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
tendo em vista a autorização contida no art. 6º, inciso
II, da Lei nº 9.969, de 11 de maio de 2000,
Decreta:
Art. 1º Fica aber to ao Orça men to da Se gu ri da de
So ci al (Lei nº 9.969, de 11 de maio de 2000), em fa vor
do Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor
de R$20.450.000,00 (vinte milhões, quatrocentos e
cinqüenta mil reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do
disposto no artigo anterior decorrerão de cancelamento
parcial da Reserva de Contingência, conforme indicado
no Anexo II deste Decreto, no montante especificado.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data da
sua publicação.
Brasília, 27 de dezembro de 2000; 179º da Inde pendência e 112º da República. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO, Guilherme Gomes Dias.
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EM nº 449/MP
Brasília, 26 de dezembro de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
O Mi nistério da Saúde solicita, por meio do Ofício
nº 198/SPO/MS, de 18 de dezembro de 2000, a abertura de crédito suplementar no valor de R$20.450.000,00
(vinte milhões, quatrocentos e cinqüenta mil reais), em
favor do Fundo Nacional de Saúde.
2. O crédito pleiteado objetiva reforçar dotações
orçamentárias destinadas ao pagamento de despesas do cor ren te exer cí cio com aten di men to am bu la torial, emergencial e hospitalar prestado pela rede do
Sistema Único de Saúde – SUS, mediante o cancelamento parcial da Reserva de Contingência, conforme
detalhamento a seguir.
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MENSAGEM Nº 90, DE 2001-CN
(Nº 4/2001, na origem)
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do § 3º do art. 17 da Lei nº 9.811, de
28 de julho de 1999, e a fim de que sejam destinadas
à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização do Congresso Nacional, encaminho cópia do De cre to de 27 de de zem bro de 2000, que ”Abre
ao Orçamento Fiscal da União, crédito suplementar
no valor de R$726.887.000,00, em favor de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, para
reforço de dotações consignadas no vigente or çamento“, publicado no Diário Oficial da União do dia
subseqüente, e respectiva Exposição de Motivos do
Senhor Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, Interino.
Brasília, 3 de ja ne i ro de 2001. – Fernando Hen rique Cardoso.
DECRETO DE 27 DE DEZEMBRO DE 2000
Abre ao Orçamento Fiscal da União
crédito suplementar no valor de
R$726.887.000,00, em favor de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

3. O presente pleito viabilizar-se-á mediante de creto, por se tratar de suplementação autorizada no
art. 6º, inciso II, da Lei nº 9.969, de 11 de maio de
2000, obe de ci das as pres cri ções con ti das no art. 167,
incisos V e VI, da Constituição, e por es tar em con for midade com o disposto no art. 43, § 1º, inciso III, da
Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.
4. Ressalte-se, por oportuno, que o Poder Executivo dispõe de até cinco dias, após a publicação do
decreto que abre o crédito em tela, para encaminhar
cópia do referido ato, acompanhado da respectiva
Exposição de Motivos, à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização, do Congresso
Nacional, conforme disposto no § 3º do art. 17 da Lei
nº 9.811, de 28 de julho de 1999 (LDO/2000).
5. Nessas condições, submeto à elevada deliberação de Vossa Excelência o anexo Projeto de Decreto, que visa a efetivar a abertura do referido crédito.
Respeitosamente. – Guilherme Gomes Dias,
Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e
Gestão, Interino.
(À Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.)

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso da atri bu i ção
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
tendo em vista a autorização contida no art. 8º, inciso
I, da Lei nº 9.969, de 11 de maio de 2000,
Decreta:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da
União (Lei nº 9.969, de 11 de maio de 2000), em favor de Transferências a Estados, Distrito Federal e
Municípios, crédito suplementar no valor de
R$726.887.000,00 (setecentos e vinte e seis milhões, oitocentos e oitenta e sete mil reais), para
atender à programação indicada no Anexo deste
Decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do
disposto no artigo anterior decorrerão do excesso
de arrecadação de receitas do Tesouro Nacional.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 27 de dezembro de 2000; 179º da
Independência e 112º da República. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO, Guilherme Gomes Dias.
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EM nº 450/MP
Brasília, 26 de dezembro de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
O Ministério da Fazenda solicita a abertura de
crédito suplementar, no valor de R$726.887.000,00
(setecentos e vinte e seis milhões, oitocentos e oitenta
e sete mil re a is), em fa vor de Trans fe rên ci as a Esta dos,
Distrito Federal e Municípios, assim discriminado:

2. Em atendimento ao disposto no art. 17, § 7º,
da Lei nº 9.811, de 28 de julho de 1999 (LDO/2000),
se gue qua dro de mons tra ti vo do ex ces so de ar re ca dação de que trata o parágrafo anterior:
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total líquido demonstrado, quarenta e quatro por cen to são relativos ao FPE e FPM, conforme especificado na Constituição, art. 159, inciso I, alíneas a e b, o
que significa um valor de R$726.887.000,00 (setecentos e vinte e seis milhões, oitocentos e oitenta e
sete mil reais) a ser transferido.
4. Esclareço, a propósito, que o referido crédito
viabilizar-se-á mediante decreto, conforme autorização contida no art. 8º, inciso I, da Lei nº 9.969 de 11
de maio de 2000, por meio de utilização de recursos
provenientes do excesso de arrecadação de receitas
vinculadas do Tesouro Nacional, estando em conformidade com o art. 43, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320,
de 17 de março de 1964, e obedecida a prestação do
art. 167, inciso V, da Constituição.
5. Diante do exposto, submeto à elevada delibera ção de Vos sa Exce lên cia o ane xo Pro je to de De cre to, que visa a efetivar a abertura do referido crédito
suplementar.
Respeitosamente, – Guilherme Gomes Dias,
Ministro de Estado e Planejamento, Orçamento e
Gestão, interino.
(À Comissão Mista de Planos, Orçamentos e Fiscalização.)
MENSAGEM Nº 91, DE 2001-CN
(Nº 5/2001, na origem)

3. O quadro acima mostra o total das naturezas
das re ce i tas en vol vi das no cré di to, sen do que do va lor

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos ter mos do § 3º do art. 17 da Lei nº 9.811, de
28 de julho de 1999, e a fim de que sejam destinadas
à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
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Fiscalização do Congresso Nacional, encaminho cópia do Decreto de 27 de dezembro de 2000, que
”Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Mi nistério da Integração Nacional, crédito suplementar
no valor de R$38.355.611,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento“, publicado
no Diário Oficial da União do dia sub se qüen te, e respectiva Exposição de Motivos do Senhor Ministro de
Estado do Planejamento,Orçamento e Ges tão, Inte rino.
Bra sí lia, 3 de ja ne i ro de 2001. – Fernando Hen rique Cardoso.
DECRETO DE 27 DE DEZEMBRO DE 2000
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Integração Nacional, crédito suplementar no valor de
R$38.355.611,00, para reforço de do tações consignadas no vigente orçamento.
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O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso da atri bu i ção
que lhe confere o art. 8º, inciso IV, da Constituição, e
ten do em vis ta o dis pos to no art. 84, in ci so II, da Lei nº
9.969, de 11 de maio de 2000,
Decreta:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União
(Lei nº 9.969, de 11 de maio de 2000), em fa vor do Mi nis té rio da Integração Nacional, crédito suplementar no valor
de R$38.355.611,00 (trinta e oito milhões, trezentos e cin qüenta e cinco mil, seiscentos e onze reais), para atender
à programação constante do anexo deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do
disposto no artigo anterior decorrerão do excesso de
arrecadação do Imposto sobre a Renda e Proventos
de Qualquer Natureza.
Art. 3º ste de cre to en tra em vi gor na data de sua
publicação.
Brasília, 27 de dezembro de 2000; 179º da Inde pendência e 112º da República. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO - Guilherme Gomes Dias.
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EM nº 454/MP
Brasília, 27 de dezembro de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Dirijo-me a Vossa Excelência para apresentar
solicitação de abertura de crédito suplementar ao
Orçamento Fiscal da União (Lei nº 9.969, de 11 de
maio de 2000) no valor de R$38.355.611,00 (trinta e
oito milhões, trezentos e cinqüenta e cinco mil, seiscentos e onze reais), em favor do Ministério da Integração Nacional – MI.
2. Os referidos recursos serão alocados nos orçamentos dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, Centro-Oeste e Nordeste, vinculados ao MI, objetivando o financiamento dos seus setores produtivos, com a seguinte distribuição:
R$ 1,00
Fundos

Valor

FundoConstitucional de Financiamento do Norte – FNO
7.671.122
FundoConstitucional de Financiamento do Centro-Oeste – FCO
23.013.367
FundoConstitucional de Financiamento do Nor des te –FNE
7.671.122

3. A abertura do crédito viabilizar-se-á por meio
de de cre to, com re cur sos pro ve ni en tes do ex ces so de
arrecadação do Imposto sobre a Renda e Proventos
de Qualquer Natureza, do qual três por cento é destinado à aplicação em programas de financiamento de
tais setores produtivos, conforme disposto no art.
159, inciso I, alínea c, da Constituição.
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4. A reestimativa da arrecadação anual é demonstrada no quadro a seguir, em atendimento ao
disposto no art. 17, § 7º, da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO-2000:

5. Esclareço, por oportuno, que o referido crédito está em con for mi da de com o dis pos to no art. 8º, in ciso II, da Lei nº 9.969, de 11 de maio de 2000, amparado nas disposições do art. 43, § 1º, inciso II, da Lei
º
n 4.320, de 17 de março de 1964, e obedecendo às
prescrições do art. 167, inciso V, da Constituição.
6. Ressalte-se, por oportuno, que o Poder Executivo dispõe de até cinco dias, após a publicação do
decreto que abre o crédito em tela, para encaminhar
cópia do referido ato, acompanhado da respectiva
Exposição de Motivos, à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização, do Congresso
Nacional, conforme disposto no § 3º do art. 17 da Lei
nº 9.811, de 28 de julho de 1999 (LDO-2000).
7. Nessas condições, submeto à elevada consideração de Vossa Excelência o anexo Projeto de De-
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cre to, que visa a efe ti var a aber tu ra do re fe ri do cré di to
suplementar.
Respeitosamente. _ Guilherme Gomes Dias,
Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e
Gestão, Interino.
(À Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.)

MENSAGEM Nº 92, DE 2001-CN
(Nº 144/92, na origem)
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do parágrafo 3º do art. 18 da Lei nº
9.811, de 28 de julho de 1999, encaminho a Vossas
Excelências o relatório de cumprimento da meta do
resultado pri má rio do Go ver no Cen tral re la ti vo ao ano
2000, acompanhado da metodologia de apuração.
Brasília, 19 de fevereiro de 2001. _ Fernando
Henrique Cardoso.
MF 00017 EM REL CUMP META 2000
Brasília, 1º de fevereiro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Em cum pri men to ao dis pos to no pa rá gra fo 3º do
art. 18 da Lei nº 9.811, de 28 de julho de 1999, encaminho a Vos sa Exce lên cia o re la tó rio de cum pri men to
da meta do resultado Governo Central re la ti vo ao ano
2000, acompanhado da metodologia de apuração.
Respeitosamente.– Pedro Sampaio Malan, Ministro de Estado da Fazenda.
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Resultado Primário do Governo Central (Su perávit nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social) e das empresas estatais federais.
Em 2000, o resultado primário obtido na execução dos Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e
das empresas estatais federais foi superávitário em
R$30,6 bi lhões, ten do atin gi do ple na men te o mon tan te estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias
(Lei nº 9.811/99 e alterações posteriores) para o ano.
Do total, R$20,4 bilhões foram obtidos pelo Governo
Central (Tesouro Nacional, Previdência Social e Ban co Cen tral) e R$10,2 bi lhões pe las em pre sas es ta ta is
federais. A tabela 1 abaixo resume essas informações, em comparação com o ano de 1999.

O setor público consolidado, pelo 9º trimestre
consecutivo, cumpriu a meta de estabilização fiscal
registrando, no ano, um superávit de R$38,2 bilhões.
Além do re sul ta do do go ver no cen tral e das em pre sas
estatais federais, con tri bu iu para esse de sem pe nho o
superávit dos governos estaduais, de R$4,6 bilhão, e
mu ni ci pa is, de R$1,4 bi lhão. As de ma is em pre sas es tatais (estaduais e municipais) contribuíram com
R$1,5 bilhão.
Resultado do Tesouro Nacional
O Tesouro Nacional contribuiu para atingimento
da meta fiscal de 2000 com um superávit primário de
R$31,7 bilhões no exercício, cerca de R$1,2 bilhão
superior àquele obtido em 1999. Esse resultado representa aproximadamente 3,0% do PIB, próximo ao
verificado no ano passado, com relativa manutenção
dos itens agregados de receita e despesa.
Em ter mos de com po si ção des ses itens, a re ce i ta bruta atingiu R$188,5 bilhões, apresentando in cremento de 12,7% em relação ao montante obtido em
1999. As restituições e incentivos fiscais totalizaram
R$7,7 bilhões (41,1% acima do que foi registrado no
ano anterior), o que resultou em uma receita líquida,
antes de transferências a estados e municípios, de
R$180,8 bilhões para 2000, 11,7% superior à receita
líquida de 1999.
Entre os principais componentes da receita que
contribuíram positivamente para esse comportamento, destacam-se:
· arrecadação do IPI sobre automóveis, devido
à ele va ção do ní vel de ven das, e ao dis pos to na Lei nº
9.826/99, a qual permitiu, a partir de agosto de 1999,
a sa í da de in su mos des ti na dos à mon ta gem de ve í culos com suspensão do tributo, ficando o recolhimento
a cargo das montadoras;
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· reintrodução da cobrança da CPMF com alíquota de 0,38% a partir de 17-6-99 até 17-6-2000, e
de 0,30% a partir de então, e cassação das liminares,
conforme MP nº 2.037/00 e IN nº 089/00; e
· elevação da alíquota da Cofins de 2,0% para
3,0%, com obrigatoriedade do pagamento pelas instituições financeiras, a partir de março de 1999.
Essas receitas, já líquidas de restituição, somaram R$72,1 bilhões em 2000, contra R$56,1 bilhões
em 1999, tendo, portanto, crescido 28,5% em termos
nominais, o que contribuiu para atenuar a redução no
volume de impostos arrecadados, em particular no
IOF e no IRRF-Rendimentos de Capital, e demais receitas extraordinárias, conforme apresentado na tabela 2 abaixo.

As transferências a estados e municípios, por
sua vez, atin gi ram o mon tan te de 40,3 bi lhões, ou cer ca de 3,8% do PIB no ano, situando-se 0,1 ponto per centual acima do registrado em 1999. Em termos nominais, houve aumento de 15,4%, o que correspondeu a um acréscimo de R$5,4 bilhões no montante
transferido pela União àqueles entes da federação.
Em termos desagregados, as transferências
constitucionais permaneceram praticamente constantes em proporção do PIB (2,9%), ainda que tenham cres ci do R$3,7 bi lhões em de cor rên cia do com portamento das receitas partilhadas. As relacionadas
à Lei Complementar nº 87/96 caíram 0,1 ponto percentual em relação ao ano anterior, o que corresponde à redução de R$587,9 milhões, em valores nominais. Nesse caso, recorda-se que em 1999 houve repassesadicionais a es ta dos e mu ni cí pi os au to ri za dos
pela Por ta ria Inter mi nis te ri al nº 340/98, além de trans ferências extraordinárias em função da alteração na
metodologia de cálculo dos valores de entrega.
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As despesas do Tesouro Nacional atingiram
10,2% do PIB, mantendo-se praticamente no mesmo
patamar de 1999. Da mesma forma, não houve mudança significativa nos principais itens de despesa. A
despesa com pessoal e encargos passou de 5,1% do
PIB, no ano anterior, para 5,2% do PIB, em 2000, enquanto que as demais despesas cresceram de 4,9%
do PIB para 5,0% do PIB. Em termos nominais, foram
gastos R$108,8 bilhões no ano, R$12,3 bilhões a
mais do que no ano anterior.

O acréscimo nominal de R$6,4 bilhões na despesa com pessoal e encargos sociais refletiu, prin cipalmente, o realinhamento salarial e a reestruturação de carreiras estratégicas do funcionalismo ocor rido ao longo de 2000. Outros fatores que afetaram a
folha salarial foram o pagamento, em janeiro de
2000, da fo lha in te gral de de zem bro de 1999, ao pas so que em janeiro de 1999 foi pago 70,0% da folha
cor res pon den te ao mês an te ri or; e o pa ga men to, nos
meses de ja ne i ro e ju nho de 2000, da se gun da e ter ceira parcelas relativas à extensão da vantagem de
28,86% aos servidores públicos civis do Poder Executivo, enquanto que em 1999 foi paga apenas a pri meira parcela.
O com por ta men to da ar re ca da ção per mi tiu a realização dos gas tos para aten di men to de cus te io e in vestimentos em programas prioritários na área social
(saneamento básico, reforma agrária, distribuição de
alimentos etc), sem pre ju í zo do cum pri men to da meta
de R$30,5 bilhões para os Orçamentos Fiscal, da Se guridade Social e das empresas estatais federais estabelecidas na LDO.
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· receita proveniente da retenção de 11,0% do
valor bruto da nota fiscal, pelas empresas contratantes de serviços executados mediante cessão de
mão-de-obra, que totalizou R$2,9 bilhões em 2000,
contra R$2,4 bilhões em 1999;
· receita de R$2,0 bilhões referente a arrecadação do Sim ples, con tra R$1,5 bi lhão no ano an te ri or; e
· ar re ca da ção de R$910,6 mi lhões de de pó si tos
judiciais, contra R$630,00 milhões em 1999.
Além disso, foram registradas receitas sem corres pon dên cia em 1999, en tre as qua is R$280,3 mi lhões
em Certificados Financeiros do Tesouro (CFT-E), no
âmbito do FIES, e R$264,5 milhões do Refis.

Nes se con tex to, as de ma is des pe sas de cus te io
e capital elevaram-se, em boa medida, devido à liberação de recursos decorrentes de créditos extraordinários e ao crescimento dos gastos com custeio e in vestimento com saúde, em cumprimento à EC nº
29/2000, a qual definiu valores mínimos para aplicação dos recursos disponíveis. Com isso, as despesas
com custeio e investimento efetuadas na área da Saúde, que em 1999 foram de R$14,1 bilhões, em 2000
passaram para R$17,2 bilhões.
Os gastos com subsídios e subvenções econômicas, por sua vez, apresentaram acréscimo de
R$1,0 bilhão em relação a 1999, em sua maior parte
referente à despesa com a securitização das dívidas
agrícolas. No ano anterior, as despesas líquidas com
subsídios aos agricultores totalizaram R$311,0 milhões, contra R$1,1 bilhão esse ano, que decorreu da
concentração de ven ci men to dos tí tu los emi ti dos para
a securitização em referência.
Resultado da Previdência Social
O déficit da Previdência Social caiu 0,1 ponto
percentual do PIB estimado para o ano, atingindo o
va lor de R$10,1 bi lhões, con tra R$9,5 bi lhões ve ri fi ca dos em 1999. A arrecadação líquida totalizou R$55,7
bilhões, apresentando aumento de R$6,6 bilhões ou
13,6% em relação a 1999. Contribuiu para esse
acréscimo o comportamento positivo das seguintes
rubricas, entre outras:

Por fim, as despesas com benefícios previdenciá ri os atin gi ram 6,15% do PIB, su pe ri or em 0,06 pon to percentual, quando comparadas ao ano de 1999.
Em valores nominais, houve acréscimo de R$7,2 bilhões ou 12,4% em relação ao ano anterior. Tal variação pode ser explicada, principalmente, pelo aumento do valor médio dos benefícios previdenciários pagos no pe río do, em de cor rên cia do re a jus te do sa lá rio
mínimo, bem como, do aumento dos benefícios, cujos
valores estão acima do piso (11,0% em abril e 5,81%
em junho, respectivamente).
Metas de Resultado Primário: Governo Central e
Empresas Estatais Federais Consolidados
O resultado primário de R$20,4 bilhões atingido
pelo Go ver no Cen tral ”aba i xo-da-li nha" (ou de R$21,2
bilhões pelo critério ”aci ma-da-li nha“), so ma do ao superávit de R$10,2 bilhões obtido pelas empresas estataisfederais, no total, permitiu o pleno cumprimento
da meta estabelecida no artigo 18 da Lei nº 9.811
(LDO), de 28-7-00, e alterações posteriores efetuadas pelas MP nº 2.030/2000, 2.046/2000 e
2.121/2000. Por esse último instrumento legal, a exe -

FEVEREIRO 2001

ANAIS DO SENADO FEDERAL

cução da lei orçamentária de 2000 devia levar em
conta a obtenção de um superávit primário de, no mí nimo, R$30.500.000.000,00 (trinta bi lhões e qui nhen tos milhões de reais) nos Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e das empresas estatais federais.
Adicionalmente,o resultadoatingido é consistente
com aquele apresentado no decreto de programação
orçamentária e financeira do Poder Executivo em vigor
para o exercício de 2000, de nº 3.700/2000, o qual estabelece, em seu ane xo XI, o atin gi men to do re sul ta do primário de R$30,6 bilhões para o governo central e estata is fe de ra is, con for me apre sen ta do na ta be la 5, aba i xo.
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nos limites da programação financeira foram um dos
mecanismos importantes para que as despesas estivessem sempre em linha com as metas de performance fiscal.
Ana Teresa H. de Albuquerque, Coordenadora-Geral da Cesef.
De acordo.
Em 30-1-01
Fabio de Oliveira Barbosa, Secretário do Tesouro Nacional.
NECESSIDADES DE FINANCIAMENTO
DO GOVERNO CENTRAL1
METODOLOGIA DE CÁLCULO DO
SUPERAVIT PRIMÁRIO

A despeito do governo central, pelo critério
”abaixo-da-linha“, ter apresentado um superávit
R$1,2 bi lhão aba i xo do pre vis to (ou R$0,4 bi lhão, pelo
critério ”acima-da-linha“), a meta foi cumprida com o
resultado das empresas estatais federais.
A fol ga ob ser va da nes se seg men to per mi tiu que
em dezembro o Tesouro Nacional realizasse maiores
desembolsos finan ce i ros sem com pro me ter as me tas
estabelecidas para o exercício. Dentre as liberações,
des ta ca ram-se as des ti na das a cré di tos ex tra or di ná rios e ao aten di men to dos gas tos com cus te io e in ves timento com sa ú de, em cum pri men to à Emen da Cons titucional nº 29/2000.
Quanto aos riscos de não atingimento da meta
estabelecida, representados no ano pela frustração
de receitas (Conta Petróleo, por exemplo) e elevação
de des pe sas de pes so al e en car gos - em de cor rên cia
de decisões judiciais, cabe salientar que eles foram,
em primeiro plano, administrados pelo desempenho
de outras receitas, tais como a conversão de depósitos judiciais, a Cofins e a CPMF. Ademais, os ajustes

O re sul ta do pri má rio, que ex clui das re ce i tas to ta is
os ganhos de aplicações financeiras e, dos gastos totais, os jurosnominais devidos, mede como as ações cor rentes do se tor pú bli co afe tam a tra je tó ria de seu en di vidamento líquido. O principal objetivo desse cálculo é
avaliar a sustentabilidade da política fiscal em um dado
exercício financeiro, tendo em vista o patamar atual da
dívida consolidada e a capacidade de pagamento da
mesma pelo setor público no longo prazo.
Os superávits primários são direcionados ao
serviço da dívida, o que contribui para reduzir o estoque to tal da dí vi da lí qui da2. Por sua vez, os dé fi cits primários indicam a parcela do crescimento da dívida
de cor ren te de fi nan ci a men tos de gas tos não-fi nan ceiros que excedem as receitas não-financeiras.
A metodologia de cálculo das Necessidades de
Financiamento Líquido para o Governo Central sob o
critério ”acima da linha“ (receitas menos despesas),
enfoca a realização do gasto pela ótica de caixa e
abrange as operações de todas as entidades não-financeiras da administraçãodireta e indireta que com põem o Orçamento Geral da União (OGU). Cabe informar que tal metodologia de cálculo tem sido aprimorada nos últimos quinze anos, com objetivo de
conferir maior grau de transparência e confiabilidade
às estatísticas fiscais, face à complexidade do setor
público brasileiro.
1 Corresponde ao Governo Federal, qual seja, conjunto de entidades não financeiras da administração direta e indireta do Orça mento Ge ral da União, e o Ban co Cen tral.
2 Dívida líquida: composta de dívida bruta deduzida de haveres
financeiros, inclusive disponibilidades de caixa dos governos. A
variação da dívida líquida eqüivale ao superávit/déficit nominal
”aba i xo da li nha“, cal cu la do pelo Ban co Cen tral.
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A apuração ”acima da linha“ ini ci ou-se em 1986,
tendo por base o Orçamento Geral da União, em que
se considerava, como despesa realizada, o valor da
dotação orçamentaria mais créditos adicionais menos cancelamentos.
Em 1991, a mensuração do resultado fis cal passou a incorporar a informação disponível mais próxima da despesa efetiva e que proporcionava um
acompanhamento mensal do déficit primário, tendo
como fontes básicas de dados a execução financeira
da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), o fluxo de
caixa do INSS, as liberações do Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT), os Documentos de Arrecadação
de Receitas Federais (DARF) recolhidos à rede bancária da receitaadministrada pela SRF e ou tras que o
ór gão acom pa nha men sal men te, além da es ti ma ti va com base no valor registrado na Lei Orçamentária das demais receitas e despesas não captadas pelas
informações disponíveis à época.
A partir de janeiro de 1998, os dados passaram
a apresentar maior abrangência,refletindo o conjunto
das transações efetuadas por todos os órgãos componentes do Orçamento Geral da União. Dessa forma, valores antes estimadospassaram a ser registrados pelo seu valor realizado, como foi o caso das des pesas efetuadas com recursos próprios da administração di re ta e in di re ta. Pos te ri or men te, des de ja ne i ro
de 1999, a publicação ”Resultado do Tesouro Nacional“ passou a incluir no cálculo do resultado primário
a ar re ca da ção pró pria e os be ne fí ci os previdenciários
pagos pelo INSS, com a incorporação de seu fluxo à
Conta Única do Tesouro Nacional. Por fim, foram incluídas as operações primárias do Banco Central, o
que tornou a abrangência das estatísticas “acima da
linha” plenamente compatíveis com aquelas “abaixo
da linha”.
DETALHAMENTO DOS ITENS RELEVANTES DO
RESULTADO PRIMÁRIO

I. Receita Total
Cor res pon de ao to tal da re ce i ta pri má ria ar re cadada pela administração federal, distribuída em dois
grandes grupos: Tesouro Nacional e Previdência Social. A receita do Tesouro com recursos obtidos com
alienação de ações onde o Governo detém a maioria
do capital não são consideradas receitas primárias.
Também não registra como receita as operações do
Banco Central.
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I.1. Receita do Tesouro
É a receita bruta do Tesouro Nacional, deduzidas as res ti tu i ções e os in centivosfiscais. Abran ge os
recolhimentos efetuados pela administração direta,
pelos fundos, autarquias e fundações integrantes do
Orça men to Ge ral da União; in clui ain da as re ce i tas de
concessões de serviços ou de utilização do patrimônio público, como arrendamento e aluguel.
I.1.1. Receita Bruta
Como receita bruta entende-se todo o recolhimento bruto de tributos (impostos, taxas e contribuições sociais) e demais receitas parafiscais – como
concessões, tarifas, aluguéis e receitas de participação acionária – da administração pública federal.
São impostos: Imposto sobre Importações (II),
Imposto sobre Exportações (IE), Imposto de Renda
(IR), Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF),
Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI) e
Imposto Territorial Rural (ITR).
São con tri bu i ções so ci a is: PIS/Pasep, Con tri bu ição para o Financiamento da Seguridade Social
(COFINS), Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF), Contribuição Sobre o Lucro
Líquido das Empresas (CSLL), Contribuição para o
Plano de Seguridade Social do Servidor Público
(CPSS), contribuição para o Fundaf, contribuição do
sa lá rio-edu ca ção e con tri bu i ção so bre re ce i ta de concurso de prognóstico.
Os impostos e as contribuições sociais – com
exceção do salário-educação – compõem praticamente a totalidade da receita administrada pela Secretaria da Receita Federal. Seu recolhimento é efetuado por meio de DARF pela rede bancária credenciada, que tem até dois dias úteis para o repasse à
Conta Única do Tesouro Nacional.
São demais receitas: recursos Parcela de Preços Específica (PPE), cujo objetivo é amortizar a dívida da Conta Petróleo do Tesouro junto à Petrobras; dividendos recebidos à conta do lucro de empresas estatais; concessões de serviços públicos e
arrendamento do patrimônio; e “outras”, que inclui
taxas e receitas parafiscais, como tarifas, aluguéis,
receita de prestação de serviço e rendas de alienação de ativos imobiliários. Uma parcela dessas “outras” receitas são recolhimentos próprios de órgãos
da administração direta, fundos, autarquias e fundações.
As demais receitas recolhidas por meio de
DARF são consideradas pela Secretaria da Receita
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Federal como não administradas. Importante ressaltar que algumas dessas receitas são recolhidas di retamente à Conta do Tesouro, sem o preenchimento
desse documento.
I.1.2. Restituições e Incentivos Fiscais
As restituições são devoluções aos contribuintes do imposto pago a maior. As maiores devoluções
são relativas ao Imposto de Renda, e são efetuadas
após a apuração do imposto devido para o ano de referência (ano-base).
Os incentivos fiscais decorrem da opção pelo
contribuinte pessoa jurídica por aplicação de até 40%
do Imposto de Renda devido em Fundos de Investimento do Nor des te (FINOR), da Ama zô nia (FINAM) e
do Espírito Santo (FUNRES).
I.2. Receita da Previdência Social
Corresponde à arrecadação de contribuições
pelos trabalhadores da iniciativa privada ao Regime
Geral de Pre vi dên cia So ci al (RGPS) ge ri do pelo se tor
público federal, por meio do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS). O pagamento é efetuado por
meio de Guias de Recolhimento da Previdência Social (GRPS) pela rede bancária. Também inclui o recolhi men to à pre vi dên cia atra vés do sis te ma “Sim ples” e
as demais receitas do INSS, como de aluguéis de
imóveis. As receitas são líquidas de restituições e de
transferências a terceiros de recursos oriundos das
empresas contribuintes e destinados a outras instituições, como Senac, Sesi, Senai, Sesc e Fnde, entre
outras.
Cabe ressaltar que, até 1998, as operações do
INSS permaneciam fora da Conta Única do Tesouro
Nacional. A inclusão dessas operações em setembro
daquele ano teve por objetivo evitar o financiamento
sistemático do INSS junto à rede bancária e a instituição de um mecanismo que garantisse a cobertura do
Tesouro Nacional às insuficiências de caixa do INSS
com a agilidade requerida e a um menor custo financeiro.
II. Transferências a Estados e Municípios
II.1. Constitucionais
Compreendem as parcelas de recursos do
Imposto de Renda (IR) e Imposto de Produtos Indus trializados (IPI) arrecadados pelo Governo Federal
que são transferidas para os estados e municípios da
seguinte forma:
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· FPE – Fundo de Participação dos Estados:
21,5% do IR e 21,5% do IPI;
· FPM – Fundo de Participação dos Municípios:
22,5% do IR e 22,5% do IPI; e
· FPEx – Fundo Constitucional de Compensação pela Exportação de Produtos lndustrializados:
10% do IPI.

II.2. Lei Complementar nº 87/96
Repasses efetuados aos estados pela desonera ção do ICMS para ex por ta ções de pro du tos pri má ri os e semi-elaborados e na aquisição de bens para in te gra ção do ati vo per ma nen te, se gun do cons ta da Lei
Complementar nº 87/96.
II.3. Demais Transferências
Referem-se aos repasses de recursos oriundos
de ar re ca da ção do IOF-ouro (30% aos es ta dos e 70%
aos municípios), do Imposto Territorial Rural (50%
aos municípios), do salário-educação (2/3 aos estados) e às transferências relativas a royalties pagos
pela empresa Itaipu binacional, a royalties pagos
pela Petrobras sob amparo da Lei nº 9.478/97, à parcela da União referente ao Fundef, além de transferências voluntárias decorrentes de convênios.
III. Receita Líquida Total
Corresponde ao to tal da re ce i ta pri má ria ar re cadada pela administração federal disponível para o
custeio da máquinaadministrativa, alocação em ativida des de go ver no e exe cu ção da po lí ti ca fis cal. É a re ceita bruta do Governo Central, deduzidas as restituições, os incentivos fiscais e as transferências a estados e municípios.
IV. Despesa Total
É o total da despesa primária realizada pela ad ministração federal, sob a ótica de caixa. Corresponde ao total de cheques emitidos (Ordem Bancária –
OB) pelos órgãos do Governo Federal para a realização de suas despesas, como pagamento de pessoal,
custeio e investimento. Excluem-se dessas despesas
pagamentos de juros, empréstimos e aplicações financeiras.
A execução orçamentária e financeira do Governo Federal registra a despesa em três mo mentos: (i) empenho, qual seja, o comprometimento da
dotação orçamentária (recursos previstos no Orça-
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mento para aquela des pe sa) com de ter mi na do gasto, já identificados a especificação, o credor e o
montante; (ii) liquidação, que consiste no reco nhecimento da dívida como líquida e certa, após a ve rificação das condições contratuais, dentre as quais
a prestação do ser vi ço ou a en tre ga do bem es pe ci ficado; e (iii) pagamento, quando a Unidade Ges tora do recurso público emite uma ordem bancária a
favor do credor, contra a Conta Única do Tesouro
Nacional (Lei nº 4.320/64).
O empenho não é condição suficiente para que
a despesa seja efetivada, pois ainda pode ser cancela do, o que ocor re, ge ral men te, ao fi nal do exer cí cio. O
empenho liquidado é o melhor indicador da despesa
potencial do exercício, a qual, no entanto, somente é
efetivada apenas quando emitida a ordem bancária
em pagamento. Este é o critério de despesa considerado para o cálculo do resultado primário do Governo
Central.
Observe-se que apenas uma parte da des pesa do Tesouro Nacional, re gis tra da na sé rie es ta tís tica Execução Financeira do Tesouro, que é o fluxo
de ca i xa da Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal, cor responde ao gasto efetivo, como as despesas com
equalizações agrícolas pagas ao Banco do Brasil
ou as transferências aos Fundos de Participação
dos Estados e Municípios. Por sua vez, as des pesas com custeio e investimento correspondem ape nas ao repasse da Secretaria do Tesouro Nacional
a outras Unidades Gestoras. O gasto efetivo – conceito utilizado na apuração de Necessidades de Financiamento – dá-se no dia se guin te ao da emis são
de uma ordem bancária pelos órgãos da ad mi nistração direta, fundos, autarquias e fundações contra a Conta Única do Tesouro.
IV.1. Pessoal e Encargos Sociais
Valor das ordens bancárias emitidas para pagamento de pessoal e encargos sociais da administração direta, fundos, autarquias e fundações, assim
como par te do pes so al do Go ver no do Dis tri to Fe de ral
e dos ex-territórios.
IV.2. Benefícios Previdenciários
Pagamento de benefícios aos aposentados,
pensionistas e demais beneficiários do Regime Geral
de Previdência Social pelo Tesouro Nacional, por
meio de reserva bancária e de ordens ban cá ri as emitidas em favor dos Correios e Telégrafos onde não há
rede bancária.
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IV.3. Custeio e Capital
São as despesas primárias da administração
pública federal com custeio da máquina e realização
das políticas de Governo.
IV.3.1. Despesas do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).
São transferências de recursos do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT) aos bancos oficiais
para o pagamento de abono sa la ri al e se gu ro-de semprego aos trabalhadores da iniciativa privada. Inclui
também despesas com serviços bancários, treinamento de tra ba lha do res e com o Sis te ma Na ci o nal de
Emprego (SINE).
IV.3.2. Subsídios e Subvenções
São equalizações de taxas de juros e despesas
administrativas relativas aos empréstimos efetuados
pelas instituições financeiras aos setores agrícolas e
exportador. As equa li za ções cor res pon dem à di fe rença en tre o cus to de cap ta ção das ins ti tu i ções fi nan ce iras e a taxa do financiamento. No caso das dívidas
agrícolas securitizadas pela União, é a diferença entre o valor pago às instituições financeiras do serviço
dessa dívida e aquele efetuado pelos agricultores ao
Tesouro Nacional.
Também inclui a despesa líquida com compra e
venda de produtos agrícolas, com objetivo de regular
o pre ço mí ni mo des ses ati vos. Por fim, in clui os sub sí dios implícitos destinados aos setores agrícola e industrial, além de des pe sas ad mi nis tra ti vas, pa gos pelos Fundos Regionais (FCO, FNO, FNE). Os subsídios implícitos são calculados como sendo o custo de
oportunidade desses fundos pela utilização de seus
recursos nesses financiamentos, considerando o retorno potencial da aplicação dos mesmos na rede
bancária.
IV.3.3. Outras Despesas
Conjunto das demais despesas primárias efetuadas pela administração pública federal. Inclui aquelas previstas no Orçamento Geral da União e as referentes ao exercício anterior, denominadas restos a
pagar.
V. Resultado Primário do Governo Federal
Diferença entre as receitas e despesas primárias do Tesouro Nacional e do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). O resultado do RGPS corres-
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ponde à diferença entre as receitas da Previdência
Social e as despesas com benefícios previdenciários
do setor privado.
VI. Resultado Primário do Banco Central
O déficit mensal corresponde às despesas administrativas, líquidas de receitas próprias, daquela
au tar quia. O re sul ta do das de ma is ope ra ções do Banco Cen tral es tão in clu í das nas des pe sas lí qui das com
juros nominais do Governo Central e, portanto, compõem o resultado nominal calculado pelo Banco Cen tral com base no estoque da dívida líquida.
VII. Resultado Primário do Governo Central
Corresponde à diferença entre as receitas e
despesas primárias do Governo Central, que inclui o
Tesouro Nacional, o RGPS e o Banco Central.
À consideração superior, – Ana Teresa Holanda de Albuquerque, Coordenadora-Geral da Cesef.
De Acordo. À consideração do Senhor Ministro
de Esta do da Fa zen da. – Fabio de Olive i ra Bar bo sa,
Secretário do Tesouro Nacional.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.811, DE 28 DE JULHO DE 1999
Dispõe sobre as diretrizes para a
elaboração da lei orçamentária de 2000 e
dá outras providências.
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trata o caput deste artigo, mediante ajuste do cronograma, bem como dos limites para movimentação e
empenho, de que trata o art. 77 desta Lei, observado
o que determina o respectivo parágrafo único.
§ 2º O de cre to do Po der Exe cu ti vo que es ta be lecer ou modificar o cronograma de que tra ta o pa rá grafo anterior conterá demonstrativo de que a programação atende ao disposto no caput deste ar tigo.
§ 3º O Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional, no prazo de 15 dias após o encerramento de cada trimestre, relatório de avaliação do
cumprimento das metas do exercício, bem assim das
justificações de even tu a is des vi os, com in di ca ção das
medidas corretivas.
§ 4º A Comissão Mista de que trata o art. 166, §
1º, da Constituição Federal apreciará os relatórios
mencionados no parágrafo anterior e acompanhará a
evolução dos resultados primários dos orçamentos
fiscal e da seguridade social da União, durante a exe cução orçamentária.
§ 5º (Vetado)
....................................................................................
....................................................................................
LEI Nº 9.826, DE 23 DE AGOSTO DE 1999
Dispõe sobre incentivos fiscais para
desenvolvimento regional, altera a legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, e dá outras providências.
....................................................................................

....................................................................................
LEI Nº 9.703, DE 17 DE NOVEMBRO DE 1998
CAPÍTULO III
Das Diretrizes Gerais para Elaboração
dos Orçamentos da União e suas Alterações
Seção I
Das Diretrizes Gerais
Art. 18. A ela bo ra ção do pro je to, a apro va ção e a
execução da lei orçamentária de 2000 deverão levar
em conta a obtenção de um superávit primário de, no
mí ni mo, 2,7% (dois vír gu la sete por cen to) do Pro du to
Interno Bruto - PIB, sendo 2,6% (dois vírgula seis por
cento) dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, constando em anexo à proposta do texto da lei a
metodologia de apuração desses resultados.
§ 1º O Poder Executivo tomará as providências
necessárias para o cumprimento das metas de que

Dispõe sobre os depósitos judiciais
e extrajudiciais de tributos e contribuições federais.
....................................................................................
LEI Nº 9.779, DE 19 DE JANEIRO DE 1999
Altera a legislação do Imposto sobre a Renda, relativamente à tributação
dos Fundos de Investimento Imobiliário e
dos rendimentos auferidos em aplicação
ou operação financeira de renda fixa ou
variável, ao Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, à incidência so-
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bre rendimentos de beneficiários no exterior, bem assim a legislação do
Imposto sobre Produtos Industrializados IPI, relativamente ao aproveitamento de
créditos e à equiparação de atacadista a
estabelecimento industrial, do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos e Valores Mobiliários - IOF, relativamente às operações de
mútuo, e da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido, relativamente às despesas
financeiras, e dá outras providências.
....................................................................................
LEI Nº 9.478, DE 6 DE AGOSTO DE 1997
Dispõe sobre a política energética
nacional, as atividades relativas ao monopólio do petróleo, institui o Conselho Nacional de Política Energética e a Agência
Nacional do Petróleo e dá outras providências.
....................................................................................
LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos
orçamentos e balanços da União, dos
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 87
DE 13 DE SETEMBRO DE 1996
Dispõe sobre o imposto dos Estados e do Distrito Federal sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de
transporte interestadual e intermunicipais e de comunicação, e dá outras providências.
....................................................................................
MEDIDA PROVISORIA Nº 2.030-30
DE 20 JUNHO DE 2000
Altera dispositivos das Leis nºs
9.082, de 25 de julho de 1995, 9.293, de 15
de julho de 1996, 9.473, de 22 de julho de
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1997, 9.692, de 27 de julho de 1998, e
9.811, de 28 de julho de 1999, que dispõem sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para os exercícios de 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000, respectivamente.
....................................................................................
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.046-37
DE 21 DE DEZEMBRO DE 2000
Altera dispositivos das Leis nºs
9.082, de 25 de julho de 1995, 9.293, de 15
de julho de 1996, 9.473, de 22 de julho de
1997, 9.692, de 27 de julho de 1998, 9.811,
de 28 de julho de 1999, e 9.995, de 25 de
julho de 2000, que dispõem sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para os exercícios de 1996, 1997, 1998,
1999, 2000 e 2001 respectivamente.
....................................................................................
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.121-38
DE 27 DE DEZEMBRO DE 2000
Altera dispositivos das Leis nºs
9.082, de 25 de julho de 1995, 9.293, de 15
de julho de 1996, 9.473, de 22 de julho de
1997, 9.692, de 27 de julho de 1998, 9.811,
de 28 de julho de 1999 e 9.995, de 25 de
julho de 2000, que dispões sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para os exercícios de 1996, 1997,
1998, 1999, 2000 e 2001, respectivamente.
....................................................................................
DECRETO Nº 3.700
DE 22 DE DEZEMBRO DE 2000
Altera os Anexo I, II, III, IV, V e VIII do
Decreto nº 3.473, de 18 maio de 2000, que
dispõe sobre a compatibilidade entre a
realização da receita e a execução da
despesa, sobre a programação orçamentária e financeira do Poder Executivo
para o exercício de 2000, e dá outras providências.
....................................................................................
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O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – O Expe diente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Sobre a
mesa, ofícios que passo a ler.
São lidos os seguintes:

OFÍCIOS
Ofício nº 198-L-PFL/01
Brasília, 16 de fevereiro de 2001
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Vossa Excelência os Deputados do PFL que fa rão par te da Co missão Mista destinada a emitir parecer à Medida Provisória nº 2.140, de 13 de fe ve re i ro de 2001, que ”Cria o Pro grama Nacional de Renda Mínima vinculada à educação — ‘Bolsa Escola’, e dá outras providências“, em
substituição aos anteriormente indicados.
Titular: Deputado Osvaldo Coelho
Suplente: Deputado José Carlos Fonseca Filho
Atenciosamente, – Deputado Inocêncio Oliveira, Líder do PFL.
Ofício nº 17/01 — GLDPT — Circular
Brasília, 20 de fevereiro de 2000
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que estou alteran do a in di ca ção do Blo co Par la men tar de Opo si ção
na com po si ção da Co mis são Par la men tar de Inqué rito destinada a investigar fatos envolvendo associações brasileiras de futebol, criada a partir da aprovação do Requerimento nº 497, de 2000.
As novas indicações são as seguintes:
Titulares:
Sebastião Rocha e Geraldo Cândido
Suplente:
José Eduardo Dutra
Atenciosamente, – José Eduardo Dutra, Líder
do Bloco Parlamentar de Oposição.
Ofício nº 46/01
Brasília, 21 de fevereiro de 2000
Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência
pelo Partido Progressista Brasi le i ro – PPB, o Deputado José Linhares, como titular, e o Deputado Augusto
Nardes, como suplente, em substituição aos anteriormente indicados, para integrarem a Comissão Especial destinada a apreciar a Medida Provisória nº
2.140, de 13 de fevereiro de 2001, que ”cria o Programa Nacional de Renda Mínima vinculada à educação
– ”Bolsa Escola“, e dá outras providências".
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Atenciosamente, – Deputado Odelmo Leão, Lí der do PPB.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Serão
feitas as substituições solicitadas.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PAULO HARTUNG (Bloco/PPS – ES) –
Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Con cedo a palavra ao Senador Paulo Hartung, pela ordem.
O SR. PAULO HARTUNG (Bloco/PPS – ES) –
Sr. Pre si den te, como al guns ora do res vão pe dir ins crição para uma comunicação inadiável, quero me inscrever para uma comunicação de liderança.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – V. Exª
está inscrito.
Se V. Exª quiser usar da palavra agora, poderá
fazê-lo, Senador Paulo Hartung.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – V. Exª
tem a palavra.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Da mesma forma, Sr. Presidente, quero pedir a
minha inscrição para uma comunicação inadiável, de
acordo com o Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Está ins crito o Senador Eduardo Siqueira Campos.
O SR. JEFFERSON PÉRES (Bloco/PDT – AM)
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – V. Exª
tem a palavra.
O SR. JEFFERSON PÉRES (Bloco/PDT – AM)
– Da mesma forma, Sr. Presidente, peço a palavra
para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – O Senador Jefferson Péres também está inscrito.
O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Con cedo a palavra ao Senador Paulo Souto.
O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA) – Sr. Presidente, de acordo com o Regimento, solicito a minha
inscrição para uma comunicação inadiável.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – V. Exª
tem a palavra.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
quero falar sobre o processo de inscrição, para os
que pe dem uma co mu ni ca ção ina diá vel. Per gun to se
V. Exª irá levar em consideração a ordem de chegada
dos Senadores ao plenário.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Não.
Não posso levar em consideração a ordem de chegada dos Senadores, porque, inclusive, eu ainda não
estava presidindo a sessão, que não estava nem
aber ta. Po rém, o Re gi men to diz que a or dem deve ser
considerada de acordo com a solicitação do Senador.
Quem pediu a palavra primeiro foi o Senador Paulo
Hartung, que não vai utilizá-la. Depois, o Senador
Eduardo Siqueira Campos, que vai utilizá-la; em seguida, os Senadores Jefferson Péres e Paulo Souto,
respectivamente, que também vão utilizá-la. Entretanto, de acordo com o Regimento, só posso conceder a palavra a três Senadores.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Mas V. Exª ouviu que, simultaneamente, eu também
havia pedido a palavra desde o primeiro instante.
Quero apenas deixar registrado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Peço ao
Senador Eduardo Suplicy que seja compreensivo.
Vou colocá-lo na suplência.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP ) –
Como a Mesa está iniciando os seus trabalhos, se pu der instituir como norma algum procedimento novo,
sugiro a V. Exª que haja o procedimento de respeito à
chegada dos Senadores e que entre os próprios Senadores possa haver um entendimento de respeito e
cavalheirismo nesse sentido. Assim, aqueles que
chegarem primeiro de vem ter pri o ri da de da pa la vra; em
se gui da, ela será con ce di da aos que che ga ram de po is.
É um procedimento, uma norma.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Vou
aceitar a sugestão de V. Exª. Porém, teremos de modificar o Regimento.
O SR. JEFFERSON PÉRES (Bloco/PDT – AM)
– Se me per mi te, Sr. Pre si den te, o que po de ria ser fe i to seria colocar um funcionário em plenário para con tro lar a or dem de che ga da dos Se na do res. Estou des de as 14h no café. Portanto, o controle deveria começar pelo café do Senado.
O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Se na dor
Jefferson Péres, apenas para explicar ao Senador
Eduardo Suplicy, lerei o art. 16 do Regimento.
“Art. 16 . A palavra será dada na ordem em que for pedida, salvo inscrição.”
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Assim sendo, infelizmente a Mesa vai ter que
acatar o Regimento.
O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Con cedo a palavra a V. Exª.
O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Sr. Presidente, a minha solicitação é a mesma do Senador
Eduardo Suplicy, mas, como S. Exª já é suplente, ins crevo-me, então, na segunda suplência.
O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Tem V. Exª
a inscrição assegurada.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. Tra ta-se do mesmo assunto.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Con cedo a palavra ao Senador Eduardo Siqueira Campos.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Apenas
para registrar, Sr. Presidente, que também tive o cuidado de procurar chegar ao plenário pontualmente.
Tan to que quan do já es ta va sen ta do ao fun do, fui cum primentado pelo Senador Eduardo Suplicy. Quando
percebi que outros colegas chegaram, que todos tinham a mes ma in ten ção e ha ven do cons ta ta do a presença do Senador Jefferson Péres no cafezinho, entrei no plenário e tive a convicção de que eu estava
entre os três primeiros a pedir a palavra. Por essa razão eu a pedi. Nun ca com a in ten ção de ser des cor tês
ou deselegante com os meus pares. Apenas cheguei
primeiro e pedi a palavra.
La men to que o Re gi men to nos im po nha essa si tuação.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Quem o
conhece sabe que V. Exª jamais seria descortês com
qualquer colega ou com qualquer pessoa.
O SR. PAULO HARTUNG (Bloco/PPS – ES)–
Sr. Presidente, peço a palavra como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Con cedo a palavra a V. Exª como Líder , para uma comunicação.
O SR. PAULO HARTUNG (Bloco/PPS – ES.
Como Líder. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Go ver no Fe de ral
anunciou, no último fim de semana, que investirá
R$700 milhões em urbanização de favelas nas cidades do Rio de Ja ne i ro, São Pa u lo e Sal va dor. De acor do com o que foi divulgado, o programa incluiria ainda
a concessão de títulos de propriedade e a regularização dos serviços de água, luz e esgoto.
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Não se pode deixar de reconhecer que há boa
intenção na medida, diante do quadro do caos iminen te em que se en con tram os cen tros e as pe ri fe ri as
das regiões metropolitanas do País.
Há que se entender que a decisão do Go ver no é
um gesto alentador, uma vez que o que caracteriza a
sua equi pe eco nô mi ca é um em pe nho na li be ra ção de
recursos para as ações sociais e urbanas inversamente proporcional à sua disposição em acertar nas
questões macroeconômicas.
É in crí vel a dis po si ção do Go ver no de avan çar sobre o bolso do contribuinte, proporcionando-lhe uma
das maiores cargas tributárias do mundo, sem, no entanto, nenhuma determinação de resolver a questão da
violência, que teve nas rebeliões dos presídios de São
Paulo apenas um sinal do que está para ocorrer, revelando com clareza e de vez a força e a capacidade de
mobilização do crime organizado em nosso País.
O que o Go ver no anun cia para a ur ba ni za ção de
favelas é, na realidade, muito pouco para o que nos
apontam os indicadores sociais divulgados pelo Cen so 2000, realizado pelo IBGE.
Para um País que passou a concentrar 80% da
sua população em áreas urbanas, investimentos da
or dem de R$700 mi lhões nas pe ri fe ri as de três das 27
capitais, depois de tantos anos de abandono e de fal ta de políticas públicas, é insuficiente e, pior, uma dis criminação.
Te mos mais de 100 mi lhões de ci da dãos mo ran do em centros urbanos e convivendo diariamente
com problemas que vão da falta de uma proposta
para os transportes públicos, que estão em precárias
con di ções, à fal ta de se gu ran ça e de aces so mais am plo à educação e à saúde pública. Quanto ao saneamen to bá si co, aqui cabe um pa rên te se: o Go ver no en vi ou, on tem, à Câ ma ra dos De pu ta dos, a sua pro pos ta de re gu la men ta ção em re la ção à ti tu la ri da de e também o mar co re gu la tó rio do se tor de sa ne a men to. Um
ponto positivo, que, posteriormente, vamos discutir.
Porém, esses serviços nos centros urbanos são extremamente precários.
Mas é preciso entrar nessa discussão, perguntando aos responsáveis pela proposta de urbanização das três capitais. E os outros Municípios, os outros aglomerados urbanos do nosso País, as outras
capitais, as outras regiões metropolitanas?
Será que os problemas que ocorrem nas periferias de Vitória, Belo Horizonte, Maceió, Recife, Curitiba, Porto Alegre, na Baixada Santista, na Baixada
Fluminense, na Grande Manaus, na Grande Vitória,
uma região com muitos problemas sociais no meu
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Estado, por falta de investimentos em programas sociais e de urbanização, podem esperar até 2002,
2003, 2004, 2006, sabe Deus quando?
Os Parlamentares aqui presentes, Sr. Presidente, que não viram as cidades dos seus Estados incluídas nesse programa, devem estar perguntando,
como eu questionei assim que tomei conhecimento
da matéria e percebi que a região metropolitana de
Vitória não fora beneficiada pela medida: qual é o cri tério para se iniciar um programa tão importante por
Rio, São Paulo e Salvador, em de tri men to das de ma is
aglomerações urbanas?
Não vi critério algum. Por certo não é um critério
justo ou uma iniciativa que tenha buscado atacar os
problemas mais urgentes dos centro urbanos do nos so País. O quadro de abandono das periferias é uniforme e exige uma ação governamental conjunta, coordenada, que mobilize Governos estaduais e prefeituras; requer ainda um programa de urbanização am pla men te dis cu ti do com a par ti ci pa ção, se gu ra men te,
dos três ní ve is de Go ver no e da pró pria po pu la ção en volvida e exige a participação desta Casa, do Congresso Nacional, na formulação de projetos e na aprovação de propostas que já estejam em discussão.
Diante dos fatos apresentados, a conclusão a
que se chega é que o Go ver no per deu de vis ta o bon de da História quando o assunto é a questão social e
urbana; mas, quando decide tentar recuperar o terreno per di do, o faz de uma for ma tí mi da – como no caso
desse projeto – e, o que é pior, discriminatória.
O Partido que represento nesta Casa, o PPS,
quer manifestar a sua posição: se é um pequeno e tí mido avanço o Governo co me çar a se pre o cu par com
as questões dos aglomerados urbanos do nosso
País, é uma absoluta discriminação selecionar apenas três regiões metropolitanas, sem apresentar sequer um cri té rio que jus ti fi que uma op ção como essa.
Era essa a comunicação que gostaria de fazer
em nome do PPS, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Concedo a
palavra ao Senador Ricardo Santos, por vinte minutos.
O SR. RICARDO SANTOS (PSDB – ES. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, em duas oportunidades nós nos manifestamos, neste plenário, sobre a situação dos pro prietários de imóveis localizados nos chamados ”terre nos de ma ri nha“, si tu a ção esta que en vol ve mi lhões
de brasileiros moradores no litoral ou em áreas às
mar gens de rios e ilhas, flu vi a is ou ma rí ti mas, do ter ri tório nacional.

FEVEREIRO 2001

ANAIS DO SENADO FEDERAL

As regiões metropolitanas localizadas na costa
brasileira são, evidentemente, mais afetadas por esse
ins ti tu to, que one ra, com ta xas in ci den tes so bre o pa trimônio imobiliário, parte de seus habitantes, sob a forma de taxa de ocupação, taxa de aforamento ou de la udêmio, as quais se sobrepõem a outros tributos,
como o IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano – e
o ITBI – Imposto de Transmissão de Bens Imóveis.
Nossa preocupação maior diz respeito à região
metropolitana da Grande Vitória, onde a SPU – Secretaria de Patrimônio da União – realizou um projetopiloto
de cadastramento ex-ofício, registrando para aquela re gião vinte mil imóveis considerados como “terrenos de
marinha”, que, somados aos treze mil já inscritosanteriormente, totalizaram trinta e três mil imóveis.
Na primeira oportunidade em que aqui nos mani fes ta mos so bre o tema, aler ta mos para a fra gi li da de
dos critérios que levavam à definição do que seriam
“terrenos de marinha” – baseados, como se sabe, na
distância relativa à linha de preamar média da Carta
Náutica de 1831 – e para o longo e penoso processo
a que são submetidos os proprietários de imóveis as sim classificados para requererem o aforamento das
áreas respectivas à Secretaria de Patrimônio da
União, condição essencial para adquirirem o domínio
útil dessas áreas e, com isso, reduzirem o custo de
ocupação dos referidos terrenos.
Tem sido extremamente demorada a análise
dos processos de requerimento de aforamento encaminhados à Secretaria de Patrimônio da União, mesmo com toda a documentação que habilita o cidadão,
de fato e de direito, a obter o deferimento do aforamento. Enquanto isso, os proprietários são obrigados
a pagar taxa de ocupação por tempo indeterminado,
cuja in ci dên cia, de pen den do da si tu a ção, pode ser de
2 ou 5%, em cada ano, sobre o valor do domínio útil
da área enquanto aguardam a tramitação do processo de aforamento.
Encaminhamos oficialmente ao Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, em outubro de
2000, um conjunto de sugestões para acelerar esse
pro ces so e para re du zir o ônus do con tri bu in te, des ta can do a sus pen são da co bran ça da taxa de ocu pa ção
durante o período da análise dos pro ces sos e o fi nan ciamento dos débitosacumulados até a data do deferimento em pelo menos trin ta e seis me ses. Até o mo mento, não obtivemos resposta do Ministério ao nosso ofício com as sugestões ali contidas.
Essa matéria tem merecido dos Senadores capixabas, Paulo Hartung, Gerson Camata e eu próprio
pro je tos de lei que bus cam re de fi nir os cri té ri os de en -
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quadramento do que é considerado “terreno de marinha”, a exemplo da proposta dos Senadores Paulo
Hartung e Gerson Camata de transferência de parte
dos terrenos já cadastrados para os respectivos Municípios, e reduzir, de maneira significativa, as taxas
hoje cobradas dos contribuintes.
O nos so pro je to de lei, en ca mi nha do em de zembro do ano passado, tem por objetivo assegurar o do mínio pleno aos proprietários cujo imóvel tenha como
fundamento título outorgado pelo Estado ou Município com escritura lavrada e devidamente registrada
em Cartório de Registro de Imóveis. Além disso, pro pusemos redução drástica nas taxas cobradas sob a
forma de taxa de ocupação, taxa de aforamento e de
laudêmio na transmissão do imóvel.
Encontramo-nos, portanto, em uma fase de
transição em que se procura – com os projetos de lei
que, na verdade, são complementares – pelo menos
tornar mais racional e adequada a aplicação desse
instituto à realidade urbana de nossas cidades li torâneas e, também, tornar menos onerosa a tributação
que lhe é inerente, para o contribuinte enquadrado
como proprietário de “terreno de marinha”.
Nesse sentido, Srªs e Srs. Senadores, consideramos intempestiva a decisão anunciada de que a
Secretaria de Patrimônio da União alterará a Planta
Genérica de Valores, que serve de base para a incidência das alíquotas das taxas cobradas dos contribuintes, onerando em mais 30% os valo res re fe ren tes
às taxas hoje recolhidas aos cofres da União, que se riam exigidas a partir de junho deste ano.
Não se justifica esse ônus adicional enquanto a
Secretaria de Patrimônio da União não se estruturar
adequadamente e demonstrar agilidade operacional
para processar, em tempo razoável, os milhares de
processos de aforamento sob sua responsabilidade, o
que, durante o longo processo de análise para deferimento, expõe o contribuinte à elevada tributação de 2
ou 5% do valor do domínio pleno, sob a forma de taxa
de ocupação, conforme afirmamos anteriormente.
Esse ônus adicional também não se justifica,
visto que estão em fase de tramitação diversos projetos de lei no Se na do Fe de ral que pro cu ram ade quar o
regramento jurídico que regulamenta a matéria atinente aos ”terrenos de marinha“ de acordo com novos critérios também já mencionados.
Dada a importância dessa questão para o contribuinte capixaba, proprietário de “terrenos de marinha”, o Governador do Estado do Espírito Santo, Dr.
José Ignácio Ferreira deverá se manifestar junto às
autoridades federais, no sentido de evitar a anuncia-
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da ma jo ra ção da ta be la de va lo res e de vi a bi li zar o re conhecimento, pelo Governo Federal, das vendas de
terrenos efetuadas pelo Governo do Estado e das
transações en tre ter ce i ros, nas qua is, na es cri tu ra pública, não consta serem os terrenos como de ma rinha – situações essas que prejudicaram inúmeras
pessoas que adquiriram esses imóveis de boa-fé.
De nossa parte, também, estaremos encaminhando, ao Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão – ao qual está vinculada a Secretaria de Patrimônio da União –, solicitação no sentido de sustar
essa medida – de majoração da planta de genéricos
de valores –, em virtude do ônus excessivo, que acarretará para o contribuinte que possui seu imóvel enquadrado como terreno de Marinha e que se sobrepõe, como se viu, a ou tras ta xas que gra vam o pa tri mô nio imobiliário, como o Imposto Predial e Territorial
Urba no e o Impos to de Trans mis são de Bens Imó ve is.
O Sr. Paulo Hartung (Bloco/PPS – ES) – Senador Ricardo, V. Exª me concede um aparte?
O SR. RICARDO SANTOS (PSDB – ES) – Com
todo o prazer, Senador Paulo Hartung.
O Sr. Paulo Hartung (Bloco/PPS – ES) – Queria rapidamente, evidente que sem interromper o ritmo do pronunciamento que V. Exª apresenta nesta
tarde, dizer que estou me associando a esse movimento contrário, da nossa Bancada e dos moradores
da área litorânea do Espírito Santo, particularmente
os de Vitória, em relação à majoração da tabela. Isso
não tem cabimento! Vamos colocar assim, porque é
assim que precisa ser colocado. O Governo Federal
sabe dos pro je tos que tra mi tam nes ta Casa. O Go ver no Federal participou da negociação do projeto do
qual sou autor, inclusive con tan do com a par ti ci pa ção
da Secretaria do Patrimônio da União na negociação.
Essa é uma luta antiga já travada pelo ex-Deputado
Federal Antônio Miguel Feu Rosa, hoje Desembargador, por mim, quan do fui De pu ta do Fe de ral, e pelo Se nador Gerson Camata. Por tan to, esse é um pro ble ma
que precisamos re sol ver; aliás, o Go ver no co me çou a
sensibilizar-se. No final do ano passado, consegui
aprovar um projeto em acordo com o Governo – não
se trata exatamente do que eu penso, mas cedi bastante para que houvesse acordo com o Governo.
Esse pro je to tra mi ta rá na Câ ma ra até o fi nal des ta se ma na. Por tan to, cre io que não faz sen ti do esse tipo de
providência proveniente da Secretaria do Patrimônio
da União. Asso cio-me à V. Exª, co lo can do-me à dis po sição, inclusive para ser signatário do Requerimento
que V. Exª enviará ao Ministro Martus Tavares. Além
de V. Exª e de mim, penso que também o Senador
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Gerson Camata possa ser signatário desse requerimen to, já que essa é uma ati tu de de des res pe i to para
com o povo do Espírito Santo, mais especificamente
para com as pessoas que ocupam esses terrenos de
Marinha em Vitória. Algumas dessas áreas foram
consideradas terrenos devolutos e, por conseguinte,
vendidas e es cri tu ra das pelo Go ver no do Esta do; áreas essas que estão a quilômetros do ponto do mar.
Portanto, isso é um absurdo que precisa ser resolvido! Aliás, Senador, os nossos Colegas, representantes dos Estados interioranos foram bastante compreensivos para com a nossa Bancada, tendo em vista
terem sua base política afastada do litoral, nos en tenderam e nos apoiaram para que pudéssemos votar o
projeto. Espero que a Câmara dos Deputados dê cele ri da de à tra mi ta ção para que pos sa mos dar uma so lução definitiva, razoável e justa a essa questão relacionada aos terrenos de Marinha. Associo-me às pala vras de V. Exª, co lo can do-me à sua dis po si ção para
que conjuntamente, e em nome da Bancada do Espí rito Santo aqui no Senado, possamos encaminhar re querimento ao Ministro Martus Tava res. Mu i to obrigado a V. Exª, nobre Senador.
O SR. RICARDO SANTOS (PSDB – ES) – No bre
Senador Paulo Hartung, agradeço o aparte de V. Exª, o
qual enriquece e complementa o meu pronunciamento.
Aliás, V. Exª vem se dedicando a essa questão desde o
seu mandato como Deputado Federal, e agora como
Senador da República e com toda a legitimidade que
lhe é peculiar, V. Exª que também já foi Prefeito de Vitória e que vivenciou as agruras de nossos conterrâneos
relacionado com esse problema, que, na verdade, não
afeta apenas Vitória e a grande Vitória, mas todas as
capitais litorâneas, inclusive Maceió.
Dito isso, Sr. Presidente, encerro o meu pronunciamento.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Con cedo a pa la vra ao no bre Se na dor Ju vên cio da Fon se ca.
S. Exª dispõe de 20 minutos.
O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PFL – MS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, neste ano em
que te mos o pri vi lé gio de in gres sar em um novo mi lê nio,
em uma nova era, é imprescindível pensarmos em soluções para os problemas que mais afetam o nosso País,
que mais afetam a nossa gente, os nossos consumidores, enfim, os nossos cidadãos. Infelizmente, não há
como negar que um dos maiores problemas enfrentado
por nós é o da fome, da miséria, da desnutrição, que
tantos prejuízos trazem para o Brasil.
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Mas existem esperanças. Com o novo milênio
chegam também estudos e trabalhos científicos apresentando alternativas seguras para combater as mazelas socioeconômicas. E é sobre esses estudos e trabalhos da ciência que os governos ao redor do mundo es tão de bru ça dos à pro cu ra dos avan ços que nos pos si bilitem buscar e realmente conseguir um mundo melhor
para todos nós e para as próximas gerações.
Em maio do ano de 2000, aqui neste Plenário,
proferi discurso sobre a biotecnologia agrícola e os
benefícios que ela trará para a nossa sociedade. Benefícios como plantas mais resistentes a pragas, alimentos com características que possibilitam maior
pro du ti vi da de, me nos da nos ao meio am bi en te, ma i or
valor nutritivo e, o que é im por tan te, com me nor cus to
de produção. Hoje, com orgulho, podemos dizer que
tam bém o Bra sil, os ci en tis tas bra si le i ros es tão à frente de importantes pesquisas nesse sentido.
Em julho do ano passado, os pesquisadores da
Fapesp, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado
de São Paulo, bri lha ram na capa de uma das prin ci pa is
revistas de ciência do mundo, a britânica Nature, com
um es tu do que le vou ao se qüen ci a men to do ge no ma da
bactéria Xylella fastidiosa, causadora do amarelinho, a
prin ci pal pra ga das la vou ras de ci tros. O avan ço foi tan to
e tão notável que a equipe de cientistas brasileiros foi
convidada para coordenar projeto semelhante nos
Esta dos Uni dos, des ti na do a ma pe ar o ge no ma de uma
variedade da Xylella que ataca as plantações de uva da
Califórnia, uma das principais culturas daquele estado norte-americano, que é o maior produtor e exportador agrícola dos Estados Unidos.
Outro avanço brasileiro acabou de ser noticiado
em ja ne i ro des te ano. Tra ta-se do ma pe a men to do genoma da bactéria Xanthomonas citri, causadora do
cancro cítrico, responsável por prejuízos anuais de
R$ 110 milhões apenas no Esta do de São Pa u lo. Par ti ci pa ram do pro je to cer ca de 70 pes qui sa do res de 13
laboratórios de se qüen ci a men to e um de bi o in for má tica. Nesse caso, o trabalho também liderado pela Fapesp contou com o apoio do Fundo Paulista de Defesa da Critricultura – Fundecitrus, entidade que congrega os produtores.
Todos esses mapeamentos possibilitarão o desenvolvimento de plantas mais saudáveis, resistentes a
pragas. Com a nova tecnologia, essas plantas exigirão
uma quantidade bem menor de agroquímicos para se
manter saudáveis nas lavouras e poderão ser produzidas em quantidade e qualidade adequadas não só ao
mercado interno, como também ao internacional.
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Avan ços ain da ma i o res es tão sen do de sen vol vidos em nos sas uni ver si da des, com plan tas que no fu tu ro po de rão ser usa das como va ci nas con tra as mais
diversas doenças. A Universidade Federal de Viçosa,
em Minas Gerais, por exemplo, já está estudando
uma variedade de alface que, geneticamente modificado, poderá combater a leishmaniose.
Outra universidade, a do Norte Fluminense, no
Rio de Janeiro,também pesquisa alface geneticamente modificada para ajudar no combate à Hepatite B.
Projeto de extrema importância está sendo desenvolvido pela Fapesp, em parceria com universidades de todo o Brasil e empresas, como a Copersucar
(Cooperatativa dos Produtores de Cana, Açúcar e
Álcool do Estado de São Paulo), que se dedica ao
mapeamentogenético da cana-de-açúcar, cultura ex tremamente importante para o Brasil, que detém cerca de 25% da produção mundial da planta, e para o
Esta do que re pre sen to, o Mato Gros so do Sul, onde a
cana é a terceira principal atividade do pri me i ro se tor,
atrás ape nas da pe cuá ria e do cul ti vo de soja. O Bra sil
está à frente desse projeto, que poderá desenvolver
variedades mais resistentes, produtivas e saudáveis
de cana-de-açúcar e seus subprodutos, ao lado dos
Estados Unidos, Austrália e África do Sul.
Isso sem falar nas pesquisas que estão sen do fe itas pela Embrapa, a nossa Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, que está desenvolvendo mamão
papaia resistente ao vírus da mancha anelar, feijão resistente à praga do mosaico dourado e tantos outros.
O Brasil está preparado para participar dessa
corrida tecnológica que leva os países para frente
com o desenvolvimento da sua ciência, dos seus pro dutos que, a cada dia, precisam se tornar mais competitivos no mercado internacional. Para isso, precisam ter qualidade e bom preço. Características que
vários produtos brasileiros já têm, mas que poderão
ter ainda mais com a evolução que a ciência propicia
em diversas áreas, inclusive na agricultura.
E é nesse sentido que devemos louvar mais uma
vez o Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so, que, em 28
de de zem bro do ano pas sa do, edi tou a Me di da Pro vi sória nº 2.137, que regulamenta e fortalece as atividades
da CTNBio, a ComissãoTécnicaNacional de Biossegurança, como o órgão que ficará à frente da introdução
dessa tecnologia em nosso País.
A preocupação do Governo com a biossegurança não é nova. O Congresso já se preocupava com
o tema em 1995, quan do foi vo ta da e apro va da a Lei
nº 8.974, denominada Lei de Biossegurança, regulamentada pelo Decreto nº 1.752, também de 1995.
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Com a Medida Provisória de dezembro de 2000, a
CTNBio foi ratificada como o órgão federal responsável pela autorização de experimentos, importações,
cultivo e comercialização de plantas geneticamente
modificadas e, como tal, agora se poderá evitar a ciranda jurídica formada em torno dessas plantas. Vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, a
CTNBio tem entre seus integrantes cientistas de renomado saber e competência, com a responsabilidade de estudar caso a caso as plantas geneticamente
mo di fi ca das e emi tir pa re ce res téc ni cos, ava li an do todas suas características e aplicações no mercado
brasileiro, sob a ótica da biossegurança.
O emaranhado jurídico em que esse tema acabou se envolvendo já trouxe inúmeros prejuízos para
o Brasil e estava na hora de ter um fim. Pode-se falar
até em prejuízos morais para os idôneos cientistas
responsáveis pelos pareceres técnicos. No caso da
soja, por exemplo, depois de terem emitido um parecer técnico conclusivo favorável, o cultivo comercial
da planta foi suspenso por uma decisão judicial, em
função de ação impetrada pelo Instituto Brasileiro de
Defesa do Consumidor, IDEC.
Prejuízos econômicos também, já que foi demonstrado nos 13 países que hoje cultivam comercialmente plantas geneticamente modificadas, que há
uma redução considerável nos custos de produção,
graças à diminuição do uso de agroquímicos e até
mesmo de combustíveis. Isso porque o manejo das la vouras geneticamente modi fi ca das é mais fácil e exige
menos in ter ven ções de má qui nas e equi pa men tos. No
ano passado, 44,2 milhões de hectares foram cultivados com plantas geneticamente modificadas ao redor
do mundo, contra 40 milhões em 1999. Esse aumento
de mais de 4 milhões de hectares em apenas um ano
demonstra a aceitação dos agricultores a esse tipo de
cultivo, que o torna mais competitivo no mercado.
Isso para não mencionar o prejuízo científico
que nosso País sofre com a pro i bi ção da apli ca ção da
biotecnologia em nossa agricultura. É notoriamente
conhecida a capacidade dos cientistas brasileiros
para desenvolver pesquisas e produtos de ponta em
diversas áreas. Como já foi dito aqui, nossos cientistas estão à frente de projetos importantes na área de
decodificação de genomas vegetais, para não citar o
Projeto Genoma do Câncer Humano, do qual o Brasil
é um dos líderes mundiais.
Com a atual suspensão do cultivo comercial das
plan tas ge ne ti ca men te mo di fi ca das no Bra sil, tam bém a
pesquisa fica prejudicada, pois é feita para ser aplicada
na solução de problemas com os quais a sociedade se
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depara. A pesquisa sem uma função social se tor na estéril e desperdiça os recursos da sociedade. Quanto
tempo mais o Brasil terá de conviver com o atraso de
decisões como essa, impedindo a comercialização dos
produtos gerados por essa tecnologia?
Não há como deixar o Brasil de fora do mundo
globalizado. Por meio da agricultura e da agroindústria, nosso País terá condições de competir de modo
mais acentuado internacionalmente e continuar sendo o celeiro do mundo de que tan to nos or gu lha mos e
que tantos benefícios poderá nos trazer no futuro. Temos tecnologia, conhecimento e mão-de-obra para
realizar grandes feitos na agri cul tu ra. O po ten ci al brasileiro para expansão agrícola é enorme. Nossa produção de grãos, maior a cada ano, poderá se expandir ainda mais e é aí que reside nosso futuro como
Nação, com uma agroindústria competitiva.
Para se ter uma idéia, no Brasil, os negócios ligados à agricultura, incluindo a indústria alimentícia,
respondem por apro xi ma da men te 40% do nos so Produto Interno Bruto e cerca de 28% dos empregos.
Cada real a mais obtido na atividade gera até R$1,32
de negócios em outras áreas. Daí podemos compreender a importância de se buscar o desenvolvimento
agrícola nacional. Desenvolvimento que trará não
apenas benefícios econômicos, mas também sociais.
Quando o campo vai bem, as cidades progridem.
É claro que, ao proporcionar melhor rentabilidade à atividade agrícola, muitos agricultores, tentados
hoje a aumentar o êxodo rural, poderão permanecer
nos campos, tirando de lá o seu sustento e o de sua
família, com uma qualidade de vida muito melhor do
que a que teriam ao migrar para as cidades onde, fre qüentemente, encontram apenas subempregos.
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, re pre sento nes ta Casa o Mato Gros so do Sul, im por tan te Esta do produtor de grãos e o maior produtor de pecuária
de corte do Brasil. Por isso não posso deixar de participar do debate sobre os assuntos intimamente relacionados à atividade agrícola, como é o caso das
plantas geneticamente modificadas e que tanto afetam os interesses da classe produtora de Mato Grosso do Sul e de todo o nosso País.
O povo do meu Estado tem um profundo respeito pela natureza e sua preservação. Há séculos preservamos dois terços do Pantanal e estamos desenvolvendo nossa agropecuária em sintonia com as regras ambientais. E, nesse sentido, acredito ser totalmente possível o desenvolvimento da ciência, incluídas aí as plantas geneticamente modificadas, em be -
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nefício da atividade agrícola e da preservação do
meio ambiente.
Muitos são contrários à introdução de plantas
geneticamente modificadas no Brasil, usando como
argumento o fato de a Europa privilegiar as plantas
convencionais. É importante ressaltar que não há reserva de mercado para produtos convencionais.
A União Européia, em razão de pressões de
toda or dem, qua se sem pre de má-fé, foi le va da à pro i bição do plantio de novas culturas transgênicas. Porém, na semana passada, como noticiou O Estado
de S.Paulo, no dia 19 do corrente mês, o Parlamento
Europeu tomou uma decisão de bom senso. Os eurodeputados aprovaram por 338 votos contra apenas
52, com 85 abstenções, um conjunto de regras para
pesquisa, plantio e comercialização de OGMs. Os
produtos autorizados receberão uma licença válida
por dez anos, prorrogável por igual período.
Movimentos contrários há, e sempre haverá,
mas é necessário defender o direito à pesquisa, ao
debate e às novas formas de agricultura que, com es tudo e aplicação correta, trarão, sim, enormes benefícios para o nosso País.
O Poder Executivo já demonstrou seu interesse
pelo assunto e sua intenção de resolver os impasses
que cercam a liberação do cultivo comercial de plantas geneticamentemodificadas no Bra sil, por meio da
edi ção da pre ci ta da Me di da Pro vi só ria nº 2.137, de 28
de dezembro do ano passado. Espero, sinceramente,
que a Jus ti ça tam bém faça sua par te e con tri bua efe ti va e decisivamente para a solução dos impasses que
persistem nos tribunais sobre a pesquisa e o comércio dos produtos originários da biotecnologia, sob o
controle da nossa Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. Que a Jus ti ça e o Po der Exe cu ti vo afastem os empecilhos que tentam impedir definitivamente o nosso desenvolvimento.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero,
com esta manifestação, louvar, de modo especial,
nos sos ho mens de ciên cia, os pes qui sa do res bra si le iros, que estão mostrando ao mundo a nossa competência em matéria de conhecimento, não deixando
nada a dever às outras nações.
Esta mos de sa tan do o nó do nos so de sen vol vi mento. A ta re fa para en trar no clu be dos gran des já co me çou.
Os con cor ren tes são inú me ros e po de ro sos. Haveremos de combater o bom combate na disputadíssima arena dos negócios mundiais, onde só os que
têm conhecimento vencem.
Muito obrigado, Srs. Senadores.
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Durante o discurso do Sr. Juvêncio da
Fonseca, o Sr. Carlos Wilson, 1º Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Valadares, 2º
Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto
Saturnino, Vice-Líder do Partido Socialista Brasileiro
– PSB.
O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ. Pro nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a criação recente
dos diversos fundos destinados ao desenvolvimento
tec no ló gi co do País en con trou apro va ção unâ ni me desta Casa e constituiu-se mesmo numa verdadeira unanimidade nacional. Trata-se de uma prioridade absoluta
para o processo de desenvolvimento da nossa economia, reconhecida, como disse, de forma unânime por
todas as camadas da sociedade brasileira.
Ainda no último dia da le gis la tu ra pas sa da, se não
me engano, aprovamos no Senado um fundo maior, o
chamado fundo “verde-amarelo”, sem nenhuma emenda, numa corrida contra o tempo. Embora tivéssemos
su ges tões de emen das que po de ri am aper fe i ço ar a matéria, concordamos todos em aprová-la sem emenda,
precisamente para que entrasse em vigor já este ano e
começasse a produzir seus frutos.
Entretanto, Sr. Presidente, se a criação dos fundos cons ti tu iu-se numa una ni mi da de, como eu dis se, os
me ca nis mos de sua apli ca ção es tão ge ran do uma po lêmica, e é necessário que o Senado dela participe. O
Go ver no bra si le i ro já dis põe de uma en ti da de es pe ci a lizada, habilitada para a seleção de projetos visando à
aplicação dos fundos de ciência e tecnologia, uma entidade com técnicos renomados, possuidores de diplomações do mais alto grau e com uma longa história,
permeada por significativos serviços prestados ao Brasil na área das aplicações da ciência e tecnologia.
Refiro-me à Finep – Financiadora de Estudos e
Projetos, instituída ainda nos anos 60, gerada a partir
do Funtec, fundo de ciência e tecnologia criado dentro do BNDE, de cujas formulações de criação pude
participar como funcionário daquele banco de desenvolvimento. A Finep, como disse, tem uma história de
bons ser vi ços e boas ati vi da des na apli ca ção de ciên cia e tec no lo gia que ja ma is ha via sido con tes ta da. Até
recentemente, Sr. Presidente, não havia ouvido críticas mais graves à sua atuação. Porém, há cerca de
um ano e meio, a sua ges tão vem so fren do uma per da
muito grande em termos da redução dos contratos de
apli ca ção e do au men to do co e fi ci en te de ina dim plên-
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cia. Quer di zer, hoje há efe ti va men te uma que i xa mu ito grande em relação ao seu desempenho.
O fato é que a Finep tem uma história de serviços muito competentes. Está, por exemplo, presente
no sucesso da produção de aviões no Brasil, com financiamentos ao Centro de Tecnologia de São José
dos Cam pos, ao ITA, à Embra er. Está pre sen te no êxi to da pros pec ção sub ma ri na de pe tró leo fe i ta pela Pe trobrás, da produção de vacinas de vários tipos, do
AZT nacional, das técnicas de fixação do nitrogênio
no solo. Enfim, a Fi nep tem uma his tó ria de êxi tos e de
acertos na promoção do desenvolvimento científico e
tecnológico do Brasil.
No entanto, ago ra, a Na ção é sur pre en di da com
a notícia de que o Governo pretende deixar de lado a
Finep e criar o Centro de Gestão Estratégica, exatamente para pro ver a alo ca ção des ses fun dos de ciên cia e tecnologia criados recentemente.
Leio, Sr. Presidente, em matéria recente do jornal Valor Econômico, uma entrevista do Ministro da
Ciência e Tecnologia, Ronaldo Mota Sardenberg, na
edição de 30 de janeiro do corrente.
O Ministério da Ciência e Tecnologia criará nas próximas semanas o Centro de Gestão Estratégica, órgão encarregado de monitorar e avaliar as aplicações dos recursos em
pesquisa e desenvolvimento. (...) “A idéia” –
diz o Ministro – “é gastar o dinheiro de forma
conseqüente e de maneira estratégica (...).”
Essa preocupação é fundamental neste momento, segundo Sardemberg, pois os
recursos orçamentários para o setor vão
quase dobrar, passando de R$1 bilhão em
2000 para R$1,8 bilhão este ano. A esses
recursos se soma o dinheiro dos fundos setoriais, que poderão agregar mais R$1 bilhão.
Quando o Ministro diz “aplicar de forma conseqüente”, deixa subtendido que a ação da Finep tem
sido inconseqüente.
Sr. Presidente, eu que tenho uma raiz na agência desenvolvimentistado Bra sil – o BNDE –, cri a do ra
da Finep, sinceramente sinto-me atingido por esse
pen sa men to. Qu e ro, sim, cri ti car a atu al ges tão e pen so que é importante rever a administração da Finep,
analisar e pesquisar o que está sucedendo. Agora,
criar uma nova agência e deixar ao abandono aquela
que lá está, com todo um pa tri mô nio de pes so al mu i to
bem formado, com experiência e tradição, é alguma
coisa não-razoável, que contraria o espírito, por
exemplo, da Lei de Responsabilidade Fiscal, porque
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vai constituir-se num prejuízo. Será um desperdício
muito grande para a Nação brasileira deixar aqueles
técnicos lá, deixar a Finep apodrecer por si só, isto é,
retirar-lhe a ges tão do FNDCT. A Fi nep foi cri a da nos
anos 60, mas em 1971, recebeu a missão de cons tituir-se na agência de gestão do FNDCT, ou seja, na
Secretaria Executiva do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Desempenhou
muito bem, durante mais de 20 anos, essa missão,
até recentemente, com uma administração que vem
deixando muito a desejar.
Ago ra, fi ca mos nós a pen sar: na me di da em que
a direção dessa administração recente da Finep é ligada ao Go ver no Fe de ral, será que não há a in ten ção
de deixar desmoronar, de deixar a Finep ao abandono para que ela pereça por si mesma? Será que essa
administração já não está trabalhando nesse sentido,
de dar uma de mons tra ção à Na ção, a nós, Se na do res
e demais representantes do Brasil, de que a Finep
não tem capacidade?
De po is de uma his tó ria de êxi tos, de re pen te, no
úl ti mo ano, a Fi nep pas sa a uma prá ti ca que mos tra à
Nação uma incompetência muito grande. Nesse momen to, cri am-se os fun dos e o Go ver no pro põe a cri a ção de uma nova agên cia, que, ao que se diz, vai con tratar com um órgão das Nações Unidas, o PNUD, a
assessoria dessa gestão, e, por meio do PNUD, contratar técnicos que não estarão submetidos às exigências de concurso público, nem às limitações da
Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal. Tra ta-se de um es tratagema para contornar as exigências, que são rigorosas em re la ção a pre fe i tos e go ver na do res des te País.
E o Governo Federal pretende, exatamente, colocar
de lado essas exigências, criando essa agência e
contratando a assessoria do PNUD, que pode, naturalmente, contratar técnicos para esse fim.
Tudo isso, Sr. Presidente, me parece uma operação muito concatenada: designa-se uma administração
incompetente; a gestão da Finep cai verticalmente; criam-se os fundos; e o Governo pretende criar uma outra
agência, largando a Finep ao apodrecimento.
Sr. Presidente, essa articulação me preocupa
muito, porque ciência e tecnologia são, efetivamente,
um fator estratégico prioritário para o desenvolvimento nacional. Portanto, a gestão desses fundos não
deve ser submetida a técnicos contratados, sem con curso, por um órgão da ONU, mas tem que estar em
mãos de brasileiros que tenham o conhecimento da
re a li da de efe ti va des te País e que te nham prá ti ca, experiência e vivência no setor.
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Contrariar isso me parece mergulhar essa importan te mola pro pul so ra da nos sa eco no mia numa nu vem
cinzenta, afrontando o espírito da Lei de Responsabilidade Fiscal, que pretende submeter a gestão da coisa
pública a critérios de economia e de racionalidade até –
a meu juízo – excessivamente rigorosos.
Desse modo, venho a esta tribuna prestar essa
informação à Casa, pedindo aos Srs. Senadores que
de di quem aten ção a esse fato, por que as no tí ci as que
estão aparecendo, em princípio, parecem muito confusas e de difícil explicação. O fato de o Governo dis por de uma en ti da de e des pre zá-la, bus can do ou tra, a
menos que aquela entidade não tenha técnicos competentes – o que não é o caso –, pa receevidentemente um abuso de liberdade, que esta Casa como a outra do Congresso têm negado às administrações públicas brasileiras nos últimos tempos.
Eram essas, Sr. Presidente, as considerações
que eu queria fazer, chamando também a atenção da
Casa para o fato de que dentro da Finep, pelo conhecimento que tenho, há uma situação de conflito, de
confronto entre os técnicos e a administração, que
está chegando a um ponto que ultrapassa todas as
medidas do ra zoá vel. É pre ci so cu i dar da subs ti tu i ção
dessa direção, a fim de que a Finep volte aos níveis
de competência que teve durante toda a sua história.
Também é importante manter junto à Finep a responsabilidade da gestão desses fundos, tão importantes
e tão bem dimensionados, que cobrem os principais
setores da economia mais necessitados de investimento em ciência e tecnologia.
Era essa a notícia que eu queria trazer à Casa.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Concedo a palavra ao nobre Senador Lúcio
Alcântara, do PSDB do Estado do Ceará.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, posso estar até
superestimando o conteúdo da declaração que faço
agora, porém informações e fatos que cercam a nossa
realidade parecem me dar razão. A produção e a investigação científicas no Brasil vão adquirir, nos próximos
dois anos, grande impulso. Antes de mais nada, a garantia dessa informação se funda, evidentemente, na
certeza de que a política governamental para o setor
atin ge, em che io, o alvo do nos so sub de sen vol vi men to.
Minha certeza não é gratuita, tampouco baseada em impressões ou suscetibilidades ufanistas.
Pelo contrário, fio-me no detalhadíssimo e valioso
documento recentemente divulgado pelo Ministério
da Ciência e Tecnologia, que dispõe sobre as diretri-
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zes que nortearão a ação regional, descentralizadora, do próprio Ministério, do CNPq e da Finep, em
conjunto, para 2001.
Em resumo, a filosofia sobre a qual se sustentará
a ação regional consiste essencialmente na desconcentração espacial na aplicação dos recursos federais
em ciência e tecnologia. Para tanto, o Ministério listou
uma ca de ia de pro gra mas, por meio dos qua is fir ma sua
determinação em descongestionar a produção científica densamente localizada no Sudeste. De fato, há pou cos dias, o próprio CNPq divulgou resultados do último
cen so, dos qua is se ex trai a in for ma ção de que 57% das
pesquisas feitas no Brasil estão concentradas no Sudes te. Mais que isso, qua se 54% dos pes qui sa do res es tão reunidos nos quatro Estados da mesma região, o
que eqüivale a quase 30 mil profissionais.
Contra isso, o Ministério da Ciência e Tecnologia
se mobiliza para que, em 2001, a ênfase de sua política de atuação esteja assentada sobre programas
comprometidos com a descentralização da produção
científica. Dentre os quais, vale a pena destacar, segundo o documento acima mencionado, os Arranjos
Produtivos Locais, o Programa Nacional de Capacitação Tecnológica da População, o Programa Nacional
de Biotecnologia, as Ações Regionaisdos Fun dos Setoriais, as Ações Regionais do Programa Sociedade
da Infor ma ção, os Cen tros Esta du a is de Mo ni to ra mento de Tempo, Clima e Hidrologia, e, por último, Programa Regionais de Pesquisas e Pós-Graduação.
Se não for exagero requerer a licença do Plenário, proponho neste instante uma análise comentada
e su cin ta so bre cada um des ses pro gra mas. Cabe co mentar, primeiramente, os projetos contidos na categoria dos ”Arranjos Produtivos Locais“. Aqui, planeja-se, de modo ousado, implantar nada menos que 80
”Plataformas Tecnológicas“ em todo o Território Nacional, envolvendo a iniciativa privada e o Estado. Tais
pla ta for mas são de fi ni das como uni da des au tô no mas
de desenvolvimento e pes qui sa, que cor res pon dem a
igual número de arranjos produtivos locais, distribuídos pelo País inteiro, atendendo ao princípio das necessidades industriais localmente determinadas.
A âncora financeira das ações estará substancialmen te fin ca da nos re cur sos ex tra í dos do cha ma do Fundo Verde-Amarelo, cujo montante carrega a expectativa
de extrapolar valores historicamente destinados à investigação científica. No entanto, enquanto não se conhece o valor exato, o Ministério comunica que, para o
ano de 2001, o apoio a sistemas locais de inovação
contará com projeção orçamentária de R$11 milhões;
em 2002, R$19 milhões; e, em 2003, R$25 milhões.
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Ao lado dessas cifras, a pró pria Fi nep, há pou co
referida aqui com muita preocupação pelo Senador
Saturnino Braga, já anunciou que, dos cerca de
R$300 milhões comprometidos com os empreendimentos empresariais de todo o País, grande parte
será absorvida pelos arranjos locais selecionados.
Nesse contexto, cabe ressaltar que as práticas de
abordagem dos arranjos consistem no processo de negociação entre todos os atores envolvidos: o setor produtivo, as universidades, os centros de pesquisa, o Sebrae, o Senai, a Embrapa, além de órgãos do setor público representados pelo próprio Ministério, governos
estaduais e respectivas secretarias de ciência e tecnologia e suas fundações de amparo à pesquisa.
Em suma, as “Plataformas Tecnológicas” reúnem planejamento e ação dentro de uma visão dinâmica e pragmática de produçãocientífica. Bom exem plo dessa iniciativa são as plataformas previstas para
o Centro-Oeste, que se dedicarão preponderantemente às pesquisas relacionadas às áreas de automação, informática, turismo e farmacêutica, que já se
encontram em fase final de elaboração.
Outra iniciativa importante do Ministério da
Ciência e Tecnologia é o Programa Nacional de Capacitação Tecnológica da População. Como o próprio
nome nos diz, trata-se de implantar projetos voltados
para capacitar e difundir tecnologia e dar suporte às
economias locais do Brasil. Na prática, isso significa a
criação de verdadeiros centros vocacionais de preparaçãotecnológica. A experiênciacearensenessedomínio
tem com pro va do o acer to da ini ci a ti va. Lá, fo ram ins ti tu ídos os Centros Vocacionais Tecnológicos (CVTs) e os
Centros Regionais de Ensino Tecnológico (Centecs),
sob a coordenaçãodo Secretário de Ciência e Tecnologia do Esta do, De pu ta do Fe de ral Ari os to Ho lan da, e orientação do Governador Tasso Jereissati.
De tão exitoso, o pioneirismo da experiência no
Ceará rendeu ao resto do País a ga ran tia da ex ten são
do pro je to. De acor do com o do cu men to do Mi nis té rio,
o Programa Nacional de Capacitação Tecnológica
será implantado nos vinte e sete Estados da União,
mediante a instalação de CVTs e Centecs em cada
unidade federativa. A estimativa preliminar de gastos
aponta investimento da ordem de R$675 milhões,
sem le var em con ta o cus to anu al de qua se R$200 mi lhões para contratação de pessoal especializado.
Para nosso orgulho, em particular, e dos bra sileiros, em geral, tal programa transformou-se numa
preocupação da própria Secretaria Geral da Presidência da República. Não é à toa, portanto, que, para
a sua devida execução, ele exige investimentos de
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grande porte, extrapolando a capacidade isolada do
Ministério da Ciência e Tecnologia. Nesse sentido,
instituições dos mais diversos escalões do Governo
articulam-se visando a bem sucedida operacionalização do programa.
Para o primeiro ano do milênio, o Ministério e
suas agências ainda reservam suficiente fôlego à estruturação do Programa Nacional de Biotecnologia.
Tal programa tem uma concepção abrangente e com preenderá o suporte a atividades de seqüenciamento, bioinformática, além de ações de biossegurança e
estímulo à indústria.
Mais detalhadamente e seguindo a filosofia de
descentralização, o CNPq aguarda resposta de grupos re gi o na is que se com pro me tam, com con tra par tidas locais, a realizar programas de seqüenciamento
de genes expressos de organismos específicos.
Sem dúvida, as ações regionais dos fundos setoriais, apro va das no ano pas sa do pelo Con gres so Na ci onal, contribuem para descentralizar a pesquisa no Brasil. A rigor, a criação de alguns fundos setoriais está es tritamente associada à aplicação de um percentual de
seus recursos nas regiões brasileiras menos favorecidas e, por isso mesmo, menos desenvolvidas.
Uma das mais interessantes estratégias de fixação de competênciaprevê a atração de recém-doutores
(graduados no País ou no exterior) para as regiões me nos desenvolvidas, bem como a transferência de pesquisadores-sênior, mediante auxílios substanciais à
pesquisa para esses profissionais. Planeja-se tudo isso
combinado com suporte à infra-estrutura, bolsas de ini ciação e de desenvolvimento científico e bolsas de visitantes nacionais e estrangeiros de curto período.
Ao lado dos fundos setoriais, o Ministério da
Ciência e Tecnologia tem, preferencialmente, conduzido aplicações dos incentivos da Lei de Informática
visando três grandes programas prioritários: Rede
Nacional de Pesquisa (RNP); Programa Temático
Multiinstitucional em Ciência da Computação (ProteM-CC); e, por fim, Programa Nacional de Software
Para Exportação (Softex 2000).
Sobre a Rede Nacional de Pesquisa, vale a pena
fri sar o com pro mis so do Go ver no Fe de ral com a pro moção de um salto qualitativo com a implantação da chamada Internet-2. Trata-se, em síntese, de um programa
de capacitaçãoem tecnologia da informação cujo escopo consiste em reduzir a distância do Brasil em relação
aos países do Primeiro Mundo, no que tange ao desenvol vi men to e ao uso de apli ca ções avan ça das, tra fe gando em uma infra-estrutura com alta largura de banda e
com qualidade de serviço assegurada.
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Por outro lado, o Ministério da Ciência e Tecnologia vai continuar a apostar nos Centros Estaduais
de Mo ni to ra men to de Tem po, Cli ma e Hi dro lo gia. Para
2001, o CNPq vai destinar bolsas de pesquisa que
atendam aos objetivos de desenvolvimento científico
e tecnológico nos centros estaduais.
Mais que tudo, trabalha-se atualmente para viabilizar emprés ti mo ex ter no com o BID, com o propósito de modernização da rede observacional, melhoran do a qua li da de da pre vi são dos fe nô me nos me te orológicos em todas as suas escalas. Os recursos pre vistos são da ordem de quase US$130 milhões, para
serem desembolsados em quatro anos.
Por último, os Programas Regionais de Pesquisa e Pós-Graduação seguem, em 2001, a trajetória
histórica de descentralizar o conhecimento e a pesquisa. Pelo menos desde 1995 o CNPq já vem implementando o Programa Nordeste de Pesquisa e
Pós-Graduação, gerando nos anos subseqüentes a
criação de programas similares no Centro-Oeste e
Sul do País. No fundo, a grande meta desses programas se caracteriza pela articulação de projetos de
pesquisacientífica e desenvolvimentotecnológico, de
sorte a contribuir para a desconcentração geográfica
dos investimentos em ciência e tecnologia, promovendo a redução das diferenças regionais e intra-estaduais. Nessa linha, para o ano de 2001, pretende
prosseguir na linha dos programas regionais, definindo temas, áreas e linhas de pesquisa.
Não há, pois, como duvidar da nova fi lo so fia sob
a qual o Ministério da Ciência e Tecnologia vem exe cutando as suas ações e planejando-as para o prime i ro ano do século XXI. Há, incontestavelmente,
uma preocupação com a descentralização espacial
no que diz respeito aos investimentos em pesquisa,
tecnologia e ciência.
Antes de tudo, a determinação do Governo em
alocar vultosos recursos para o campo da pesquisa e
do conhecimento tecnológico pressupõe a aquisição de
uma consciência pública que privilegie o progresso, a
modernização. Como bem apropriadamente declara o
economista especializado em educação Cláudio de
Moura Castro, em sua colunasemanal na Veja, “Tec nologia não se jus ti fi ca por ide a is ou ra zões fi lo só fi cas. Trata-se de investimentos produtivos. (...) País que planta
tecnologia colhe muito mais do que investiu.”
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Para o atendimento de três inscrições, a Presidên cia pror ro ga a Hora do Expe di en te por 15 mi nu tos.
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Como primeiro orador, concedo a palavra ao Sena dor Edu ar do Si que i ra Cam pos, do PFL de To can tins.
S. Exª dispõe de 5 minutos.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
as
orador.) – Sr. Presidente, Sr e Srs. Senadores, quero
registrar que, no dia 26 de maio de 2000, em solo tocantinense, quando da sua visita ao nosso Estado, o Presiden te da Re pú bli ca de i xou re gis tra das im por tan tes conquistas do nosso povo, fruto da luta do Governo do
Estado do Tocantins, de seus representantes na Câmara dos Deputados e aqui no Senado Federal.
Dentre outras coisas, tivemos a histórica criação
da Universidade Federal do Tocantins e o reconhecimento da dívida constitucional da União para com o
nos so Esta do. Ain da, na mes ma so le ni da de, no pá tio da
Usina Luís Eduardo Magalhães, que terá a conclusão
de suas obras em setembro deste ano, tivemos a assinatura do decreto que autoriza a Aneel – agência tão
bem dirigida pelo competente Dr. José Mário Abdo – a
proceder a licitação para construção e exploração das
seguintes usinas hidrelétricas: Usina de Serra Quebrada, Usi na do Estre i to, Usi na de Pe i xe, Usi na de São Sal va dor, to das no rio To can tins, e, ain da, da Usi na Hi dre létrica de Santa Isabel, no rio Araguaia.
Sr. Presidente, seguramente não há neste País
um Estado que tenha demonstrado um melhor perfil
de aproveitamentodos seus recursos hí dri cos, prin cipalmente para a geração de energia elétrica, respeitando a visão do uso múltiplo das águas para irrigação, para abastecimento, para piscicultura e diversas
outras atividades econômicas.
Em mar ço des te ano irá a le i lão, na Bol sa de Va lores do Rio de Janeiro, a Usina de Peixe, leilão que
será feito na esteira do que estamos fazendo com a
Usina Luís Eduardo Magalhães: nenhum centavo de
recurso público e prazo recorde de construção, o que
vai de en con tro ao que acon te cia em pe río do an te ri or,
quando se construía para privatizar. No Tocantins
está instaurado um processo que há de se espalhar
pelo Brasil inteiro: licita-se o direito de construir e explorar, com recursos privados, garantindo ao poder
público a tarifa mais baixa.
Registro, portanto, Sr. Presidente, a nossa luta
histórica para a realização do leilão que envolverá a
Usina de Serra Quebrada. Essa usina, a ser construída no rio Tocantins – rio que não divide o nosso Esta do e o Maranhão, mas fica às margens da cidade de
Imperatriz e da cidade de Itaguatins –, integrará a
economia brasileira, porque através do linhão teremos a sua energia beneficiando mais de 14 milhões
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de brasileiros. Igualmente, na Usina Luís Eduardo Ma galhães, teremos mais de três mil novos empregos.
Sr. Presidente, esta comunicação inadiável tem
por objetivo a saudação da luta histórica empreendida pelo Se na dor Edi son Lo bão e pe los re pre sen tan tes
do Estado do Tocantins na Câmara dos Deputados e
nesta Casa. O êxito da nossa luta viabiliza-se com a
chegada à Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, no se gundo semestre deste ano, da licitação para a construção e exploração da Usina de Serra Quebrada. É
uma usina, como disse, que vai beneficiar 14 milhões
de brasileiros e que integra as economias dos Estados do Maranhão e do Tocantins.
A con cre ti za ção des se ob je ti vo deu-se em solo tocantinense, mas é também uma iniciativa da Governadora Roseana Sarney e de to dos os re pre sen tan tes, de
toda a bancada do Estado do Maranhão. Para quem já
tem Tucuruí, para quem já tem Serra da Mesa e para
quem vai assistir à inauguração ainda este ano da Usina Luís Eduardo Magalhães é uma grande alegria a
previsão de quatro novas usinas, e de outra, no rio Araguaia, Sr. Presidente. Um estado de euforia e otimismo
toma conta do povo tocantinense. É exemplo para todos
esse Estado jovem e promissor que mostra ao Brasil o
caminho da retomada do seu desenvolvimento.
Quero cumprimentar o nosso Ministro de Minas
e Energia, quero cumprimentar o Dr. José Mário
Abdo, diretor da Aneel, bem como os governadores
do Estado do Tocantins e a Governadora Roseana
Sarney pelo êxito da implantação desse projeto.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Jef fer son
Péres, do PDT do Amazonas, por cinco minutos.
O SR. JEFFERSON PÉRES (Bloco/PDT – AM.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a liderança do PDT na Câmara dos Deputados está encaminhando hoje ao Executivo um apelo para que
proceda com ur gên cia ao cum pri men to do art. 37, in ciso X, da Constituição, que determina a revisão
anual dos vencimentos dos servidores públicos.
O PDT já deu entrada, há alguns meses, em
uma ação direta de inconstitucionalidade exigindo o
cumprimento des se dis po si ti vo. A ma té ria foi dis tri bu ída ao Ministro Ilmar Galvão, mas ainda não está pautada para julgamento.
Mas além de fazer essa exigência de cum primento de uma determinação constitucional,Sr. Presidente, o Partido encaminhou ao Executivo um estudo
realizado pela assessoria do PDT mostrando que, no
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período 1995/2001, as perdas salariais dos servidores públicos federais foram da ordem de 70%. É verdade que algu mas ca te go ri as con se gui ram re a jus te –
os militares e alguns segmentos dos servidores civis
–, porém a grande maioria está com seus vencimentos praticamente congelados desde o lançamento do
Plano Real.
Hoje, Sr. Pre si den te, as des pe sas da União com
o pessoal estão bem abaixo do limite estabelecido
pelas Leis Complementares nºs 82 e 96, Lei Camata,
e pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
Segundo dados do próprio Governo Federal, o
gasto com pessoal e encargos em 1996 representou
47,5% da receita líquida e a previsão para o corrente
exercício é da ordem de 37,45%, havendo uma margem, por tan to, mu i to gran de para se atin gir o teto le gal.
Atualmente a despesa com o pessoal da União
é de R$59,5 bi lhões e, apli can do-se a Lei de Res pon sabilidade Fiscal, poderia chegar a até R$79 bilhões.
No exercício que passou, o excesso de arrecadação
federal montou a R$12 bilhões. A receita continua em
crescimento. Em janeiro aconteceu um fato inédito: a
receita do mês ficou 10,7% acima da de dezembro,
fato que não acontecia há muitos anos.
Todos sabemos que não há cura indolor para a
inflação, Sr. Presidente. Há um custo para se conseguir a estabilidade monetária, mas, no Brasil, esse
custo foi muito mal distribuído. A carga mais pesada
caiu sobre os ombros dos assalariados, em particular
dos servidores federais.
O Governo Fe de ral não pa re ce de mons trar sensi bi li da de para esse pro ble ma. Os ser vi do res que não
obtiveram reajustes, além do congelamento do salário, corroído pela inflação, que é pequena mas existe,
sofrem ainda, na outra ponta, uma corrosão provocada pelo não-reajuste das tabelas do Imposto de Renda – irregularidade que já se procurou sanar por meio
de um pro je to do Se na dor Pa u lo Har tung apro va do no
Senado e em tramitação na Câmara e que torna obri gatório o reajuste.
Enquanto não é aprovado esse projeto, o abuso
praticado pela Receita con ti nua, como mos tra a dis tri buição dos formulários do Imposto de Renda deste
ano, os quais não prevêem o reajuste da tabela de
descontos.
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pedi a pa la vra para fa zer essa co mu ni ca ção a res pe i to da ini ci ativa do PDT e para dizer também que, no início de
março, o Deputado Miro Teixeira e eu vamos pedir ao
Ministro Ilmar Galvão, Relator da Adin, que apresse o
julgamento. Já é hora de o Supremo Tribunal Federal
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de ci dir se o in ci so X do art. 37 da Cons ti tu i ção Fe de ral
é ou não um mandamento constitucional.
Sr. Presidente, se o Supremo decidir denegar a
Adin, eu pró prio apre sen ta rei uma emen da à Cons ti tu ição revogando esse dispositivo, porque não há preceitos inúteis, não há palavras gratuitas na Constituição.
Se elas existem, devem ser cumpridas. E se existem e
não são cumpridas, então que sejam revogadas.
Era o que tinha a comunicar, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Concedo a palavra ao nobre Senador Paulo
Souto, do PFL do Estado da Bahia.
O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA. Para uma co municação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Go ver no Fe de ral
enviou ao Congresso um projeto de lei que institui diretrizes naci o na is para o saneamento básico e dá ou tras providências. Era um projeto há muito tempo reclamado por todos aqueles preocupados com uma
das questões mais pre men tes exis ten tes hoje no Bra sil: a fal ta de mar cos re gu la tó ri os bem de fi ni dos e, sobretudo, de uma política de financiamento para o setor de saneamento básico. Estamos acumulando,
sem dú vi da al gu ma, um dé fi cit de sa ne a men to bá si co
nas cidades brasileiras jamais visto. Isso é extremamente perigoso, porque se re fle te na sa ú de e na qua lidade de vida de nossa população.
É claro que não vou discutir esse projeto aqui,
pois ele é extremamente complexo, visto que trata ao
mes mo tem po de uma po lí ti ca de sa ne a men to, de re gulação, de prestação de serviços, de uma agência reguladora, de modelagem de venda, de titularidade, de ou torga, enfim, trata-se de um projeto extremamente
abrangente e que certamente será discutido nes te Congresso. Aliás, já existem projetos relacionados a essa
questão, sobretudo à questão da titularidade.
Eu não era Senador ainda, mas acompanhei o
projeto do hoje Ministro da Saúde José Serra. Também há um projeto mais recente do Deputado Adolfo
Marinho, do Estado do Ceará, e um projeto do Senador Paulo Hartung, que tratam da mesma matéria.
Esse é, portanto, um projeto importante, e a isso
vou-me referir.
Não é pos sí vel que acon te ça com esse pro je to o
que acontece geralmente com os projetos que vêm
ao Senado. A Câmara discute o projeto, às vezes durante um tempo extremamente grande, e, quando o
projeto vem para o Senado, ele é aprovado de qualquer for ma, já que nós, Se na do res, dis po mos de pou co tempo e não podemos aprofundar as discussões.
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Como um projeto como esse não pode sofrer
esse tipo de constrangimento e como parece que o
Governo solicitou a sua urgência, gostaria de sugerir
à Mesa Diretora e aos Líderes partidários que, se
possível, no nível das comissões temáticas, seja
constituído um grupo ou uma comissão – seja lá o
que for; não entendo bem o que o Regimento pode
prever –, para que esse projeto seja discutido imediatamente, antes mesmo que chegue ao Senado Fe deral. Caso contrário, o que vai acontecer é que esse
projeto chegará aqui com prazos curtos e vamos pra ticamente homologá-lo ou, então, alterá-lo, tendo ele
que voltar para a Câmara dos Deputados, quando o
Senado será acusado da sua demora.
Por essa razão, julgo bastante importante que o
Senado Federal antecipe a discussão desse projeto
de saneamento, que, como eu disse, é um projeto
complexo e deve merecer a atenção de todos os Senadores, sobretudo porque diz respeito a interesses
de Estados, de Municípios, ou seja, de todos aqueles
que estão neste momento necessitando disso.
A ini ci a ti va do Go ver no de en ca mi nhar esse projeto ao Legislativo é muito boa, pois, afinal de contas,
o Go ver no Fe de ral tem uma po si ção a res pe i to da po lítica de saneamento.
Esta, por tan to, é a su ges tão que faço à Mesa Di retora e aos Líderespartidários: que o Sena do an te cipe a dis cus são des se pro je to de sa ne a men to en vi a do
pelo Governo.
O outro assunto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é mais ameno. Devo dizer de minha enorme
ale gria com a re por ta gem pu bli ca da nes ta se ma na na
revista Época, cujo título é ”Salve Salvador!“. Como
baiano, fico ale gre por ver essa re por ta gem dos jor na listas Zuenir Ventura e Marco Antônio Rezende, que
começam dizendo: “Sedutora, segura e limpa a Capital baiana...”. Segue-se aí uma série de considerações, todas elas, eu diria, muito precisas e muito justas com a nossa Capital.
Salvador, a primeira Capital brasileira, vive hoje
um gran de sur to de mo der ni za ção, que, em mo men to
algum, prejudica o seu passado histórico, o qual, afinal de contas, constitui um dos nossos atributos prin cipais. Essa reportagem mostra, portanto, esse grande pro gres so e, de uma for ma mu i to sim pá ti ca, a do ci lidade do nosso povo querido de Salvador, o que nos
deixa muito alegres, ainda mais que aqui se focaliza
um aspecto importante.
Esse êxito é devido ao grande entendimento
existente entre o Governador do Estado e o Prefeito
da capital, Antonio Imbassahy, um prefeito jovem,
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competente e dinâmico, que tem realizado uma excelente administração e que, por isso mesmo, foi reeleito pelo povo e conta com a colaboração do Governador Cé sar Bor ges, sem pre mu i to aten to às ne ces si dades de sua Capital e sempre presente para, ao lado da
Prefeitura Municipal, fazer muito pela nossa cidade.
Os Senadores Romeu Tuma, Moreira Mendes e
Sebastião Rocha já me disseram que vão para Salvador no carnaval e poderão usufruir desses momentos
de nossa querida Capital. Mas quem não quiser ir
para o carnaval de Salvador, pode visitar toda aquela
costa baiana, como a cidade de Porto Seguro, onde
também há carnaval, Ilhéus, Comandatuba,Morro de
São Paulo, Porto dos Milagres e Itamaraji – estas
duas últimas são locações da novela da Rede Globo
e são nada mais nada menos que Comandatuba e
Canavieiras, duas cidades, portanto, que já se estão
tornando grande atração turística.
Na cos ta da Ba hia, há seis ae ro por tos, o que fa cilita a ida de todos os baianos e de todos os brasileiros que queiram conhecer não apenas a nossa Capital, mas as cidades do litoral baiano.
Quero insistir mais uma vez: es pe ro que o Se na do
Federal an te ci pe a dis cus são des se pro je to so bre sa neamento básico, para que não fiquemos constrangidos
pelo tempo, tendo que apenas homologar um projeto.
Sei que esse projeto virá em regime de urgência, e é
muito importante para a nossa sociedade, Sr. Presidente, que o Senado possa antecipar a sua discussão.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Paulo Souto,
o Sr. Antonio Carlos Valadares, 2º Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Jader Barbalho, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Sobre
a mesa, projetos que serão lidos pelo Sr. 1º Secretário, Senador Carlos Wilson.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 7, DE 2001
Altera o art. 69 da Lei nº 9.099, de
1995, que “dispõe sobre os Juizados
Especiais Cíveis e Criminais e dá outras
providências”.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 69 da Lei nº 9.099, de 1995, passa
vigorar acrescido do seguinte parágrafo, renumerando-se o parágrafo único como § 1º:
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“Art. 69. ..........................................
§ 2º O disposto na parte final do parágrafo anterior não se aplica no caso de indícios de crime contra mulher, cometido por
seu próprio marido ou ex-marido, companheiro ou ex-companheiro, ou namorado ou
ex-namorado." (AC)
Art. 2º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua pu blicação.
Justificação
A violência doméstica atinge não apenas a mulher, mas toda a sociedade.
Segundo dados mundiais, amplamente divulgados, o risco de uma mulher ser agredida em sua própria casa, pelo pai de seus filhos, ex-marido ou atual
companheiro, é várias vezes ma i or do que o de so frer
alguma violência na rua, fora do âmbito familiar.
A vítima de violência doméstica não tem muitas
opções, diante do poder físico, econômico, psicológico, social e, sobretudo, emocional do homem. Quando agredida, a mulher se sente completamente sem
saída, podendo ocorrer-lhe matar o companheiro
agressor, ou, sentindo medo de si mesma, procura
ajuda nas delegacias.
As autoridades policiais, porém, esbarram no
disposto na Lei nº 9.099, de 26-9-95, que dispõe sobre os Jui za dos Espe ci a is Cí ve is e Criminais e dá ou tras providências, e de ter mi na, na par te fi nal do pa rá grafo único do art. 69, que não se imporá prisão em
flagrante, nem se exigirá fiança, ao autor do fato que,
após a lavratura do termo circunstanciado, for imediatamente encaminhado ao juizado ou assumir o compromisso de a ele comparecer.
Na prática, às delegacias compete apenas o
mero registro da ocorrência e seu encaminhamento
aos fóruns especiais, onde as queixas permanecem
mofando por, no mínimo, cinco meses, até que os
agressores se cansem de bater e as mulheres desistam de denunciar, conforme divulgado no Diário da
Manhã, de Goiânia, em 1º-9-00.
A mulher apanha, dá queixa, volta a apanhar
mais, e nada se resolve, até que seja morta pelas
mãos do próprio companheiro.
É pre ci so im pri mir ma i or efi ciên cia aos Ju i za dos
Especiais, maior vigilância para com as agressões
sofridas pelas mulheres, no seu ambiente doméstico,
porquanto o lugar mais perigoso para a mulher tem
sido a sua própria casa.
Dessa forma, conclamamos os ilustres Pares
para a aprovação deste Projeto, que procura salvar
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muitas mulheres da violência praticada dentro dos
muros do seu lar.
Sala das Sessões, 21 de fevereiro de 2001. –
Maria do Carmo Alves.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.099, DE 26 DE SETEMBRO DE 1995
Dispõe sobre os Juizados Especiais
Cíveis e Criminais e dá outras providências.
O Presidente da República resolve:
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta e
eu sanciono a seguinte lei:
SEÇÃO II
Da Fase Preliminar
Art. 69. A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termo circunstanciado e
o encaminhará imediatamente ao Juizado, com o autor do fato e a vítima, providenciando-se as requisições dos exames periciais necessários.
Parágrafo úni co. Ao au tor do fato que, após a la vra tura do termo, for imediatamente encaminhado ao Juizado ou assumir o compromisso de a ele comparecer, não
se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança.
..........................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 8, DE 2001
Proíbe a utilização de catraca eletrônica em ônibus urbanos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. lº Fica proibida a utilização de catracas ele trônicas ou qual quer ou tro dis po si ti vo de ar re ca da ção
automática de tarifas em substituição aos cobradores
nos ônibus urbanos.
Parágrafo único. A proibição vigorará pelo prazo
de cin co anos, a con tar da data de pu bli ca ção des ta Lei.
Art. 2º A utilização de catraca eletrônica será permitida, excepcionalmente, quando a taxa de desemprego observada nos seis meses anteriores for inferior a
cinco por cento, atendidas as seguintes condições:
I – a implantação do sistema de arrecadação
eletrônica deverá estar vinculada a um programa de
modernização dos serviços de transporte definido
pelo órgão gestor de transporte coletivo local;
II – o programa de que trata o in ci so I de ve rá garan tir aos em pre ga dos afe ta dos pela me di da a par ti cipação em programa de reciclagem profissional ofere-
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cido pelo empregador e desenvolvido em parceria
com o SistemaNacional de Empre go (SINE), com du ração de cinco meses, ficando assegurada ao trabalha dor bol sa de qua li fi ca ção pro fis si o nal du ran te esse
período, conforme previsto no art. 2º-A da Lei nº
7.998, de 11 de janeiro de 1990, nos termos da Medida Provisória nº 2.076, de 27 de janeiro de 2001.
Parágrafo único. Para fins do disposto no caput,
será utilizada a taxa de desemprego aberto – total das
áre as, cal cu la da a par tir da Pes qui sa Men sal de Emprego da Fun da ção Insti tu to Bra si le i ro de Ge o gra fia e Estatística – (IBGE), ou taxa que venha a sucedê-la.
Art. 3º O descumprimento do disposto nesta lei
implicará a apli ca ção, pelo ór gão com pe ten te, de multa diária de 500 Ufir’s por veículo, a contar da data da
notificação até a remoção do equipamento.
Art. 4º A proibição de que trata o art. 1º não se
aplica aos sistemas que já utilizem catraca eletrônica
na data de publicação desta lei.
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Justificação
As inovações tecnológicas são, em geral, concebidas com o objetivo de propiciar o aumento da eficiência dos serviços e a melhoria dos níveis de conforto e segurança da população.
No setor dos transportes coletivos urbanos, uma
das ino va ções que se pre ten de im plan tar é a uti li za ção
de ca tra cas ele trô ni cas, des ti na das a per mi tir a ar re cadação automatizada das tarifas. Com as novas catracas espera-se alcançar maior eficiência no controle
operacional, além de promover maior facilidade de integração entre diferentes serviços de transporte.
A implantação de sistema de catracas eletrônicas num contexto marcado por altos índices de desemprego e subemprego, entretanto, pode gerar impactos al ta men te ne ga ti vos para a so ci e da de, como a
eliminação dos postos de emprego dos cobradores e
a ina dap ta ção de an ti gos em pre ga dos para o de sem penho de novas funções.
Em vista dessa situação, apresentamos projeto
de lei, que visa evitar que a introdução de novos equi pamentos gere aumento do desemprego e crie uma
perspectiva assustadora para a classe dos cobradores. Assim, além de estabelecer condições conjunturais adequadas para a introdução das inovações tecnológica _ qual seja, a redução dos níveis de desemprego _, a proposta centrou o foco na educação profissional, como medida compensatória à perda do
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em pre go, e na uti li za ção das li nhas de re cur sos e das
instituições de formação profissional existentes.
Pelo exposto, solicitamos a colaboração dos nobres
Parlamentares para a aprovação da presente iniciativa.
Sala das Ses sões, 21 de fe ve re i ro de 2001 _ Se nador Valmir Amaral.
LEI Nº 7.998, DE 11 DE JANEIRO DE 1990
Regula o Programa do Seguro-Desemprego, o Abono Salarial, institui
o Fundo de Amparo ao Trabalhador
(FAT), e dá outras providências.
O Presidente da República,
faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Esta lei regula o Programa do Seguro-Desemprego e o abo no de que tra tam o in ci so II do
art. 7º o in ci so IV do art. 201 e o art. 239, da Cons ti tu i ção Fe de ral, bem como ins ti tui o Fun do de Ampa ro ao
Trabalhador (FAT).
Do Programa de Seguro-Desemprego
Art. 2º O Pro gra ma de Se gu ro-Desemprego tem
por finalidade:
I _ prover assistência financeira temporária ao
trabalhador desempregado em virtude de dispensa
sem justa causa;
II _ auxiliar os trabalhadores requerentes ao seguro-desemprego na busca de novo emprego, podendo
para esse efe i to, pro mo ver a sua re ci cla gem pro fis si o nal.
..........................................................................
..........................................................................
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.076-33
DE 26 DE JANEIRO DE 2001
Altera a Consolidação das Leis do
Trabalho _ CLT, para dispor sobre o trabalho a tempo parcial, a suspensão do
contrato de trabalho e o programa de
qualificação profissional, modifica as
Leis nºs 4.923, de 23 de dezembro de
1965, 6.321, de 14 de abril de 1976, 6.494,
de 7 de dezembro de 1977, 7.998, de 11
de janeiro de 1990, e 9.601, de 21 de janeiro de 1998, e dá outras providências.
..........................................................................
..........................................................................
(À Comissão de Assuntos Sociais, em
decisão Terminativa.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 9 DE 2001
COMPLEMENTAR
Altera a Lei Complementar nº 101,
de 4 de maio de 2000, concedendo prazo
para o enquadramento de municípios no
limite de despesa de pessoal, nas hipóteses em que especifica.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 19 da Lei Com ple men tar nº 101, de
4 de maio de 2000, passa a vigorar acrescido do seguinte § 3º:
“Art. 19..................................................
.............................................................
§ 3º São concedidos aos municípios
que sofreram redução do coeficiente de participação nos recursos do Fundo de Participação dos Municípios _ FPM, em virtude do
disposto no art. 1º da Lei Complementar nº
91, de 22 de dezembro de 1997, os seguintes prazos, contados a partir da data de publicação desta lei, para enquadramento da
despesa total com pessoal no limite de 60%
(sessenta por cento) da receita corrente líquida, previsto no inciso III:
I _ 48 (quarenta e oito) meses, no caso
dos municípios que perderam mais de 33%
(trinta e três por cento) dos recursos do
FPM;
II _ 36 (trinta e seis) meses, no caso
dos municípios que perderam entre l0%
(dez por cento) e 33% (trinta e três por cento) dos recursos do FPM;
III _ 30 (trinta) meses, no caso dos municípios que perderam menos de 10% (dez
por cento) dos recursos do FPM."
Art. 2º Esta Lei Com ple men tar en tra em vi gor na
data de sua publicação.
Justificação
Este Projeto de Lei Complementar tem por finalidade conceder aos municípios que sofreram redução do coeficiente de participação nos recursos do
Fundo de Participação dos Municípios — FPM, em
virtude do disposto no art. 1º da Lei Complementar nº
91, de 22 de dezembro de 1997, prazos para enquadramento da despesa total com pessoal no limite de
60% (sessenta por cento) da receita corrente líquida,
previsto no art. 19, III, da Lei Complementar nº 101,
de 4 de maio de 2000.
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O Fundo de Participação dos Municípios – FPM
foi instituído, juntamente com o Fundo de Participação dos Estados – FPE, pela Lei nº 5.172, de 25 de
outubro de 1966, que es ta be le ceu o Có di go Tri bu tá rio
Nacional. Esses fundos tiveram por finalidade compensar parcialmente as perdas de receitas dos estados e municípios decorrentes da reforma tributária
consubstanciada nessa Lei.
A distribuição dos recursos do FPM era baseada, no início, exclusivamente no critério populacional.
O art. 91 da Lei nº 5.172/66 fixou coeficientes de distribuição, de valor progressivo, de acordo com o número de habitantes do município.
Os cri té ri os de dis tri bu i ção do FPM fo ram al te rados, em se gui da, pelo Ato Com ple men tar nº 35, de 28
de fevereiro de 1967. A principal alteração consistiu
em destinar 10% dos recursos do Fundo aos municípi os das ca pi ta is dos es ta dos, fi can do os 90% res tan tes para serem distribuídos entre os demais municípios, que passaram a ser conhecidos como municípios
do interior.
Os recursos desti nados aos municípiosdas capitais passaram a ser distribuídos, desde então, proporcionalmenteacoeficientesindividuaisdeparticipação,resultantes do produto de dois fatores: um fator representativo da po pu la ção e ou tro re pre sen ta ti vo do in ver so da
renda per capita do respectivo estado.
Quanto aos municípios do interior, foram mantidos o critério e os coeficientes de distribuição fixados
pelo art. 91 da Lei nº 5.172/66.
Novas alterações nos critérios de distribuição
dos recursos do FPM foram introduzidas pelo Decreto-Lei nº 1.881, de 27 de agosto de 1981. A primeira
delas reduziu de vinte para de zo i to o nú me ro de in tervalos de população, aumentou sua amplitude e elevou de 0,2 para 0,6 o co e fi ci en te do pri me i ro in ter va lo.
A segunda modificação consistiu na criação de
uma Re ser va do Fun do de Par ti ci pa ção dos Mu ni cí pios, formada por 4,0% dos recursos destinados aos
municípios do interior (ou 3,6% dos recursos do
FPM). Os re cur sos des sa re ser va pas sa ram a ser dis tribuídos, adicional e exclusivamente, aos municípios
do interior com população acima de 156.216 habitantes, com base nos mes mos cri té ri os e co e fi ci en tes uti lizados na distribuição dos recursos destinados aos
municípios das capitais.
A partir da publicação do re sul ta do do cen so demográfico de 1991, a distribuição dos recursos do
FPM passou a enfrentar uma série de dificuldades.
Esse censo revelou uma nova distribuição intermunicipal da população do País. Em virtude de movimen-
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tos mi gra tó ri os de pe que nos mu ni cí pi os para ci da des
de porte médio e municípios das capitais, centenas
de municípios do interior perderam população, comparativamente ao censo anterior.
De acordo com a legislação do FPM, os municípios que tinham perdido populaçãoteriam, em conseqüência, a redução de sua participação nos recursos
do Fundo. Os prefeitos desses municípios deflagraram, contudo, um movimento pela manutenção de
sua participação no FPM. Argumentava-se que a redu ção dos re cur sos do FPM in vi a bi li za ria es ses mu nicí pi os, do pon to de vis ta eco nô mi co, uma vez que não
seria possível reduzir, na mesma proporção, as despe sas com a ma nu ten ção dos ser vi ços pú bli cos, prin cipalmente pessoal, e com o serviço da dívida, no
caso de municípios endividados.
Em 29 de janeiro de 1993, foi sancionada a Lei
Complementar nº 72, prorrogando até o final do exer cício de 1993 a tabela de coeficientes de distribuição
dos recursos do FPM aprovada pelo Decreto-Lei nº
1.881/81.
Se, de um lado, a Lei Com ple men tar nº 72 evi tou
a perda de receitas do FPM para os municípios cuja
po pu la ção apu ra da em 1991 ha via di mi nu í do em re lação à população de 1980, por outro lado deixou sem
so lu ção o caso dos no vos mu ni cí pi os, cri a dos e ins ta lados em 1993.
Para solucionar esse problema foi sancionada,
em 30 de abril de 1993, a Lei Complementar nº 74,
determinando três providências: a) como norma geral, a manutenção dos coeficientes de participação
dos municípios no FPM, fixados para o exercício de
1992; b) a revisão dos coeficientes do municípios que
cederam população para as novas unidades municipais criadas em 1993; c) a definição, com base nos
resultados do censo de 1991, dos coeficientes a serem utilizados para a distribuição dos recursos do
FPM aos municípios criados e instalados em 1993.
O grande número de municípios criados
desde a Constituição de 1988 trouxe complicações
para o cálculo dos coeficientes de participação dos
municípios no FPM, tomando impraticável a apli cação da Lei Complementar nº 74/93 e gerando problemas de eqüidade na distribuição dos recursos do
Fundo. Na verdade, a sistemática de distribuição de
recursos do FPM havia se tornado de tal forma complicada que, a prevalecerem as normas então vigentes, ha ve ria, em 1998, nada me nos do que sete si tu a ções distintas.
Surgiram, então, diversas propostas de mudança dos critérios de distribuição dos recursos do FPM,
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as mais variadas. Em 1997, tramitavam na Câmara
dos Deputados – nada menos do que quinze projetos
de lei complementar sobre a matéria. A despeito da
di ver si da de que ca rac te ri za va al guns des ses pro je tos
foi possível estabelecer, após longas e difíceis negociações políticas, um consenso em torno de um subs titutivo que veio a dar origem à Lei Complementar nº
91, de 22 de dezembro de 1997.
Mesmo sem, talvez, resolver definitivamente a
complexa questão da repartição dos recursos do
FPM, essa Lei es ta be le ceu uma sis te má ti ca, a ser implantada progressivamente ao longo do período
1999-2003, que certamente contribuirá para reduzir
as disparidades atualmente existentes.
A Lei Complementar nº 91/97, com vigência a
partir de 1º de janeiro de 1998, pode ser resumida da
seguinte forma:
a) foi adotada como única tabela de coeficientes de participação dos municípios do interior no
FPM, segundo intervalos de população, aquela estabelecida pelo Decreto-Lei nº 1.881/81, eliminando-se
o reajustamento periódico dos limites dos intervalos
de população definidos nessa tabela, em função de
aumentos de população apurados nos censos demográficos gerais do País;
b) foi atribuído a cada município um coeficiente individual de participação no FPM, de acordo
com sua população, apurada pelo IBGE;
c) as quotas atribuídas a cada município
serão revistas anualmente, com base nos dados de
população fornecidos pelo IBGE;
d) ficaram mantidos, a partir do exercício
de 1998, os coeficientes atribuídos em 1997, a todos
os municípios capitais, reserva do FPM e interior —
inclusive aqueles que viessem a apresentar redução
de seus coeficientes, em virtude da adoção da tabela
estabelecida pelo Decreto-Lei nº 1.881/81;
e) es tão sen do apli ca dos, des de 1º de ja ne i ro de
1999, redutores de vinte pontos percentuais ao ano,
sobre os ganhos obtidos indevidamente por alguns
municípios, isto é: 20%, em 1999; 40%, em 2000;
60%, em 2001; e 80%, em 2002;
f) os recursos originados da aplicação desses
redutores retornam ao FPM, para distribuição automática aos demais municípios, de acordo com as categorias previstas na legislação: municípios das capitais, reserva do FPM e municípios do interior;
g) a partir de 2003, as quotas-partes de todos
os municípios serão fixadas, única e exclusivamente,
em função de seu enquadramento na Tabela estabelecida pelo Decreto-Lei nº 1.881/81;
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h) os municípios que se enquadravam no coeficiente 3,8 passaram a participar, a partir de 1º-1-99,
da reserva do FPM;
i) foi transferida da Fundação Getúlio Vargas
para o IBGE a responsabilidade pela apuração da
renda per capita dos es ta dos da Fe de ra ção e do Dis trito Federal;
j) fo ram re vo ga das as Leis Com ple men ta res nºs
71/92 e 74/94, bem assim os §§ 4º e 5º do art. 91 da
Lei nº 5.172/66.
A aplicação da Lei Complementar nº 91/97 provocou, naturalmente, a redução dos coeficientes de
participação de vários municípios nos recursos do
FPM, a par tir de 1999. De acor do com es tu do do Insti tu to Bra si le i ro de Admi nis tra ção Mu ni ci pal – IBAM, intitulado Lei de Responsabilidade Fiscal: Justificação
de uma Proposta de Redução do Impacto nas Fi nanças Municipais – Maior Tolerância para com os Municípios Sujeitos ao Redutor do EPM na Adequação
dos Gastos com Pessoal, a aplicação dos redutores
desses coeficientes, em 2000, atingiu 1.740 municípios, quase um terço do número total de municipalidades do Brasil. A região mais atingida é a Nordeste,
onde 40,6% dos municípios estão sujeitos ao redutor
do FPM. As regiões Sul, com 31,7%, e Centro-Oeste,
com 31,6%, es tão na mé dia na ci o nal (31,6%). Nas re giões Norte e Sudeste, o número de municípios atingi dos é re la ti va men te me nor: 30,7% e 22,1%, res pec tivamente.
A perda de recursos, em decorrência da aplicação dos redutores do FPM, atinge com maior in tensidade as regiões mais pobres do País, uma vez
que dos 1.740 municípios afetados em 2000,
1.005(57,8% do total) localizam-se nas regiões Nordeste (726), Centro-Oeste (141) e Norte (138).
Do ponto de vista demográfico, esses redutores
atingem um maior número de pequenos municípios,
uma vez que quase 2/3 do total têm menos de 20.000
habitantes.
Quanto à intensidade das perdas de receita do
FPM, ain da se gun do o es tu do do IBAM, 145 mu ni cí pi os têm perda de menos de 10,0%, 508 municípios
têm perda entre 10,0% e 19,9%, 825 municípios têm
perda entre 20% e 32,9%, 245 municípios têm perda
entre 33,0% e 49,9% e 17 municípios têm perda superior a 50%.
O impacto da aplicação do redutor do FPM nas
finanças municipais é, portanto, significativo para um
grande número de municípios, representando um
problema adicional para seu enquadramento nas nor mas da Lei de Responsabilidade Fiscal. Com efeito,
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de acordo com o estudo do IBAM, os recursos do
FPM re pre sen tam, em mé dia, mais de 40% da re ce i ta
cor ren te dos mu ni cí pi os da re gião Nor des te e mais de
30% da receita corrente dos municípios das regiões
Norte e Centro-Oeste. Por outro lado, tais recursos
constituem mais de 45% da receita corrente dos municípios com menos de 10.000 habitantes e mais de
30% da receita cor ren te da que les com população en tre 10.000 e 20.000 habitantes.
Embora o art. 70 da Lei de Responsabilidade
Fiscal conceda o prazo de até dois exercícios para a
eliminação de eventuais excessos na despesa de
pessoal, considera-se que ele é insuficiente, no caso
dos municípios que perderam recursos do FPM em
virtude da Lei Complementar nº 91/97.
Com base no exposto, conclamo os nobres Pares
a apoiar este Projeto de Lei Complementar, contribuindo para aperfeiçoar a Lei de Responsabilidade Fiscal.
Sala das Sessões, 21 de fevereiro de 2001. –
Roberto Saturnino.

V – com pessoal, do Distrito Federal e dos
Estados do Amapá e Roraima, custeadas com re cursos trans fe ri dos pela União na for ma dos in ci sos XIII e
XIV do art. 21 da Constituição e do art. 31 da Emenda
Constitucional nº 19;
VI – com inativos, ainda que por intermédio de fundo específico, custeadas por recursos provenientes:
a) da arrecadação de contribuições dos segurados;
b) da compensação financeira de que trata o § 9º do art. 201 da Constituição;
c) das demais receitas diretamente arrecadadas por fundo vinculado a tal finalidade, inclusive o
produto da alienação de bens, direitos e ativos, bem
como seu superávit financeiro.
§ 2º Observado o disposto no inciso IV do § 1º,
as despesas com pessoal decorrentes de sentenças
judiciais serão incluídas no limite do respectivo Poder
ou órgão referido no art. 20.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI COMPLEMENTAR Nº 91
DE 22 DE DEZEMBRO DE 1997

LEI COMPLEMENTAR Nº 101
DE 4 DE MAIO DE 2000
Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na
gestão fiscal e dá outras providências.
...........................................................................
Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art
169 da Cons tituição,a despesa to tal com pes so al, em
cada pe río do de apu ra ção e em cada ente da Fe de ra ção, não poderá exceder os percentuais da receita
corrente líquida, a seguir discriminados:
I – União: 50% (cinqüenta por cento);
II – Estados: 60% (sessenta por cento);
III – Municípios: 60% (sessenta por cento).
§ 1º Na verificação do atendimento dos limites
definidos neste artigo, não serão computadas as des pesas:
I – de indenização por demissão de servidores
ou empregados;
II – relativas a incentivos à demissão voluntária;
III – derivadas da aplicação do disposto no
inciso II do § 6º do art. 57 da Constituição;
IV – decorrentes de decisão judicial e da
competência de período anterior ao da apuração a
que se refere o § 2º do art. 18;

Dispõe sobre a fixação dos coeficientes do Fundo de Participação dos Municípios.
O Presidente da República
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta e
eu sanciono a seguinte Lei Complementar :
Art. 1º Fica atribuído aos Municípios, exceto os
de Capital, coeficiente individual no Fundo de Participação dos Municípios – FPM, segundo seu nú mero de habitantes, conforme estabelecido no § 2º do
art. 91 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1965,
com a redação dada pelo Decreto-Lei nº 1.881, de
27 de agosto de 1981.
§ 1º Para os efeitos deste artigo, consideram-se os Municípios regularmente instalados, fazendo-se a revisão de suas quotas anualmente com
base nos dados oficiais de população produzidos
pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística – IBGE, nos termos do § 2º do art. 102
da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992.
§ 2º Ficam mantidos, a partir do exercício de
1998, os coeficientes do Fundo de Participação dos
Municípios – FPM atribuídos em 1997 aos Municípios
que apresentarem redução de seus coeficientes pela
aplicação do disposto no caput deste artigo.
...........................................................................
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DECRETO-LEI Nº 1.881, DE
27 DE AGOSTO DE 1981
Altera a Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, cria a Reserva do Fundo de
Participação dos Municípios – FPM e dá
outras providências.
....................................................................................
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 72, DE
29 DE JANEIRO DE 1993
Prorroga a lei que estabelece normas sobre o cálculo, a entrega e o controle das liberações dos recursos dos
Fundos de Participação e dá outras providências.
....................................................................................
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 74, DE
30 DE ABRIL DE 1993
Estabelece normas sobre a fixação
de coeficientes no Fundo de Participação
dos Municípios e dá outras providências.

O Presidente da República,
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LEI COMPLEMENTAR Nº 91, DE
22 DE DEZEMBRO DE 1997
Dispõe sobre a fixação dos coeficientes do Fundo de Participação dos Municípios.
....................................................................................
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE
4 DE MAIO DE 2000
Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na
gestão fiscal e dá outras providências.
....................................................................................
....................................................................................
Art. 70. O Poder ou órgão re fe ri do no art. 20 cuja
des pe sa to tal com pes so al no exer cí cio an te ri or ao da
publicação desta Lei Complementar estiver acima
dos li mi tes es ta be le ci dos nos arts. 19 e 20 de ve rá en quadrar-se no respectivo limite em até dois exercícios, eliminando o excesso, gradualmente, à razão de,
pelo menos, 50% a.a. (cinqüenta por cento ao ano),
me di an te a ado ção, en tre ou tras, das me di das pre vistas nos arts. 22 e 23.
Parágrafo único. A inob ser vân cia do dis pos to no
caput, no prazo fi xa do, su je i ta o ente às san ções pre vistas no § 3º do art. 23.
....................................................................................
(À Comissão de Assuntos Econômicos.)

Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte lei complementar:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 10
DE 2001 – COMPLEMENTAR

Art. 1º Ficam mantidos os coeficientes de participação dos Municípios fixados para o exercício de
1992, revisando-se os daqueles que cederam população para novas unidades municipais criadas em
1993.

Altera a Lei Complementar nº 101,
de 4 de maio de 2000, estabelecendo limites para o comprometimento da receita municipal no pagamento da dívida
consolidada.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 30 da Lei Complementar nº 101, de
4 de maio de 2000, passa a vigorar acrescido do seguinte § 8º:
”Art.30................................................................
...................................................................................
§ § 8º O dispêndio anual máximo com os compromissos da dívida consolidada, dívida mobiliaria,
precatórios e restos a pagar dos Municípios não poderá exceder os seguintes percentuais da Receita
Corrente Líquida:

Parágrafo único. O Censo de 1991, realizado
pela Fundação IBGE, será utilizado para fixação dos
coeficientes de distribuição dos Municípios criados e
instalados em 1993.
Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor
na data de sua publicação.
Art. 3º Fica revogada a Lei Complementar nº
72, de 29 de janeiro de 1993 e demais disposições
em contrário.
Brasília, 30 de abril de 1993, 172º da Independência e 105º da República.
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I – 6% (seis por cento) para os Municípios com
até vinte mil habitantes e identificados como áreas
prioritárias no Programa Comunidade Solidária;
II – 8% (oito por cento) para os Municípios com
mais de vinte mil e menos de trinta mil habitantes e
identificados como áreas prioritárias no Programa
Comunidade Solidária;
III – 12% (doze por cento) para os demais Municípios“. (AC)
Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vi gor na
data de sua publicação.
Justificação
Este Projeto de Lei Complementar tem por finalidade conceder tratamento diferenciado, no que con cerne ao comprometimento das receitas municipais,
para pagamento da dívida consolidada, incluindo a
mo bi liá ria, dos pre ca tó ri os e res tos a pa gar dos Mu ni cípios, especialmente para aqueles com população
in fe ri or a trin ta mil ha bi tan tes, onde, em ge ral, se lo ca lizam os bolsões de pobreza do País.
As despesas dos Municípios efetuadas num
exercíciofinanceiro, em con di ções nor ma is, deveriam
ser constituídas apenas pelas obrigações referentes
ás despesas empenhadas e pagas nesse exercício.
Contudo, devido às dificuldades financeiras enfrentadas pela maioria dos Municípios, principalmente
aqueles de menor capacidade de geração de receita,
essas despesas são acrescidas dos compromissos
de exercícios anteriores.
O art. 30 da Lei de Responsabilidade Fis cal – LRF
(Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000), em
con so nân cia com o es ta be le ci do no art. 52 da Cons ti tu ição Fe de ral, dis põe que o Pre si den te da Re pú bli ca submeterá ao Senado Federal proposta de limites globais
para o montante da dívida consolidada da União, Estados e Municípios. Determina, também, que os limites
serão fixados em percentual da receita corrente líquida
para cada esfera de governo e aplicados igualmente a
todos os entes da Federação, constituindo, para cada
um deles, limites máximos. Contudo, não faz referência
a limites para comprometimento anual da receita.
Para Estados e Municípios, a Resolução nº
78/98, do Senado Federal, no art. 6º, estabelece
que o dispêndio anual máximo com as amor ti zações, juros e demais encargos de todas as ope rações de crédito, já contratadas e a con tra tar, in clu sive o originário de débitos re negociados ou parce lados, acrescido, ainda, do valor devido, vencido e
não pago, não poderá exceder a 13% (treze por
cento) da Receita Líquida Real.
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI COMPLEMENTAR Nº 101
DE 4 DE MAIO DE 2000
Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na
gestão fiscal e dá outras providências.
Dos Limites da Dívida Pública e das Operações
de Crédito
Art. 30. No prazo de noventa dias após a publicação desta Lei Complementar, o Presidente da República submeterá ao:
I – Senado Federal: proposta de limites globais
para o montante da dívida consolidada da União,
Estados e Municípios, cumprindo o que estabelece o
inciso VI do art. 52 da Cons tituição,bem como de limites e condições relativos aos incisos VII, VIII e IX do
mesmo artigo;
II – Congresso Nacional: projeto de lei que estabele ça li mi tes para o mon tan te da dí vi da mo bi liá ria fe de ral a
que se refere o inciso XIV do art. 48 da Constituição,
acompanhado da demonstração de sua adequação aos
limites fixados para a dívida consolidada da União, atendido o disposto no inciso I do § 1º deste artigo.
§ 1º As propostas referidas nos incisos I e II do
caput e suas alterações conterão:
I – demonstração de que os limites e condições
guardam coerência com as normas estabelecidas
nesta Lei Complementar e com os objetivos da política fiscal;
II – estimativas do impacto da aplicação dos limites a cada uma das três esferas de governo;
III – razões de eventual proposição de li mi tes diferenciados por esfera de governo;
IV – metodologia de apuração dos resultados
primários e nominal.
§ 2º As propostas men ci o na das nos in ci sos I e II
do caput também poderão ser apresentadas em termos de dí vi da lí qui da, evi den ci an do a for ma e a me todologia de sua apuração.
§ 3º Os li mi tes de que tra tam os in ci sos I e II do caput serão fixados em percentual da receita corrente líquida para cada esfera de governo e aplicados igualmente a todos os entes da Federação que a integrem,
constituindo, para cada um deles, limites máximos.
§ 4º Para fins de verificação do atendimento do
limite, a apuração do montante da dívida consolidada
será efetuada ao final de cada quadrimestre.
§ 5º No prazo previsto no art. 5º, do Presidente
da República enviará ao Senado Federal ou ao Con-
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gresso Nacional, conforme o caso, proposta de manutenção ou alteração dos limites e con di ções pre vistos nos incisos I e II do caput.
§ 6º Sempre que alterados os fundamentos
das propostas de que trata este artigo, em razão de
instabilidade econômica ou alterações nas políticas
monetária ou cambial, o Presidente da República
poderá encaminhar ao Senado Federal ou ao Congresso Nacional solicitação de revisão dos limites.
§ 7º Os precatórios judiciais não pagos durante
a execução do orçamento em que houverem sido incluídos integram a dívida consolidada, para fins de
aplicação dos limites.
RESOLUÇÃO Nº 78, DE 1998
Dispõe sobre as operações de crédito interno e externo dos Estados, do
Distrito Federal, dos Municípios e de
suas respectivas autarquias e fundações,
inclusive concessão de garantias, seus
limites e condições de autorização, e dá
outras providências.
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.129-2
DE 26 DE JANEIRO DE 2001
Dispõe sobre o reajuste dos benefícios mantidos pela Previdência Social e
altera dispositivos das Leis nºs 6.015, de
31 de dezembro de 1973, 8.212 e 8.213,
de 24 de julho de 1991, 9.604, de 5 de fevereiro de 1998, 9.639, de 25 de maio de
1998, 9.717, de 27 de novembro de 1998,
e 9.796, de 5 de maio de 1999, e dá outras
providências.
.........................................................................
(À Comissão de Assuntos Econômicos.)
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Os pro jetos lidos serão publicados e remetidos às Comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário, Senador Carlos Wilson.
É lido o seguinte:

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

O estabelecimento de limite ligeiramente mais
baixo para os municípios em geral e diferenciadamente mais reduzidos em favor dos municípios mais
pobres permitirá o direcionamento de grande parte
dos recursos para investimentos sociais.
Os critérios propostos baseiam-se na atual legislação de renegociação das dívidas municipais jun to ao INSS (Lei nº 9.639/98 e MP nº 2.129-2/2001), os
quais levam em conta tamanho da população e as
condições sócioeconômicas dos Municípios.
Pelo ex pos to, con cla mo os no bres Pa res a apo i ar este Projeto de Lei Complementar, contribuindo
para aperfeiçoar a Lei de Responsabilidade Fiscal.
Sala das Sessões, 21 de fevereiro de 2001. –
Senador Roberto Saturnino.

Subchefia para Assuntos Jurídicos

REQUERIMENTO Nº 46, DE 2001

LEI Nº 9.639, DE 25 DE MAIO DE 1998

Requeiro nos do artigo 218 do Regimento Inter no, a inserção em ata de voto de pesar pelo falecimento, ocorrido hoje, dia 21 de fevereiro, na Cidade
do Rio de Janeiro, um dos fundadores da CUT e militante do Par ti do dos Tra ba lha do res, atu al Di re tor de Relações Internacionais da Confederação Nacional dos
Metalúrgicos da CUT e Presidente do Instituto Integrar
da CNM/CUT, José Domingos Cardoso, bem assim
como a apresentação de condolências a família.
Sala da Sessões, 21 de fevereiro de 2001. – Se nador Geraldo Cândido, PT/RJ, José Eduardo Dutra – Lauro Campos – Heloísa Helena.

..........................................................................
Art. 6º As ope ra ções de cré di to in ter no e ex ter no
dos estados do Distrito Federal dos Município suas
respectivas autarquias e fundações observarão simultaneamente os seguintes limites.
I – o montante global das operações realizadas
em um exercício financeiro não poderá ser superior
18% (de oito por cento) da Receita líquida Real anual
de definida § 3º;
..........................................................................
..........................................................................

Dispõe sobre amortização e parcelamento de dívidas oriundas de contribuições sociais e outras importâncias devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, altera dispositivos das Leis nºs
8.212 8.213, ambas de 24 de julho de
1991, e dá outras providências.
..........................................................................
..........................................................................
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O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Em vo tação o requerimento.
O SR. GERALDO CÂNDIDO (Bloco/PT – RJ) –
Peçoapalavraparaencaminharavotação,Sr.Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce do a palavra a V. Exª.
O SR. GERALDO CÂNDIDO (Bloco/PT – RJ.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o fa le ci men to
do metalúrgico José Domingos Cardoso, conhecido
como Ferreirinha, um grande militante, fundador do
Partido dos Trabalhadores, da Central Única dos Trabalhadores, militante da Ação Católica Operária. Por
10 anos, amargou o exílio político e, ao retornar ao
Brasil, engajou-se no movimento outra vez, como militante de primeira ordem da fundação do PT e da
CUT, vindo a falecer no dia de hoje.
Encaminhei esse requerimento de pesar para
fazer justiça ao grande militante e companheiro do
Partido dos Trabalhadores José Domingos Cardoso,
o Ferreirinha, metalúrgico no Rio de Janeiro, nascido
em 12 de dezembro de 1940, em Joinville.
Já aos 18 anos, foi Presidente Nacional da Juventude Católica Operária. Foi perseguido durante o
regime militar e exilado na Bélgica, voltando ao Brasil
somente em 1979.
Fundou o Cedac e ajudou na edificação do Partido dos Trabalhadores e da Central Única dos Trabalhadores – CUT. Participou decisivamente no processo de inserção do Sindicato dos Metalúrgicos do Rio
de Ja ne i ro na CUT, em 1987. Foi ele i to pe los me ta lúr gicos Diretor da Executiva da CUT e ocupava a Diretoria de Relações Internacionais da Confederação
Na ci o nal dos Me ta lúr gi cos da CUT e a Pre si dên cia do
Instituto Integrar da CNM/CUT.
Portanto, considero essa uma gran de per da não só
para a CUT e para o PT, como tam bém para toda a ca te goria metalúrgica e para os trabalhadores brasileiros.
A ele, a nossa homenagem. Espero que o requerimento seja aprovado pelos companheiros do Senado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo tação.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce do a palavra a V. Exª.
O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ. Para
en ca mi nhar. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Senadores, quero associar-me ao requerimento do Senador Geraldo Cândido.
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Ferreirinha construiu uma história de luta pela
melhoria das con di ções de vida da clas se tra ba lha do ra. Embo ra não fos se fi li a do ao Par ti do So ci a lis ta Brasileiro, era um socialista, pois possuía um ideário que
comungava inteiramente com o nosso, tendo uma bi ografia exemplar e ética na defesa dos direitos dos
trabalhadores e da melhoria das condições de vida
dos seus companheiros.
Portanto, o Rio de Janeiro hoje está de luto com
a perda desse grande companheiro nosso, e, em
nome do Partido Socialista Brasileiro,também quero fa zer minhas as palavras do Senador Geraldo Cândido.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar
a votação.
O SR. PRESIDENTE (Jader Bar ba lho) – Con cedo a palavra a V. Exª.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero associar-me ao requerimento do Senador Geraldo Cândido
e à manifestação do Senador Roberto Saturnino.
Também tive a oportunidade, a honra e a satisfação de conhecerocompanheiroFerreirinha. Militeijunto
com ele no movimento sindical, particularmente de
1986 a 1989, e participamos de váriasreuniões no Insti tu to Ca ja mar, no mo men to que an te ce deu a ela bo ra ção
das teses para o Congresso da CUT de 1988.
Também considero essa uma perda lastimável
não só para o povo do Rio de Ja ne i ro, mas para toda a
classe trabalhadora brasileira.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jader Bar ba lho) – Em vo tação o Requerimento n.º 46, de 2001.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Na
sessão deliberativa or di ná ria de on tem, foi lido o Re querimento nº 42, de 2001, do Senador Renan Calheiros, requerendo à Presidência da Mesa Diretora a
instauração de inquérito, com solicitação de auditoria
pelo Tribunal de Con tas da União e acom pa nha men to
do Ministério Público Federal, para apurar os contratos fir ma dos com a Co o per con – Co o pe ra ti va dos Trabalhadores em Comunicação do Congresso Naci onal – para atuar junto à Secretaria de Comunicação
Social do Senado Federal.
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Passa-se à votação do requerimento na parte
referente à auditoria solicitada ao Tribunal de Contas
da União.
Cópias do requerimento encontram-se à disposição das Srªs Senadoras e dos Srs. Senadores nas
suas bancadas.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Na
sessão deliberativa ordinária de ontem, foi lido o Re querimento nº 38, de 2001, do Senador Renan Calheiros, solicitando ao Tribunal de Contas da União
seja re a li za da uma au di to ria no con tra to de su pri mento e intercâmbio de energia elétrica na área do Ministério de Minas e Energia, envolvendo a comercialização da ener gia da usi na Angra II, ten do como par tes a
Eletrobrás/Eletronuclear, Furnas Centrais Elétricas
S.A. e distribuidoras de energia, no valor de
R$190.967.364,18, como compensação por hipotético prejuízo causado às empresas distribuidoras pela
não en tre ga de ener gia em de cor rên cia do atra so das
obras da usina Angra II.
Passa-se à votação do requerimento.
Cópias do requerimento encontram-se à disposição das Srªs Senadoras e dos Srs. Senadores nas
suas bancadas.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Na
sessão deliberativa ordinária de ontem, foi lido o
Requerimento nº 40, de 2001, do Senador Renan
Calheiros, solicitando ao Tribunal de Contas da
União cópia integral da auditoria realizada nas obras
do Aeroporto Deputado Luís Eduardo Magalhães,
em Salvador – BA, em convênio da Infraero com o
Governo da Bahia, sobre denúncia de desvio de
R$58 milhões, cujas obras foram realizadas pela
construtora OAS.
Passa-se à votação do requerimento.
Cópias do requerimento encontram-se à disposição das Srªs Senadoras e dos Srs. Senadores nas
suas bancadas.
Em votação.
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As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Na
sessão deliberativa ordinária de ontem, foi lido o Requerimento nº 41, de 2001, do Senador Renan Calheiros, solicitando ao Tribunal de Contas da União
que remeta cópia integral da auditoria realizada no
Consórcio OAS-BH, Convênio nº 3/91, no valor de
U$38 milhões, onde constam os responsáveis pela
não realização das obras do porto de Juazeiro, com
desvio de recursos, de responsabilidade do Governo
da Bahia, cujos valores foram repassados por meio
de convênio firmado pelo então Ministério da
Infra-Estrutura à época e o Governador de então
Senador Antonio Carlos Magalhães.
Passa-se à votação do requerimento.
Cópias do requerimento encontram-se à disposição das Srªs Senadoras e dos Srs. Senadores nas
suas bancadas.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Na
sessão deliberativa ordinária de ontem, foi lido o Requerimento nº 43, de 2001, do Senador Renan Calheiros, requerendo à Presidência da Mesa Diretora
a instauração de inquérito, com solicitação de auditoria pelo Tribunal de Contas da União e acompanhamento do Ministério Público Federal dos negócios realizados pelo Sr. Rubens Galeranni com a
Administração do Senado Federal.
Passa-se à votação do requerimento, na parte
referente à auditoria solicitada ao Tribunal de Con tas
da União.
Cópias do requerimento encontram-se à disposição das Srªs Senadoras e dos Srs. Senadores nas
suas bancadas.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Passa-se à

FEVEREIRO 2001

ANAIS DO SENADO FEDERAL

ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 26, de 2000 (nº 1.910/99, na
Casa de origem), que altera dispositivo da
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
que estabelece as Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, tendo
Pareceres sob nºs 1.078 e 1.296, de
2000, da Comissão de Educação, Relatora:
Senadora Emília Fernandes 1º pronunciamento (sobre o Projeto): favorável, com a
Emenda nº 1-CE, de redação, que apre senta; 2º pronunciamento (sobre a Emenda
nº 2, de Plenário): favorável, nos termos de
subemenda que apresenta.
Passa-se à discussão, em conjunto, do projeto,
das emendas e da subemenda.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PDT –
RS) – Sr. Presidente, peço a palavra para discutir a
matéria.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce do a palavra a V. Exª.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PDT – RS.
Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srª e Srs. Senadores, esse projeto foi aprovado na
Câmara dos Deputados e é de autoria da ilustre Deputada Mírian Reid, do PSB do Rio e Janeiro.
Fui designada Relatora na Comissão de Educação e analisei profundamente a idéia apresentada pela
ilustre autora. Discutimos amplamente o projeto na Co missão, onde se estabeleceu um espaço democrático.
Num primeiro momento, surgiu uma idéia contrária à
ma té ria, mas, pos te ri or men te, hou ve con sen so na de cisão de se aperfeiçoar o projeto. Esta Relatoria, inclusive, aceitou a emenda do ilustre Senador José Jorge.
Chamamos a atenção dos Srs. Parlamentares
para a importância do projeto que agora se discute.
Este Projeto nº 26/2000, oriundo da Câmara dos
Deputados, tem como finalidade modificar o art. 12 da
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que
fixa as incumbências dos estabelecimentos de ensino.
O que se pre ten de, a par tir da pro pos ta da ilus tre De pu tada, é que os Conselhos Tutelares e as escolas façam
um acompanhamento comunitário e coletivo em relação aos alunos que apresentem faltas não justificadas.
Por tan to, tra ta-se de um pro je to al ta men te sig ni fi ca ti vo.
Muito embora reconheçamos que hou ve avan ço
em relação ao número de matrículas oferecidas e à
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quantidade de alunos que freqüentam as escolas, a
educação que desejamos não é aquela que apenas
abre vagas nas escolas e se contenta com o número
de matrículas. Queremos, sim, matrículas, acesso e
permanência na escola, mas desejamos, acima de
tudo, que haja um en si no de qua li da de e a ga ran tia de
que o alu no que fre qüen ta a es co la es te ja ren den do.
Então, o que este pro je to pre vê? Que os alu nos,
os pais, os Conselhos Tutelares, as escolas não estejam ape nas aten tas em for ne cer e pro du zir do cu men tos aos alunos matriculados, mas que façam um
acompanhamento preciso e determinado do número
da faltas que eles estão apresentando. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional estabeleceu o
mínimo percentual para que um aluno seja aprovado.
O aluno que tiver acima de 25% de faltas está automaticamente reprovado.
Portanto, o projeto estabelece que será responsabilidade dos estabelecimentos de ensino en caminhar ao Conselho Tutelar do Município, ao juiz compe ten te da Co mar ca e ao res pec ti vo re pre sen tan te do
Ministério Público a relação dos alunos que apresentem índice de faltas acima de 50% do percentual per mitido em lei. Em vez de deixarmos o aluno ficar faltando e, no final do ano, chamarmos os pais e informar mos que, in fe liz men te, seu fi lho teve o ex ces so de
faltas previstas em lei e, portanto, está reprovado, de vemos acionar os pais e o Conselho Tutelar no momento em que o aluno atingir 50% das faltas permitidas. Essa é uma forma de se trabalhar aquele segundo momento importante para a educação: a per manência do aluno. Não adianta obrigar os pais a mandarem para a escola aquele aluno que já está desmotivado, com excesso de faltas, porque ele já sabe que
o seu ano letivo está prejudicado. O que queremos
com isso? Queremos que se trabalhe uma consciência comunitária, coletiva e de responsabilidade, prevista inclusive na própria Constituição Federal.
Essa emenda, que surgiu do debate na Comissão de Educação a partir da provocaçãofeita pelo no bre Senador Edison Lobão e pelo nobre Senador
José Jorge, conseguiu a aprovação unânime na Comissão. Por isso, estamos aqui pedindo aos ilustres
Pares que aprovem esse importante projeto. Já existem experiências semelhantes sendo desenvolvidas
em alguns Municípios, como, por exemplo, na cidade
de Serra, no Estado do Espírito Santo, onde 99% das
crianças que estavam fora da escola foram resgatadas a partir de um projeto semelhante.
Dessa forma, podemos sonhar com a possibilidade de que este País, um dia, entenda que lugar de
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criança é na escola, mas em uma escola de qualidade, onde os professores são valorizados e onde haja
todo um espaço e um ambiente favorável para o
aprendizado, porque educação não é ensinar, mas
conquistar a aprendizagem a partir de professores
valorizados, respeitados, com bons salários e oferecendo um ensino de qualidade. Esse é o espírito do
projeto. Poderíamos ler a argumentação da autora,
que expõe dados estatísticos sobre a evasão, enfim,
o abandono da escola pe las cri an ças. S. Exª fala tam bém da responsabilidade, também prevista do ponto
de vista jurídico, dos pais que não mandam as crianças à escola. Sabemos que os pais que não mantêm
os filhos na escola cometem um crime de abandono
intelectual e poderiam ser enquadrados. Mas o espírito não é apenar os pais; é chamá-los à responsabilidade juntamente com o Poder Judiciário, com os
Conselhos Tutelares para que, todos, somados nesse grande esforço cívico e patriótico, consigam manter estudando as crianças deste País.
Essas eram as nossas considerações, Sr. Presidente, pedindo a aprovação dos ilustres Senadores e
Senadoras.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce do a palavra ao Senador José Jorge.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Para discutir.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, a Senadora Emilia Fernandes já explicou
bastante bem a razão desse projeto. Eu apenas gos taria de acres cen tar a mi nha dis po si ção de vo tar fa voravelmente, o que peço aos companheiros.
Esse projeto é de grande importância, na medida
em que acrescenta à LDB uma atribuição nova às direções das es co las: a mo bi li za ção da co mu ni da de, prin cipalmente por meio da Justiça, do promotor, do juiz, dos
Conselhos Tutelares, para que as crianças cujos pais
não as colocam ou não as mantêm na escola durante o
período necessário possam ser solicitadas a freqüentá-la. Atualmente, 97% das nossas crianças do Ensino
Fundamental estão freqüentando escolas e a permanência delas, nesse índice, é muito importante.
Esse projeto foi muito discutido na Comissão de
Educação e, após um acordo referente à redação, foi
aprovado por unanimidade. Acreditamos que hoje ele
será aprovado aqui no plenário, para que volte à Câmara. Assim, estaremos ajudando a manter nossas
crianças na escola.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce do a palavra ao Senador Lúcio Alcântara.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE. Para
discutir. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, Srªs
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e Srs. Senadores, participei desse debate na Comissão de Edu ca ção. Na ver da de, está-se pro cu ran do, de
todas as formas, assegurar a permanência da criança
na escola. Há uma série de estímulos que vão desde
um maior contato com a família, círculos de pais e
mestres, aos programas de renda mínima vinculados
à educação.
A partir dessa experiência da Serra, no Espírito
Santo, e esse projeto que foi analisado na CAE, tivemos uma série de discussões que culminaram com
essa emenda do Senador José Jorge. Mas, faço um
comentário, a propósito do projeto, sobre alguns movimentos que estão surgindo aqui e ali, defendendo a
educação em casa.
Em Anápolis, salvo engano, há um Procurador
que está promovendo ampla mobilização na defesa do
di re i to de a fa mí lia en si nar a cri an ça em casa. Aqui mesmo, no Senado, os que estão aqui desde 1995 devem
lembrar-se de que havia um grupo que periodicamente
percorria os gabinetes fazendo um movimento pelo direito de a família educar as crianças em casa.
A ques tão da edu ca ção é re al men te com ple xa e
tem importância enorme na promoção do desenvolvimento, na redução das desigualdades sociais. O pro jeto deve ser visto, por esse lado, como um instrumento a mais para assegurar a presença da criança
na es co la. Mas é bom que se diga que já há mo vi men tos, também nos Estados Unidos, no sentido de educar crianças em casa.
O meu voto é favorável, tendo em vista o ajuste
que o projeto recebeu na Comissão de Educação do
Senado. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Encer rada a discussão.
Em votação o projeto, sem prejuízo das emendas e da subemenda.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos
termos do art. 300, inciso VII, do Regimento Interno,
submeterá à votação, em primeiro lugar, a subemenda ofe re ci da à Emen da nº 2, de Ple ná rio, uma vez que
é substitutiva de todo o texto das Emendas nº 1, da
Comissão de Educação, e nº 2 de Plenário, implicando a sua aprovação na prejudicialidade das referidas
emendas.
Passa-se à votação da Subemenda à Emenda
nº 2, de Plenário, de parecer favorável.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam per maneçam sentados. (Pausa.)
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Aprovada.
Ficam prejudicadas as Emendas nº 1 da Comissão de Educação, e 2, de Plenário.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.

ao respectivo representante do Ministério Público a relação dos alunos que apresentem
quantidade de faltas acima de cinqüenta por
cento do percentual permitido em lei." (AC)
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho ) – Item 2:

São os seguintes o projeto e a subemenda aprovados:

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 150, de 2000 (nº
339/99, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação das Donas
de Casa de Matozinhos a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Matozinhos, Estado de Minas Gerais, tendo
Parecer favorável, sob nº 1.052, de
2000, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Francelino Pereira.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 26, DE 2000
(Nº 1.910/99, na Casa de origem)
Altera dispositivo da Lei nº 9.394, de
20 de dezembro de 1996, que estabelece
as Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 12 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 12. ...............................................
............................................................
VIII – notificar, ao final de cada bimestre, ao Conselho Tutelar do município e ao
juiz competente da Comarca respectiva, a
relação nominal dos alunos que apresentem
vinte e cinco por cento de faltas, não justificadas.
§ 1º A relação nominal de que trata o
inciso VIII deverá ser acompanhada de
nome dos respectivos pais ou responsáveis
legais, além do endereço onde poderão ser
encontrados.
§ 2º O envio ao Ministério Público da
relação de que trata o inciso VIII só se dará
após o esgotamento de todos os recursos
escolares existentes e da prévia comunicação aos pais ou responsáveis legais." (NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
SUBEMENDA DA CE À EMENDA Nº 2-PLEN
Dê-se ao art. 1º do Projeto de Lei da Câmara nº
26, de 2000, a seguinte redação:
“
Art. 1º O art. 12 da Lei nº 9.394, de 20
de dezembro de 1996, passa a vigorar com
a seguinte redação:
Art. 12. Os estabelecimentos de ensino,
respeitadas as normas comuns e as do seu
sistema de ensino, terão a incumbência de:
VIII – notificar ao Conselho Tutelar do
Município, ao juiz competente da Comarca e

Em discussão o projeto.
O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) – Sr.
Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Com a
palavra o Sr. Senador Roberto Saturnino.
O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Senadores, ainda ontem tive oportunidade de
usar esta tribuna para saudar a aprovação, por esta
Casa, de três emissoras de rádios comunitárias em
três cidades do Brasil. Hoje quero refazer as minhas
considerações, Sr. Presi den te, ten do em vis ta que es tão na pa u ta mais três emis so ras: duas em Mi nas Ge rais e uma em Matozinhos – é esta que estamos discutindo. Curiosamente, a entidade que a requer é a
Associação das Donas de Casa de Matozinhos. É interessante que uma associação de donas de casa
queira fundar uma emissora comunitária para prestar
serviços à comunidade em Santa Rita de Cássia, na
Bahia, e outra em Arcos, Minas Gerais.
Sr. Presidente, disse e repito, há um fio de esperança nesse esforço de democratização dos meios
de comunicação do Brasil. Como todos sabemos, os
meios de comunicação estão submetidos à lógica do
grande capital. Fundar um jornal ou uma emissora de
te le vi são cus ta muito dinheiro, e a acumulação do ca pital necessário não está ao alcance das camadas
modestas da população brasileira, que ficam, exatamente por essa razão, impedidas de exercer a comuni ca ção em pro ve i to de seus in te res ses, que, afi nal de
con tas, se cons ti tu em no in te res se pú bli co, já que são
a ma i o ria da na ção. Há uma re sis tên cia, um lobby co nhecido das grandes emissoras, na medida em que
essas pequenas, pequeníssimas, de 10 watts, nem
de longe podem fazer sombra ao poderio das gran-
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des. Porém, a soma delas, se for muito grande – temos cer te za de que ul tra pas sa rá a casa dos mi lha res,
na medida em que a pressão da opinião pública, das
forças políticas que querem a democratização dos
meios de comunicação se fizer presente –, se ultrapas sar a casa dos mi lha res vai co me çar a fa zer fren te
ao poderio das grandes emissoras.
De forma que, Sr. Presidente, como disse, há
uma luzinha lá, de promessa do processo de democratização dos meios de comunicação no Brasil, razão pela qual é importante manifestar o regozijo e a
esperança, pequena que seja, mediante a aprovação
dessas três emissoras novas que hoje vamos apreciar
no Senado.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Com a
palavra o Senador José Eduardo Dutra.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, há seis anos, nós, da
Bancada do PT, temos adotado a posição de abstenção em re la ção à re no va ção de con ces sões e ou tor ga
de novas concessões para emissoras de rádio. Temos
feito isso como forma de marcar posição quanto a
não-instalação até hoje do Conselho de Comunicação
So ci al. No caso es pe cí fi co das rá di os co mu ni tá ri as, estamos orientando a votação favorável, embora consideremos que a legislação aprovada relativa à rede co munitária ainda precise de aperfeiçoamento. Temos
visto a preocupação em alguns Estados – e cito o meu
Estado de Sergipe – em relação ao fato de que essas
rá di os co mu ni tá ri as – nem to das, é cla ro, mas al gu mas
– estão sendo criadas por políticos, com o carimbo,
com o rótulo de rádios comunitárias, mas na verdade
não são comunitárias. Entendemos que o Congresso
Na ci o nal e a so ci e da de de vem de sen vol ver ins tru mentos eficazes para evitar que isso aconteça.
Quero aproveitar, Sr. Presidente, para fazer um
apelo a V.Exª. Estou nesta Casa há seis anos e nesse
período passaram três Presidentes. Em todas as ses sões em que se votam matérias dessa natureza, pelo
menos nós, do PT, temos feito o mesmo apelo. A
Cons ti tu i ção de 1988 pre vê a cri a ção de um Con se lho
de Comunicação Social como órgão auxiliar do Congresso Nacional.
Em 1991, se não me engano – ou 1993, mas pa rece-me que foi em 1991 –, foi aprovada a lei regulamentando esse ar ti go da Cons ti tu i ção, a lei que vi a bi lizaria a instalação desse Conselho. O fato é que até
hoje o Con se lho não foi ins ta la do. O ar gu men to prin cipal é o de que não foi instalado porque a lei de 1991
era excessivamente cor po ra ti va, não ga ran tia es pa ço

FEVEREIRO 2001

suficiente para o conjunto da sociedade. Segundo o
argumento, a lei priorizava apenas as corporações,
sejam corporações patronais, sejam corporações de
tra ba lha do res. O fato é que foi apre sen ta do na Câ ma ra dos Deputados um projeto modificando Lei de
1991. O projeto chegou ao Senado, foi relatado pelo
Senador Coutinho Jorge, que apresentou um substitu ti vo que me lho ra va con si de ra vel men te a lei que cria
o Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al, re ti ran do seu caráter corporativo e garantindo a participação do conjunto da sociedade. O fato é que a Câmara até hoje
não analisou as modificações apresentadas pelo Senado. Sinceramente, Sr. Presidente, acho que só há
uma for ma de for çar a Câ ma ra a apre ci ar as mo di fi ca ções do Senado: V. Exª, na condição de Presidente
do Congresso Nacional, tomar a iniciativa de instalar
o Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al nos mol des da lei
vigente, ou melhor, da lei que deveria, mas até agora
não entrou em vigor efetivamente, porque não foi ins talado o Conselho.
Sr. Presidente, tenho certeza de que, se V. Exª
tomar essa iniciativa, os setores que entendem que a
lei atual é ruim e corporativa demais trabalharão no
sentido de que a Câmara agilize a votação daquele
projeto. Po der-se-á, en tão, ins ta lar o Con se lho de Co municação Social com base na nova lei.
Não vejo outra alternativa, Sr. Presidente, até
porque, sinceramente, eu não gostaria de utilizar por
mais dois anos este espaço de discussão de Projeto
de Resolução para concessão ou para renovação de
autorizações ba ten do na te cla da ne ces si da de de ins talação do Conselho de Comunicação Social.
Houve recentemente um fato esdrúxulo. Entre
as diversas iniciativas incluídas no Plano Nacional de
Segurança, o Governo Federal – (FBAPA) – cometeu
o disparate de encaminhar ao Congresso Nacional
um projeto criando o Conselho de Comunicação So cial, talvez por absoluto desconhecimento dos assessores do Governo da existência de uma lei e de que
essa lei não poderia ser de ini ci a ti va do Execu ti vo, por
ser o Conselho de Comunicação Social um órgão au xiliar do Congresso Nacional.
O Congresso Na ci o nal tem, des de 1998, es ta do
em desídia consigo mesmo, porque, embora tenha
elaborado a Constituição, prevendo a criação do Con se lho, e apro va do um pro je to que tra ta do as sun to em
1991, essa lei até hoje não saiu do papel; e já há iniciativas para sua modificação. Apresentei, em 1995,
um Projeto de Resolução, regulamentando a lei e estabelecendo os critérios para o Congresso Nacional
instalar esse Conselho.
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Justiça seja feita. O Presidente José Sarney, em
1996, en ca mi nhou uma con sul ta aos Lí de res par ti dá rios, apresentando uma relação de nomes. Salvo engano, apenas o PT respondeu à consulta do Presidente Sarney apresentando sugestões de procedimentos para escolher no mes.
Sr. Presidente,solicito a V. Exª que, na condição
de Presidente do Congresso Nacional, instale esse
Conselho com base na lei anterior ou não – talvez
seja esta a for ma de for çar a Câmara a vo tar as mo di ficações feitas pelo Senado. Enfim, se houver vontade
po lí ti ca de V. Exª e dos Lí de res des ta Casa e da Câ ma ra
dos Deputados, o Congresso Nacional terá oportunidade de instalar esse Conselho, que contribuirá, como
reza a Constituição, para que o Congresso aprecie todas es sas ma té ri as sub me ti das à vo ta ção sem co nhe cimento de causa, sem a definição de comunitárias ou
não e sem levar em consideração o atendimento que
emissoras de rádio e televisão, comunitárias ou comerciais, venham a prestar à população.
É o apelo que faço a V. Exª.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Eminen te Se na dor José Edu ar do Du tra, a Pre si dên cia do
Senado intervirá no processo, instando a Presidência
da Câmara dos Deputados e as Lideranças do Congresso Nacional, com vistas a acolher as ponderações de V. Exª a res pe i to do as sun to, com as qua is so mos integralmente solidários. Daremos, oportunamente, notícias à Casa a respeito desses entendimentos com a Câmara dos Deputados.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce do a palavra a V. Exª.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.
Para discutir. Sem revisão da ma té ria.) – Sr. Pre si dente, Srªs e Srs. Senadores, o projeto em pauta não se ria necessariamente objeto de discussão, pois se tra ta de matéria amplamente discutida na Comissão de
Educação, cabendo-me relatar não apenas essa autorização à Associação das Donas de Casa de Matozinhos, mas também à Associação Comunitária So lidariedade e Desenvolvimento de Arcos, ambas em
Minas Gerais.
Conversei pelo telefone com a Presidente da
Associação das Donas de Casa de Matozinhos, uma
cidade de porte médio, localizada nas proximidades
de Belo Horizonte, que conheço, visito e estimo há
muitos anos. A Srª Lezir Inês Dutra convenceu-me de
que efetivamente essa Associação funciona plena-
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mente em benefício das donas de casa daquela importante cidade mineira. Mais que isso: trata-se de
uma entidade independente destinada a atender a
pleitos da comunidade e Matozinhos. Conseqüentemente, formulei o parecer favorável.
Com relação ao Item nº 4, também manifestei o
meu pon to de vis ta fa vo rá vel à apro va ção do ple i to da
Associação Comunitária Solidariedade e Desenvolvimento da Cidade de Arcos, uma das cidades importantes do ponto de vista industrial e de civilização do
oes te de Mi nas Ge ra is. É um ci da de que até há pou co
foi dirigida por Dª Ilda, a mãe de um dos líderes da
Andrade Gutierrez, que não tem nenhuma interferência nessa Associação.
Trata-se, então, de duas entidades independentes, que atuam livremente. Não existe o aplauso à ini ciativa dessas associações, mas o pleno consentimento de que se amplie o debate comunitário por
meio de outros segmentos, não apenas aqueles representados pela Prefeitura Municipal ou pela Câmara Municipal.
O Sr. José Eduardo Dutra (Bloco/PT – SE) –
Concede-me V. Exª um aparte?
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
Ouço o aparte do Senador José Eduardo Dutra.
O Sr. José Eduardo Dutra (Bloco/PT – SE) –
Ao ser informado de que se trata do sobrenome Dutra, de Minas Gerais, voto com muita tranqüilidade a
favor do projeto.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Continua em dis cus são o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo n.º
150, de 2000. (Pausa.)
Não havendo mais quem peça a palavra, en cerro a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Sobre
a mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo a
redação final ao Projeto de Decreto Legislativo nº 150,
de 2000 (nº 339, de 1999, na Câmara dos Deputados), que será lido pelo Sr. 1º Secretário, Senador
Carlos Wilson.
É lido o seguinte:
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PARECER Nº 31, DE 2001
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 150, de 2000 (nº 339, de
1999, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação fi nal
do Projeto de Decreto Legislativo nº 150, de 2000
(nº 339, de 1999, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação das Donas
de Casa de Matozinhos a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Matozinhos, Estado de Minas Gerais.
Sala de Reuniões da Comissão, 21 de fevereiro de 2001. – Jader Barbalho, Presidente – Ronaldo Cunha Lima, Relator – Carlos Wilson – Antonio Carlos Valadares.
ANEXO AO PARECER Nº 31, DE 2001
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu,
Presidente do Senado Federal, nos
termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno,
promulgo o seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 2001
Aprova o ato que autoriza a ”Associação das Donas de Casa de Matozinhos“ a executar serviço de radiodifusão
comunitária na localidade de Matozinhos,
Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 109, de 4 de agosto de 1999, que autoriza a
”Associação das Donas de Casa de Matozinhos“ a
executar, por três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na localidade de Matozinhos, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Em
discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Sras e os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
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O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 3:
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 154, de 2000
(nº 357/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Santa Rita a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Santa
Rita de Cássia, Estado da Bahia, tendo
Parecer favorável, sob nº 1.010, de
2000, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Djalma Bessa, com abstenção do
Senador Geraldo Cândido.
Discussão do projeto, em turno único.
(Pausa.)
O SR. DJALMA BESSA (PFL – BA) – Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce do a palavra a V. Exª.
O SR. DJALMA BESSA (PFL – BA. Para discutir.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, associo-me às palavras de aplauso que,
desde ontem, têm sido proferidas no plenário sobre a
radiodifusão comunitária.
Sr. Presidente, a rádio, considerando o raio de
sua atu a ção, pode tra tar de as sun tos na ci o na is – que
não se ajus tam ade qua da men te à re gião, tam pou co à
localidade. A radiodifusão regional, que abrange a re gião, trata de assuntos regionais e, portanto, não cuida exatamente dos problemas nacionais nem das reivindicações locais.
Agora, surgiu a radiodifusão comunitária. Há de
se dizer até que era para ter vindo antes, mas retardou. Em todo caso, ainda chegou em tempo. Trata-se
de rádio com raio de ação lo cal e que pode e deve de dicar-se aos assuntos pequenos, locais e, como o
nome diz, comunitários.
Então, associo-me a esses aplausos. Obviamente, essa questão surgiu agora e, neste momento, está
ex pan din do-se mais. É pos sí vel que haja ir re gu la ri da de,
omissão ou problema, que só podem – e devem – ser
resolvidos mediante a atuação dessas rádios, que determinará o nosso trabalho, o nosso esforço e a nossa
dedicação para colocá-las nos devidos termos.
Sr. Presidente, Santa Rita de Cássia é um Município pequeno e modesto, tendo, portanto, uma cidade pequena e modesta, mas não deixa de ter a sua
rádio comunitária, que, não há dúvida nenhuma, representa o seu orgulho, a sua vaidade, o seu modernismo, a sua tecnologia. De modo que, como Relator,
foi muito do meu agra do ma ni fes tar-me fa vo ra vel mente a essa radiodifusão no Município de Santa Rita de
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Cássia. Imagino o quanto de significação, de conveniên cia, de pro gres so, de de sen vol vi men to e de cul tura trará à cidade e ao Município.
O meu voto foi favorável e creio que há de ser tam bém favorável a manifestação do Plenário por essa radiodifusão de um Município pequeno, modesto, que deve
servir de exemplo para os mais de cinco mil municípios
do País. Que cada município tenha a sua radiodifusão
comunitária, dedicada aos interesses locais, aos interesses do município, aos interesses da comunidade.
Portanto, esperamos que o Plenário, como tem feito ao apre ci ar pro po si ções idên ti cas, há de dar o seu res paldo, a sua aprovação à proposição ora em discussão.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Está
encerrada a discussão.
Em votação o Projeto de Decreto Legislativo n.º
154, de 2000.
As Sras e Srs Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Sobre
a mesa, pare cer da Comissão Diretora, ofere cendo a re dação fi nal ao Pro jeto de De creto Legis la tivo nº 154, de 2000 (nº 357, de 1999, na Câmara dos
Deputados), que será lido pelo Sr. 1º Secretário, Senador Carlos Wilson.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 32, DE 2001
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 154, de 2000 (nº 357, de
1999, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 154, de 2000 (nº
357, de 1999, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária San ta Rita a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de San ta Rita de Cás sia, Esta do da Ba hia.
Sala de Reuniões da Comissão, 21 de fevereiro
de 2001. – Jader Barbalho, Presidente – Ronaldo
Cunha Lima, Relator – Carlos Wilson – Antonio
Carlos Valadares
ANEXO AO PARECER Nº 32, DE 2001
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu,
,Presidente do Senado Federal, nos termos
do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o
seguinte:
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DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 2001
Aprova o ato que autoriza a ”Associação Comunitária Santa Rita“ a executar serviço de radiodifusão comunitária
na localidade de Santa Rita de Cássia,
Estado da Bahia.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 86, de 30 de julho de 1999, que autoriza a
”Associação Comunitária Santa Rita“ a executar, por
três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na localidade de San ta Rita de
Cássia, Estado da Bahia.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em dis cussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
as
s
As Sr e os Sr Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 4:
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 176, de 2000
(nº 382/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Solidariedade e Desenvolvimento
de Arcos a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Arcos, Estado de
Minas Gerais, tendo
Parecer favorável, sob nº 1.058, de
2000, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Francelino Pereira.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
as
s
As Sr e os Sr Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Sobre a
mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a redação final ao Projeto de Decreto Legislativo nº 176, de
2000 (nº 382, de 1999, na Câmara dos Deputados), que
será lido pelo Sr. 1º Secretário, Senador Carlos Wilson.
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É lido o seguinte:
PARECER Nº 33, DE 2001
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 176, de 2000 (nº 382, de
1999, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 176, de 2000 (nº
382, de 1999, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária So lidariedade e Desenvolvimento de Arcos a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Arcos, Estado de Minas Gerais.
Sala de Reuniões da Comissão, 21 de fevereiro
de 2001. – Jader Barbalho, Presidente – Ronaldo
Cunha Lima, Relator – Carlos Wilson – Antonio
Carlos Valadares.
ANEXO AO PARECER Nº 33, DE 2001
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e
eu, ,Presidente do Senado Federal, nos termos do art.
48, item 28, do RegimentoInterno,promulgooseguinte:
DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 2001
Aprova o ato que autoriza a ”Associação Comunitária Solidariedade e Desenvolvimento de Arcos“ a executar serviço de radiodifusão comunitária na localidade de Arcos, Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 126, de 11 de agosto de 1999, que autoriza a
”Associação Comunitária Solidariedade e Desenvolvimento de Arcos“ a executar, por três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitá ria na lo ca li da de de Arcos, Esta do de Mi nas Ge ra is.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em dis cussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
as
s
As Sr e os Sr Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Apelo
às Sras e aos Srs. Senadores que se encontram em
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seus ga bi ne tes e em ou tras de pen dên ci as do Se na do
Federal que se dirijam ao Plenário porque apreciaremos agora matéria que exige votação nominal.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 5:
MENSAGEM Nº 243, DE 2000
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)
(Votação nominal e secreta)
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional, Relator: Senador Romeu Tuma, sobre a Mensagem nº 243, de
2000 (nº 1.809/2000, na origem), pela qual
o Presidente da República submete à deliberação do Senado Federal a escolha
do Senhor Oto Agripino Maia, Ministro de
Primeira Classe do Quadro Permanente
da Carreira de Diplomata, para, cumulativamente com a função de Embaixador do
Brasil junto à Santa Sé, exercer a de
Embaixador do Brasil junto à Ordem Soberana Militar e Hospitalar de São João
de Jerusalém, de Rodes e de Malta.
Sobre a mesa, parecer que será lido pelo Sr. 1º
Secretário, Senador Carlos Wilson.
É lido o seguinte:
O SR. CARLOS WILSON (Bloco/PPS – PE. Lê
o seguinte parecer:) –
PARECER Nº 34, DE 2001-CRE
Sr. Presidente, a indicação do nome do Sr. Oto
Agripino Maia obteve a aprovação da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional com 10 votos
favoráveis e nenhum voto contrário.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em dis cussão o parecer, em turno único.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Passa-se à votação que, de acordo com a deliberação do Senado do dia 6 de maio de 1998 e nos
termos do disposto no art. 383, inciso VII, combinado
com o art. 291, inciso I, alínea e, do Regimento Inter no, deve ser pro ce di da por es cru tí nio se cre to, em ses são pública.
As Sras e os Srs. Se na do res já po dem vo tar. (Pa u sa.)
(Pro ce de-se à vo ta ção no mi nal e se cre ta.)
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Todos
as Srªs. e Srs. Senadores já votaram? (Pausa.)
Vou encerrar a votação.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Votaram SIM 60 Srs. Senadores; e NÃO, 1.
Houve uma abstenção.
Total: 62 votos.
Apro va do o nome do Sr. Emba i xa dor Oto Agri pi no Maia.
Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao Se nhor Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 6:
MENSAGEM Nº 244, DE 2000
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)
(Votação nominal secreta)
Discussão, em turno único, do Parecer
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator: Senador Pedro Piva,
sobre a Mensagem nº 244, de 2000 (nº
1.810/2000, na origem), pela qual o Presidente da República submete à deliberação
do Senado a escolha do Sr. Luiz Antonio
Jardim Gagliardi , Ministro de Primeira Classe do Quadro Permanente da Carreira de
Diplomata, para, cumulativamente com a
função de Embaixador do Brasil junto ao

FEVEREIRO 2001

Reino da Noruega, exercer a de Embaixador do Brasil junto à República da Islândia.
Sobre a mesa, parecer que será lido pelo Sr. 1º
Secretário, Senador Carlos Wilson.
É lido o seguinte:
O SR. CARLOS WILSON (Bloco/PPS – PE. Lê
o seguinte parecer:) –
PARECER N º 35, DE 2001-CRE
Sr. Presidente, a indicação do nome do Sr. Luiz
Antonio Jardim Gagliardi obteve a aprovação da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional
com dez votos favoráveis e nenhum voto contrário;
portanto, pela unanimidade dos Membros presentes.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em dis cussão o parecer, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Esclareço ao Plenário que, de acordo com deliberação do dia 06 de maio de 1998, nos termos do
disposto no art. 383, VII, do Regimento Interno, a votação deverá ser procedida em escrutínio secreto e
sessão pública.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação nominal e secreta.)
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O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Está
encerrada a votação.
Votaram SIM 55 Srs. Senadores; e NÃO, 4.
Houve uma abstenção.
Total: 60 votos.
Aprovado o nome do Sr. Embaixador Luiz
Antonio Jardim Gagliardi.
Será feita a devida comunicação ao Senhor
Presidente da República.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
Sr. Presidente, meu voto não foi contabilizado.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – A Ata
registrará a manifestação de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Esgotadas as matérias constantes da Ordem do Dia.
Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora
oferecendo a redação final da Emenda do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara n.º 26, de 2000, que,
nos termos do art. 320 do Regimento Interno, não
havendo objeção do Plenário, será lido pelo Sr. 1º
Secretário Senador Carlos Wilson.
É lido o seguinte:
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Emenda única
(Corresponde a Subemenda à
Emenda nº 2 – Plenário)
Dê-se ao art. lº do Projeto a seguinte redação:
”Art. 1º O art. 12 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso VIII:
‘Art. 12. ...........................................................
.........................................................................’
‘VIII — notificar ao Conselho Tutelar do Município, ao Juiz competente da Comarca e ao respectivo
re pre sen tan te do Mi nis té rio Pú bli co a re la ção dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de
cinqüenta por cento do percentual permitido em lei.’"
(AC)*
*AC = Acréscimo.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Sobre
a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º Secretário, Senador Carlos Wilson.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 47, DE 2001

PARECER Nº 36, DE 2001
(Da Comissão Diretora)
Redação final da Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 26, de
2000 (nº 1.910, de 1999, na Casa de origem).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
da Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
nº 26, de 2000 (nº 1.910, de 1999, na Casa de origem), que altera dispositivo da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e
Bases da Educação Nacional.
Sala de Reuniões da Comissão, 21 de fevereiro de 2001. – Jader Barbalho, Presidente – Ronaldo Cunha Lima, Relator – Carlos Wilson – Antonio Carlos Valadares.

ANEXO AO PARECER Nº 36, DE 2001
Altera dispositivo da Lei nº 9.394, de
20 de dezembro de 1996, que estabelece as
Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

Nos termos do art. 321 do Regimento Interno,
requeiro a dispensa de publicação do Parecer, para
imediata discussão e votação da redação final da
Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº
26, de 2000 (nº 1.910/99, na Casa de origem), que al teradispositivo da Lei nº 9.394, de 20 de de zem bro de
1996, que estabelece as di re tri zes e ba ses da Edu ca ção Nacional.
Sala das Sessões, 21 de fevereiro de 20001. –
Emilia Fernandes.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho.) – Aprova do o re que ri men to, pas sa-se à ime di a ta apre ci a ção
da redação final.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam que iram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria volta à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Antes
de retomarmos a lista de oradores inscritos, concedo
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a pa la vra, para uma co mu ni ca ção ina diá vel, ao Se na dor Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente Senador Antonio Carlos Valadares, na tarde de ontem, o Presidente Jader Barbalho designou-me representante do Senado para
acom pa nhar, na Casa de De ten ção do Esta do de São
Paulo, graves acontecimentos ocorridos em função
da rebelião dos presos do sistema penitenciário paulista que causou transtornos em 27 unidades do referido sistema. Na Casa de Detenção, havia a possibilidade de que ocorresse uma nova tragédia que faria
lem brar os 111 mor tos no mas sa cre do Ca ran di ru, em
1992.
Às 4h40min da ma nhã de se gun da-feira, fui cha ma do por pes so as que es ta vam nas ce las do com ple xo da Casa de Detenção. Pediram-me que me deslocasse o quanto antes para lá, dado o receio de que
algo pior acontecesse.
Dirigi-me, às 5 horas da manhã, para o Comando da Polícia Militar do Estado de São Paulo, onde di aloguei com o Comandante Rui César Melo, com o
Secretário da Administração Penitenciária, Nagashi
Furukawa, e também com o Se cre tá rio de Se gu ran ça
Marco Vinício Petreluzzi. Na conversa, soube que, se
não ocor res se a li be ra ção dos fa mi li a res dos de ten tos
e dos agentes penitenciários, haveria a entrada da
tropa de choque por vota das 6h30min. Disse-lhes
que faria um esforço, indo à Casa de Detenção para
di a lo gar com os re be la dos e ne go ci ar a li be ra ção progressiva dos reféns o quanto antes.
Assim, das 6h30min até, aproximadamente, as
13 horas, quando foi concluída a liberação de todos
os familiares e agentes penitenciários detidos, acom panhei o esforço dos responsáveis pela Casa de Detenção, sobretudo do seu Diretor, Sr. Jesus Rossi
Martins, para que tudo voltasse à normalidade.
Naquela tarde, seria iniciado o processo de vistoria, para saber se havia armas, aparelhos celulares
e outros apetrechos dentro das celas e das demais
dependências da Casa de Detenção. Pois bem, o Go vernador Ge ral do Alckmin, por re co men da ção do Se cretário Marco Vinício Petrelluzzi e do próprio Secretário da Admi nis tra ção Pe ni ten ciá ria re co men dou que
os Parlamentares – eu e os demais que ali estavam –
não acompanhassem toda a vistoria em virtude do
risco que poderíamos correr. Entretanto, concordou
que visitássemos a Casa de Detenção, as celas e os
detentos, logo que aquela operação fosse concluída.
Essa vistoria, entretanto, só ocorreu na terça-feira.
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Então, resolvi permanecer na noite de segunda-feira
para terça-feira na Casa de Detenção, pois havia me
com pro me ti do com di ver sos fa mi li a res dos de ten tos a
ficar ali até que a situação fosse normalizada. Algumas pessoas chegaram a se perguntar como e por
que um Senador da República estava ali, realizando
esse tipo de trabalho e se, por ven tu ra, es ta ria eu apenas preocupado com a vida dos detentos.
Quero aqui esclarecer que eu estava preocupado não ape nas com os de ten tos, mas tam bém com os
agentes penitenciários, um dos quais inclusive re cebeu minha visita no Pronto Socorro de Santana, o Sr.
Dante Gonçalves Jardim, que havia sofrido ameaça
de infarto logo após ter sido mantido como re fém com
estiletes em seu pescoço. Portanto, pude fazer também esse trabalho.
Os Deputados Fernando Gabeira, Renato Simões, Wagner Lino Alves e Luiz Eduardo Gree enhalgh e eu visitamos mais de cinqüenta celas e cen te nas de de ten tos e cons ta ta mos que a si tu a ção es ta va normalizada às 19h30min de ontem. Tenho a con vic ção de que não fos se a nos sa pre sen ça no lo cal te riam ocorrido fatos graves. Houve alguns sinais de
problemas sé ri os ocor ri dos com um nú me ro pe que no
de presidiários.
Sr. Presidente, concluo, relembrando o que escreveu Hélio Pelegrino, em 1984: ”A criminalidade é
uma forma enlouquecida de protesto. É preciso que a
indignação e a inconformidade do povo possam formular-se em ter mos po lí ti cos de modo a torná-la des necessária e, portanto, verdadeiramente ultrapassável".
É preciso modificar todas as causas e chegar à
raiz do problema que leva à criminalidade crescente
porque, de outra forma, não conseguiremos resolver
a crise do Sistema Penitenciário Brasileiro.
Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr. Jader Barbalho, Presidente, de ixa
a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Antonio Carlos Valadares, 2º Vice-Presidente.
O SR. ALBERTO SILVA (PMDB – PI) – Sr. Presidente, peço a palavra em nome da Liderança do
PMDB para algumas informações.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Depois concederei a palavra a V. Exª.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor.Alber to Sil va.
É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 48, DE 2001
Requeiro, nos termos regimentais, sejam encaminhados votos de congratulações a Suas Eminências Reverendíssimas Dom Geraldo Majella Agnelo,
Arcebispo de Salvador, Bahia, e Dom Cláudio Hummes, Arcebispo de São Paulo, São Paulo, tendo em
vista terem sido nomeados Cardeais pelo Santo Padre o Papa João Paulo 2º, em cerimônia realizada
nesta manhã, na Praça de São Pedro, Ci da de do Va ticano.
Sala das Sessões, 21 de fevereiro de 2001. –
Senador Lúcio Alcântara.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – Sr.
Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Para encaminhar a votação, concedo a palavra
ao autor do requerimento, Senador Lúcio Alcântara.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, o requerimento que ora apresento tem
por fi na li da de, se as sim en ten der o Ple ná rio do Se na do, re gis trar um voto de con gra tu la ções pela de sig na ção dos dois ilustres prelados já mencionados no requerimento, D. Geraldo Majella, agora Cardeal Primaz do Brasil, de Salvador, e D. Cláudio Hummes,
Cardeal de São Paulo.
Particularmente quero referir-me à figura de D.
Cláu dio Hum mes, que, por cer ca de dois anos, es te ve
em Fortaleza como Arcebispo Metropolitano, ocasião
em que tive oportunidade de conhecê-lo e com ele
privar. Posso, portanto, como católico que sou, dizer
das suas elevadas qualidades de pastor, de homem
da igre ja, ho mem que exer ceu par te do seu epis co pa do no ABC paulista, naqueles momentos tormentosos dos Governos militares, quando se colocava ao
lado dos ope rá ri os, dos me ta lúr gi cos, ga ran tin do-lhes
o direito de reunir, defendendo-os, abrigando-os na
igreja e, portanto, prestando um grande serviço à democracia com elevado espírito de solidariedade e fra ternidade.
Dom Geraldo Majella destaca-se como um dos
conhecedores mais profundos da teologia e que tem
a honra de ser agora Cardeal Primaz do Brasil, em
Salvador, Bahia. Trata-se de homem respeitado no
Vaticano por seus conhecimentos sobre a igreja, sobre a doutrina, sobre a história da religião católica.
Sr. Pre si den te, com es tas bre ves pa la vras que ro
apenas destacar o elevado valor desses dois brasileiros guindados ao Sacro Colégio Cardinalício, cer ta-
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mente para honrar e elevar o nome da Igreja Católica
e do povo brasileiro. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Em votação o Requerimento n.º 48, de 2001.
As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado por unanimidade.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB – DF)
– Sr. Presidente, peço a palavra como Líder, logo
após a fala do Senador Alberto Silva.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Fa la rá V. Exª, em se gun do lu gar, após a pa la vra
do nobre Senador Alber to Sil va, do PMDB do Pi a uí, a
quem concedo a palavra.
O SR. ALBERTO SILVA (PMDB – PI. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, estou aqui falando em nome do nosso partido, o PMDB, que pretende oferecer uma contribuição no sentido de remediar ao horror que o Bra sil in te i ro as sis tiu na que la pe ni ten ciá ria de São Pa u lo,
já tão marcada pelo que de ruim tem acontecido ali
desde aquelas 111 mortes.
Ficamos estarrecidos em ver que a mídia nacional de cla ra que o Po der Pú bli co per deu mais uma ba talha para as organizações criminosas de que fazem
parte os detentos.
Sr. Presidente, o que nos parece necessário é,
de imediato, aproveitando a oportunidade, humanizar
uma instalação penitenciária como o Carandiru. Falo
com a experiência de ex-governador, que construiu
algumas dessas penitenciárias no meu Estado, garantindo a cada um dos prisioneiros – e em uma cela
não havia mais que dois detentos – alguma dignidade.
É claro que o número de prisioneiros no Estado
do Piauí é infinitamente menor que aquele existente
no Carandiru. Todavia, podemos – e ai vai proposta
que o PMDB apre sen ta à Mesa e da qual me en car re garei de coordenar –oferecer ao Governo de São Paulo uma solução imediata. Digo imediata porque, até
que reformemos as leis de execução penal, o Poder
Judiciário, no que este se encarrega da execução das
penas, o Código Penal; enfim, até que consigamos
concluir esse processo legislativo, o Carandiru continuará ofe re cen do esse es pe tá cu lo de hor ror e vi o lência, com a ameaça de novas rebeliões.
Podemos afirmar, tranqüilamente, que a engenharia moderna é capaz de resolver o problema da
construção de um novo complexo penitenciário em
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quatro meses. Então, não em São Paulo, mas a uns
50 km dali, em uma área que se pode perfeitamente
ob ter, po de ría mos edi fi car oito con jun tos pe ni ten ciá rios separados, para mil detentos cada, com instalações humanizadas. Construiríamos não celas, mas
apar ta men tos de se gu ran ça, di ga mos as sim, para, no
máximo, quatro detentos, com instalação sanitária,
campos para a prática de esportes e agricultura.
Assim, esses presos não se tornariam os monstros
que hoje vemos pela televisão, amontoados às dezenas em uma úni ca cela. Des sa for ma, é fato, eles nun ca poderão se recuperar e reintegrar à sociedade.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, podemos
dar alguns números apenas para levantar a questão:
oito mil detentos podem ser acomodados em oito sis temas penitenciários independentes e separados,
com quatro blocos cada sistema, para mil detentos,
sendo duzentos e cinqüenta apenas em cada bloco.
Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, sabem
quan to cus ta isso? No má xi mo, R$70 mi lhões. Por ou tro lado, solicitei ainda a alguns amigos que procedessem à ava li a ção do ter re no onde hoje está si tu a do
o Com ple xo Pe ni ten ciá rio do Ca ran di ru, no cen tro nobre de São Paulo, a quinhentos metros de um aeroporto. A cifra a que chegaram foi superior R$100 milhões. Então, basta que o Governo de São Paulo ou o
Governo Federal adiante os R$60 milhões ou R$70
milhões e transformaremos, em quatro meses, o Carandiru em oito estabelecimentos contínuos, com mil
detentos cada, humanamente instalados, dentro do
que se pode fa zer em fa vor de quem se de se ja que se
recupere.
Esta, a proposta que eu gostaria de fazer. Coloco-me à disposição, como engenheiro e
ex-governador, que já tomou iniciativas nesse sentido, do Go ver no de São Pa u lo e dos seus re pre sen tan tes. Em nome do meu Partido, oferecemos esta solução imediata.
O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – V. Exª
me permite um aparte?
O SR. ALBERTO SILVA (PMDB – PI) – Com
todo prazer, Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Quero cumprimentar V. Exª pela sugestão exposta. Eu
gostaria de re cor dar que, des de o tem po do Go ver na dor Franco Montoro, cogita-se da desativação do
Complexo Carandiru, o que foi retomado pelo Governador Mário Covas. Nos seus primeiros anos, desenvolvia-se um projeto, considerou-se diversas alternativas, houve a possibilidade de se transformar aquela
área num parque, numa área verde, assim como se
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considerou a construção de um shopping center ou
outros aproveitamentos que pudessem inclusive fa cilitar o financiamento da construção de novas unidades. Por outro lado, o Governo estadual pensou que
se ria im por tan te de sa ti var e cons tru ir uni da des me nores. Na verdade, construiu unidades menores como
as que V. Exª propõe e imaginava com isso poder di minuir a população carcerária no Carandiru. Acontece que hou ve, nes ses úl ti mos anos, um au men to mu i to significativo da criminalidade assim como da população carcerária no sistema penitenciário de São Paulo. Por acaso, estou com o último levantamento do
Ministério da Justiça, realizado pelo Departamento
Penitenciário Nacional, que confirma o que V. Exª levantou. No Piauí, há apenas 812 presos, numa população de 2.673.000, o que dá ao Estado do Piauí o
menor número de presos por grupo de cem mil habitantes 30,4 para cada 100 mil habitantes. Muito diferente da si tu a ção de São Pa u lo, onde são 92.460 nos
dois sistemas – prisional e de polícia –, correspondendo a 271 pessoas presas por 100 mil habitantes,
considerada a população de mais de 34 milhões de
pa u lis tas, ou seja, a di fi cul da de está sen do ma i or. Em
especial, há que se notar que, de 1994/1995 para o
ano 2000, o número de roubos mais do que dobrou,
acompanhando o crescimento, por exemplo, do desem pre go em São Pa u lo. As su ges tões de V. Exª são
de grande relevância, mas, ao mesmo tempo, volto a
ressaltar: é importante estarmos atacando com maior
vigor e senso de emergência as causas de tamanha
problemática do aumento da criminalidade no Brasil.
O SR. ALBERTO SILVA (PMDB – PI) – Com
cer te za, Se na dor Edu ar do Su plicy. Agra de ço o apar te
de V. Exª.
Sr. Presidente, termino o meu pronunciamento
apenas dizendo que a minha sugestão ajudaria a re solver o problema imediato do Carandiru. Isso é sim ples, fácil e os recursos se encontram à disposição,
sem perder de vista as considerações do Senador
Eduardo Suplicy. Todos sabemos que o desemprego
e o acú mu lo de po pu la ção em vol ta dos gran des cen tros são res pon sá ve is por tudo isso. No en tan to, para
se chegar a algum lugar, há que se dar o primeiro
passo.
A nossa proposta é no sentido de tirar o Carandiru do noticiário internacional e transformá-lo em
algo diferente, construindo penitenciárias menores e
com tratamento humano. Assistir a cerca de 30 homens dentro de uma cela, formando verdadeiros
monstros, humilha os brasileiros.
Faço essa pro po si ção em nome do meu Par ti do.
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Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Concedo a palavra ao eminente Senador José
Roberto Arruda, Líder do Governo.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB – DF.
Como Líder. Sem revisão do Orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Se na do res, ocu po esta tri bu na ra pi da men te
para prestar contas a este Plenário e ao País.
Há al guns me ses, nós, no Se na do Fe de ral, de po is
de intensa e plural negociação, aprovamos o Fundo de
Universalização das Telecomunicações – Fust. Dizíamos à época que esse Fundo, a ser constituído pela
contribuição das empresas privadas operadoras de telefonia no Brasil, daria ao Estado brasileiro em torno de
R$800 milhões, recursos que seriam utilizados principalmente para a informatização das escolas brasileiras
e para a universalização dos serviços de telecomunicações. O Fust foi aprovado nesta Casa com voto quase
unânime do Senado Federal, inclusive – registro aqui,
Sr. Presidente – com o apoio das oposições.
Cons ti tu í do o Fust, tratou o Go ver no de ope ra cionalizar a sua utilização e, nesta última segunda-feira, o Presidente da República foi a Sinop e lá,
numa escola pública técnica de 2.º grau, inaugurou o
primeiro serviço informatizado nas escolas brasileiras. O que é interessante, Sr. Presidente, é que essa
idéia, que nas ceu no Esta do do Ce a rá, pri me i ro Esta do brasileiro a colocar computador em escola, será
este ano apli ca da em todo o ter ri tó rio na ci o nal. Os nú meros são incríveis: 13.200 escolas brasileiras de en sino médio e ensino técnico terão terminais de computador ligados à Internet, com operação gratuita e
pro fes so res e mo ni to res para tre i nar os alu nos. O que
significa que os alunos de escola pública poderão, lá
no seu estabelecimento de ensino, conectar-se à
Inter net e uti li zar de to dos os ser vi ços da rede mun di al de informações.
Por que isso é importante, Sr. Presidente? Todos os brasileiros temos feito um enorme esforço de
investimentos na educação. Há dez anos, 11% das
crianças entre 7 e 14 anos estavam fora da escola.
Hoje, ape nas 3%. Há dez anos, ape nas 3% dos bra si leiros concluíam o 2.º grau. Esse número subiu para
19%. Mas o investimento em educação leva tempo, e
era preciso alguma política pública que diminuísse a
distância entre esses cidadãos brasileiros que não tiveram acesso à educação e ao novo tempo, o tempo
da informação, o tempo da globalização.
Essas 13.200 escolas li ga das à rede da Inter net
farão com que os brasileiros dos Municípios mais dis tantes, os brasileiros mais pobres, mais humildes te-
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nham aquilo que os filhos da classe média alta têm,
que é o acesso ao computador e à Internet.
A grande realidade é que esse é o atalho – para
usar uma ex pres são bem mi ne i ra, em ho me na gem ao
Senador Francelino Pereira – no caminho da educação. A educação con ven ci o nal tem um ca mi nho lon go
para apresentar resultados e qual é o atalho possível? Informatizar as escolas e trazer a nossa juventude, as nossas crianças, a nossa adolescência ao
mundo do conhecimento e da informação, à possibilidade de entrada no mercado de trabalho informatizado por meio do computador nas escolas. É para isso
que serve o FUST.
Lem bro-me do dia em que vim a esta tri bu na de fender a sua aprovação e da incredulidade de alguns
que, mesmo aprovando-o, se preocupavam com a
sua utilização. Portanto, é com um misto de orgulho e
prazer que venho a esta tribuna pres tar con tas. O Se nado aprovou o FUST – Fun do de Uni ver sa li za ção de
Serviços de Telecomunicações, e, graças a isso,
13.200 es co las bra si le i ras de en si no mé dio em todo o
Brasil terão, este ano, computadores e ligação direta
com a Inter net, e os alu nos po de rão ter to das as in for mações e aces so que os fi lhos de fa mí li as mais abas tadas já têm em suas residências.
O Sr. Francelino Pereira (PFL – MG) – Permite-me V. Exª um aparte?
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB –
DF) – Concedo o aparte a V. Exª.
O Sr. Fran ce li no Pe re i ra (PFL – MG) – Se na dor
José Roberto, permita-me a intimidade da terra natal.
Ouvindo o seu pronunciamento, queria conferir algo
com V. Exª, que, com a responsabilidade de Líder,
acompanha todo o desenvolvimento de cada iniciativa parlamentar ou do Executivo aqui nesta Casa e na
Câmara dos Deputados. Fui o Relator da emenda da
então chamada ”flexibilização das telecomunicações“. Naquele momento, evitei a palavra ”privatização“ porque estávamos dando um salto impressionante entre a nossa concepção, na nossa juventude,
de que as telecomunicações não poderiam nunca ser
privatizadas. Terminamos adotando a privatização.
Conseqüentemente, tive o cuidado de não usar a palavra ”privatização“, e sim a palavra ”flexibilização“.
Naquele momento, e isso está no meu parecer, sintético, elaborado às madrugadas, aqui no meu gabinete, a grande observação que se fazia, observação
quase dramática, de que as empresas privatizadoras
não te ri am in te res se – o que é pró prio da ini ci a ti va pri vada, da iniciativa empresarial – em aten der as po pu -
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la ções aban do na das, as po pu la ções que vi vem numa
tris te za que não tem fim. Essas em pre sas não se in te res sa ri am em le var as li nhas te le fô ni cas, fi xas ou não,
ao Amazonas e até mesmo a algumas cidades do
nosso Estado, Minas Gerais. O FUST (Fundo de Universalização de Serviços de Telecomunicações) surgiu não apenas para atender ao problema da educação. O exemplo de Sinop repercutiu no Brasil inteiro,
e acre di to que até no ex te ri or. Po de mos di zer que, em
matéria de comunicação, nenhum Governo deu um
salto tão grande, tão fantástico como o atual. Pena
que não exista uma comunicação mais clara, uma di vulgação, a fim de que o povo compreenda isso. A
verdade é que não percebo nada, não estou informado - e V. Exª poderia informar - se parte dos recursos
do FUST se ri am, ou es tão sen do, apli ca dos em áre as
de absoluta carência, de população pobre e abandonada, nesse imenso interior do Brasil. É a indagação
que faço, com cuidado, a V. Exª.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB – DF)
– Com muito prazer, Senador Francelino Pereira. A
ação política de V. Exª foi fundamental para que o Brasil permitisse o capital privado no setor de telecomunicações, o que traz resultados muito interessantes nas
próprias telecomunicações, com acesso mais fácil e
barato ao telefone. Mais do que isso, com a injeção de
recursos em investimentos produtivos na economia
bra si le i ra, ge ran do mi lha res e mi lha res de em pre gos. A
economia brasileira não está crescendo 4,2% ao ano
à toa, por mágica. Claro que deve haver um componen te das nos sas ora ções e das ora ções do povo bra sileiro, que tem muita fé em Deus. Mas há trabalho.
São as reformas constitucionais que este Congresso
aprovou. É a modernização do Estado brasileiro, a
modernização da economia, a credibilidade gerada
pela estabilidade econômica que faz com que recursos internacionais sejam aplicados no Brasil e que o
Brasil seja considerado pelos organismos internaciona is hoje o ter ce i ro me lhor país do mun do para in ves timentos pro du ti vos, o que in duz o nos so cres ci men to
e gera empregos. Na área de telecomunicações, V.
Exª ajudou muito com o seu parecer.
O FUST, Senador Francelino, tem exatamente
duas finalidades. A primeira delas é levar o telefone
onde ele, comercialmente, não traz retorno para o ca pital privado. A meta é a seguinte: qualquer aldeia,
qualquer povoado, qualquer conjunto de habitações
que tenha pelo menos 100 pessoas terá telefone públi co. Essa é a meta do FUST em dois anos. Além dis so, com recursos do FUST, o Ministério das Comunicações, do nosso conterrâneo Pimenta da Veiga, e o
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Ministério da Educação, do Ministro Paulo Renato,
numa ação conjunta, estão fazendo uma coisa fantás ti ca, que é co lo car com pu ta dor nas 13.200 es co las
de ensino médio do Brasil. Esse é o ata lho, é isso que
vai fa zer com que to dos es ses in ves ti men tos que têm
sido fe i tos nos úl ti mos anos em edu ca ção pos sam dar
resultado de mais curto prazo. O Presidente inclusive
fez um comentário muito interessante. Sua Excelência chegou na escola e viu que os meninos de 11, 12
e 15 anos, sentados à frente do terminal de computador, entram na Internet com a maior facilidade. Menino chama computador de você; já os seus professores, de uma geração mais ve lha, cha mam o com pu ta dor de vossa excelência, não têm a mesma intimidade. É isso que vai fazer com que essa geração que
está vindo, pós-globalização, pós-informatização, tenha o tal do atalho, porque é impressionante a ri queza de informações existentes na Internet. É impressionante a motivação da criança e do adolescente no
novo tipo de aprendizado. Aquele nosso aprendizado
da sala de aula, do qua dro-negro, o apren di za do con ven ci o nal tem li mi ta ções. E es sas li mi ta ções são quebradas exatamente com o advento da Internet, da informatização das escolas. Essas crianças estão
aprendendo sozinhas. E a grande realidade é que o
sal to, o gap que dão em termos de evolução educacional vai efetivamente mudar o cenário da educação
brasileira. E não tenho dúvidas de que não há outra
saída para o Brasil, a não ser os investimentos maciços que estão sendo feitos, que têm que continuar a
serem feitos na área da educação.
Mas a minha alegria é que a educação convencional leva tempo, a Internet nas escolas agora vai
atalhar esse caminho e fazer com que a sociedade
brasileira possa colher resultados práticos dos investi men tos na edu ca ção, num pra zo mu i to mais cur to. O
ensino à distância, a orientação do ensino via Internet, o ad ven to des se novo mun do, da pos si bi li da de de
uma cri an ça lá do in te ri or do Bra sil vi si tar o Mu seu do
Louvre, o Museu do Prado, e às vezes com uma sen si bi li da de e vi si bi li da de ma i or do que aque les que têm
o privilégio de fazer uma viagem como essa. Aqueles
que podem, por meio da Internet, acessar, por exemplo, esta sessão do Senado, on line. Estarão participando e transformando a democracia representativa
em democracia participativa. Vislumbremos as possibilidades que essa nova geração de brasileiros terá
por meio da Internet. Já somos hoje quatorze milhões
de brasileiros ligados à rede mundial da Internet. A in formatização das escolas fará com que esse número
cresça exponencialmente. A melhor maneira de que-
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brar a desigualdade social é, exatamente, franquear
in for ma ti za ção àque les que não têm re cur sos para ter
um computador em casa.
No Ce a rá, há uma ex pe riên cia mu i to in te res sante. Foram construídas barracas simples, toscas, em
praças públicas. Nestas foram co lo ca dos computadores ligados à Internet para o uso da população de um
modo geral. Iniciativas assim fazem com que o caminho da informatização possa ser percorrido por brasileiros de baixa renda. Pessoas assim poderão entrar
no sis te ma edu ca ci o nal não con ven ci o nal e as cen der
a um nível de emprego superior. Creio que é uma revolução que estamos vivendo.
Registro, para concluir, que quando o Senado
Federal aprovou o FUST foi responsável pelo projeto
que agora sai do papel e ganha as ruas, as escolas
brasileiras.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro
Miranda.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, o acelerado e caótico processo de
urbanização vivido pelo Brasil ao longo das últimas
décadas veio colocar um desafio de proporções monumentais ao seus governantes. Talvez, mais do que
em um desafio, seja apropriado falar em uma situação preocupante, na verdade, mais do que preocupante, uma situação gravíssima e alarmante.
Refiro-me à violenta explosão demográfica que
se observa na periferia de nossas metrópoles, com
suas inevitáveis conseqüências que se traduzem em
criminalidade, desemprego, miséria e péssimas condições de vida.
Com efeito, o processo de migração rumo aos
cen tros ur ba nos teve, no Bra sil, uma di men são e uma
velocidade sem paralelo em qualquer outra parte do
mundo. De uma nação com a ampla maioria de sua
população, nos anos cinqüenta, enraizada na terra,
passamos à condição de um país com taxa de urbanização superior a 80% nos dias de hoje. Num lapso de
apenas quatro lustros, 20 milhões de brasileiros
abandonaram a vida rural e rumaram para as cidades, perseguindo a esperança de uma vida melhor, o
sonho de confortos e oportunidades que, segundo
acreditavam, os aglomerados urbanos haveriam de
lhes oferecer.
É bem verdade que esse colossal êxodo do
campo não foi desmotivado. As transformações na
economia rural, caracterizadas pela crescente con-
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centração da propriedade fundiária e pelo avanço da
mecanização agrícola, fizeram minguar as oportunida des de tra ba lho na interland bra si le i ra. No en tan to,
o sonho de uma vida melhor nas cidades estava des tinado, na grande maioria dos casos, a transformar-se em profunda frustração. Mais do que frustração, o sonho está des ti na do a trans for mar-se em ver dadeiro pesadelo de exclusão social, padecimentos
da per da de iden ti da de cul tu ral e da de sa gre ga ção familiar.
Um dos motivos principais a determinar esses
desastrosos resultados do processo de urbanização
do povo bra si le i ro foi exa ta men te o rit mo com que esse
este ocor reu. Ve ja-se que, em 1970, a po pu la ção ur ba na, pela primeira vez, a rural. Evidentemente, as cidades não conseguiram acompanhar esse ritmo. Não
con se gui ram fa zer face a essa en xur ra da de no vos ha bitantes para os quais era necessário oferecer postos
de trabalho e instalar novos equipamentos urbanos. A
capacidade de geração de riqueza de nossas cidades
não conseguiucorresponder, é óbvio, a uma aflu xo tão
volumosos de novos moradores.
O resultado é esse que hoje se observa nas me trópoles brasileiras, onde as condições de vida se
aproximam do insuportável e só tendem a se agravar
nos próximos anos.
Seja qual for o parâmetro que tomarmos para
analisar a vida em nossas cidades, a avaliação será
péssima. As condições de moradia são deploráveis.
As chan ces de se en con trar uma ati vi da de re mu ne rada den tro da lei são tre men da men te es cas sas. O des lo ca men to no es pa ço ur ba no é pe no so, ca rac te ri za do
pela exasperante lentidão. As condições de saneamento são terríveis. A oferta de serviços públicos de
sa ú de e edu ca ção é mu i tas ve zes in fe ri or à de man da.
A de te ri o ra ção e o aban do no das re giões cen tra is são
deprimentes. A insegurança, o medo são a marca do
cotidiano, o referencial da convivência social.
Ocorre que a área das metrópoles aumentou
muitíssimo nos últimos 30 anos. No caso de São Paulo e Porto Alegre, por exemplo, a mancha urbana que
ocupam ficou cinco vez maior nesse período. Por que
não dizer isso também da minha querida Goiânia,
que, nesse período, cresceu um pouco a mais que as
cidades de São Paulo e Porto Alegre? No entanto, o
grosso dos equipamentos públicos ficou restrito
àque le pe que no nú cleo ori gi nal que de fi nia es sas Capitais nos anos 70. Não se distribuiu pela enorme
mancha urbana que se foi espalhando em volta das
cidades.
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Assim, a realidade que hoje se observa é a dos
bairros de classe média e da elite sendo espremidos
por um cinturão de pobreza e criminalidade que cres ce seis ve zes mais do que a re gião cen tral das me tró poles brasileiras.
Sim. Seis vezes mais! Veja-se que, nos últimos
dez anos, a população das regiõesmetropolitanas de
São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vitória,
Curitiba, Por to Ale gre, Re ci fe, Sal va dor e Go iâ nia saltou de 37 para 42 milhões de habitantes. Esse dado,
por si só, já seria preocupante. Mas o que realmente
causa alarme é a constatação de que, nesse mesmo
período, a taxa de crescimento das periferias dessas
ci da des foi de 30% con tra 5% das re giões mais ri cas.
Ainda pior: essa dinâmica não esta restrita às
regiões metropolitanas; ela também se verifica nas
grandes cidades. Vinte anos atrás, a população que
habitava a periferia das 49 maiores cidades do País
cor res pon dia a um ter ço de sua po pu la ção to tal. Hoje,
equivale a quase a metade dos seus 80 milhões de
habitantes. E daqui a cinco anos será a maioria.
Nesse particular, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, defrontamo-nos com uma particularidade
bra si le i ra no enfrentamento dessa problemática. O in chaço das periferias e a deteriorização das cidades é
um tópico de discussão em âmbito mundial. Trata-se
de um fenômeno que atinge principalmente as megacidades, em especial aquelas localizadas em países
po bres ou em de sen vol vi men to. Cin tu rões de po bre za
em tudo semelhante com os que se vêem no Brasil
podem ser encontrados em Bombaim, na Índia; Jacarta, na Indonésia; ou na Cidade do México. Também nesses lugares, o subúrbio miserável é fruto de
um crescimento desordenado. O que particulariza o
caso brasileiro e o torna mais alarmante é que todas
essas nações que enfrentam o problema convivem
com dois ou três centros ur ba nos aco me ti dos pela expansão acelerada de suas periferias. Já no Brasil, o
drama pode ser constatado em quase 50 cidades ad quirindo, portanto, uma dimensão colossal.
É que, entre os Países pobres de população
numerosa, nenhum possui taxa de urbanização se quer semelhante à brasileira – situada, como já referimos, aci ma de 80%. Nos dois gi gan tes po pu la ci onais do planeta, China e Índia, a população ru ral
eqüivale, respectivamente, a 69% e 72% do total.
São números que justificam plenamente o di ag nósti co dos es pe ci a lis tas, no sen ti do de que a na tu re za
do problema brasileiro é idêntica à dos demais pa íses, mas que sua extensão não encontra paralelo
em parte alguma do mundo.
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Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, como afir mei no início desta fala, nós os governantes brasileiros estamos confrontados com uma situação alarman te e que ca mi nha no sen ti do do pro gres si vo agra vamento. Tra ta-se de uma bom ba re ló gio que está ex plodindo em nossas mãos, a cobrar uma reação ime diata, uma resposta que deveria ter sido dada ontem,
como está a demonstrar o impressionante episódio
da rebelião concertada e simultaneamente deflagrada em quase três dezenas de estabelecimentos pri sionais do Estado de São Paulo no último domingo.
É pre ci so agir de ime di a to, pois o re tros pec to do
pe río do re cen te revela ín di ces as sus ta do res e o prognóstico para o futuro próximo não abre qualquer espaço para otimismo.
As estatísticas mostram, por exemplo, que nos
últimos cinco anos, de 1996 para cá, a renda per ca pita nas cidades médias brasileiras teve acréscimo
da ordem de 3%. Já nas periferias das grandes cidades, contudo, a renda caiu 3%. As taxas de homicídios nas pe ri fe ri as das gran des ci da des, por sua vez, si tuavam-se na casa de 30 por cada 100 mil habitantes
dez anos atrás. Atualmente, em algumas dessas áre as pobres, o índice chega a 150 mortos por 100 mil
ha bi tan tes, taxa si mi lar à ve ri fi ca da na vi zi nha Co lômbia, país, como se sabe, convulsionado pela guerrilha
e pelo poder dos cartéis dos narcotraficantes.
Vale ainda observar que o aumento nos índices
de criminalidade coincidiu com o período de vultosos
investimentos em segurança pública feito em quase
todos os Estados da Federação. Em outras palavras,
os esforços dos governos estaduais para melhor
equipar suas policias com viaturas e armas modernas, para construir presídios, para ampliar os programas de assistência so ci al, não ti ve ram qual quer re flexo no sen ti do da re du ção da cri mi na li da de. Ao con trá rio, manteve-se em ascensão, nada obstante esse
trabalho, mostrando que as periferias estão ficando
mais inchadas, mais violentas e mais pobres.
E a antevisão de um cenário econômico bastante favorável para o país como um todo não aponta
para a melhoria do quadro social na periferia. De
acordo com um estudo publicado pelo economista
Hamilton Tolosa, do Conjunto Universitário Cândido
Mendes, ainda que o Brasil cresça a taxas razoáveis,
de 4% a 5%, du ran te uma dé ca da – si tu a ção que per mitirá a melhoria das desigualdades sociais em todo
o país -, nos grandes centros urbanos e, em particular, nas áreas metropolitanas essas desigualdades
deverão agravar-se consideravelmente. Se esse é o
prognóstico para um cenário econômico favorável,
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pode-se imaginar qual seria a tendência na hipótese
de um quadro recessivo na economia.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, os contras tes en tre a re a li da de no cen tro de nos sas gran des
cidades e em sua periferia são gritantes. Enquanto o
número de homicídios se situa em 14 por cada grupo
de 100 mil ha bi tan tes nas re giões cen tra is, nas pe ri fe rias a taxa sobe para até 150, como eu já havia mencionado. O índice de desemprego vai de 5% para
18%. A parcela de moradias atendida por sistema de
es go to cai de 70% para 30%. A taxa de anal fa be tis mo
salta de 3% para 20%. A renda per capita anual des penca de 15 mil e 300 reais para 2 mil e 600 reais. O
número de leitos hospitalares por grupo de 100 mil
ha bi tan tes cai de 530 para 180. O tem po gas to para ir
de casa ao trabalho passa de 40 minutos para 2 horas. A fração do salário despendida em alimentação
salta de 15% para 30%.
Nas ruas das periferias não há calçamento. Os
moradoresconvivem com o bar ro no pe río do chu vo so
e com a poeira na época da seca. Os bairros lá localizados não possuem hospital nem dentista. Em boa
parte das ca sas, a água en ca na da e o es go to são ob tidos apenas com ligação clandestina, de forma que,
em muitos casos, os detritos correm a céu aberto.
Praças e áreas verdes são raridades. Como não há
coleta de lixo, os moradores servem-se dos rios, vivendo, conseqüentemente, num ambiente poluído e
infecto. O policiamento é quase inexistente, as taxas
de criminalidade são astronômicas, as chacinas são
freqüentes e os chefes do tráfico de drogas impõem
sua própria lei.
Isso acon te ce tam bém per to de nós, no Entor no
de Brasília.
Tra ta-se de um qua dro de igual da de que não po demos admitir que venha agravar-se. Até mesmo por que hoje a deterioração das condições de vida nas
periferias já se reflete de forma muito intensa nas regiões centrais da cidade. As regiões mais abastadas
das me tró po les es tão co nhe cen do de per to o im pac to
do contato com a miséria. A carência de assistência
médico-hospitalar na periferia faz com que as unidades de saúde mais centrais vi vam lo ta das. Mu i tas das
vilas de periferia se situam em áreas de mananciais,
que alimentam rios e represas usadas para captação
de água. Isso quando bairros populares não surgem
diretamente em torno das represas urbanas. O sentimento de pânico, até alguns anos atrás exclusivo dos
moradores de águas populares, é agora sentido nas
áreas mais ricas das grandes cidades, muito embora
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a criminalidade continue a ser muito mais acentuada
nos bairros pobres.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a explosão demográfica em nossas metrópoles representa
uma verdadeira tragédia social, uma ameaça concreta ao futuro do Brasil. Não se trata de um problema
dos respectivos prefeitos. É um problema a ser enfrentado por toda a Nação.
Algo precisa ser feito, muita além das iniciativa
valiosas e bem-vindas de indivíduos e organizações
que se empenham em trabalho de cunho assistencial
nas periferias das nossas metrópoles. O combate eficaz à miséria exige uma ação consistente e determinada por parte do Estado. Precisamos conhecer as
experiências em sucedidas já implementadas aqui e
no exterior para reproduzi-las pelo País afora.
No que tan ge ao com ba te à cri mi na li da de na periferia, uma iniciativa que tem se mostrado eficaz é o
chamado policiamento comunitário, já adotado em
mais de cem cidades. O cerne do sistema está na
idéia de que as mesmas equipes de policiais façam
sempre a ronda no bairro, viabilizando assim o estabelecimento de um vínculo mais próximo e sólido en tre moradores e agentes da segurança pública. Dentro desse mesmo espírito, os policiais discutem diretamente com a comunidade seus principais problemas de segurança. Em São Paulo, a adoção do sistema de policiamento comunitário levou a uma redução
do índice de roubos de 49% para 33%. Em Belo Horizonte, permitiu uma diminuição de 6% nas tentativas
de homicídio.
Numa perspectiva mais geral, contudo, o que
importa é envidar todos os esforços para frear o processo de periferização. Para isso, talvez possamos
aprender alguma coisa com a experiência da cidade
de Londres. No final da década de 40, ameaçada por
um processo de expansão muito veloz, a cidade re agiu com a criação de um cinturão verde de produção
agrícola a sua volta. A faixa de plantação funcionou
como uma barreira vegetal.
Além de frear o crescimento, urge adotar outras
medidas tendentes a mitigar os problemas já cristalizados. Os moradores de construções irregulares em
áreas de ris co ali men tam a es pe ran ça de que o po der
pú bli co ve nha em seu res ga te. E a ra zão lhes as sis te,
pois, na medida em que são titulares dos direitos ine rentes à cidadania tanto quanto nós, compete ao
Estado prover sua segurança, resgatá-los da situação de perigo permanente em que vivem.
No que concerne à melhoria da qualidade de
vida nos bairros populares, podem-se aproveitar inú-
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meras experiências de eficácia já comprovada, como
a formação de consórcio entre Prefeituras para otimizar a utilização dos recursos pú bli cos. A re cons tru ção
de alguns bairros, embora dispendiosa, é, às vezes,
indispensável, como no caso daqueles localizados
em áre as de ris co. Tam bém o in ves ti men to na ur ba nização de bairros periféricos tem trazido resultados
positivos.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é preciso
insistir na afirmação de que estamos a braços com
problemas de dimensões colossais. O inchaço da pe riferia das nossas metrópoles constitui uma situação
dramática que envolve o aumento vertiginoso da criminalidade. O de sem pre go de vas tos con tin gen tes de
mão-de-obra, a miséria em massa e a desagregação
social. Nosso compromisso com o fu tu ro do Bra sil co bra a união de todos no esforço coletivo para enfrentar esse portentoso desafio.
Nenhum de nós pode se furtar a essa responsabilidade. A nós, legisladores, incumbe o dever de dar
prioridade máxima à tramitação do projeto de lei que
cria o Esta tu to das Ci da des. Apro va do nes ta Casa em
1990, o Projeto de Lei do Senado nº 181/89, que regulamenta o art. 182 da ConstituiçãoFederal, fixando
di re tri zes ge ra is da po lí ti ca ur ba na, tra mi ta há mais de
dez anos na Câ ma ra Fe de ral Fa ze mos, por tan to, nosso apelo aos ilustres Senhores Deputados Federais
para que devolvam com a máxima brevidade o Projeto a esta Casa. E a nossos Pares nesta Câmara Alta
apelamos para que, uma vez recebido o projeto, con fi ra mos a sua tra mi ta ção a ur gên cia cor res pon den te à
gravidade da situação que se observa em nossas
grandes cidades.
Entre tan to, nos so ape lo mais ve e men te di ri gi-se
a Sua Excelência o Senhor Presidente da República.
O Presidente Fernando Henrique Cardoso precisa
compreender que não é admissível que um País com
a pro ble má ti ca da gra vi da de que se ob ser va no Bra sil
permaneça desprovido de uma política urbana definida. É mais do que urgente, é emergencial a definição
de uma linha de política urbana para este País.
Como já mostramos, a deterioração da situação
em nossas metrópoles e grandes cidades está chegando a um ponto em que passa a representar uma
ameaça à integridade da Nação. Cabe, portanto, ao
Presidente da República exercer não apenas seu pa pel enquanto Chefe de Governo, mas também seu
papel enquanto Chefe de Estado. A própria segurança da Nação está em jogo. Portanto, incumbe ao Pre sidente da República exercer a liderança inerente ao
cargo, para que possamos, num esforço conjunto,
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resgatar as condições mínimas de existência em nos sas cidades.
Do Presidente da República esperamos, desde
logo, que mobilize sua base de sustentação no Parlamen to para ace le rar a tra mi ta ção do pro je to de lei que
institui o Estatuto das Cidades. De fi ni das as di re tri zes
gerais da política de desenvolvimento urbano para
todo o País, estaremos muito melhor aparelhados
para enfrentar as terríveis mazelas que se observam
em nossas cidades, para regular a ocupação e o parce la men to do solo, para com ba ter a es pe cu la ção com
relação à propriedade predial e territorial, para definir
as linhas mestras de uma política habitacional viável
e conseqüente, para garantir a preservação dos mananciais e para assegurar as condições de locomoção no espaço urbano para todos os cidadãos.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, encerro,
portanto, minha fala com esse apelo veemente, que se
di ri ge ao con jun to da so ci e da de bra si le i ra, aos me i os de
comunicação, às instituições científicas e educacionais,
ao Congresso Nacional e, primeiramente, ao Presidente da República: vamos salvar as nossas grandes cidades! Vamos dar carinho aos nossos irmãos que moram
nas periferias! Vamos salvar o Brasil!
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Concedo a palavra ao eminente Senador Arlindo Porto.
O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG. Como Lí der. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, estou, hoje, nesta tribuna
para, além de ressaltar a honraria que me coube de
disputar as eleições para a escolha do Presidente do
Senado Federal, agradecer o apoio que recebi dos
Srs. Senadores e das Srªs Senadoras que acreditaram na minha proposta de candidato de conciliação,
de entendimento e de união em torno da valorização
e fortalecimento desta Casa.
Disse – e continuo afirmando – que não me coloquei contra qualquer outra candidatura, tendo apenas proposto que poderíamos buscar caminhos que
atendessem ao que es pe ra va de nós uma gran de par cela do povo brasileiro, o qual estava atento aos nossos passos e na eleição que se avizinhava.
Consciente da responsabilidade de candidato,
ofe re ci o meu nome como pro pos ta de equi lí brio en tre
for ças an ta gô ni cas e con sul tei os Co le gas Se na do res
e Senadoras com moderação, buscando mais sensibilizar do que pedir votos, em atendimento à minha
consciência cívica, ao amor à democracia, à liberdade e ao Bra sil, pre di ca dos que nor te i am o Se na do Fe-
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deral, símbolo da preservação e garantia do pacto fe derativo – espelho do nosso País.
Ao bus car, como pro pos ta ofe re ci da aos nos sos
Colegas do Senado Federal, valorizar a atividade po lítica com ética, com fidelidade a princípios fundamen ta is, ofe re ci ao jul ga men to de cada um e de to dos
os Se na do res e Se na do ras a mi nha vida pú bli ca, que
se iniciou na prefeitura de minha cidade natal, Patos
de Mi nas – ci da de-pólo re gi o nal e 12.ª no ranking po pulacional do Estado -, de onde saí com índice de
aprovação de 97% da população, conforme pesquisa
realizada pelo Insti tu to Vox Po pu li. Depois, elegi-me
Vi ce-Governador de Mi nas Ge ra is, quan do tive a hon ra de formar chapa e governar com Hélio Garcia, um
dos melhores governadores da história mineira, um
político ímpar, um líder como poucos e um amigo fra terno. Nesse período, fui Se cre tá rio de Esta do do Tra balho e Ação Social e, por delegação, coordenador
po lí ti co do Go ver no, quan do co nhe ci e me tor nei ami go de alguns dos atuais Colegas Senadores, então
Governadores de Estado. Em 1994, fui eleito Se nador, com cerca de 1,5 milhão de votos e, dois anos
mais tarde, ocupei o cargo de Ministro de Estado de
Agricultura e do Abastecimento do Governo Fernando Henrique Cardoso.
Com o apoio do Partido da Frente Liberal, PFL,
e do Partido Progressista Brasileiro, PPB, o meu PTB
pode lançar candidato à Presidência do Senado,
quando 28 dos 81 votos foram a mim destinados 35
% do total, proporção que se dobrou na Bancada mineira, onde dois votamos juntos, em torno de Minas
Gerais, com o apoio do Senador Francelino Pereira.
É por isto que estou nesta tribuna: para agradecer aos colegas dos dois Partidos que me apoiaram e
aos que surpreenderam o Senado e o país destinando-me os seus votos porque acreditaram na pregação
que pude fazer, embora tivesse tido menos de 24 horas entre o lançamento de meu nome e as eleições.
O Sr. Hugo Napoleão (PFL – PI) – V. Exª me
concede um aparte?
O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – Ouço,
com muita honra, o aparte de V. Exª.
O Sr. Hugo Napoleão (PFL – PI) – Senador
Arlindo Porto, quero, neste momento, como Líder e
em nome do Partido da Frende Liberal, dizer que foi
indiscutivelmente um passo que o nosso Partido tomou em uníssono ao apoiar a candidatura de V. Exª à
Presidência desta Casa por todos os títulos que tem.
Alguns deles já os enumerou até sem necessidade
porque a Casa e a Na ção, so bre tu do a sua Mi nas Gerais, os conhece. Prefeito da sua boa terra, de Patos
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de Minas, com esse reconhecimento público de quase 100% do eleitorado e da opinião pública, Secretário de Estado, Vice-Governador — e logo de quem —
do Governador Hélio Garcia, de quem tive a honra de
ser colega quando fui Governador, como sempre
digo, do meu querido mas sofrido Piauí. Àquela época era Governador o saudoso e eminente estadista
Tancredo Neves, que, com a sua desincompatibilização para candidatar-se à Presidência da República,
foi sucedido por Hélio Garcia em seu primeiro go verno. Além disso, V. Exª é Senador e foi Ministro de
Estado da Agricultura deste País, um eficientíssimo
Mi nis tro, co nhe ce dor pro fun do dos pro ble mas agrí colas e agrá ri os da nos sa Pá tria. Qu e ro lhe di zer, en tão,
que, pelas suas qualidades pessoais, pela sua comba ti vi da de, pela sua al ti vez, até enal te cen do o fato de
que, lançado 24 horas antes de um pleito, consegue
35% do eleitorado de uma Casa que vota de maneira
consciente, talvez, se tivesse sido lançado há mais
tem po, po de ría mos todos nós tê-lo vis to na Pre si dência. Mas a vida tem seus contornos, a história tem
seus meandros. Nada como um dia após o outro para
ver que esse acontecimento, antes de ter sido um infortúnio, ao contrário, vai demonstrar que será um ali cerce nos futuros e brilhantes anos que hão de vir
para a vida pública de Arlindo Porto, que ama seu
Estado glorioso de Minas Gerais.
O SR. ARLINDO PORTO (PTB MG) – Muito
obrigado, Senador. Agradeço a generosidade das
suas palavras, naturalmente, com a consciência tran qüila de que me coloquei na condição de candidato,
com o apoio importante de V. Exª, do Partido de V.
Exª, mas, sobretudo, querendo mostrar que nesta
Casa deve haver independência, altivez, dignidade. E
assim me co lo quei, sa ben do dos riscos que corria, na
busca não de aventura, mas da consciência tranqüila
que não me fur ta ram ao mo men to que exi gia de nós a
co ra gem. E foi nes se prin cí pio e nes sa con vic ção, que
também V. Exª e os companheiros do PFL usaram,
que ou sei ser can di da to. Agra de ço mu i to a V. Exª pelo
aparte e pelas manifestações generosas.
Sr. Pre si den te, como não pos so iden ti fi car to dos
que em mim votaram, faço este comovido e honrado
agradecimento desta tribuna, aproveitando para ressaltar como foi democrático,disputadíssimo até o último momento e de alto nível o processo eleitoral que
acabou por escolher o no bre Se na dor Ja der Bar ba lho
para a Presidência.
O Senado escolheu o seu novo Presidente atra vés do voto secreto, o voto da razão, o voto da consciência, da independência, sem submissão a nin-
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guém, tal como o povo brasileiro, o cidadão deste
país elege os seus representantes, nos elegeu. Aqui,
apenas um detalhe é importante para ser destacado:
ao con trá rio do ele i tor-cidadão, no Se na do o voto não
é obrigatório.
É necessário dizer que os méritos do processo
precisam ser creditados à Mesa Diretora que, por
quatro anos, administrou esta Casa, sob o comando
firme do Senador Antonio Carlos Magalhães, Presiden te di nâ mi co e de di ca do que, con sa gra do por seus
Pares, foi reeleito para um se gun do man da to para co mandar o Congresso Nacional.
Acre di to que, des ta ele i ção em di an te, o Se na do
Federal estará cada vez mais perto do povo deste
país, das lideranças responsáveis que conduzem os
setores e as corporações mais representativas do
Brasil e aberto à vigilância e fiscalização permanente
da imprensa, dos veículos de comunicação social,
principalmente de po is que a TV Se na do, a Rádio Se nado e o Jornal do Senado escancararam, com absoluto sucesso junto ao público, tudo o que nesta
Casa acontece, diuturnamente.
Como um dos 81 Senadores da Re pú bli ca, continuarei defendendo e lutando para que a harmonia e
a independência dos Poderes seja de fato uma realidade, que o ambiente propício à governabilidade do
país seja mantido e conservado; que a Oposição e as
vozes discordantes sejam sempre garantidas e respeitadas, em nome da democracia que desejamos e
em nome da qual existimos, e que nos façamos respeitar, impondo respeito, como Parlamentares e
como cidadãos que também somos.
Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores,
é tradição em Minas ressaltar que ”damos um boi para
não en trar em bri ga, mas da mos uma bo i a da para dela
não sair“. Tam bém sou as sim, mas para bri gar pela éti ca, pelo regime democrático, pela política exercida
com dignidade, pela lealdade e fidelidade partidárias,
pelo respeito aos contrários, mas tudo com vigor, coragem, ousadia, sabedoria, vontade de trabalhar.
Posso dizer que a minha participação e a minha
vo ta ção ti ve ram a me lhor re cep ti vi da de e apo io pos síveis junto ao povo de meu Estado, que tanto respeito
e admiro, o qual represento aqui, acreditando que repeti atitudes históricas de ilustres coestaduanos que
me antecederam nesta Casa, especialmente o
ex-Senador Ma ga lhães Pin to, que, em 1975, foi o úl ti mo Senador mineiro a presidi-la.
Espero que estejamos juntos no Senado Federal, valorizando e fortalecendo a Mesa Diretora como
órgão colegiado, incentivando e dinamizando a Co-
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missão de Ética e as atividades legislativas do Senado Federal.
Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, estamos
no Parlamento, e ele reclama a instituição de uma
agen da po lí ti ca positiva para nos guiar. O País aguar da a regulamentação da edi ção de me di das pro vi só rias, mais debates que gerem solução para os problemas do dia-a-dia do cidadão, e menos pro je tos de leis
porque leis já as temos em excesso; o que necessitamos é de respeito e cumprimento das que estão em
vi gor, em de fe sa do povo e des te País, com jul ga men tos e en qua dra men to le gal dos que ain da in sis tem em
agir e viver à margem da lei.
Assim, muito obrigado aos Senadores do PFL e
do PPB, agradecimento que faço tam bém aos nos sos
colegas, aos Presidentes Antonio Carlos Magalhães
e Jorge Bornhausen e aos Líderes Hugo Napoleão e
Leomar Quintanilha.
Agra de ço tam bém aos de ma is co le gas Se na dores que me homenagearam com o seu apoio, o que
representou os 28 votos que recebi e a reafirmação
de que ”tudo vale a pena quando a alma não é pequena“, para lembrarmos Fernando Pessoa.
Recordando Gustavo Capanema, mineiro ilustre, Senador e líder dos maiores da Pátria, termino
com frase sua:
Aos políticos, quanto mais prestigiosos
sejam, todo mundo pede coisas, na maior
parte das vezes, impossíveis.
Não é correto, e só traz malquerença, tomar atitude enganosa ou dúbia, deixando que
o tempo traga a quem pede o desengano.
O que é correto, e pode mesmo ser
motivo de gratidão, é logo prometer e providenciar, ou dizer as razões pelas quais o
atendimento não vai ser possível.
É por tudo isso que a luta continua, Sr. Presidente! É por tudo isso que aqui con ti nu a mos con fi an do no
Brasil.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Arlindo Porto, o Sr. Antonio Carlos Valadares, 2º Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Edison Lobão,
1º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Con cedo a palavra ao nobre Senador Jonas Pinheiro.
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT. Pronuncia
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se nadores, o recente embargo dos países do Nafta à
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carne produzida no Brasil gerou uma verdadeira comoção nacional, na qual se envolveram todos os bra sileiros: autoridades, parlamentares, industriais, produtores rurais e a própria população. Todos, com jus ta razão, preocupados com as conseqüências, não
somente financeiras, por causa dos enormes prejuízos que acarretou, como também políticas e sociais,
por causa da imagem do Brasil no Exterior.
Como médico-veterinário e parlamentar, vinculado a um Estado de uma região onde a pecuária tem
expressivo papel na economia, não poderia deixar de
me pronunciar sobre esse tema, e, desta tribuna, associar-me às manifestações de vários dos meus Pares.
Sr. Pre si den te, sem som bra de dú vi da, tra tou-se
de uma medida intempestiva, com suspeitas de que,
por trás dela, estar-se-iam escamoteando medidas
de retaliação comercial com outros interesses ligados, principalmente, à concorrência entre as empresas fabricantes de aviões dos dois países.
Apesar de as autoridades canadenses ar gumentarem que se trata simplesmente de uma medida
de cunho sanitário, com o interesse tão-somente de
resguardar a saúde dos consumidores daquele País,
uma aná li se dos fa tos e, so bre tu do, dos an te ce den tes
dessa resolução enfraquece essa tese. Afi nal, ne nhuma entidade séria e isenta tomaria uma decisão des sa na tu re za e mag ni tu de sem as evi dên ci as que com provassem os riscos, baseadas em documentos e in vestigações meticulosas. Entretanto, os fatos mostram que tal cuidado não ocorreu, tanto que somente
depois de determinado o embargo foi que vieram ao
Brasil as missões técnicas dos países envolvidos
para ave ri guar os ris cos de a car ne bra si le i ra ex por tada estar contaminada.
Tudo nos leva a crer que foi uma de ci são ino portuna e até irresponsável, muito própria desses países
que se dizem parceiros comerciais, defendem a globalização e os mercados comuns, mas, na luta para
am pli ar as suas ven das, im pe dem que os pro du tos de
outros países, também competitivos, coloquem em
risco a economia deles.
Na realidade, esses países são defensores da
política de globalização e de mercados comuns, mas
de mão única. Não hesitam em criar em ba ra ços à entrada de produtos estrangeiros a fim de resguardar o
seu parque produtivo, valendo-se de todos os meios
disponíveis. São países que condenam os subsídios
dos países em desenvolvimento, mas investem enormes mon tan tes de di nhe i ro pú bli co em sub sí di os di retos e indiretos para apo i ar seus pro du to res na ci o na is.
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Quando a competição se acirra por lá, valem-se de
mecanismos de proteção tarifária e de barreiras
não-tarifárias para impedir que outros países desenvolvam sua produção e ganhem novos mercados.
As dificuldades que o Brasil encontra para colocar no mercado dos países desenvolvidos sua produção de suco de laranja, de farelo, de café, de açúcar,
de calçados, de aço, de aviões e, agora, de carnes,
entre tan tos ou tros pro du tos, de mons tram cla ra men te
esses procedimentos injustos e parciais.
Curiosamente, Sr. Presidente, os mesmos países que criam de modo intempestivo, parcial e ir responsável essas barreiras aos produtos bra si le i ros defen dem aber ta men te a im plan ta ção, a to que de ca i xa,
de um mercado comum, no caso específico a Alca –
Área de Livre Comércio das Américas. São os mesmos países que se utilizam de todos os meios para
enfraquecer os mercados regionais dos quais não
participam.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a crise
decorrente da doença da vaca louca trouxe para o
Brasil algumas importantes lições, que não podemos
deixar de assimilar.
A primeira delas é que o Brasil não deve ter nenhuma pressa em consolidar sua adesão à chamada
Alca. A experiência mostrou que as relações entre os
países não es tão su fi ci en te men te ma du ras e equi li bradas. Por isso, defendo abertamente que a adesão do
Brasil não deva ocorrer em prazos preestabelecidos,
mas somente após a concretização das negociações
entre os países envolvidos, desde que os interesses
brasileiros estejam devidamente resguardados.
A segunda lição é que o Brasil não pode ceder a
pressões de outros países que não adotem posturas
transparentes e compatíveis com a política de livre
mer ca do. Se a ba ta lha se des lo ca no cam po co mer ci al, te mos o de ver de ado tar me di das se ve ras tam bém
no campo comercial. Afinal, o Brasil não é mais um
mercado desprezível no contexto internacional e, por
isso, não pode ficar submisso a interesses de outros
países, em detrimento dos da nossa população.
Nesse particular, quero manifestar meu integral
apoio ao Ministério da Agricultura e ao Ministério das
Relações Exteriores e parabenizá-los na pessoa de
seus Ministros, sobretudo o Ministro Pratini de Moraes, o qual vem acompanhando essa crise de perto,
sempre se manifestando de maneira corajosa e patriótica. O Ministro, com suas posições claras, sem
subterfúgios e sem intimidação, demonstra que está
comprometido com os interesses do setor pecuário
brasileiro e com o País.
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A terceira lição que devemos aprender é que,
mesmo que não tenhamos o risco da do en ça da vaca
louca no Brasil, o rebanho nacional precisa sempre
de um cuidado especial. Temos o risco constante de
outras doenças que, ape sar de não tão gra ves, me re cem atenção especial das autoridades públicas, já
que infernizam a pecuária brasileira, impedem a expan são das ex por ta ções e com pro me tem a qua li da de
da car ne no mer ca do. Re por to-me so bre tu do à bru celo se, à tu ber cu lo se, à ra i va, à cis ti cer co se e à fe bre af tosa, que só acontecem em decorrência do desleixo
de alguns pecuaristas ou da falta de estrutura dos órgãos públicos de sanidade e de apoio à produção.
Essas moléstias, além de provocarem prejuízos aos
produtores e ao País, estimados em cerca de R$200
milhões por ano, constituem séria ameaça ao rebanho nacional e à saúde da população.
Nesse caso, é preciso não esquecer que os riscos não se restringem exclusivamente à doença da
vaca lou ca. Por isso, é pri o ri tá rio que o Go ver no Fe de ral dê maior atenção à estruturação e ao fortalecimento do serviço de sanidade e de apoio à produção
do Mi nis té rio da Agri cul tu ra, so bre tu do alo can do para
eles maiores recursos para que possam aprimorar
suas atividades e executá-las de maneira integrada
com os governos estaduais e municipais.
Se não atentarmos para esse ponto, depois não
nos restará senão ”chorar sobre o leite derramado“,
pois não po de re mos cor rer atrás do pre ju í zo. Essa é a
nossa tarefa no momento, é a tarefa do Brasil.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, vejo que
o Brasil amadureceu bastante com esse acontecimento. Vamos, portanto, tirar as lições da crise, adotar as
medidas adequadas, para que não sejamos surpreendidos por outras decisões intempestivas e irresponsáveis como essa recentemente adotada pelo Canadá.
Sr. Presidente, faço parte, juntamente com os
Senadores Osmar Dias e Iris Rezende, de uma comissão que deveria ou deverá ir ao Canadá para tratar desse assunto com o Parlamento e a sociedade
canadenses. Entretanto, como as comissões do Canadá, dos Estados Unidos e do México estiveram no
Brasil, fazendo levantamento das nossas condições,
estamos aguardando que o relatório seja divulgado
para que tomemos, neste Parlamento, a decisão de
fazer ou não a viagem ao Canadá.
Sr. Presidente, são es sas as con si de ra ções que
gostaria de fazer sobre o mal da vaca louca, agradecendo àqueles que estão participando desse encontro.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Con cedo a pa la vra à úl ti ma ora do ra ins cri ta, Se na do ra He loísa Helena.
A SRª HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL. Pro nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, em fun ção do
horário e de uma audiência de que tenho que participar, abro mão do meu pronunciamento, deixando
para fazê-lo amanhã. Trata-se de um pro nun ci a men to
muito simples, que tenta mostrar a atualidade desta
era de Internet, globalização, computadores, decifração de código genético, e também da época de um
pronunciamento bem antigo, de 1655, mas bastante
atu al, do Pa dre Antô nio Vi e i ra que tra ta do Ser mão do
Bom La drão, re fe rin do-se ao la drão po bre e ao la drão
rico. Talvez seja importante abordar o assunto neste
momento em que discutimos Carandiru, Congresso
Nacional e Governo Federal.
Agradeço a atenção de V. Exª, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O Sr. Se nador João Alberto Souza, a Sra Senadora Maria do
Carmo Alves e o Sr. Senador Sérgio Machado enviaram discursos à Mesa para serem publicados, na forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR JOÃO ALBERTO SOUZA (PMDB – MA) –
Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, a imprensa há
certo tempo vem proporcionado farta matéria sobre a
violência em curso no País. Concomitantemente, são
abundantes as considerações sobre o papel do Esta do no que diz respeito a essa questão
As manchetes dos jornais traduzem medo, angústia, desesperança, e uma desoladora sensação
de limite e impotência. As cadeias são denominadas
de ”república dos presos“, para caracterizar a capacidade de organização intra e extra muros dos detentos, para agi rem con tra o Esta do e as pes so as. A ar ro gância dos presos chega ao ní vel do de bo che di re ci onado à estrutura prisional e à capacidade de controle
das for ças da or dem, ma te ri a li za do em afir ma ções do
tipo ”vou virar o sistema“, feita por líder de facção. Se gundo a opinião de O Globo de 20 de fevereiro, ”Fre qüentemente o poder atrás das grades é espelho do
poder nas ruas: ora os comandos internos são sucursais das quadrilhas de traficantes e assaltantes, ora
se ri am mais bem de fi ni dos como go ver nos no exí lio“.
Os acontecimentos que marcaram o último final
de semana no Estado de São Paulo são reveladores:
nada menos do que 27 presídios se rebelaram simultaneamente. Uma demonstração de força nunca vista
anteriormente, exibida para deixar claro que o contro-
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le dos presídios brasileiros não está nas mãos do
Estado. Está, sim, sob o comando dos presos.
O resultado é evidente: os presos constituem
um exér ci to mu i to bem ar ti cu la do. Fi nan ci a dos por assaltantes de bancos e traficantes de drogas, os líderes têm grande poder de comunicação entre si, mantendo contato e organizando ações de dentro das ce las, por meio de ce lu la res. Na ex pres são do ad vo ga do
criminalista Luiz Eduardo Greenhalgh, ”os celulares
são instrumentos indutores da criminalidade. Um instrumento tecnológico avançado aliado ao crime“. Os
epi só di os de São Pa u lo ”de i xam cla ro – con ti nua Gre enhalgh – que os órgãos de segurança pública no
Brasil fracassaram. A pujança do poderio dos presos
está mais do que demonstrada“, conclui.
De minha parte, devo informar que a questão
dos celulares no interior dos presídios me vem preocupando há al gum tem po. Tan to é ver da de que, no dia
22 de novembro passado, encaminhei à Consultoria
Legislativa do Senado Federal solicitação de projeto
de lei proibindo a disponibilidade e o uso desse meio
de comunicação por detentos. Espero encaminhá-lo
ao Senado Federal nos próximos dias.
Por sua vez, segundo ainda Greenhalgh, o Brasil tem ”uma das mais obsoletas legislações do mundo. E um sistema penitenciário podre, também obsoleto, medieval, precário, corrupto e corruptor, que deveria ser destruído“.
O re sul ta do des sa si tu a ção é o au men to da des crença da população em referência à capacidade do
poder público de enfrentar o problema, com a conseqüência da mu dan ça de há bi tos das pes so as: pre o cupadas, tomam iniciativas de autodefesa. Armam-se.
Mais descrença ainda se instala no ânimo dos
cidadãos quando os próprios poderes constituídos
padecem de desentendimentos quanto à interpretação das leis e quanto ao trato a dar aos criminosos.
Não sou adepto da brutalidade contra o preso. O
Estado tem a obrigação de tratá-lo respeitando a dig nidade da pessoa humana. Mas o criminoso deve en ten der que a pri são faz par te do jogo, é a de sem bo ca dura da opção pela delinqüência e jamais poder ser
um lugar bom para lá ficar.
Há um excesso de armas em poder da população, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res. Nada jus ti fi ca a fa ci li da de com que as ar mas cir cu lam no Bra sil.
Tramita no Congresso Nacional projeto do Governo no sentido de proibir a venda de armas. Pressões de toda ordem, visões diferenciadas e contraditórias, no entanto, amarram-no em discussões inter-

FEVEREIRO 2001

mináveis, enquanto o País se apavora por não ver
ação concreta para conter a violência.
Segundo estatísticas informais, existiriam no
Brasil vinte milhões de armas de fogo em situação irregular e um milhão e meio legalmente registradas.
Estatisticamente, 60% dos crimes em nosso País
ocorrem por motivos fúteis, perpetrados com armas.
Literalmente, uma insensatez!
Razão tem Rachel de Queiroz quando acoima
os governos de faltarem com a sinceridade ao permitir a fabricação livre de revólveres e pistolas, ”armas
que só servem para uma pes soa ma tar ou tra“. ”Como
acreditar – afirma a escritora – na sinceridadedesses
mesmos governos ao combaterem o crime, se é o
próprio governo que per mi te a fa bri ca ção, a ven da e a
licença de porte a todas essas classes de armas cuja
finalidade única é, repito, matar gente?“.
No âmbito do sistema penitenciário nacional, o
País também tem que estruturar uma política de formação e acompanhamento adequados dos recursos
humanos encarregados da gerência das prisões. As
ações dos agen tes do Esta do nas pri sões não po dem
restringir-se, como em grande parte acontece, à con dução e acompanhamento apenas burocráticos dos
problemas. Esses agentes necessitam ser bem formados, acompanhados e atualizados, para evitar as
ligações espúrias entre eles e os presos. Sem uma
formação específica e suficiente, sem acompanhamento, sem avaliação processual, é inevitável que a
corrupção se instale e apodreça o sistema.
A gravidade dos acontecimentos poderia ter
provocado verdadeira tragédia. Cabe nesse particular
sublinhar o resultado positivo da intervenção das forças da ordem. Apesar das mortes havidas, predominou a energia cabível sobre a violência irracional e
gratuita. No entanto, fica aberta a lição: sempre que a
ausência ou a ineficácia dos mecanismos do Estado
abrem oportunidades, as organizações marginais
ocupam o espaço e perpetram barbaridades. É obrigação primordial do Estado viabilizar a convivência
humana, evitando que o ser humano em sociedade
efetive o terrível programa do homo hominis lupus.
Muito obrigado.
A SRª. MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, gostaria de
re gis trar pe ran te esta Casa a re a li za ção de um even to
que considerei da maior importância no Estado de
Sergipe, em termos de contribuição para a História e
para os ramos das ciências que estudam a evolução
da espécie hu ma na, es pe ci al men te a Arque o lo gia e a
Antropologia.
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No último dia 16 do corrente mês, no meio da
ressequida vegetação da caatinga, na moderna sede
do Museu de Arqueologia de Xingó, inaugurada em
abril do ano passado, nas proximidades da grande hi drelétrica de mesmo nome, foi assinado um Contrato
de Patrocínio ao Plano de Consolidação do referido
Museu entre a Universidade Federal de Sergipe, que
o ide a li zou, e a Pe tro bras, para vi a bi li zar a con ti nu i dade das pesquisas que já resultaram na catalogação
de um enor me acer vo de pe ças lí ti cas, ce râ mi cas, es queletos humanos, fósseis e restos de fauna e flora,
além da de mar ca ção de 130 sí ti os ar que o ló gi cos com
pinturas rupestres, dos quais cinco se encontram organizados para visitação pública.
No Museu de Arqueologia de Xingó, instituído
pela Universidade Federal de Sergipe, com o patrocínio inicial da própria Petrobras, da Chesf, da Sudene
e do CNPq, vem funcionando uma unidade permanente de exposição do seu acervo, cujo processo de
identificação da idade dos objetos e demais achados
arqueológicos conta com a colaboração do Departamento de Física da Universidade.
A Prefeitura de Canindé do São Francisco, Município onde se localiza o referido Museu, tem prestado grande colaboração no entrosamento da comunidade com o Museu, que vem estimulando o desenvolvimento de projetos relacionados com o turismo e a conscientização da comunidade na preservação do precioso acervo que continua reunindo peças desde o processo de salvamento arqueológico,
iniciado em 1988, e também com a inundação do reservatório da Hidrelétrica de Xingó.
Ainda no primeiro semestre deste ano, a Universidade Federal de Sergipe, através do seu Núcleo de Pós-Graduação, promoverá Cursos de Mestrado voltados para pesquisadores em Arqueologia,
capacitando, assim, recursos humanos para a continuidade dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos.
Uma obra como a construção da Hidrelétrica
de Xingó, considerada a maior obra de engenharia
realizada por brasileiros neste final de século, em
que houve uma imensa movimentação de terras, situada no Rio São Francisco, berço de várias tribos
primitivas e pré-históricas, esta obra ficaria in completa sem o cuidado que se teve na preservação
dos achados arqueológicos.
Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é com grande entusiasmo que registro esse
acontecimento por tratar-se de assunto de grande
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importância como contribuição da nossa Universidade Federal para a História e para as Ciências relacionadas ao estudo homem e do seu meio, em especial o homem brasileiro e o homem nordestino.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigada.
O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB – CE) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Brasil parou
nos últimos dias para assistir, estarrecido, pelos meios de comunicação, a mais um drama, fruto da falência de nosso modelo urbano e reflexo de problemas sociais. Os episódios que culminaram em mortes, reféns e a declaração da chamada ”República
de Presos“ no último fim de semana revelam que a
situação do Sistema Penitenciário Nacional é preocupante.
De acordo com o último levantamento elaborado pelo Conselho Nacional de Política Criminal e
Penitenciária do Ministério da Justiça, cerca de 40%
dos presos encontram-se fora dos sistemas penitenciários estaduais. Este é certamente o mais grave
problema do sistema penitenciário brasileiro: a completa escassez de vagas que obriga milhares de
presos, muitos já condenados, até mesmo nos regimes semi-aberto e aberto, a conviverem em condições reconhecidamente aviltantes em xadrezes de
delegacias policiais, com muita freqüência, revezando-se para dormir.
Reconhecemos que o Ministério da Justiça
vem desenvolvendo esforços no sentido de prover
os Estados de recursos na geração de vagas nos
sistemas penitenciários, o que todavia, ainda é muito pouco, face à dramática situação verificada.
É por tudo isto que, embora admitindo a necessidade de construção de algumas unidades pri sionais em curto espaço de tempo, de forma a proporcionar um cumprimento de pena mais digno e humano, considera-se, hoje, que é preciso buscar outro tipo de solução para a crise do sistema penitenciário brasileiro.
Cada vez mais as prisões devem ser destinadas ao abrigo do infrator violento e perigoso, que se
constitui em ameaça concreta ao convívio social,
aliás como preconiza o Programa Nacional de Direitos Humanos do Governo Fernando Henrique Cardoso. Aqueles que cometem crimes de menor gravidade e sem características violentas devem ser punidos com penas restritivas de direitos – as chamadas “penas alternativas”, ainda muito pouco utiliza-
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das neste País, como demonstram os resultados de
censo recente do Governo Federal.
Reservando as prisões para os criminosos violentos e perigosos, os recursos gerados pelo esforço comum dos cidadãos brasileiros poderão ser empregados naquelas áreas que, de fato, contribuem
para a redução da criminalidade. São os investimentos em educação, saúde, moradia popular, profissionalização da força de trabalho e geração de empregos, principalmente, que podem alterar o quadro de
insegurança vivido nas grandes cidades brasileiras,
devido aos altos índices de criminalidade.
Nestas prisões, a reeducação deveria ser feita
através da implantação de frentes de trabalho, não
somente para retirar os apenados da ociosidade,
mas também abrindo efetiva possibilidade de inserção futura na sociedade, através da profissionalização e perspectiva de emprego digno.
No final de junho do ano passado, o Presidente Fernando Henrique Cardoso anunciava o Plano
Nacional de Segurança Pública, que prevê investimentos de R$3 bilhões no combate à violência até
2002. Os recursos irão complementar as ações dos
Governos Estaduais e vão ampliar a ação direta do
Governo Federal no que diz respeito ao combate às
drogas, ao controle das fronteiras e ao tráfico de armas – problemas ligados de várias maneiras ao colapso do Sistema Penitenciário.
Temos de aperfeiçoar o sistema de segurança
pública brasileiro, por meio de propostas que integrem políticas de segurança, políticas sociais e
ações comunitárias, de forma a reprimir e prevenir o
crime e reduzir a impunidade, aumentando a segurança e a tranqüilidade do cidadão brasileiro.
Nesse sentido, é importante ressaltar que a
ênfase em alguns compromissos de segurança propriamente ditos, não reduz a importância dos compromissos relativos a Políticas Sociais e Ações Comunitárias, em face de sua importância para que, de
fato, um novo patamar de segurança pública para o
País seja alcançado.
A solução para a complexa e desafiadora
questão da segurança exige o efetivo envolvimento
de diferentes órgãos governamentais em todos os
níveis, entidades privadas e, principalmente, sociedade civil. Precisamos buscar, com o estabelecimento de medidas integradas, uma melhoria da atuação dos órgãos e instituições voltadas à segurança
pública em nosso País, permitindo-lhes trabalhar segundo um enfoque de mútua colaboração.
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O debate sobre a crise do Sistema Penitenciário passa, atualmente, sobre a questão da força de
trabalho e seu modelo para as prisões. Hoje, nas
penitenciárias paulistas, por exemplo, quase 40%
dos internos se mantêm ociosos, 27% se ocupam
com serviços internos das unidades e 33% têm atividade remunerada.
É bom saber que mais da metade dos presidiários têm alguma atividade. Mas a situação está
longe do ideal. Quando o assunto é trabalho, os próprios detentos citam, corriqueiramente, o velho dito
”mente vazia, moradia do diabo“.
Então, por que ainda há tantos presos ociosos? As iniciativas que visam elevar o percentual de
presos nas linhas de produção esbarram principalmente no modo de se pensar o preso e o sistema
carcerário no Brasil.
Nós, Parlamentares, devemos lutar para implementar soluções já conhecidas mas que parecem,
às vezes, esquecidas nas prateleiras da burocracia
por vários Governos Estaduais.
Entre as saídas para a crise atual, poderia
mencionar a Intensificação do Policiamento Integrado; a Saturação da ação policial em Áreas Críticas;
um Mutirão para Cumprimento dos Mandados de
Prisão; a realização de Missões Especiais de Patrulhamento Integrado; o estímulo à criação de Grupos
Especiais Anti-Seqüestros; o incentivo às Guardas
Municipais desmilitarizadas e desvinculadas da força policial; o Combate à Violência como Prioridade
também do Município.
E, mais importante talvez que tudo isso, o estímulo a Estratégias Comunitárias, como debates promovidos pelas Polícias estaduais e a abertura de canais permanentes de diálogo com as lideranças e os
movimentos comunitários legítimos, especialmente
aqueles organizados em periferias e favelas de grandes cen tros ur ba nos, com o pro pó si to de cons tru ir ali anças capazes de, ao mesmo tempo, mudar o comportamento da Polícia em relação a essas populações e combater o crime, livrando essas comunidades do poder dos marginais e dos falsos benefícios
dos bandidos. Além disso, seria altamente recomendável o investimento em organização e gestão comunitária e na aliança entre os movimentos sociais e a
escola.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
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trabalhos, lembrando as Srªs e aos Srs. Senadores
que constará da sessão deliberativa ordinária de
amanhã, a realizar-se às 10 horas, a seguinte:

ORDEM DO DIA
–1–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 155, DE 2000
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to Legislativo nº 155, de 2000 (nº 360/99, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Cultural e de Comunicação Comunitária
de Carambeí a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Carambeí, Estado do Paraná,
tendo
Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.095, de 2000, da Co missão de Educação, Relator: Senador Osmar Dias.

–2–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 179, DE 2000
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to Legislativo nº 179, de 2000 (nº 378/99, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Beneficente e Cultural Comunitária de
Carmo do Paranaíba a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Carmo do Paranaíba,
Estado de Minas Gerais, tendo
Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.180, de 2000, da Co missão de Educação, Relator: Senador Francelino
Pereira.

–3–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 188, DE 2000
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to Legislativo nº 188, de 2000 (nº 379/99, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária de Desenvolvimento Artís tico, Cultural, Informativo e Social de Comodoro-MT a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Comodoro, Estado de Mato Grosso, tendo
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Parecer favorável, sob nº 1.102, de 2000, da Comissão de Edu ca ção,Re la tor:Se na dor Jo nasPi nheiro.
– 4–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 207, DE 2000
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo nº 207, de 2000 (nº 436/2000, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação de Amigos e Mo ra do res de Bras nor te – AAMB a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Brasnorte, Estado de Mato Grosso, tendo
Parecer favorável, sob nº 1.107, de 2000, da Comissão de Edu ca ção,Re la tor:Se na dor Jo nasPi nheiro.
– 5–
REQUERIMENTO Nº 666, DE 2000
Votação, em turno único, do Requerimento nº
666, de 2000, da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania,solicitando a tramitação conjunta dos Pro jetos de Lei do Senado nºs 222, de 1999, e 186, de
2000, por regularem a mesma matéria.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Está en cerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 23
minutos.)

––––––––––––

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE
DO SENADO FEDERAL, SENADOR
JADER BARBALHO
21-2-2001
Quarta-feira

14h30 – Sessão Deliberativa Ordinária do Senado
Federal
17h – Deputado Paulo Rocha acompanhado do
Prefeito de Belém, Senhor Edmilson
Rodrigues
17h30 – Reunião da Bancada do PMDB, Gabinete
da Liderança do PMDB
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Ata da 5ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 22 de fevereiro de 2001
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
Presidência dos Srs. Jader Barbalho, Edison Lobão
Antonio Carlos Valadares e Mozarildo Cavalcanti
ÀS 10 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:
Álvaro Dias – Antero Paes de Barros – Antonio
Carlos Valadares – Arlindo Porto – Bello Parga – Bernardo Cabral – Carlos Bezerra – Carlos Patrocínio –
Carlos Wil son – Ca sil do Mal da ner – Djal ma Bes sa – Edison Lobão – Eduardo Matarazzo Suplicy – Eduardo Sique i ra Cam pos – Emí lia Fer nan des – Fer nan do Ma tu salém – Francelino Pe re i ra – Fre i tas Neto – Ge ral do Althoff
– Geraldo Cândido – Geraldo Melo – Gerson Camata –
Gilberto Mestrinho – Gilvam Borges – Heloísa Helena –
Hugo Napoleão – Jader Barbalho – Jefferson Peres –
João Alberto Souza – José Agripino – José Alencar –
José Eduardo Dutra – José Jor ge – José Ro ber to Arru da
– Juvêncio da Fon se ca – La u ro Cam pos – Le o mar Qu inta ni lha – Lú cio Alcân ta ra – Lú dio Co e lho – Ma gui to Vi le la
– Marluce Pinto – Mauro Miranda – Moreira Mendes –
Mozarildo Cavalcanti – Nabor Júnior – Ney Suassuna –
Nilo Teixeira Campos – Osmar Dias – Paulo Hartung –
Paulo Souto – Pedro Simon – Ramez Tebet – Ricardo
Santos – Roberto Freire – Roberto Requião – Roberto
Saturnino – Ronaldo Cunha Lima – Sebastião Rocha –
Sér gio Ma cha do – Val mir Ama ral – Wel ling ton Ro ber to.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A lista de
pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 61 Srs. Se na do res.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a pro te ção de Deus, ini ci a mos nos sos tra ba lhos.
O Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti, procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:

EXPEDIENTE
MENSAGEM
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Nº 91, de 2001 (nº 146/2001, na ori gem), de 20 do
corrente, restituindo autógrafos do Projeto de Lei de
Conversão nº 2, de 2001, que altera o art. 10 da Lei nº
9.478, de 6 de agosto de 1997, que dispõe so bre a po lí-

tica energética nacional, as atividades relativas ao monopólio do petróleo, institui o Conselho Nacional de Política Energética e a Agência Nacional do Petróleo, e
acresce dispositivos ao art. 10 da Lei nº 9.847, de 26
de outubro de 1999, que dispõe sobre a fiscalização
das atividades relativas ao abastecimento nacional
de combustíveis e estabelece sanções administrativas, sancionado e transformado na Lei nº 10.202, de
2001, de 20 de fevereiro de 2001.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O Expe di ente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Sobre a
mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 1º Secretário
em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lida a seguinte:
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 11, DE 2001
Altera a Lei nº 7.210, de 11 de julho
de 1984,que ”Institui a Lei de Execução
Penal".
O Congresso Nacional decreta:
Art. lº Os arts. 44 e 50 da Lei nº 7.210, de 11 de
julho de 1984, passam a vigorar acrescidos, respectivamente, do art. 44-A e do inciso VII:
”Art. 44-A. Fica proibido o uso de telefone celular, rádio comunicador, fac-síimile,
ou aparelho similar pelos presos.
............................................................
Art. 50. ...............................................
VII – usar telefone celular, rádio comunicador, facsímile, ou aparelho similar.
“Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Co mu nicação lida irá à publicação.
Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que
será lido pelo Sr. 1º Secretário em exer cí cio, Se na dor
Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:

Os jornais têm divulgado que nos presídios do
Rio de Janeiro traficantes famosos e bandidos de segundo escalão vendem drogas, comandam o tráfico,
planejam seqüestros e execuções pelo telefone celular, como se estivessem em plena liberdade.
O Diretor da Divisão Anti-Seqüestro, Fernando
Moraes, já manifestara sua frustração, por ter sido
obrigado a negociar a soltura de um pastor seqüestrado, por celular,diretamente com o chefe da quadrilha, preso em Bangu 3. Absurdo maior é a ocorrência
da mais grave rebelião da história do país, que atingiu, recentemente, 24 presídios no Estado de São
Paulo. Os presos se comunicavam com os internos
de outras unidades por meio de uma rede de telefones celulares e rádios, o que assegurou a rápida pro pagação do movimento para 18 cidades paulistas.
Os presos têm tido grande poder de comunicação en tre si, gra ças ao uso de apa re lho ce lu lar, fac-sí mile, rádio comunicador, que estariam facilitando os
negócios do lado de fora da prisão, permitindo as articulações de tentativas de fuga ou a interferência nas
investigações policiais.
Re al men te, é a re ve la ção da fra gi li da de do nos so sistema penitenciário. Pouco adianta prender delinqüen tes e levá-los a jul ga men to, por que os pre sos, prin cipalmente os chefes de quadrilha, continuam, de dentro da prisão, a comandar os subordinados e a liderar
rebeliões em outras unidades penitenciárias.
É preciso, urgentemente, enfraquecer as facções criminosas, proibir o uso de telefone celular nas
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prisões, a fim de de ses tru tu rar a or de na ção sis te má tica dos presos.
Assim, conclamamos os ilustres pares para a
aprovação deste projeto, com o objetivo de oferecer
maior segurança e esta bi li da de ao nosso sistema pe nitenciário.
Sala das Sessões, 22 de fevereiro de 2001. –
João Alberto Souza.
LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA
LEI Nº 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1984
Institui a Lei de Execução Penal.
O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
..........................................................................
Art. 44. A disciplina consiste na colaboração
com a ordem na obediência às determinações das
autoridades e seus agentes e no desempenho do tra balho. Parágrafo único. Estão sujeitos à disciplina o
condenado à pena privativa de liberdade ou restrita
de direitos e o preso provisório.
.........................................................................
Art 50. Comete falta grave o condenado a pena
privativa de liberdade que:
I – incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina;
II – fugir;
III – possuir indevidamente, instrumento capaz
de ofender a integridade física de outrem;
IV – provocar acidente de trabalho;
V – descumprir, no regime aberto, as condições
impostas;
VI – inobservar os deveres previstos nos incisos
II e V no art. 39 desta lei.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se no que couber, ao preso provisório.
..........................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – O projeto lido será publicado e remetido à comissão competente.
O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Osmar Dias.
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O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de
me inscrever para uma comunicação inadiável. Vejo,
também, que o Senador Bernardo Cabral pretende
fazer o mesmo.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Pois
não.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Concedo
a palavra ao Senador Bernardo Cabral, pela ordem.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
queria agradecer a gentileza do eminente colega Se nador Osmar Dias, que dá a exata noção do companheirismo desta Casa, ficando eu inscrito em segundo lugar.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Concedo
a palavra ao Senador Carlos Patrocínio, pela ordem.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
também gostaria de me inscrever, em terceiro lugar,
para usar a palavra para uma comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Na prorro ga ção da Hora do Expe di en te, V. Exªs se rão aten di dos, na forma do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Há oradores inscritos.
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ma u ro Mi ran da.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, volto a ocupar a tribuna do Senado
Fe de ral para in for mar aos no bres Se na do res e a toda
a Nação que os goianos estão se mobilizando, cada
vez mais, contra setores mal informados e outros mal
intencionados que defendem o fim da comercialização de produtos à base do amianto crisolita, destinados à construção civil.
Como já é do conhecimento público, a principal
fonte de ren da e em pre go do Mu ni cí pio go i a no de Mi naçu, com mais de sessenta mil habitantes, está baseada na extração, industrialização e comercialização do amianto. O banimento do minério provocaria
prejuízos incalculáveis ao Município.
Foi com essa preocupação que recebi ontem,
nesta Casa, o Prefeito de Minaçu, engenheiro Joaquim da Silva Pires. A sua visita teve um único objetivo: solicitar apoio dos Senadores do Partido dos Tra -
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balhadores, Eduardo Suplicy e José Eduardo Dutra,
no sentido de convencer a Prefeita de São Paulo,
Marta Suplicy, a não sancionar lei aprovada pela Câmara Municipal de São Paulo proibindo a comercialização de produtos originários do amianto.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o apelo
do Pre fe i to é mais do que jus ti fi cá vel. Afi nal, o seu ob jetivo é evitar que a Prefeita Marta Suplicy repita o
mesmo equívoco cometido pelo Governador do Mato
Grosso do Sul, José Orcírio Miranda dos Santos, o
Zeca do PT. No último dia 8 de fevereiro, ocupei esta
mesma tribuna para solicitar ao Governador do Mato
Grosso do Sul que tivesse a grandeza de rever a Lei
nº 2.210, de 05 de ja ne i ro de 2001, por se tra tar de um
ato radical e injustificado, com sérias repercussões
so ci a is e fi nan ce i ras para os tra ba lha do res de Mi na çu
e para a economia do Estado de Goiás.
Tenho certeza de que a posição radical tomada
pelo Governador de Mato Grosso do Sul, sem qualquer embasamento técnico, não encontrará ressonân cia en tre os seus com pa nhe i ros de Par ti do. A pro pósito, em face da timidez do Governo goiano diante
da ameaça ao amianto crisolita, é justamente um De putado do PT, Rubens Otoni, quem vem liderando
uma ofensiva na Assembléia Legislativa de Goiás
contra as medidas restritivas. Foi criada uma Comissão Especial de Defesa Permanente do Amianto, for ma da por nove De pu ta dos de to dos os Par ti dos po lí ti cos, que já está agendando audiências com o Governa dor do Mato Gros so do Sul e com a Pre fe i ta de São
Paulo para discutir o assunto. Não só apoio a Co missão, como estarei participando, amanhã, a partir das
13 horas, de uma audiência pública no Município de
Minaçu.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, peço encarecidamente o apoio não apenas dos Senadores
do Partido dos Trabalhadores, como dos demais Sena do res e Se na do ras des ta Casa para que es sas me didas retaliativas não sejam levadas adiante. Como
todos puderam observar, a situação é extremamente
de li ca da e en vol ve a vida de mi lha res de pes so as que
trabalhamdiretamente com a extração e a comercialização do amianto crisolita.
O Sr. Maguito Vilela (PMDB – GO) – Senador
Mauro Miranda, gostaria de solicitar um aparte a V.
Exª, para que eu também possa manifestar-me a res peito desse assunto.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Com
todo prazer, Senador Maguito Vilela.
O Sr. Maguito Vilela (PMDB – GO) – Senador
Mauro Miranda, V. Exª está abordando um tema da
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mais alta grandeza para o Estado de Goiás e, quero
crer, para o Brasil, uma vez que a discussão sobre o
amianto diz respeito a todo o País. Já houve momentos em que ela ex tra po lou as fron te i ras do Bra sil, che gando ao Ca na dá e a mu i tos ou tros pa í ses in te res sados em dis cu tir a ques tão do ami an to. V. Exª é um Se nador extremamente zeloso, que está acompanhando pari passu todos os problemas de Goiás e, ainda
há poucos dias, mobilizou mais de cem Prefeitos, tra zendo-os à presença do Ministro Martus Tavares, do
Planejamento, e do Ministro Eliseu Padilha, dos
Transportes, já que V. Exª acompanha o final da duplicação da ro do via de Go iâ nia para Bra sí lia, da du pli cação da rodovia de Goiânia para Itumbiara, ligando
Goiás com o Sul e o Sudeste do País. Daqui a alguns
dias, es ta rá tam bém tra zen do a esta Casa cen te nas e
cen te nas de mu lhe res go i a nas – es cri to ras, mu lhe res
de todos os segmentos sociais –, para uma grande
homenagem. V. Ex.ª tem demonstrado, realmente,
ser um Senador muito atuante, preocupado com os
pro ble mas que afe tam o nos so Esta do, por isso Go iás
tem ganho muito com sua atuação no Senado. Precisamos falar mais alto e, por isso, V. Exª tem o meu
apo io, o do Se na dor Iris e o de toda a Ban ca da fe de ral
com relação a este e a muitos outros temas que tem
abor da do nes ta Casa. O Go ver na dor do Mato Gros so
do Sul, Zeca do PT, abordou o tema amianto sem o
equilíbrio e as ponderações necessárias e o Go vernador de Goiás também extrapolou ao levar o problema para um radicalismo inexplicável. Os dois Governadores deveriam ter equilíbrio emocional para tratar
a questão em alto nível, chamando, inclusive, os Senadores e os próprios Deputados Federais para interme diá-la, pois é gra ve e não se re sol ve com ra di ca lis mo. V. Exª, agora, também busca o apoio de Deputados do PT de Goiás, do PC do B, do PPS e de outros
partidos e sensibilizar autoridades de São Paulo e do
Bra sil, para que esse as sun to seja tra ta do com o de vi do respeito. Fico a imaginar: Goiás tem perdido, em
área, para os Estados do Tocantins, de Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul, Pará, Maranhão e para o Distrito
Federal. Goiás, que era um dos grandes Estados
deste País, sofreu perdas irreparáveis! E hoje ainda
querem tirar mais um quinhão de Goiás, para constituir o Estado do Planalto – como dizem na Câmara
Distrital. Não sou contra se dividir Estados com gran de extensão territorial, acredito até serem importantes e necessárias essas divisões, mas Goiás já perdeu tanto! Perdeu quando da criação do Estado do
Tocantins, pois não recebeu um centavo sequer. Tivemos que renegociar a dí vi da do Esta do e con se gui -
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mos um abatimento das dívidas que ficaram no Tocantins. Goiás sofreu muito com os efeitos do Césio
137 – e o Brasil se lembra disso – tendo a economia
go i a na so fri do da nos ir re pa rá ve is! Ago ra dis cu ti mos a
questão do amianto, para não falar na guerra fiscal
que São Paulo impõe a Goiás, com prejuízos enormes para o nosso Estado, para não falar no episódio
recentíssimo da vaca louca. Todos sabem que o Bra sil inteiro perde com isso, mas Goiás é o Estado que
mais perde, devido a sua vocação agropastoril. O
Estado tem 18 milhões de bovinos, é o terceiro maior
rebanho bovino do Brasil. É lógico que o Estado que
mais perde com esse embargo do Canadá é Goiás.
Os técnicos para cá vieram, observaram tudo, voltaram, e ainda não retiraram o embargo. Goiás precisa
então falar mais alto e mais firme, precisa denunciar
as injustiças contra nós praticadas. E agora há a
questão do amianto, discutida de forma passional,
emocional. Penso que não é por aí. V. Exª tem-se
con du zin do com mu i to bri lho e equi lí brio ao con ver sar
com as fontes interessadas. Hoje mesmo – ou amanhã –, V. Exª estará na cidade de Minaçu, onde está
localizada a maior mina de amianto do mundo. Quero
solidarizar-me com V. Exª. Creio que também se solida ri zam to dos os de ma is Se na do res e De pu ta dos Federais. O povo goiano está orgulhoso da atuação de
V. Exª aqui no Senado, porque aborda temas tão importantes para o nosso Estado, para a nossa gente e
para o País. Meus cumprimentos a V. Exª. Conte conos co, de for ma de ci si va, na de fe sa in tran si gen te dos
direitos de Goiás. Muito obrigado.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Senador Ma gui to Vi le la, muito obrigado pelo seu aparte,
que realmente contém pontos importantes relacionados a Goiás, principalmente o problema do amianto.
Certamente V. Exª seria sus pe i to em di zer ou fa zer al gum reparo à atuação do atual Governo do Estado.
No entanto, o atual Governo do Estado, diferente do
de V. Exª, não soube ficar acima das picuinhas. O
nosso Governador, infelizmente, tem mostrado essa
pe que nez, esse lado ra i vo so de ad mi nis trar, tra van do
esse con fli to lo cal. Veja V. Exª: S. Exª teve pro ble mas
sérios em relação ao Governador Joaquim Roriz na
região do entorno, no que diz respeito à sua segurança pú bli ca, pro ble ma esse que já po de ria es tar em um
outro patamar se não houvesse essa polêmica entre
ambos. Recentemente houve uma briga com o PT
tam bém por fal ta de diá lo go en tre dois Go ver na do res,
que poderiam, por intermédio de um entendimento,
chegar a um consenso, já que existe uma lei federal
que regula a aplicação do amianto. No entanto, o Go -
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vernador caminhou na direção contrária. Agora, felizmen te, a Assem bléia to mou a ini ci a ti va de ser a ne go ciadora desse processo. S. Exª tam bém se de sen tendeu com o Governador de São Paulo, que é mesmo
Partido de S. Exª, o PSDB. O Governador de Goiás
ao invés de manter uma negociação no sentido dos
interesses econômicos do Estado conflita publicamente, briga e xinga, diminuindo a grandeza do nosso Estado. Quanto ao Governo de V. Exª, V. Exª atuou com muito brilhantismo com relação às terras que
faziam divisa com a Bahia – épo ca do Go ver no do Sr.
Antonio Carlos Magalhães; V. Exª discutiu com Antônio Fleury e com outro Governador de São Paulo a
questão das diferenças de alíquotas de ICMS que
prejudicaria Goiás; V. Exª foi um grande magistrado
quan do ocu pou o Go ver no de Go iás. Por isso nós nos
ressentimos nessa hora. O Governador não tem a firmeza necessária ao extrapolar para a imprensa fatos
que diminuem os limites das negociações. É exatamen te esse lado de S. Exª que la men ta mos pro fun da men te. Quem so fre com to dos es ses de sen ten di mentos são os trabalhadores das minas de amianto, trabalho que é regulamentado por órgão federal, que
tem laudo da Unicamp e de técnicos competentes de
reconhecimento mundial.
O amianto crisolito pode ser usado para o bem
da população, especialmente os mais carentes. A
maioria dos telhados das casas humildes são cobertos por telha de cimento amianto.
O Sr. Juvêncio da Fonseca (PFL – MS) – V.
Exª me con ce de um apar te, no bre Se na dor Ma u ro Mi randa?
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Pois
não, Senador Juvêncio da Fonseca.
O Sr. Juvêncio da Fonseca (PFL – MS) – Senador Mauro Miranda, já mantive diálogo com V. Exª
sobre a nossa preocupação com o amianto em Mato
Grosso do Sul. Estou ouvindo atentamente as suas
palavras. V. Exª tem conhecimento do apoio da Bancada Federal de Mato Grosso do Sul a Goiás. Estamos defendendo também os interesses de Mato
Gros so do Sul, não há dú vi da. Mas há uma co in ci dên cia na apreciação da conduta dos Governadores: a
que V. Exª faz com referência a Go iás, a que fa ze mos
com re fe rên cia a Mato Gros so do Sul. Não há diá lo go.
O Governador tem como conduta afastar a Bancada
Federal em suas de ci sões e em ques tões ma i o res do
Estado. Inclusive qualifica os Senadores de Mato
Grosso do Sul com palavras de baixo calão, e tem,
constantemente, nos colocado em situação difícil
quando se trata de questões maiores do Estado. E
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ob ser vo que V. Exª, que é de Go iás, se pre o cu pa mu i to com São Pa u lo, que tam bém age da mes ma ma ne i ra que Mato Gros so do Sul. Pa re ce ser per fil do Par ti do dos Trabalhadores, de suas lideranças, que não
condiz com a filosofia que prega, pois o que diz não é
o que pratica. O diálogo, a conversação prévia para a
solução das grandes questões é de importância capital. No entanto, no Partido dos Trabalhadores tal diálogo é difícil, é complicado. E a agressividade nas pa lavras, na colocação dos problemas, no PT, é grandiosa, é difícil de suplantar. Portanto, fica aqui a minha
admiração por V. Exª – cujo irmão já foi Governador
de Mato Gros so do Sul, Mar ce lo Mi ran da –, a ad mi ra ção pelo seu trabalho, pela sua perseverança, pela
sua in sis tên cia com que de fen de ques tões de in te res se de Goiás. Nós tam bém es ta mos nes sa luta, de fen dendo o Estado de Mato Gros so do Sul e de fen den do
o Brasil. Que as nossas lideranças estaduais sejam
mais democráticas, sejam capazes de maior diálogo,
e que não cometam as arbitrariedades absurdas que
estão cometendo hoje. Pa ra béns pelo seu pro nun ci amento.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Senador Juvêncio da Fonseca, fico muito feliz com o
aparte de V. Exª. Existe uma irmandade entre os Senadores do Mato Grosso do Sul e os de Goiás, como
V. Exª, o Senador Ramez Tebet e o Senador Lúdio
Coelho, que têm trabalhado unidos nesta Casa. E eu
sei o trabalho formidável que os Senadores do Mato
Grosso do Sul têm feito por aquele Estado. Todas as
grandes obras que têm reflexos imensos em Mato
Grosso do Sul, como o duto vindo da Bolívia, que foi
obra dos Senadores do Mato Grosso do Sul; o término da ponte da Ferronorte e a sua continuidade, tão
importantes; a construção das duas usinas termoelétricas no Mato Grosso do Sul; a verba para o Pantanal, solicitada pelo Senador Ramez Tebet e por V.
Exª, tudo isso tem uma ação mu i to for te. Será que es ses Governadores não percebem essa ação forte de
V. Exªs, respaldando a nossa atuação hoje, ajudando-nos nesse processo, em vez de jogarem essa briga para a mídia nacional, pensando que isso vai render muito?
É estranho que o Governador do seu Estado
proíbe a venda de amianto, alegando que é por motivos de saúde, mas não proíbe a venda de cigarro,
que mata mu i to mais. De cer ta for ma, ca u sa-me dú vi das se ele não está atrelado a algum interesse de alguma grande multinacional.
O Sr. Car los Be zer ra (PMDB – MT) – V. Exª me
permite um aparte?
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O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) –
Ouço V. Exª, com prazer.
O Sr. Carlos Bezerra (PMDB – MT) – Gostaria
de parabenizá-lo pelo seu pronunciamento, Senador
Ma u ro Mi ran da, e la men tar, por que te nho de fen di do a
união do Centro-Oeste desde que cheguei a esta
Casa. Te mos pro ble mas co muns na nos sa Re gião, e,
no entanto, não sentamos para conversar e lutar juntos para equacioná-los e resolvê-los. É lamentável
que, no Centro-Oeste, um Estado vire as costas para
o outro: Mato Grosso de costas para Goiás; Goiás de
costas para Mato Grosso do Sul. O Nordeste nos dá
um bom exemplo de união, de unidade. Quando há
um grande problema nor des ti no, eles se unem su pra partidariamente para equacioná-lo. E, na maioria das
vezes, conseguem resolvê-lo. No Centro-Oeste, não
tem sido esse o nosso pro ce di men to. Fato como esse
que V. Exª aponta serve para desunir ainda mais o
Centro-Oeste, quando deveríamos trabalhar mais
para a unificação da nossa Re gião, que é onde está o
futuro do Brasil. Precisamos ajudar a alavancar esse
novo surto de progresso, e não atra pa lhar, como está
acontecendo agora com essas providências do Governo de Mato Grosso do Sul. Pa ra béns a V. Exª pelo
seu pronunciamento!
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Senador Carlos Bezerra, agradeço profundamente seu
aparte e sei do trabalho que V. Exª tem desenvolvido
pelo seu querido Estado de Mato Grosso, estado-irmão nosso. É lamentável que, em certos períodos,
não convivemos tão bem. O problema não é o povo
goiano contra o povo de Mato Grosso do Sul ou de
Mato Grosso, mas de dois governantes sem visão de
estadista, que não sabem abra çar, que não sa bem di alogar e, assim, dificultam a vida de trabalhadores e
operários.
Faço um apelo final aos Senadores do PT, cujo
Governador está retaliando os trabalhadores do meu
Estado, especialmente da cidade de Minaçu. Meu
apelo é no sentido de que revejam sua posição, de
que observem as leis, de que consultem as universidades, os institutos necessários. Peço que nos ajudem a aliviar a forte tensão que recai sobre todos os
goianos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Mauro Miranda, o Sr. Edison Lobão, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti, 4º
Secretário.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, Se nador Juvêncio da Fonseca.
O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PFL – MS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, esta se mana houve um pronunciamento do eminente Se nador Ber nar do Ca bral que me ins pi rou para que vi es se
hoje falar a respeito de certos fatos que estão ocorrendo no meu Estado, Mato Grosso do Sul. Refiro-me, jus ta men te, ao pre pa ro dos que dão pa re ce res
jurídicos que assessoram o Governo do Estado. Preocupa-me muito a situação que está instalada em
Mato Grosso do Sul. Falo justamente das propostas,
se jam le gis la ti vas, se jam ad mi nis tra ti vas, fe i tas ao arrepio da lei. Cito apenas alguns exemplos para depois en trar na ma té ria que de se jo ex por, que é o con cur so pú bli co aber to pelo Esta do de Mato Gros so do Sul.
Atualmente, existe uma ação administrativa reduzindo proventos dos aposentados; o aposentado
em Mato Grosso do Sul está sendo prejudicado por
atos administrativos que determinam cortes em vantagens e salários, além de o servidor do Estado receber o seu salário a prestações e atrasado.
A Defensoria Pública, ao mesmo tempo que tra va uma luta terrível para se va lo ri zar, está ven do seus
funcionários serem estimulados a entrar em um Programa de Demissão Incentivada, o PDI. A cada adesão será extinto um cargo de defensor público na co marca, que é o que quer o Estado. Há dificuldade de
se en ten der como há um pa re cer ju rí di co que, de ma neira totalmente obtusa, fundamenta essas ações.
O Fundersul, o Fundo Rodoviário de Conservação das Estra das, foi cri a do por lei es ta du al, mas teve
a sua constitucionalidade questionada, o que deve
ser decidido pelo Supremo. Agora, noticia-se que o
Governo do Estado, Srªs e Srs. Se na do res, vai de clarar estado de emergência em razão das chuvas, para
que possam ser feitas obras de conservação das estradas e reconstrução de pontes, danificadas em razão das chu vas, que são nor ma is nes se pe río do, sem
que se faça li ci ta ção para es sas obras, ten do em vis ta
se tratar de uma emergência.
Srªs e Srs. Senadores, a emergência não pode
ser caracterizada apenas pelas chuvas de cada ano.
Esse é o período das chuvas! As estradas que não
são asfaltadas realmente deterioram-se, as enchentes passam em cima de pontes. Mas isso servir de
sustentaçãojurídica para a dispensa de li ci ta ção para
essas obras é um absurdo!
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O Previ-Saúde, de Mato Grosso do Sul, que
subs ti tu iu o nos so Insti tu to de Pre vi dên cia, o Pre vi sul,
tem hoje uma comissão gestora dos recursos do Pre vi de Mato Grosso, da qual fazem par te os sin di ca tos.
No en tan to, Se na dor Ber nar do Ca bral, para par ti ci par
dessa comissão gestora, o sindicato deve ter quatro
mil filiados no mínimo. Isso significa que um só sindicato de Mato Gros so do Sul é ca paz de sen tar à mesa
des sa co mis são ges to ra: o sin di ca to co or de na do pelo
PT, que dificilmente teria soluções mais razoáveis
para a administração do Previ-Saúde.
Ago ra saiu o edi tal de um con cur so pú bli co para
ingresso de funcionários no Estado, com 678 vagas.
A decantada reforma administrativa que foi feita pregava o enxugamento da máquina estadual, tendo ha vido demissões para todo lado. É de se estranhar,
portanto, que já se abra concurso para novas admissões. Se gun do o Diá rio Ofi ci al de 16 de fe ve re i ro, as
vagas são para Técnico em Ações Sócio-Educacionais, Agente Educador, Gestor Ambiental e Agente
de Polícia e Segurança.
Mas observem, Srªs e Srs. Senadores, que o
candidato terá de apresentar dez exames de saúde,
in clu si ve um exa me to xi co ló gi co para ve ri fi car se é ou
não usuário de maconha e de cocaína. O edital também determina que não pode se inscrever como can didato aquele acometido de obesidade. Ou seja, o
gor do não pode ser can di da to! E isso ain da é sim ples,
Se na dor Ber nar do Ca bral. Quem tem si nu si te crô ni ca
ou sofre de vitiligo também não pode participar desse
concurso público, assim como os albinos. Desculpe-me a expressão, mas também não pode tomar
parte quem sofre de hemorróidas. Além disso, o can didato tem que ter, no mínimo, 20 dentes na boca e o
seu teste de HIV tem que ser negativo.
É estarrecedora essa iniciativa do Governo do
Estado. É como se não existisse Constituição. Esse
edi tal tam bém re ve la que o Go ver na dor do PT pa re ce
que se está enamorando pelo neonazismo, que está
em bus ca de uma raça pura para co lo car em seu qua dro de servidores. Somente os arianos de Mato Gros so do Sul poderiam galgar os cargos públicos do meu
Estado. Isso é puro nazismo, doutrina que, há muito
tempo, a humanidade expurgou de sua aceitação sócio-econômica e política.
Falta apenas fazer constar do edital que não
pode concorrer quem tem unha encravada, calo, e
assim por di an te. A mi nha pre o cu pa ção é mu i to gran de, porque, nessa hora decisiva por que passa o
Estado, com essa mídia nacional tão profunda, é
como se existisse um véu cobrindo todas essas atitu-

FEVEREIRO 2001

ANAIS DO SENADO FEDERAL

desinconstitucionais,anti-sociais, que re pre sen tam a
volta a uma prática já condenada pela humanidade,
que é buscar uma seleção física e intelectual de pessoas para compor certo quadro de direção da gestão
pública.
O Sr. Bernardo Cabral (PFL – AM) – Senador
Juvêncio da Fonseca, V. Exª me permite um aparte?
O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PFL – MS) –
Concedo o aparte a V. Exª.
O Sr. Bernardo Cabral (PFL – AM) – Senador
Juvêncio da Fonseca, não preciso dizer a V. Exª que
estou estarrecido com o que acabo de ouvir. Se não
fosse V. Exª um homem respeitado no Senado, eu te ria a idéia de que estaria fazendo pilhéria com um as sunto tão grave. Como V. Exª diz tratar-se de um edi tal publicado no respectivo órgão oficial, verifico que
está re la tan do um fato da mais alta se ri e da de. Pri me i ro, no caso dos aposentados que V. Exª mencionou,
comete-se um brutal desrespeito ao disposto no §8º
do art.40 e no art. 37, inciso XV, ambos da Constituição Federal. Segundo, a criação de uma raça pura
entre brasileiros? Já não basta a diferença entre os
nascidos no Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sul do
País, para que agora se queira renovar a filosofia hitleriana? Esse é um fato da maior gravidade! V. Exª
faz muitíssimo bem em fazer tal denúncia, para alertar a Nação sobre o que está acontecendo em seu
Estado. De logo, solidarizo-me com V. Exª. Não é
possível que se faça distinção entre brasileiros para
um concurso público, gerando essa distorção constitucional. Meus cumprimentos!
O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PFL – MS) –
Senador Bernardo Cabral, V. Exª é uma das maiores
autoridades no Brasil para emitir esse parecer. Como
enriquece meu discurso! Como me conforta V. Exª
ter-me aparteado!
O Senador Bernardo Cabral foi o Relator da
Constituiçãovigente hoje, co nhe ce com pro fun di da de
as letras da lei, principalmente as da Lei Constitucional. Para que o País te nha tran qüi li da de e de sen vol vi mento, é condição sine qua non que prevaleça a letra da lei, principalmente a da Constituição.
Mato Grosso do Sul não é um Estado da anomia, onde a Constituição existe para não ser cumprida. No dia em que o Estado chegar à anomia, as con seqüências gravíssimas recairão sobre seu povo. A
tranqüilidade e a segurança de quem produz e trabalha é a lei. Se não se respeita a lei, não há liderança
que tenha condições de dar tranqüilidade e destino
ao seu povo.
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Percebi, nas palavras do Senador Bernardo Ca bral, a idéia de que eu estaria trazendo, pela primeira
vez, esse assunto à tribuna, e de que o meu Estado
não estaria sentindo isso. Porém, ele está sentindo,
Senador Bernardo Cabral.
Um dos melhores jornais de Mato Grosso do
Sul, o Cor re io do Esta do, pu bli cou nes ta se ma na, na
edição de 17 do corrente, a seguinte reportagem: ”O
edi tal do con cur so para pre en cher 678 va gas nas áre as de Técnico em Ações Socioeducacionais, Agente
Educador, Gestor Ambiental, Agente de Polícia e Se gu ran ça Pú bli ca, pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al pelo Go verno do Esta do, dis cri mi na os candidatos que disputam os cargos que exigem segundo grau. Eles serão
eliminados se forem portadores do vírus HIV, tiverem
sinusite crônica, obesidade, hemorróidas, forem albinos ou portadores de vitiligo. Além disso, exige que
os candidatos paguem dez exames, entre eles o eletrocardiograma e o toxicológico, para saber se usam
ma co nha ou co ca í na. Jun tos, es ses exa mes ul tra passam R$250,00“.
O jornal registra o repúdio de algumas entidades de Mato Grosso do Sul, que não se conformam
com essa situação esdrúxula que estamos vivendo.
Faço essa denúncia no Senado Federal não
para que meu Esta do te nha, cada vez mais, uma ima gem negativa perante todo o Brasil. De forma nenhuma! Recentemente, o nosso Governador teve todo o
carinho da imprensa nacional a propósito de sua reforma administrativa. Até do Presidente da República
e de di ver sos Mi nis tros, além de Go ver na do res, como
Marta Suplicy, que queria adotá-la em São Paulo.
No entanto, reforma administrativa com esse
embasamento jurídico? Antes de ela ser implantada,
foram inseridos 12 mil novos servidores nos quadros
do Estado, que ficaram inchados. Trata-se de um
Estado que, apesar de ter dobrado a arrecadação
pela boa ação do Governador, não consegue pagar a
folha de pagamentos e continua tendo déficit fiscal.
Isso não cabe na cabeça de ninguém!
Portanto, esta é a ocasião apropriada para fazermos essa denúncia. Que a imprensa nacional
tome conhecimento disso e dê divulgação não apenas a uma boa proposta de reformulação administrativa, que é importante e necessária, mas também a
atos como esses que denigrem a Nação brasileira.
Concordo com V. Exª, Senador Bernardo Cabral. Será que o Procurador que emitiu parecer ju rídico para esse edital formou-se numa escola sem condições estruturais, sem professores que realmente
pudessem transmitir a Ciência do Direito, como res-
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saltou V. Exª? E o que é pior: será que o Governador
foi buscar uma assessoria jurídica frágil, pondo em
xeque ou em dificuldade a sua própria figura de estadista? É preciso que, com a reforma administrativa,
reformulem-se as idéias, o comportamento do Chefe
de Estado, porque, sem essa disposição, sem esse
desejo de governar para todos, não há condições de
tocar uma administração com equanimidade.
O Sr. José Edu ar do Du tra (Bloco/PT – SE) – V.
Exª me permite um aparte?
O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PFL – MS) –
Ouço V. Exª, Senador José Eduardo Dutra.
O Sr. José Eduardo Dutra (Bloco/PT – SE) –
Desejo apenas fazer uma pergunta: o Governador
Zeca, do PT, implantou essa reforma administrativa
por decreto, criou uma espécie de AI-5 especial para
Mato Grosso do Sul, ou ela foi aprovada pela Assem bléia Legislativa do Estado?
O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PFL – MS) –
Senador José Edu ar do Du tra, re co nhe ço a pre o cu pação de V. Exª como Líder do Bloco de Oposição. As
pro pos tas fo ram fe i tas den tro da lei, mas isso não jus tifica o fato de terem sido contratados 12 mil servidores an tes des sa re for ma ad mi nis tra ti va, que che gou à
Assembléia Le gis la ti va sob a mo ti va ção de en xu gar o
Estado. Esta é a con tra di ção: o dis cur so é um; a prá ti ca, outra. E mais: não é possível, com a reforma admi nis tra ti va, re du zir, por meio de atos ad mi nis tra ti vos,
pro ven tos de apo sen ta dos. Essa é a nos sa in com pre ensão.
Vamos aplaudir a iniciativa da reforma administrativa, necessária, importante. Ela obteve aceitação
na ci o nal – a gran de ban de i ra do Cen tro-Oes te em polgou o Brasil inteiro –, porque é do PT, que não gosta
de reforma administrativa, não quer demitir ninguém,
tan to que o PT de Mato Gros so do Sul ad mi tiu, pri me i ro, doze mil servidores para colocar para fora apenas
quatro ou cinco mil. Esse é o aspecto que hoje estamos analisando na tribuna, Srs. Senadores.
O Sr. José Eduardo Dutra (Bloco/PT – SE) –
Já tive oportunidade de apartear V. Exª nesta Casa
sobre este assunto e, sinceramente, não entendo. A
base do Governo nesta Casa aprovou uma reforma
da Previdência e uma reforma administrativa, com
uma sé rie de pro ble mas. Nós, in clu si ve, de fen de mos,
sim, reforma administrativa; não defendemos a manutenção do Estado da forma como foi construído,
até porque esse modelo de Estado, construído ao
longo dos últimos anos, foi formado às custas da supressão das liberdades. Quando esse modelo de
Estado estava sendo construído, democratas, socia-
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listas e comunistas estavam sendo presos, banidos e
torturados. O engraçado é que muitos daqueles que
foram cúmplices desse processo agora se arvoram
em ser os grandes reformadores. Mas a questão não
é essa. Foi aprovada uma reforma administrativa e
uma reforma da Previdência no plano nacional, em
que os Estados, a não ser que se declarem in surrectos, têm de adaptar seus organismos a essas reformas. Portanto, o que tem sido feito é nessa direção.
Eu já disse também que não quero ousar debater
questões locais com V. Exª. Agora, a informação que
tenho é a de que os servidores contratados – não sei
se são doze mil, mas não tenho nenhum motivo para
desconfiar do que V. Exª disse foram dispostos em
áreas em que era flagrante a necessidade de contratação, particularmente em saúde e em educação. E
não somos defensores do Estado mínimo, não. Inclu sive, nós nos batemos aqui contra alguns aspectos
da Lei de Responsabilidade Fiscal, porque en tendíamos que o Estado tem de atender prioritariamente a
al gu mas áre as e, nes se pon to, não se po dem es ta be lecer li mi tes de acor do com o que de ter mi na o mer ca do fi nan ce i ro. E, a par tir daí, es ta be le ceu-se uma proposta de reforma para acabar com uma série de absurdos que havia, como repiques, gatilhos e somatóri os de apa ni gua dos de al guns se to res do ser vi ço pú blico – sabemos quem são, sabemos que não são
”pri vi lé gio“ de Mato Gros so do Sul Se há ile ga li da de –
e V. Exª acabou de citar uma, aquela segundo a qual
se podem reduzir proventos por decretos , tenho certe za de que aque les que são pre ju di ca dos vão re cor rer
à Justiça e vão ganhar. Já há vários exemplos disso.
Não con si go en ten der o fato de que V. Exª e o seu Par ti do têm um dis cur so e es tabelecem um mo de lo de re forma no âmbito nacional a que temos de nos submeter. No entanto, quando tentamos implantar reformas
nos Esta dos à luz des se es ta be le ci do no pla no na ci o nal, aqueles mesmos que votaram a favor das reformas no plano nacional são contra, somente porque
são opo si ção no Esta do. Essa con tra di ção não con si go entender, Senador Juvêncio da Fonseca.
O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PFL – MS) –
Obrigado, Senador José Eduardo Dutra.
A preocupação de V. Exª é legítima; a nossa
preocupação também é legítima. Reforma do Estado
e reforma administrativa precisam acontecer. O Governador tomou a iniciativa na boa hora. Só que, na
véspera da boa hora, ele já sabia que não podia con tratar tanto. Ele inchou o Estado, ou seja, colocou o
bode dentro da sala e, de po is que não su por tou mais,
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tirou o bode de dentro da sala. É esse as pec to que te mos de analisar.
Há ou tro pon to: a lei que au to ri zou a re for ma ad ministrativa. O Governador está autorizando tudo, inclusive o Fundersul, que disse ser inconstitucional.
Há uma Assembléia Legislativa que está tranqüilamente do lado do Governador de maneira inusitada –
inclusive o Governador disse que há quinze Deputados a seu favor.
Senador José Edu ar do Du tra, eu não que ria en trar muito nesse assunto, mas é preciso dizer que as
forças mais retrógradas do Estado estão se aliando
decididamente ao Governador Zeca do PT. Aqueles
que sempre emperraram a administração do Estado
estão se juntando ao Zeca do PT. E S. Exª diz que já
há quinze Deputados favoráveis à sua reeleição. Todos aqueles Deputados que trabalham e sempre trabalharam com obscurantismo no meu Estado, fazendo o jogo daquelas forças que V. Exª definiu, estão
hoje debaixo dos braços do Governador, desafiando
toda e qualquer outra força renovadora do Estado e
juntando-se num casamento incestuoso. Sabemos
que essa junção não dará bom filho, e a população
está analisando isso. Aprovam-se quaisquer projetos
que chegam à Assembléia.
O Bloco de Oposição tem minoria, mas aqueles
que sempre do mi na ram e su ga ram o Esta do es tão do
lado do PT, que não disse não. Pelo contrário, diz
querer as lideranças do PSDB com ele na reeleição.
Fa zen do esse pro se li tis mo em Mato Gros so do Sul, o
Governador deseja que todos os partidos estejam
juntos: PT, PFL, PSDB, PTB, todos. E o pior: o nosso
Deputado Estadual do PFL, Zé Teixeira, aderiu ao
Zeca do PT desde o início do Governo, pelas benesses do poder. Quem não sabe disso? E o PT dá benesses do poder, sim.
Essa contradição político-cultural do meu Estado preocupa-me muito. Já não existe mais partido ou
ideologia. Não existe mais nada que separe os homens ou que faça com que tenham um perfil em que
se possa confiar. Está difícil acontecer isso hoje na
política e principalmente em meu Estado de Mato
Grosso do Sul, comandado hoje por um Governador
do PT, o que é grave.
Sr. Presidente, Sr.ªs e Srs. Senadores, espero
que essas minhas palavras sejam de alerta à Nação
brasileira, que acolheu com tão bom gosto a reforma
administrativa do Estado, mas que não aceita que se
instaure em meu Estado um neonazismo, querendo
raça pura nos quadros de Mato Grosso do Sul.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, Senador Casildo Maldaner. (Pausa.)
Concedo a palavra Senador Antonio Carlos Va ladares, por vinte minutos.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Sr.ªs e Srs. Senadores, a
minha fala de hoje tem por objetivo defender a aprovação urgente da proposta aprovada pelo Senado
Federal regulamentando as medidas provisórias.
Em 1990, ainda enquanto Senador da República, o atual Presidente Fernando Henrique Cardoso
fez acertada reflexão sobre o uso indiscriminado de
medidas provisórias, observando que
O Executivo abusa da paciência e da
inteligência do país, quando insiste em editar medidas provisórias sob o pretexto de
que, sem sua vigência imediata, o Plano
Collor vai por água abaixo, e, com ele, o
combate à inflação.
Com esse, ou com pretextos semelhantes, o Governo afoga o Congresso
numa enxurrada de ‘medidas provisórias’. O
resultado é lamentável: a Câmara e o Senado nada mais fazem que apreciá-las aos
borbotões.
Acentuou ainda:
É certo, porém, que, seja qual for o
mecanismo, ou o Congresso põe ponto final
no reiterado desrespeito a si próprio e à
Constituição, ou então é melhor reconhecer
que no País só existe um Poder de verdade,
o do Presidente. E daí por diante esqueçamos também de falar em democracia.
Quem falou essas palavras foi o Presidente
Fernando Henrique Cardoso, quando ocupava a cadeira de Senador da República.
Já agora, esquecido daquele correto posicionamento, e contrariando os comandos constitucionais
que li mi tam o po der nor ma ti vo das me di das pro vi só rias, o Senhor Presidente da República vem cometendo abu so se me lhan te ao que con de na va. Uma ava li ação do pri me i ro man da to do Pre si den te, em ar ti go sobre o ”Legislativo de aluguel“, o Correio Braziliense
de 28/01/1998 registrou que já na primeira gestão do
Executivo, entre edições e reedições, foram lançadas
1.610 medidas provisórias, sendo que, nesses últimos três anos, o Governo lançou uma medida pro visória (nova ou reeditada) a cada 30 horas, observan-
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do os redatores da matéria que ”a maioria parlamentar que o Presidente Fernando Henrique Cardoso
constituiu no Congresso Nacional, ao longo de seus
três anos de governo, provocou uma inversão de papéis nos poderes da República“.
No Estado de Direito, Sr. Presidente, a lei somente é válida quando produzida pelo Poder competente, nos termos da Constituição, sendo da competência exclusiva do Congresso Nacional zelar pela
preservação de sua competência legislativa em face
da atri bu i ção nor ma ti va dos ou tros Po de res, se gun do
reza a Constituição Federal, art. 49, XI.
Em gesto extremo de fidelidade aos postulados
democráticos, a Constituição Cidadã de 1988 dispôs
que, em caso de relevância e urgência, o Presidente
da Re pú bli ca po de ria ado tar me di das pro vi só ri as com
força de lei, devendo submetê-las de imediato ao
Congresso Nacional, que, estando em recesso, ”será
con vo ca do ex tra or di na ri a men te para se re u nir no prazo de cin co dias“. Tais me di das per dem efi cá cia, des de a edi ção, se não fo rem con ver ti das em lei no pra zo
de trinta dias a partir de sua publicação, devendo o
Congresso Nacional disciplinar as relações jurídicas
delas decorrentes (art. 62, parágrafo único, da Constituição Federal).
Resulta, pois, do comando constitucional que,
na edição da medida provisória, não está o Presidente autorizado a exercer poder legiferante absoluto,
mas, antes, há que atender aos requisitos cumulativos de relevância e urgência para legitimar a adoção
da medida. Ao Congresso Nacional e aos órgãos do
Poder Judiciário cabe, no exercício do controle da
constitucionalidade, observar a obediência a tais requisitos, segundo reza o art. 49, XI.
O Poder Legislativo, no exercício pleno de sua
função constitucional, deve estar aler ta para o fato de
que a utilização desvairada de medidas provisórias,
por constituir exceção derrogatória do postulado da
divisão funcional do poder, su bor di na-se, em seu pro cesso de conversão legislativa, à vontade soberana
do Congresso Nacional.
Indiscutivelmente, medida provisória não é lei,
po rém mera ex pec ta ti va de lei, a le gi ti mar-se no or de namento jurídico por ato do Congresso Nacional, se
observadas as exigências do referido art. 62 e respectivo parágrafo único da Lei Magna.
Tal como vendo sendo praticada no País, a me dida provisória desfigurou-se de seu caráter emergencial e provisório, transformando-se em decretos
perenes, que levam anos para ser votados e regulam
a vida ju rí di ca do País, des de ma ni fes ta ções ho no rí fi-

FEVEREIRO 2001

cas, como a inscrição do Marechal Deodoro da Fonseca no quadro de heróis nacionais, até o dispositivo
de natureza econômica, estabelecendo o Real, como
decretos com força de lei.
O abuso das medidas provisórias é instrumento
au to ri tá rio e re vo ga dor do Po der Le gis la ti vo. A de mocracia representativa se desfigura nessa relação tumultuada entre os Poderes Executivo e Legislativo,
em conseqüência do entrave criado pelo excesso legiferante do pri me i ro, que atro pe la as atri bu i ções próprias do Poder Legislativo. Isso torna o Parlamento
lento nas decisões, defasado nos procedimentos ad mi nis tra ti vos e, em inú me ros ca sos, ine fi ci en te. É inegável, entretanto, que o Poder Legislativo é instituição insubstituível e imprescindível num regime que
se diz democrático.
Há que se reconhecer, por outro lado, que, em
função do complexo processo e do alentado rol de
competências do Congresso Nacional, oferece-se ao
presidencialismo um instrumento caracterizado pela
celeridade e capaz de dinamizar a ordem jurídica. Tí pico do parlamentarismo, o instituto desafiador da
medida provisória não é necessariamente um mal em
si. Estabelecidos seus corretos limites e caracterizada
a impossibilidade de reedições sucessivas que o tornem permanente, pode até ser mecanismo inovador,
ágil e efi caz no com ple xo mun do atu al, atu an do em ca sos de extrema necessidade, relevância e urgência
que necessitem de decisão pronta e revestida de um
certo sigilo para sua adequada implementação.
Mas, segundo se depreende do número de medidas provisórias editadas e reeditadas nos dois últimos mandatos presidenciais do Senhor Fernando
Henrique Cardoso – ao redor de 5 mil –, todos os assuntos tornaram-se relevantes e urgentes.
Os Ministros da Suprema Corte criticam essa
utilização sem parâmetros. Para Celso de Mello ”é
inaceitável a prática ordinária do governo de editar e
reeditar MPs. Enquanto o Congresso aprovou menos
de 2.300 leis nos últimos dois anos, o Executivo editou, incluindo as reedições, quase 5 mil medidas pro visórias“. Nos últimos dois anos, 2.300 leis saíram do
Congresso Nacional, mas o Executivo impôs 5.000
medidas provisórias nesse mesmo período.
O Sr. José Eduardo Dutra (Bloco/PT SE) – V.
Exª me concede um aparte, Senador Antonio Carlos
Valadares?
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
SE) – Ouço-o com mu i to pra zer, Se na dor José Edu ar do Dutra.
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O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT SE) – Se nador Antonio Carlos Valadares, associo-me a V.
Exª, ressaltando o fato de que o Congresso Nacional
está diante de uma tarefa que pode ou não reafirmá-lo como poder independente. A proposta de
emenda constitucional que limita a reedição de medidas provisórias foi apresentada nesta Casa em 1995
é a PEC nº 1, de 1995, de autoria do Senador Esperidião Amin. De po is, ou tras PECs fo ram agre ga das, e o
Senado votou, em 1997, uma proposta mais ou menos consensual. Foi para a Câmara, que estabeleceu
algumas modificações e mandou para o Senado. O
Senado acatou to das as mo di fi ca ções de mé ri to es tabe le ci das pela Câ ma ra; só res ta be le ceu, da pro pos ta
original do Senado, o rito de tramitação, já que o Senado havia fixado que, ao contrário do que ocorre
hoje, as medidas provisórias seriam votadas separadamente em cada Casa, possibilitando um debate
maior, e não aquele ”mercado persa“ que é a sessão
conjunta do Congres so Na ci o nal. Qu an do vol tou para
a Câ ma ra, po der-se-ia ana li sar ape nas essa ques tão,
já que todo o res to ha via sido vo ta do nas duas Ca sas.
A úni ca di ver gên cia era so bre a me di da pro vi só ria ser
votada separadamente numa Casa e na outra ou ser
votada em sessão conjunta do Congresso Nacional.
Lá che gan do, po rém, o Go ver no veio com um sub ma rino, um contrabando, pretendendo a supressão do
art. 246 das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as,
introduzido na Constituição quan do da vo ta ção da pri meira PEC da ordem econômica. Esse artigo, votado
por consenso, veda ao Executivo regular por medida
provisória matéria que tenha sido objeto de emenda
constitucional. Agora, o Governo quer a supressão
desse artigo, assunto que não foi discutido nem na
primeira vez no Senado, nem quando o projeto foi
para a Câmara, nem quando voltou para o Senado.
Quer dizer, o Governo quer ter o poder de, por exem plo, privatizar a Petrobras por medida pro vi só ria. A lei
que regulamentou a queda do monopólio do petróleo
estabeleceu que a Petrobras tem de continuar com a
maioria acionária da União. O art. 246 veda regular
emen da cons ti tu ci o nal por me di da pro vi só ria. Por tanto, essa lei que estabeleceu a regulamentação da
queda do monopólio do pe tró leo não pode, atu al mente, ser modificada por medida provisória. Assim, o
Governo pre ten de ago ra po der fa zer isso tam bém: re gulamentar a Reforma da Previdência, a Reforma
Admi nis tra ti va, tudo por me di da pro vi só ria. Por isso, o
projeto empacou na Câ ma ra dos De pu ta dos de novo.
O Governo quer introduzir um aspecto que não havia
sido discutido em momento algum. Espero, sincera-
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mente, que o Congresso Nacional se disponha a dar
uma demonstração de independência, até porque os
discursos de todos os candidatos à presidência do
Senado e da Câmara versavam sobre independência, so bre au to no mia etc. A oportunidade está colocada para o Congresso. O projeto que está aí para ser
votado é muito palatável, é bastante light, pois prorroga para sessenta dias com uma reedição. Com
isso, o Congresso Nacional disporá de cento e vinte
dias. Portanto, esta é a oportunidade que o Congresso Na ci o nal tem para se afir mar como Po der in de pen dente ou para dizer se continuará a ser, apenas, um
ministério especial para assuntos legislativos, como
fun ci o na hoje. Mu i to obri ga do. Pa ra be ni zo V. Exª pela
oportunidade do tema.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Agradeço a V. Exª por ter apresentado esse
histórico, aliás bastante adequado ao pronunciamento que acabo de fazer. Durante os debates que foram
travados antes das eleições para o Senado e para a
Câmara o tema medida provisória veio à tona. Todos
os candidatos, os que ganharam e os que perderam,
apre sen ta ram como pri o ri da de a de fe sa in tran si gen te
da apro va ção do pro je to que re gu la as me di das pro vi sórias e que tramita, ainda, na Câmara dos Deputados. O aditivo que o governo arranjou – subtrair o art.
246 da Constituição Federal –, no entanto, retira do
Legislativo seu poder para legislar sobre matéria de
sua com pe tên cia. Ou seja, tra ta-se de mais uma in va são que o go ver no de se ja im por às atri bu i ções do Po der Legislativo. Esse aditivo tornará possível que o
Presidente da República tome medidas, como por
exemplo a privatização da Petrobras, usando o próprio Congresso Nacional – isso se, por acaso, for
aprovada a supressão do art. 246. V. Exª falou bem e
muito acertadamente, invocando um assunto que
pouca gente está discutindo neste instante.
Ora, passadas as eleições das Mesas do Senado e da Câmara, não podemos deixar esse assunto
morrer. Ao contrário. E é por isso que estamos evidenciando-o, é por isso que estamos trazendo-o à tri buna da Casa. Confiamos que o Presidente do Senado, que é homem de compromisso, o Senador Jader
Barbalho, haverá de lutar, como prometeu, para que
as medidas provisórias sejam regulamentadas sem
esse “frankenstein” que o Presidente da República
deseja ver aprovado aqui no Congresso Nacional e já
referido por V. Exª: a supressão do art. 246.
Também confiamos em que o Deputado Aécio
Neves irá se debruçar sobre sua responsabilidade
como Presidente da Câ ma ra dos De pu ta dos, e se so -
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mará ao Senado Federal nessa luta que vem desde
1995, no sentido de colocar à disposição do Presiden te da Re pú bli ca um ins tru men to ágil, mas que não
signifique uma invasão nas atribuições do Poder Legislativo.
Agradeço mais uma vez ao Senador José Eduardo Dutra e continuo:
O Mi nis tro Cel so de Mel lo teme as con se qüên ci as desse progressivo fortalecimento do Executivo
pela deformação que provocam no princípio da separação de Poderes. Estaríamos próximos, segundo
clas si fi cou o Mi nis tro Cel so de Mel lo, do Su pre mo Tri bunal Fe de ral, de um “bo na par tis mo go ver na men tal”.
Ele diz ainda:
Essa progressiva ocupação, pelo Poder Executivo, do espaço constitucionalmente reservado à atuação da instituição par lamentar provoca graves distorções de caráter
político-jurídico. As Medidas Provisórias,
consideradas a essência democrática do regime constitucional que prevalece no Estado
brasileiro, não foram concebidas pela
Assembléia Constituinte como instrumentos
ordinários de substituição da atividade legislativa comum do Congresso Nacional. (O
Estado de S. Paulo, 18/08/2000.)
Quem diz isso é o nobre Ministro do Supremo
Tribunal Federal Celso de Mello, que conhecemos
por sua capacidade jurídica e independência – trata-se do ex-presidente do Supremo Tribunal Federal.
Nessa banalização, tem o Poder Executivo Fede ral se de di ca do até mes mo a al te rar leis pro ces su ais através de medidas provisórias. Não se pode regular ma té ria pro ces su al por esse ins tru men to, pois não
há atos processuais provisórios. Estes são definitivos
por na tu re za, sob pena de da nos ir re ver sí ve is. Como,
por exemplo, vislumbrar os requisitos cumulativos de
urgência e relevância na mera alteração de prazos
para embargos da fazenda pública, na obstrução de
liminares por juízes de primeiro grau, no sobrestamento de ações coletivas, na concentração de poderes na figura do Advogado Geral da União, na proibição de acesso à Justiça de forma coletiva por associações, sindicatos e Ministério Público quando as
ações tra tem do Fun do de Ga ran tia do Tem po de Ser viço (FGTS), contribuições previdenciárias e demais
tributos?
Totalmente liberado de qualquer responsabilida de, o Exe cu ti vo Fe de ral le gis la em ca u sa pró pria e,
ao mesmo tempo, através da bancada governista no

FEVEREIRO 2001

Congresso Nacional obstrui o andamento do projeto
de emenda constitucional que visa regulamentar a
edição de medidas provisórias, em tramitação na Câ mara dos Deputados.
Aos que crêem no Estado Demo crá ti co de Direito e na política como instrumentos de livre debate de
idéias para estabelecimento dos interesses da mai oria e respeito dos direitos das minorias, no repúdio ao
autoritarismo disfarçado na perpetuação das medidas provisórias que se eternizam em infindáveis re edições cabe resistir!
Senador Bernardo Cabral, V. Exª, que foi o
grande relator da Constituição cidadã de 1988, quan do de fen deu a apro va ção das me di das pro vi só ri as ou
permitiu a sua aprovação, não imaginava nunca que
o Poder Executivo quisesse substituir as prerrogativas do Poder Legislativo, editando 5.000 medidas
provisórias. São mais leis do que as do próprio Poder
Legislativo, que, no mesmo período, editou apenas
s
2.300 leis. Vejam V. Exª que são 5.000 do Poder
Exe cu ti vo e 2.300 do Po der Le gis la ti vo! Está ha ven do
uma subs ti tu i ção das atri bu i ções do Po der Le gis la ti vo
pelo Poder Executivo.
Que o Congresso Nacional, no exercício de sua
legítima atribuição legislativa, regule a edição das
medidas provisórias para que a lei volte a ser expressão da vontade geral e não apenas o clamor autoritário e solitário do Poder Executivo!
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Prorrogo a Hora do Expediente por quinze minutos
para conceder a palavra para uma comunicação inadiável, nos termos do Regimento Interno, por cinco
minutos, ao Senador Osmar Dias. Antes, porém, pela
liderança do PMDB, concedo a palavra por cinco minutos ao Senador Ramez Tebet.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Pela Liderança. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, venho a esta tribuna para fazer
uma comunicação que julgo ser de real importância
para os trabalhos desta Casa.
Ontem, no fim da tarde, quase ao encerrar do
expediente, o meu gabinete recebeu documentação
da Procuradoria-Geral da República, encaminhando
o resultado das solicitações da própria Mesa do Senado da República e do Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar re fe ren te men te ao affair dos Senadores
Antonio Carlos Magalhães e Jader Barbalho.
Como Pre si den te do Con se lho de Éti ca e De co ro Parlamentar, desde o início, procuro exercer tal
função com serenidade, equilíbrio e isenção, porém
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com firmeza e celeridade – mas aquela celeridade
que não prejudique a apuração da verdade: a verdadeira finalidade do Conselho de Ética, que não pode
ser exagerada nem ultrapassada porque outra não é
senão a de analisar o comportamento parlamentar. É
essa a missão do Conselho de Ética, que não tem,
evidentemente, o caráter investigatório de uma comissão par la men tar de in qué ri to, que pode ir a fun do,
quebrar sigilo bancário. O Conselho de Ética analisa
a conduta parlamentar.
Tendo recebido documentação por parte da
Mesa – cópias dos discursos pronunciados pelos Senadores Jader Barbalho e Antonio Carlos Magalhães
para providências, acompanhando esses recursos
uma farta documentação que a Mesa já havia enviado à Procuradoria-Geral da República – o Conselho
de Ética deu encaminhamento ao assunto.
Para não to mar mu i to tem po dos Srs. Par la men tares, cumpro este dever que julgo inadiável porque,
ao receber o expediente da Procuradoria-Geral, ontem mesmo determinei a juntada desse expediente
aos processados – que são dois – e pedi à Secretaria
que providencie, como está providenciando, cópias
para to dos os Mem bros do Con se lho de Éti ca e De co ro Parlamentar.
A imprensa hoje já deu conta de parte das conclusões da Procuradoria-Geral da República. Como
ainda não há reunião marcada do Conselho e como,
nes ses ca sos, te mos de agir ra pi da men te – uma ra pi dez que não prejudique e evite interpretações diversas –, Sr. Pre si den te, fa rei um re su mo da ín te gra dessa documentação recebida da Procuradoria-Geral da
República.
O ofício é datado de 19 de fevereiro do corrente
ano, mas foi recebido pelo meu gabinete no fim da
tarde de ontem, dia 21 de fevereiro, vazado nos seguintes termos:
Sr. Presidente do Conselho de Ética e
Decoro Parlamentar, Senador Ramez Tebet,
Cumprimentando-o, tenho a honra de
me dirigir a V. Exª para acusar o recebimento, em 14 de dezembro de 2000, do Ofício
CEDP nº 88/2000, datado do dia 13 anterior,
que me foi encaminhado pelo Conselho de
Ética e Decoro Parlamentar do Senado, presidido por V. Exª, subscrito pelo seu ilustre
Vice-Presidente, Senador JUVÊNCIO DA
FONSECA (cópia anexa), solicitando informações acerca de providências relativas às
acusações recíprocas feitas em discursos
no plenário desta Casa do Congresso Naci-
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onal pelos eminentes Senadores ANTONIO
CARLOS
MAGALHÃES
E
JADER
BARBALHO.
O então Vice-Presidente do Senado
Federal, o eminente Senador GERALDO
MELO, enviara a este egrégio Conselho e a
esta Procuradoria cópias dos discursos proferidos pelos referidos Senadores e dos documentos entregues por S. Exªs à Mesa do
Senado Federal. O Conselho deliberou ainda “aplicar a medida disciplinar de censura
escrita” a ambos, “em decorrência de excessos verbais”.
Margeia cópia do ofício enviado pelo Conselho
de Ética, por intermédio do nosso Vice-Presidente,
cópia do requerimento subscrito pela Senadora Heloísa Helena e pelo Senador Eduardo Suplicy, em
que, no segundo tópico, pede informações ao Ministério Público sobre as providências tomadas em relação ao assunto e, depois, informa, mediante do cumentação, primeiramente sobre as acusações do
Senador Jader Barbalho contra o Senador Antonio
Carlos Magalhães.
Passo a ler as conclusões a cada uma dessas
acusações.
Com relação às contas fantasmas no
Citibank, o título está:
”ACM – Contas Fantasmas no Citibank“.
A conclusão da Procuradoria-Geral da República diz que,
Em 5-7-1990 foi aberta uma conta-corrente no CITIBANK S/A, agência de Salvador-BA, de número 95.1343360, em nomes
fictícios de Hugo Tavares Freire e/ou Heloísa
Góes Freire. Este fato, aqui atribuído ao representado, já foi objeto de inquérito policial
e atualmente encontra-se sub judice, com
denúncia oferecida nos autos do processo
nº 94.00.11115-0, em curso perante a 17ª
Vara Federal da Seção Judiciária da Bahia.
Diz mais:
Registre-se que na peça acusatória
não foi imputada ao representado responsabilidade alguma pelos fatos criminosos, razão pela qual, sem que haja qualquer elemento indicativo de participação deste, não
pode o Ministério Público, por faltar justa causa, requerer abertura de inquérito penal
para apurar este fato, ou mesmo requisitar a
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subida dos autos que encontram-se em tramitação na Justiça Federal de Salvador.
Em outras palavras, existe um processo em
andamento e a Procuradoria diz: Opino seja a representação, nesta parte, arquivada.
Com referência às acusações a ”ACM – Banco
Eco nô mi co e en vio de di nhe i ro para Ilhas Cay man“, o
ofício informa que “as possíveis irregularidades apon tadas estão sendo apuradas no Inquérito nº 1492,
que tramita pe ran te o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, sendo Relator o Ministro Sydney Sanches.”
A Procuradoria conclui, dizendo que, não havendo nenhum fato ou documento novo a ser acrescentado ao aludido inquérito, opina também pelo arquivamento.
Qu an to ao en vol vi men to com o Ban co Eco nô mico e o Banco Excel, a Procuradoria informa que esse
caso é objeto de investigação do Inquérito nº 1158,
que tramitou perante o Supremo Tribunal Federal,
sendo Relator o eminente Ministro Octávio Gallotti, e
que, pos te ri or men te, foi en ca mi nha do à Jus ti ça Fe deral de 1ª Instância no Estado da Bahia. Opinou também pelo arquivamento.
Quanto ao tráfico de influência e ligações perigosas, a Procuradoria conclui que o parentesco de
um genro do Senador Antonio Carlos Magalhães não
cons ti tui ilí ci to pe nal ne nhum e opi na tam bém pelo ar quivamento.
Em relação ao caso “ACM – Ministério das Comunicações – CPI NEC, canais de TV para família e
ami gos, de nún ci as de cor rup ção”, tam bém a Pro cu radoria-Geral da República opina pelo arquivamento.
Quanto ao caso “ACM – Governo da Bahia, denúncias de corrupção, tráfico de influência, favorecimento de suas empresas, irregularidades e desvios”,
conclui dizendo que as acusações dizem respeito a
fatos que datam de mais de 20 anos e que é de 20
anos o pra zo má xi mo de pres cri ção no Di re i to bra si le iro, citando o art. 109 do Código Pe nal. Opi na pelo ar quivamento.
A respeito do tópico ”ACM – O enriquecimento
pessoal e acusações de cor rup ção“, tam bém no mes mo sentido é a opinião da Procuradoria.
O tópico ”ACM – Perfil de uma vida suspeita“
também teve o mesmo destino já apontado nos outros casos.
Em relação ao tópico IX, ”ACM – O ‘suicídio’ de
Juca Valente e outras histórias“, diz-se que o fato
ocorreu em janeiro de 1975, portanto há vinte e seis
anos. À época, não foram apresentadas quaisquer
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provas, e o inquérito foi concluído nesse sentido. A
Pro cu ra do ria opi na que a re pre sen ta ção seja ar qui vada nessa parte.
Quanto ao tó pi co ”ACM – Ro te i ro de fal ta de de co ro e mu i ta vi o lên cia“, tam bém o Mi nis té rio Pú bli co e
a Procuradoria-Geral da República entenderam da
mesma forma.
A conclusão foi dada no seguinte sentido: ”Ante
o exposto, opino no sentido do arquivamento da presente representação, dela se dando ciência aos interessados.“
Assina o Dr. Haroldo Ferraz da Nóbrega,
Vice-Procurador-Geral da República. E, em anexo,
há o seguinte despacho do Procurador-Geral da República, Geraldo Brindeiro:
Aprovo em parte o parecer emitido
pelo ilustre Vice-Procurador-Geral da República, Dr. Haroldo Ferraz da Nóbrega, relativamente às matérias antigas já examinadas
pela Justiça, prosseguindo evidentemente
as questões sub judice ainda em tramitação no âmbito da Justiça Federal de primeira instância, Tribunais e Procuradorias da
República nos Estados, sujeita ainda a matéria a reexame nas hipóteses de fatos novos envolvendo os referidos Parlamentares,
decorrentes de informações requisitadas da
Secretaria da Receita Federal e outras.
A se guir, são lis ta das as acu sa ções que o Se na dor Antonio Carlos Magalhães fez ao Senador Jader
Barbalho – também comentadas uma a uma –, que
passo a resumir.
Há o caso dos cheques do Banco do Estado do
Pará que foram parar na conta-corrente do Senador
Jader Barbalho. É dito que, quanto aos supostos che ques do Banpará, que teriam sido depositados nas
contas particulares do representado, consta dos autos que sobre o assunto veio a ser instaurado inquérito policial pelo então Governador do Estado do Pará
Hélio Gueiros. Posteriormente, o inquérito foi trancado por de ter mi na ção do Tri bu nal de Jus ti ça do Esta do
do Pará, por meio do Acórdão nº 23.665, de sua 3ª
Câmara Criminal.
Portanto, trata-se de coisa julgada que, salvo
melhor juízo, impede o reexame da matéria.
Diz-se também que não poderia o sig na tá rio – o
Subprocurador-Geral da República –, em razão da
coisa julgada, pedir a postulada quebra de sigilo, da
qual o representado disse abrir mão.
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Ressalte-se, por oportuno, que os possíveis ilícitos atribuídos ao ora representado teriam sido cometidos em 1984, portanto, há mais de 16 anos.
Por outro lado, há um processo administrativo
em que o caso foi novamente ventilado, e o Subprocurador-Geral da República declarou a ”fragilidade
dos meios que informaram a esta Procuradoria Geral
da República“.
Também se diz que foi enviado ofício à Justiça
Federal do Estado do Pará, que informou não existir
processo no âmbito da Justiça Federal.
Destaca-se que o Presidente do Banco Central
do Brasil, em resposta ao ofício da Subprocuradoria,
falou da impossibilidade legal de informar quanto à
existência ou não dos cheques administrativos em
comento, em razão do sigilo bancário.
”Todavia“ – diz o Procurador –, ”o próprio Se nador representado, Jader Barbalho, por intermédio de
expediente endereçado ao Vice-Presidente do Senado Federal, coloca à disposição seu sigilo bancário,
razão pela qual opino seja remetido novo ofício ao
Banco Central do Brasil, acompanhado da referida
declaração, para que se possa esclarecer definitivamente este assunto“.
Quanto ao caso de desapropriação irregular de
terras, a Procuradoria diz que houve um parecer de
1999, que re que ria o ar qui va men to do in qué ri to po li cial instaurado contra o Senador Jader Barbalho.
No caso da venda de imóvel com valor depreciado à Encol, a Procuradoria informa que o presente
caso encontra-se na 10ª Vara da Justiça Federal do
Estado de São Paulo. Conforme foi noticiado na representação, o Senador Jader Barbalho foi excluído
do pólo passivo da ação popular, que tem curso na
Justiça Federal. Portanto, opinou também pelo arquivamento da representação.
No caso de desapropriação irregular de terras,
conhecido como ”Caso da Fazenda Paraíso“, diz-se
que ”não existe, até o presente momento, in casu, in dícios de envolvimento direto do Senador Jader Barbalho nas irregularidades denunciadas“. A Procuradoria também requer o arquivamento.
No caso de emissão irregular de TDAs que
constam de processo tramitando no Tribunal de Contas da União, afirma-se que, estando o processo trami tan do no Tri bu nal de Con tas, a re pre sen ta ção deve
ser arquivada nesse tópico.
Quanto ao caso de superfaturamento em obra
de penitenciária do Pará, o Procurador diz que, compulsando os autos que têm tramitação perante a 1ª
Vara Federal da Seção Judiciária do Pará, onde se
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apuram as irregularidades provenientes deste caso,
examinando a possível existência de crime de peculato, não encontra elementos. E opina que a representação seja arquivada.
Quanto ao tópico ”casal Jader Barbalho acusado de benefícios irregulares – Caso Probor“, informa-se que houve decisão proferida no egrégio Superior Tribunal de Justiça, que já se pronunciou sobre o
assunto. E conclui: ”Ante o exposto, opino seja a representação arquivada quanto a este tópico“.
Quanto à denúncia de irregularidades para liberação de recursos para a construção de hospital em
Osasco (Caso Osasco), diz-se que não há subsídios
suficientes para a instauração de inquérito penal originário perante o Supremo Tribunal Federal. Opina-se pelo arquivamento.
Sobre as obras contratadas com sobrevalor du rante a ges tão do Se na dor Ja der Bar ba lho à fren te do
Ministério da Previdência, afirma-se que ”não havendo elementos aqui juntados que conduzam à responsabilização penal do ora representado, opino seja a
representação arquivada quanto a este tópico“.
No caso de violência, desapropriação irregular
de terras, denominado ”Garimpo Castelo dos Sonhos“, afirma-se:
Conforme informação do requerente,
em relação a este caso há queixa-crime oferecida perante o Juízo da 2ª Vara Criminal
de Altamira, no Estado do Pará.
Fica esclarecido, pois, que, caso o
MM. Juízo competente entenda haver indícios de participação ou autoria do Sr. Senador
Jader Barbalho, caberá ao mesmo magistrado remeter os autos ao Supremo Tribunal
Federal...
Por isso, a Procuradoria pede também o ar quivamento.
O caso Sudam é objeto de investigação por par te do Ministério Público Federal em todos os Estados
que fazem parte da Sudam e que foram constatadas
irregularidades. Até agora, não se constatou nada
contra o Senador Jader Barbalho, e foi requerido
igualmente o arquivamento.
No caso Banco do Estado do Pará e Instituto
Tecnológico de Brasília (cheques e desvio de dinheiro), também se conclui que não existem indícios de
participação de irregularidadespraticadas pelo Senador, e se requer o arquivamento.
Quanto ao depoimento prestado pelo Sr. José
Marcos de Sou za Ara ú jo, diz-se que a de gra va ção do
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depoimento ora apresentada não contém dados que
confiram a ela a necessária fidedignidade. É dito ainda que ”não consta, na documentação colacionada,
perante quem foi realizada a tomada desse depoimento, nem mesmo quem a realizou. A inexistência
de outra prova, quer documental, quer testemunhal,
que possa vir a corroborar esse depoimento, faz com
que este perca seu valor probatório“. A conclusão é a
se guin te: ”Ante o ex pos to, opi no seja a re pre sen ta ção
arquivada quanto a este tópico“.
É feita a seguinte conclusão final: ”Ante o exposto, opino no sentido do arquivamento da presente
representação, dela se dando ciência aos interessados“.
O documento é assinado e subscrito pelo Dr.
Haroldo Ferraz da Nóbrega, Vice-Procurador-Geral
da Re pú bli ca. Há o se guin te des pa cho do Dr. Ge ral do
Brindeiro, Procurador-Geral da República:
Aprovo em parte o parecer emitido
pelo ilustre Vice-Procurador-Geral da República, Dr. Haroldo Ferraz da Nóbrega, relativamente às matérias antigas já examinadas
pela Justiça, prosseguindo evidentemente
as questões sub judice ainda em tramitação no âmbito da Justiça Federal de primeira instância, Tribunais e Procuradorias da
República nos Estados, sujeita ainda a matéria a reexame nas hipóteses de fatos novos envolvendo os referidos Parlamentares,
decorrentes de informações requisitadas da
Secretaria da Receita Federal e outras.
Ao final, remete-nos cópia de ofício que enviou
ao Dr. Everardo Maciel, digníssimo Secretário da Re ce i ta Fe de ral, solicitando que o mesmo informe se há
procedimentos fiscais por parte da Receita Federal
quan to aos re fe ri dos Par la men ta res – no caso, os emi nentes Senadores Antonio Carlos Magalhães e Jader
Bar ba lho – e se S. Sª pode apu rar se há en ri que ci men to ilí ci to com base na va ri a ção pa tri mo ni al nas de cla rações de bens anuais do Imposto de Renda.
Sr. Presidente, sei que ultrapassei o prazo re gimental, mas, dada a relevância da matéria e a proximidade dos feriados de Momo, eu não poderia deixar
de aproveitar a oportunidade para dar conhecimento
à Casa da atuação do Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar, tendo em vista as muitas ”interpretações“ com relação à atuação do mesmo. Tenho que
fazer justiça não à minha atuação como Presidente
do Conselho, mas sim aos seus membros, que vêm
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trabalhando sem alarde e de conformidade com o
nosso Regimento.
Solicito a V. Exª que, apesar de ter determinado
a jun ta da aos au tos dos res pec ti vos pro ces sos, ad mi ta a transcrição na íntegra da ata desse ofício recebido na data de ontem por mim e enviado pela Procuradoria-Geral da República, para que conste dos Anais
da Casa.
São essas as razões que me trouxeram a esta
tribuna, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
SEGUE DOCUMENTO A QUE SE
REFERE O SENADOR RAMEZ TEBET EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
Ofí cio/PGR/GAB/Nº 111
Brasília, 19 de fe ve re i ro de 2001
Exceln tís si mo Se nhor
Senador Ramez Tebet
Digníssimo Pre si den te do Con se lho de
Ética e Decoro Parlamentar
Do Senado Federal
Brasília – DF
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o, tenho a honra de me dirigir a V. Exª,
para acu sar o re ce bi men to, em 14 de de zem bro de 2000, do Ofí cio
CEDP nº 88/2000, datado do dia 13 anterior, que me foi encaminhado pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado
Fe de ral, pre si di do por V. Exª, subs cri to pelo seu Ilus tre Vice-Pre si den te, Se na dor Ju vên cio da Fon se ca (có pia ane xa), so li ci tan do infor ma ções acer ca de pro vi dên ci as re la ti vas às acu sa ções re cí procas fe i tas em dis cur sos no Ple ná rio des ta Casa do Con gres so Na ci o nal pe los Emi nen tes Se na do res Anto nio Car los Ma ga lhães e Jader Barbalho.
O então Vice-Presidente do Senado Federal, o Eminente
Senador Geraldo Melo, enviara a este Egrégio Conselho e a esta
Pro cu ra do ria có pi as dos dis cur sos pro fe ri dos pe los re fe ri dos Se na dores e dos documentos entregues por S. Exªs à Mesa do Se na do Federal. O Conselho deliberou ainda “aplicar a medida disciplinar de
censura escrita” a ambos “em decorrência de excessos verbais”.
Encaminho a V. Exª, para os de vi dos fins, có pi as dos pa re ce res emi ti dos pelo ilus tre Vice-Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca Dr.
Ha rol do Fer raz da Nó bre ga so bre a ma té ria, em 13 de fe ve re i ro do
cor ren te ano, por mim apro va dos em par te por des pa cho pro fe ri do
no dia 15 seguinte (cópias anexas).
Infor mo ain da que en vi ei ofí cio ao Se cre tá rio da Re ce i ta Fe de ral re qui si tan do in for ma ções so bre a exis tên cia ou não de pro cedimentos fiscais relativamente a ambos os Parlamentares sobre
su pos to en ri que ci men to ilí ci to, su ge ri do nas acu sa ções re cí pro cas
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e na mí dia, apu ra do com base na va ri a ção pa tri mo ni al nas de cla rações de bens anuais do imposto de renda.
Re qui si tei ain da, se for o caso, o en ca mi nha men to ao Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral de re pre sen ta ções fis ca is para fins pe na is de
que tra ta o art. 83 da Lei nº 9.430, de 27 de de zem bro de 1996 (Ofí cio/PGR/GAB nº 109, de 19 de fevereiro de 2001, cópia anexa).
Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência
protestos de elevada estima e distinta consideração.
Atenciosamente, – Geraldo Brindeiro, Procurador-Geral
da República.
OF. Ce dep Nº 88/2000
Brasília, 13 de dezembro de 2000
Senhor Procurador-Geral,
Em aten di men to à so li ci ta ção da Exmª Srª Se na do ra He lo ísa Helena e outros Srs. Senadores, encaminho a V. Exª cópia au tenticada do Requerimento nº 1, de 2000, apresentado perante
este Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, onde, em seu segun do pa rá gra fo, so li ci tam in for ma ções a esse Mi nis té rio Pú bli co.
Aten ci o sa men te, – Juvêncio da Fonseca, Vice-Presidente
do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar.
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mento do Exmº Senador Geraldo Melo, lº Vice-Presidente do Senado Federal, através do Ofício SF/Nº 614/2000, no qual encaminha cópia do OF.GSJBAR. Nº 33/2000, de autoria do Senador
Jader Barbalho, no qual tece uma série de acusações contra o
também Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães.
O men ci o na do ofí cio traz em seu bojo os se guin tes ane xos:
1. ”ACM – Contas Fantasmas no City Bank;
2. ACM – Banco Econômico e Envio de Dinheiro
para Ilhas Cayman;
3. ACM – Envolvimento Banco Econômico, Escolha
Banco Excel e Pasta Rosa;
4. ACM – OAS – Tráfico de Influência e Ligações Perigosas;
5. ACM – Ministério das Comunicações CPI NEC,
Canais TV para Família e Ami gos, De nún ci as de Corrupção;
6. ACM – Governo da Bahia – Denúncias de corrupção, trá fi co de in fluên cia e fa vo re ci men to de suas em pre sas e ir re gularidades e desvios;
7. ACM – O enriquecimento pessoal e acusações de
corrupção;
8. ACM – Perfil de uma vida suspeita;

REQUERIMENTO Nº 1, DE 2000-RED
Senhor Presidente,
Tendo em vista a competência do Conselho de Ética e De co ro Par la men tar de ze lar pela ob ser vân cia dos pre ce i tos de fi ni dos
pela Re so lu ção nº 20, de 1993 e pelo Regimento Interno da Casa
na condução do exercício do mandato parlamentar solicitamos a
este órgão sejam procedidas as diligências e instrução probatória
que en ten der ne ces sá ri as para a apu ra ção das gra ves de nún ci as e
das responsabilidades e conseqüente apli ca ção das me di das dis ciplinarescabíveis, tra zi das em de ba tes, na Ses são de on tem, dia
6 de dezembro.
Outrossim, requeremos à direção do Conselho de Ética e
Decoro Parlamentar, sejam solicitadas informações ao Ministério
Público sobre as providências tomadas em relação às denúncias
que os dois con ten do res fi ze ram an te ri or men te e já en ca mi nha das
ao órgão.
Sala das Ses sões, 7 de de zem bro de 2000 – He lo í sa He lena, Líder do Bloco Par la men tar de Oposição – Se bas tião Ro cha,
Lí der do PDT/Vice-Lí der do Blo co Par la men tar de Opo si ção – Eduar do Su plicy, Vice-Lí der do Blo co Par la men tar de Opo si ção – Jefferson Pé res, Vice-Líder do Bloco Parlamentar de Oposição.
Processo PGR nº 1.00.000.002847/2000-81
Interessado: 1ª Vice-Presidência do Senado Federal
Assunto: OF/SF/Nº 614/2000 em que encaminha
có pia do OF.GSJBAR Nº 33/2000.
Trata-se de procedimento administrativo instaurado no âmbito desta Procuradoria-Geral da República atendendo a requeri-

9. ACM – O ”suicídio“ de Juca Valente e outras histórias;
10. ACM – Roteiro de falta de decoro e muita violência.
“Estas são, em síntese, as irregularidades apontadas pelo
Se na dor Ja der Bar ba lho que es ta ri am a me re cer es pe ci al aten ção
do Conselho de Ética do Senado Federal e do Ministério Público
Federal.
Pri me i ra men te, cum pre as si na lar que sen do o ora re pre sentado, Senador Antonio Carlos Magalhães, membro do Congresso
Nacional, com pe te ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral pro ces sá-lo e jul gá-lo ori gi na ri a men te nas in fra ções pe na is co muns (CF, art. 102, I,
b). Daí por que ca ber ao Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca, nos ca sos
de cri mes de ação pe nal pú bli ca in con di ci o na da, re qui si tar a aber tura de procedimentos investigatórios, bem como oferecer denúncia pe ran te a Su pre ma Cor te nos ca sos enu me ra dos pelo art. 102,
I, alíneas b e c, da Constituição Federal.
Assim sendo, a análise dos fatos relacionados na presente
re pre sen ta ção, li mi tar-se-á quan to à pos si bi li da de do co me ti men to
de cri mes, não ca ben do ao Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral te cer qua is quer comentários quanto a possível falta de decoro parlamentar,
matéria de exclusiva responsabilidade do Senado Federal, Casa
do Poder Legislativo a qual pertence o ora representado.
Após examinar a vasta documentação composta de 1 (um)
vo lu me e 4 (qua tro) apen sos que in te gram o pre sen te pro ce di men to administrativo, atendendo a solicitação do Procurador-Geral da
República. fls. 6, passo a opinar:
”ACM– Contas Fantasmas no City Bank”:
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Em 5-7-90 foi aberta uma conta-corrente no City Bank S/A,
agência de Salvador-BA, de nº 95.1343360, em nome fictícios de
Hugo Ta va res Fre i re Fi lho e/ou He lo í sa Góes Fre i re. Este fato, aqui
atribuído ao representado, já foi objeto do inquérito policial nº
94.0007691-6, e atu al men te en con tra-se sub ju di ce, com de nún cia
oferecida nos autos do processo nº 94.00.11115-0, em curso perante a 17ª Vara Federal da Seção Judiciária da Bahia.
Re gis tre-se que na peça acu sa tó ria não foi im pu ta da ao re pre sen ta do res pon sa bi li da de al gu ma pe los fa tos cri mi no sos, ra zão
pela qual, sem que haja qual quer ele men to in di ca ti vo de par ti ci pação deste, não pode o Ministério Público Federal, por faltar justa
causa, requerer abertura de inquérito penal para apurar este fato,
ou mes mo re qui si tar a su bi das dos au tos que en con tram-se em tramitação na Justiça Federal de Salvador.
Assim sendo, opino seja a representação, nesta parte, arquivada.
II. ”ACM – Banco Econômico e Envio de Dinheiro
para Ilhas Cayman".
A pas ta apre sen ta da no to can te a este as sun to não con tém
ne nhum do cu men to for mal, so men te có pi as de re cor tes de jor na is
e re vis tas, bem como dis cur so do re pre sen tan te pu bli ca do no Diário do Senado Federal .
Cabe fri sar que as pos sí ve is ir re gu la ri da des aqui apon ta das
estão sen do apu ra das no Inqué ri to nº 1.492, que tra mi ta pe ran te o
egrégio Supremo Tribunal Federal, sendo Relator o eminente Ministro Sydney Sanches.
Não ha ven do ne nhum fato ou do cu men to novo a ser acres centado ao aludido inquérito, opino seja a representação, nesta
parte, arquivada.
III. ”ACM – Envolvimento Banco Econômico, Escolha
Banco Excel e Pasta Rosa”:
No va men te, só fo ram jun ta das có pi as de re por ta gens pu blica das que aven ta ram esta pos si bi li da de. Não há do cu men to apto,
pois, a em ba sar pe di do de ins ta u ra ção de in qué ri to pe nal ori gi ná rio
pe ran te o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral con tra o re pre sen ta do. Assim
sendo, falta justa causa para a abertura do mencionado procedimento de investigação.
Vale lem brar que es tes fa tos cons ti tu em ob je to de in ves ti gação do Inqué ri to nº 1.158 que tra mi tou pe ran te o Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral, cujo Re la tor foi o emi nen te Mi nis tro Octá vio Gal lot ti, pos teriormente encaminhado à Justiça Federal de 1ª Instância no
Estado da Bahia (despacho publicado no DJ de 5-3-96).
Caso o re que ren te de se je jun tar al gum do cu men to novo referente à maté ria, de ve rá en ca mi nhá-lo a Jus ti ça Fe de ral no Esta do da Bahia.
Opi no, as sim, seja a re pre sen ta ção, nes ta par te, ar qui va da.
IV. ”ACM – OAS – Trá fi co de Influên cia e Li ga ções Pe ri go sas.
No to can te a esta acu sa ção, o re pre sen tan te tam bém jun tou
apenas có pi as de re por ta gens jor na lís ti cas, não apre sen tan do do-
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cu men tos que con fir mem um mí ni mo de in dí ci os de cri mes pra ti cados pelo ora representado, Antonio Carlos Magalhães.
Como é pú bli co e no tó rio, a em pre sa OAS ci ta da na pre sen te representação tem como sócio majoritário o Sr. César Mata Pi res, casado com uma das filhas do representando. O laço de pa rentesco entre estes não pode conduzir necessariamente a idéia
de que o ora re pre sen ta do te ria par ti ci pa ção nas pos sí ve is ir re gu laridades pra ti ca das pela di re ção da em pre sa.
Por esta ra zão não cabe à Pro cu ra do ria-Ge ral da Re pú bli ca
in ves ti gar ou de ter mi nar à Po lí cia Fe de ral que in ves ti gue su pos tas
irregularidades cometidas pela direção da empresa, pois nenhum
dos di re to res da OAS de tém prer ro ga ti va de foro de ser in ves ti ga do
e julgado pelo Supremo Tribunal Federal.
Por outro lado, cabe destacar que os casos ci ta dos nas re por ta gens, ao que tudo in di ca, es tão sen do, ou já fo ram, ob je to de
investigação por par te da Po lí cia Fe de ral, que até o pre sen te mo men to não apre sen tou qual quer in dí cio de par ti ci pa ção do Se na dor
re pre sen ta do nas pos sí ve is ir re gu la ri da des pra ti ca das pela em presa antes mencionada.
Assim sendo, opino seja a representação, nesta parte, arquivada.
V. ”ACM – Ministério das Comunicações – CPI NEC,
canais TV para Família e Amigos, Denúncias de Corrupção ”:
O tema ”CPI NEC“, de igual ma ne i ra está ins tru í do todo ele
com cópias de reportagens. Assevere-se que o assunto mereceu
des ta que no âm bi to da Câ ma ra dos De pu ta dos, que atra vés de co missão parlamentar de inquérito, denominada ”CPI NEC“, debruçou-se sobre a transferência da empresa NEC para as organizações Globo.
O relatório final da aludida comissão de inquérito em nenhum momento concluiu pela participação do ora representado,
que à época dos fatos investigados ocupava o cargo de Ministro
das Te le co mu ni ca ções, no pro ces so de trans fe rên cia da em pre sa.
Não pode o Ministério Público Federal, portanto, desapossado de qualquer documento que indique o mínimo de indício de
par ti ci pa ção do re pre sen ta do nos fa tos apon ta dos, re que rer a ins tauração de procedimento penal investigatório.
Em re la ção às in di gi ta das con ces sões ir re gu la res de rá dio e
te le vi são con ce di das pelo en tão Mi nis tro das Co mu ni ca ções, Antonio Car los Ma ga lhães, en tres os anos de 1986 e 1988, tam bém não
há do cu men tos nos au tos que pos si bi li tem a ins ta u ra ção de pro cedimento investigatório.
Por ou tro lado, mes mo que se ad mi tis se a re mo ta hi pó te se
de se ins ta u rar in qué ri to pe nal, o pos sí vel de li to co me ti do de fra u de
a concor rên cia, pre vis to no art. 335 do CP — uma vez que a lei de
licitações ainda não tinha sido editada — há muito encontra-se
pres cri to, ra zão mais do que su fi ci en te para não se ins ta u rar o pro cedimento investigatório.
Assim sendo, opino seja a representação, nesta parte, arquivada.
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VI. ”ACM – Governo da Bahia – Denúncias de corrupção,
trá fi co de in fluên cia e fa vo re ci men to de suas em pre sas e ir re gu la ridades e desvios:“

Assim sendo, opino seja a representação, nesta parte, arquivada.

O assunto aqui ver sa do mais uma vez ca re ce de do cu men ta ção idô nea e su fi ci en te para fun da men tar re que ri men to de ins tauração de inquérito penal originário perante o colendo Supremo
Tribunal Federal.

A imputação traz a debate o suicídio de Juca Valente,
ex-gen ro do ora re pre sen ta do. O fato ocor ri do em ja ne i ro de 1975,
por tan to há 26 anos atrás, foi ob je to de com pe ten te in qué ri to po li ci al que fora arquivado ten do em vis ta a con clu são que che ga ram o
Ministério Público e o Juiz de ter sido realmente suicídio.

Sem aden trar no mé ri to das acu sa ções te ci das con tra o re presentado, deve-se ressaltar, por oportuno, que todos os casos
apontados no dossiê remontam há mais de 20 (vinte) anos atrás,
pe río do cor res pon den te en tre 1970 e 1974, quan do o en tão re pre sentado ocupava o cargo de Governador do Estado da Bahia.

IX. “ACM – O ”su i cí dio“ de Juca Va len te e ou tras his tó ri as:”

O caso teve sua re a ber tu ra ne ga da em ra zão de não ter sido
apresentado, à época, qualquer fato, circunstância ou prova nova
que pu des se mu dar as con clu sões do pro ce di men to in ves ti ga tó rio
e de seu laudo médico-pericial.

As acu sa ções di zem res pe i to a fa tos que da tam de mais de
20 anos que é (20 anos) o prazo máximo de prescrição no direito
brasileiro (art. 109, I, CP).

Havendo procedimento investigatório arquivado, não se
pode re a bri-lo sem a exis tên cia de no vas pro vas (ad. 18 do CPP e
Súmula 524 do STF).

Assim sendo, opino seja a representação, nesta parte, arquivada.

Não há ra zão, por tan to, em se re to mar as in ves ti ga ções, até
porque falece competência à Procuradoria-Geral da República
para fazê-lo, sendo exclusivo juízo de delibação do Ministério Pú blico do Estado da Bahia.

VII. ”ACM – O enriquecimento pes so al e acu sa ções de cor rupção:"
O re pre sen tan te, nes te pon to, in di gi ta ao Se na dor re pre sentado ter enriquecido por meios ilícitos.
O próprio representado, Senador Antonio Carlos Magalhães, apresentou nos autos do processo PGR nº
1.00.000.002848/2000-26 cópia das suas de cla ra ções de im pos to
de renda e de bens dos últimos 15 (quinze) anos.
Até o momento, não chegou a esta Procuradoria-Geral da
República qualquer representação fiscal, do Fisco Federal, para
fins pe na is, seja por so ne ga ção fis cal, seja por de li to de cor ren te da
º
aná li se de suas de cla ra ções (ver art. 83, da Lei n 9.430/96 c/c De creto nº 2.730, de 10 de agosto de 1998).
Não posso, pois, agir temerariamente, isto é, supor, sem
qualquer base real, que o Fis co não exa mi nou ade qua da men te as
de cla ra ções do re pre sen ta do, Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães,
das qua is, há nos au tos có pi as de 15 anos, su ces si vos, ofe re ci das
pelo pró prio Se na dor re pre sen ta do. Tam bém, deve ser ar qui va da a
representação nesta parte.
VIII. ”ACM– Perfil de uma vida suspeita:"
O tex to, cujo tí tu lo está aci ma trans cri to, en con tra-se ane xa do ao apen so IV des tes au tos, e tem como base in for ma ções pu bli ca das nos úl ti mos 28 anos pe los jor na is O Esta do de S.Pa u lo, Fo lha de S.Pa u lo, Jor nal da Tar de, Ga ze ta Mer can til, Cor re io Bra ziliense, O Globo, Jornal do Brasil, Folha da Tarde, Jornal da
Ba hia, Cor re io da Ba hia, re vis tas Veja, IstoÉ, Man che te, Fa tos e
Fo tos, Épo ca, Car ta Ca pi tal, Ca ros Ami gos e Revista Nacional
de Telemática.
As matérias jornalísticas em comento não trazem nenhum
in dí cio subs tan ci al da prá ti ca de cri mes por par te do re pre sen ta do,
razão esta que impede a abertura de inquérito penal. Notícias cri mes devem ser instruídas com documentos ou outros meios de
prova que indiquem ao mínimo in dí ci os de au to ria e ma te ri a li da de
da prática de ilícitos penais.

No va men te há que se cons ta tar o fato de que por re mo ta hi pótese se chegasse a conclusão tratar-se de homicídio, tal ilícito
penal já estaria prescrito desde 1995.
Assim sendo, opino seja a representação, nesta parte, arquivada.
X. ”ACM – Roteiro de falta de decoro e muita violência:"
Como as si na la do an te ri or men te, o Ministério Público Federal de i xa de te cer qual quer co men tá rio so bre este as sun to. É que a
análise feita pelo parquet é puramente técnica, baseada unicamente e exclusivamente no juízo quanto à admissibilidade de se
instaurar procedimentos investigatórios de natureza penal.
Assim sendo, opino seja a representação, nesta parte, arquivada.
XI Conclusão:
Ante o exposto, opino no sentido do arquivamento da presente representação, dela se dando ciência aos interessados.
Brasília, 13 de fe ve re i ro de 2001. – Ha rol do Fer raz da Nó brega, Vice-Pro cu ra dor-ge ral da Re pú bli ca. Apro vo, em par te, nos
ter mos do des pa cho pro fe ri do nes ta data ane xo a se guin te. Geraldo Brindeiro, Procurador-Geral da República.
Processo PGR nº 1.00.000 002847/2000-81
Interessado: 1ª Vice-Presidência do Senado Federal
Assunto: OF/SF/Nº 614/2000 em que encaminha cópia do
OF.GSJBAR Nº 33/2000.
Despacho
Aprovo em parte o parecer emitido pelo Ilustre Vice-Procura dor-Ge ral da Re pú bli ca, Dr. Ha rol do Fer raz da Nó bre ga, re la ti vamen te às ma té ri as an ti gas já exa mi na das pela Jus ti ça, pros se guindo evi den te men te as questões sub judice ainda em tramitação no
âm bi to da Jus ti ça Fe de ral de pri me i ra ins tân cia, Tri bu na is e Pro cu-
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ra do ri as da Re pú bli ca nos Esta dos, su je i ta ain da a ma té ria a re e xame nas hipóteses de fatos novos envolvendo os referidos Parlamentares, decorrentes de informações requisitadas da Secretaria
da Rece i ta Fe de ral e outras.
Bra sí lia, 15 de fe ve re i ro de 2001. – Geraldo Brindeiro, Pro curador-Geral da República.
Processo PGR nº 1.00.000.002848/2000-26
Interessado: 1ª Vice-Pre si dên cia do Se na do Fe de ral
Assunto: OF/SF/Nº 585/2000 em que encaminha discursos
proferidos pe los Exmºs Se na do res Anto nio Car los
Magalhães e Ja derBarbalho.
Tra ta-se de pro ce di men to ad mi nis tra ti vo ins ta u ra do no âmbito desta Procuradoria-Geral da República atendendo a requerimen to do Exmº Se na dor Ge ral do Melo, lº Vice-Pre si den te do Se na do Federal, através do Ofício SF/Nº 585/2000, no qual encaminha
cópia dos discursos pro fe ri dos pe los Exmºs Se na do res Ja der Barbalho e Antonio Carlos Magalhães, da sessão do dia 5-4-00, bem
como uma série de do cu men tos. O men ci o na do ofí cio traz em seu
bojo os seguintes anexos:
1. ”Caso dos cheques do Banco do Estado do Pará
que foram parar na conta-corrente do Senador Jader Barbalho;
2. Caso de desapropriação irregular de terras, que ficou nacionalmente conhecido como ‘Polígono dos Castanhais’;
3. Caso de venda de imóvel com valor depreciado à
Encol, que ficou conhecido como ‘Caso Encol’;
4. Caso de desapropriação irregular de terras, conhecido como ‘Caso da Fazenda Paraíso’
5. Caso de emissão irregular de TDA’s que constam
de processo tramitando no Tribunal de Contas da União;
6. Caso de superfaturamento em obra de Penitenciária do Pará;
7. Casal Jader Barbalho acusado de benefícios ir regulares ‘Caso Probor’;
8. Denúncia de irregularidades para liberação de recursos para construção de hospital em Osasco (Caso Osasco);
9. Obras contratadas com sobre valor durante a gestão do Se na dor Ja der Bar ba lho à fren te do Mi nis té rio da Pre vi dên cia;
10. Caso de violência, desapropriação irregular de terras denominado Garimpo Castelo dos Sonhos;
11. Caso Sudam;
12. Caso Banco do Estado do Pará e Instituto Tecnológico
de Brasília (cheques e des vio de di nhe i ro);
13. Depoimento prestado espontaneamente pelo Sr. José
Marcos de Souza Araujo."
Estas são, em síntese, as irregularidades apontadas pelo
Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, que es ta ri am a me re cer es peci al aten ção do Con se lho de Éti ca do Se na do Fe de ral e do Mi nis té rio Público Federal.
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Pri me i ra men te, cum pre as si na lar que sen do o ora re pre sentado, Senador Jader Barbalho, membro do Congresso Nacional,
com pe te ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral pro ces sá-lo e jul gá-lo ori gi nariamente nas infrações penais comuns (CF, art. 102, I, b). Daí
porque caber ao Procurador-Geral da República, no caso de crimes de ação penal pública incondicionada, requisitar ou não a
aber tu ra de pro ce di men tos in ves ti ga tó ri os, bem como ofe re cer denúncia perante a Suprema Corte nos casos enumerados pelo art.
102, I, alíneas b e c, da Constituição Federal.
Assim sendo, a análise dos fatos relacionados na presente
re pre sen ta ção, li mi tar-se-á quan to à pos si bi li da de do co me ti men to
de cri mes, não ca ben do ao Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral te cer qua is quer comentários quanto a possível falta de decoro parlamentar,
matéria de exclusiva responsabilidade do Senado Federal, Casa
do Poder Legislativo a qual pertence o ora representado.
Após examinar a vasta documentação composta de 1 (um)
vo lu me e 7 (sete) apen sos que in te gram o pre sen te pro ce di men to
administrativo, atendendo a solicitação do Procurador-Geral da
República, fls. 41, passo a opinar:
1. ”Caso dos cheques do Banco do Estado do Pará":
Qu an to aos su pos tos che ques do Ban pa ra, que te ri am sido
depositados nas contas particulares do representado, consta dos
au tos, que so bre o as sun to veio a ser ins ta u ra do o Inqué ri to Po li ci al
nº 900795644, por determinação do então Governador do Estado
do Pará Hé lio Gu e i ros. Poste ri or men te o in qué ri to foi tran ca do por
de ter mi na ção do Tri bu nal de Jus ti ça do Esta do do Pará, atra vés do
Acór dão nº 23.665 de sua 3ª Câ ma ra Cri mi nal, que teve a se guin te
ementa:
”Co a ção ile gal. Inqué ri to po li ci al abu si vo e des ti tu í do de fun damento. Intimações irregulares, sem a observância das prerrogativas
do cargo de Governador. Ordem concedida. Decisão unânime.“
O man to da co i sa jul ga da, sal vo me lhor ju í zo, im pe de o re e xame da matéria.
Não po de ria o sig na tá rio, em ra zão da co i sa jul ga da, pe dir a
pos tu la da que bra de si gí lo, da qual o re pre sen ta do dis se abrir mão.
Ressalte-se, por oportuno, que os possíveis ilícitos atribuídos ao ora representado teriam sido co me ti dos em 1984, por tan to
há mais de 16 anos atrás.
Por outro lado, cabe destacar que a Procuradoria-Geral da
Re pú bli ca to mou to das as pro vi dên ci as ca bí ve is na bus ca da elu cidação destes fatos.
08100.008357/99-97,
O processo
administrativo
nº
em que o caso foi novamenteventilado, foi arquivadotendo em vista
as con clu sões que che gou o pa re cer de la vra do emi nen te Sub pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca, Dr. Flá vio Gi ron, ante ”a fra gi li da de dos meios que informaram a esta Procuradoria Ge ral da Re pú bli ca.“
Posteriomente, através do Ofício PGR/GAB/Nº 584, de 18
de agosto de 2000, o Procurador-Geral da República, reiterando
ofí cio an te ri or, da ta do de 5 de ju nho de 2000, so li ci tou ao Pro cu ra dor-Ge ral de Jus ti ça do Esta do do Pará, có pia in te gral do Pro ces so
nº 455/96, no qual estariam inclusos os cheques administrativos
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an tes ci ta dos. Em res pos ta, o emi nen te Pro cu ra dor-Ge ral de Jus tiça do Esta do do Pará en ca mi nhou có pia do re fe ri do pro ces so, que
foi protocolado nesta Procuradoria-Geral da República sob o nº
1.00.000.007694/2000-69. Há que se ressaltar, por oportuno, que
mais uma vez não res tou com pro va do que os che ques ad mi nis tra ti vos do Ban pa ra te ri am sido de po si ta dos em con ta no Ban co Itaú,
agên cia 402, Jar dim Bo tâ ni co/RJ, e que tal con ta se ria do Se na dor
Jader Barbalho.
Tam bém, foi en vi a do Ofí cio PGR/GAB/Nº 266, de 8 de maio
de 2000, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no
Estado do Pará, que através do Ofício PR/PA/GAB nº 45/2000 in formou não exis tir ne nhum pro ces so no âm bi to da Jus ti ça Fe de ral
daquele Estado que trate da matéria aqui versada.
Por último, cabe destacar que o Presidente do Banco Cen tral do Brasil, através do Ofício Presi/20003093, de 18-10-00, em
resposta ao Ofício PGR/GAB/Nº 642, de 14-9-00, informou da im pos si bi li da de le gal de in for mar quan to à exis tên cia ou não dos che ques administrativos em comento, em razão do sigilo bancário do
re que ri do, ante a ine xis tên cia de or dem ju di ci al au to ri zan do a quebra do sigilo.
Todavia, o próprio Senador representado, Jader Barbalho,
através de expedienteendereçado ao Vice-Pre si den te do Se na do
Federal, coloca à disposição seu sigilo bancário, razão pela qual
opino seja re me ti do novo ofí cio ao Ban co Cen tral do Bra sil, acom panhado da re fe ri da de cla ra ção, para que se pos sa es cla re cer de finitivamente este assunto.
II. ”Caso de desapropriação irregular de terras”:
De fato, conforme consignado nas informações trazidas,
houve mani fes ta ção des te Ministério Público, con subs tan ci a da no
Pa re cer nº 8.823/GB, de 2 de agos to de 1999, re que ren do o ar qui vamento do Inquérito Policial, instaurado contra o Senador Jader
Barbalho.
Assim sendo, aplicando-se o disposto na Súmula 524, do
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, in fe re-se que não se pode re i ni ci ar o inquérito policial outrora arquivado, haja vista que as informações
trazidas não constituem provas novas.
Ante o ex pos to, opi no seja a re pre sen ta ção ar qui va da quanto a este tópico.
III. ”Caso de venda de imóvel com valor depreciado à
Encol”:
Emcon so nân cia com as in for ma ções apre sen ta das, o pre sente caso encontra-se em trâmite na l0ª Vara da Justiça Federal do
Esta do de São Pa u lo. Con for me foi no ti ci a do na re pre sen ta ção, o Senador Jader Barbalho foi excluído do pólo passivo da ação popular
que tem curso na Justiça Federal em São Paulo.
Até o pre sen te mo men to não há no vas pro vas ou qua is quer
ou tros ele men tos que pos sam con du zir o Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral a requerer a reinclusão do representado nos autos da aludida
ação popular.
Ante o ex pos to, opi no seja a re pre sen ta ção ar qui va da quanto a este tópico.
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IV. ”Caso de desapropriação irregular de terras, conhecido como ‘Caso da Fazenda Paraíso’”:
Conforme explicitado nas informações, o presente caso foi
ob je to do Inqué ri to Po li ci al nº 36/99/LA/PR-DF, que re sul tou no ofe re ci men to de de nún cia da ta da de 1º de mar ço de 1999, onde irá ser
apurada a responsabilidadedos denunciados pelo crime de peculato-furto, capitulado no artigo 312, parágrafo primeiro, do Código
Pe nal Bra si le i ro, cuja pena de re clu são va ria de dois a doze anos.
Não existe, até o presente momento, in casu, indícios de
envolvimento direto do Senador Jader Barbalho nas irregularidades denunciadas.
Cabe evi den ci ar que sur gin do, no cur so da ação pe nal, ele men tos que de mons trem a pos sí vel par ti ci pa ção do ora re pre sen tado nos crimes cometidos, caberá ao juízo em que se encontra
tramitando a ação, remetê-la ao egrégio Supremo Tribunal Federal, que passaria a ser o órgão competente para pro ces sá-la e jul gá-la.
Ante o ex pos to, opi no seja a re pre sen ta ção ar qui va da quanto a este tópico.
V. ”Caso de emissão irregular de TDA’s que constam de processo tramitando no Tribunal de Contas da União”:
De acor do com as in for ma ções co la ci o na das a res pe i to deste caso, e ten do em vis ta a exis tên cia de um pro ces so em cur so pe ran te o Tri bu nal de Con tas da União, para apu rar a prá ti ca de ir re gularidades na emissão dos TDA’s, aguarda o Ministério Público
Federal as conclusões daquela Corte de Contas para, se for o
caso, instaurar posteriormente inquérito penal originário.
Cum pri rá aque le ór gão in for mar este Parquet, caso cons ta te in dí ci os de exis tên cia de al gum ilí ci to pe nal, para que este tome
as devidas providências Legais, conforme prevê o art. 71, XI, da
Constituição Federal.
Ante o ex pos to, opi no seja a re pre sen ta ção ar qui va da quanto a este tópico.
VI. ”Caso de superfaturamento em obra de Penitenciária do Pará":
Com pul san do as in for ma ções ofer ta das, cons ta ta-se a existência do Pro ces so nº 95.0008095-8, em trâ mi te pe ran te a 1ª Vara
Federal da Se ção Ju di ciá ria do Pará onde se apu ram as ir re gu la ri dades provenientes deste caso. Ressalvando-se a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva do Estado quanto ao crime de
pre va ri ca ção, dis pos to no ar ti go 319, do Có di go Pe nal, ob ser va-se
a apuração quan to a pos sí vel exis tên cia de cri me de pe cu la to, ca pitulado no artigo 312, do aludido di plo ma pe nal.
Foi re que ri do pela Pro cu ra do ria da Re pú bli ca no Esta do do
Pará a quebra de si gi lo ban cá rio de de ter mi na das pes so as, pos sivel men te en vol vi das com o de li to em apre ço. O ora re que ri do não
foi men ci o na do nos au tos des te pro ces so, mas em ha ven do in dí cios de sua participação nos possíveis ilícitos praticados, deverá
àquele juízo remeter os autos do processo ao colendo Supremo
Tri bu nal Fe de ral para pro ces sá-lo e jul gá-lo. Entre tan to, há que se
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ressaltar que as in for ma ções tra zi das não acres cen tam no vos do cumentos ou provas que possam corroborar esta tese.
Ante o ex pos to, opi no seja a re pre sen ta ção ar qui va da quanto a este tópico.
VII. ”Casal Jader Barbalho acusado de benefícios irregulares Caso Probor”:
Conforme decisão profenda pelo egrégio Superior Tribunal
de Justiça, no Recurso Especial nº 80 108/PA, relator Ministro
Francisco Peçanha Martins, pubLicado no DJ de 11-9-2000, fls.
0233, a ma té ria en con tra-se subjudice, ten do em vis ta a au sên cia
de ma ni fes ta ção do Minis té rio Pú bli co, na qua li da de de custos le gis, na ação civil pública proposta perante a Justiça Federal.
Assim sendo, deve-se aguardar a conclusão da mencionada ação ci vil pú bli ca, para que pos sa ha ver, em de cor rên cia do pro nunciamento judicial, a responsabilização do representado, até
mesmo do pon to de vis ta cri mi nal, se for o caso, pe ran te o Su pre mo Tribunal Federal futuramente.
Ante o ex pos to, opi no seja a re pre sen ta ção ar qui va da quanto a este tópico.
VIII. ”Denúncia de irregularidades para liberação de recursos para construção de hospital em Osasco (Caso Osasco)”:
Após de nun ci ar o ora re pre sen ta do, atra vés de no tí ci as ve iculadas pela imprensa, dando conta de irregularidades na liberação de recursos para cons tru ção de um hos pi tal em Osas co, o en tão pre fe i to mu ni ci pal, Sr. Fran cis co Ros si re tra tou-se ju di ci al mente das acusações imputadas ao Senador Jader Barbalho.
A aná li se da do cu men ta ção ofer ta da, ali a da ao fato de ter se
retratado judicialmente o de nun ci an te, não ofere ce sub sí di os suficientes para a instauração de inquérito penal originário perante o
Colendo Supremo Tribunal Federal.
Ante o ex pos to, opi no seja a re pre sen ta ção ar qui va da quanto a este tópico.
IX. ”Obras contratadas com sobrevalor durante a gestão do Se na dor Ja der Bar ba lho à fren te do Mi nis té rio da Pre vi dên cia”:
Con for me ob ser vou o pró prio re que ren te, ”(...) Está-se apu ran do o as sun to e os seus re sul ta dos se rão re me ti dos ao Mi nis té rio
Público Federal para a constatação de prática eventual de crimes
contra a administração (...)” fls. 27.
Mais uma vez vale fri sar que se no cur so, ou ao tér mi no, de
quaisquerinvestigações que estejam sendo realizadas se cons tatar a participação do ora representado em ilícitos penais, deverão
as autoridades competentes encaminhar toda a documentação à
Pro cu ra do ria-Ge ral da Re pú bli ca que to ma rá as pro vi dên ci as ca bíveis e a seu cargo.
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Conforme informação do requerente, em relação a este
caso há que i xa-cri me ofe re ci da pe ran te o Ju í zo da 2ª Vara Cri mi nal
de Altamira, no Estado do Pará.
Fica esclarecido, pois, que caso o MM. Juízo competente
entenda haver indícios de participação ou autoria do Sr. Senador
Ja der Bar ba lho, ca be rá ao mes mo ma gis tra do re me ter os au tos ao
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, que pas sa ria a ser o ór gão cons ti tu ci o nalmente competente para julgar o referido processo criminal.
Ante o ex pos to, opi no seja a re pre sen ta ção ar qui va da quanto a este tópico.
XI. ”Caso Sudam”:
O pre sen te caso é ob je to de in ves ti ga ção por par te do Mi nistério Púbico Federal em todos os Estados que fazem par te da Su dam e que foram constatadas irregularidades.
Até o pre sen te mo men to não há pro vas nem in dí ci os da par ti ci pa ção do Se na dor re que ri do em ne nhum dos ca sos sob in ves ti ga ção. Po rém, em ha ven do no tí ci as de sua par ti ci pa ção, cum pri rá
ao juízo competente remeter os autos ao egrégio Supremo Tribunal Fe de ral, a quem com pe ten te pro ces sar e jul gar o re pre sen ta do,
tendo em vista sua condição de Senador da República.
Ante o ex pos to, opi no seja a re pre sen ta ção ar qui va da quanto a este tópico.
XII. “Caso Ban co do Esta do do Pará e Insti tu to Tec no ló gi co de
Brasília (cheques e desvio de dinheiro):”
Em 4 de fevereiro de 1986, conforme consta nas informações colacionadas, foi instaurada ação popular perante o Juiz de
Direito da 15ª Vara Cí vel de Be lém/PA, ob je ti van do apu rar a ocor rência de danos ao patrimônio público, envolvendo o Banco do
Estado do Pará, praticados pelo Sr. Hamilton Francisco de Assis
Guedes. De acordo com os documentos acostados, não consta
nada em desfavor do Senador, ora requerido.
No va men te, ob ser van do-se o de sen vol ver do pro ces so ci vil
ou tro ra ins ta u ra do, caso aque le ju í zo con clua pela par ti ci pa ção do
requerido nas irregularidades e que estas configurariam a prática
de cri mes, de ve rá co mu ni car este fato à Pro cu ra do ria-Ge ral da República.
Ante o ex pos to, opi no seja a re pre sen ta ção ar qui va da quanto a este tópico.
XIII. “De po i men to pres ta do es pon ta ne a men te pelo Sr. José
Marcos de Souza Araújo.”

Não ha ven do ele men tos aqui jun ta dos que con du zam a res ponsabilização penal do ora repre sen ta do, opi no seja a representação arquivada quanto a este tópico.

Pri me i ra men te, há que se res sal tar que a de gra va ção do depoimento prestado pelo Sr. José Marcos de Souza Araújo, ora
apre sen ta da, não con tém da dos que con fi ram a ela a ne ces sá ria fi dedignidade. Não consta, na documentação colacionada, perante
quem foi re a li za da a to ma da des se de po i men to, nem mes mo quem
a realizou. A inexistência de outra prova, quer documental, quer
tes te mu nhal, que pos sa vir a cor ro bo rar esse de po i men to, faz com
que este perca seu valor probatório.

X. ”Caso de violência, desapropriação irregular de
terras denominado Garimpo Castelo dos Sonhos”:

Ante o ex pos to, opi no seja a re pre sen ta ção ar qui va da quanto a este tópico.
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XIV. Conclusão:
Ante o exposto, opino no sentido do arquivamento da pre sente representação, dela se dando ciência aos interessados.
Brasília, 13 de fevereiro de 2001. Haroldo Ferraz da Nóbrega, Vice-Procurador-Geral da República.
Aprovo em parte, nos termos do despacho proferido nesta
data, anexo a seguir.
Geraldo Brindeiro, Procurador-Geral da Repúblia,
Brasília, 15-2-2001.
Processo PGR nº 1.00.000.002848/2000-26

791

men tos fis ca is re la ti va men te a ambos os Par la men ta res so bre suposto enriquecimento ilícito apurado com base na variação patrimonial nas declarações de bens anuais do imposto de renda.
Requisito ain da, se for o caso, o en ca mi nha men to ao Mi nis tério Pú bli co Fe de ral de re pre sen ta ções fis ca is para fins pe na is de
que trata o art. 83 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência
protestos de elevada estima e distinta consideração.
Atenciosamente. – Geraldo Brindeiro, Procurador-Geral
da República.

Interessado: 1ª Vice—Presidência do Senado Federal
Assunto: OF/SF/Nº 585/2000 em que encaminha discursos
proferidos pelos Exmos. Senadores Antonio Carlos Magalhães e
Jader Barbalho.
Despacho
Aprovo em parte o parecer emitido pelo Ilustre Vice-Procura dor-Ge ral da Re pú bli ca, Dr. Ha rol do Fer raz da Nó bre ga, re la ti vamen te às ma té ri as an ti gas já exa mi na das pela Jus ti ça, pros se guindo evi den te men te as ques tões sub ju di ce ain da em tra mi ta ção no
âm bi to da Jus ti ça Fe de ral de pri me i ra ins tân cia, Tri bu na is e Pro cura do ri as da Re pú bli ca nos Esta dos, su je i ta ain da a ma té ria a re e xame nas hipóteses de fatos novos envolvendo os referidos Parlamentares, decorrentes de informações requisitadas da Secretaria
da Rece i ta Fe de ral e outras.
Bra sí lia, 15 de fe ve re i ro de 2001. – GeraldoBrindeiro, Procurador-Geral da República.
OFÍCIO/PGR/GAB/Nº 109
Bra sí lia, 19 de fe ve re i ro de 2001
Exce len tís si mo Se nhor
Dou tor Eve rar do Ma ci el
Digníssimo Se cre tá rio da Re ce i ta Fe de ral
Brasília – DF
Senhor Secretário,
Cumprimentando-o, tenho a honra de me dirigir a V. Exª,
para informar que recebi, em 14 de dezembro de 2000, do Ofício
CEDP nº 88/2000, datado do dia 13 anterior, que me foi encaminhado pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado
Federal, subscrito pelo seu Ilustre Vice-Presidente, Senador Juvêncio da Fonseca (cópia anexa), solicitando informações acerca
de providências relativas às acusações recíprocas feitas em discur sos no Ple ná rio des ta Casa do Con gres so Na ci o nal pe los Emi nentes Senadores Antonio Carlos Magalhães e Jader Barbalho.
Den tre as acu sa ções há as de su pos to en ri que ci men to ilí ci to de am bos os Par la men ta res, ma té ria tam bém ob je to de re por ta gens pela mídia nacional.
Venho, assim, requisitar, com fundamento no art. 8º, inciso
II, da Lei Com ple men tar nº 75/93 (Lei Orgâ ni ca do Mi nis té rio Pú bli co da União), informações sobre a existência ou não de procedi-

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Se na dor Ra mez Te bet, V. Exª será aten di do na for ma
do Regimento.
Concedo a palavra ao Senador Osmar Dias,
como pri me i ro ora dor ins cri to, para uma co mu ni ca ção
inadiável. S. Exª dispõe de cinco minutos.
O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR. Para uma
comunicaçãoinadiável. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no ano pas sa do, o
Senado Federal debateu a desastrada tentativa da
Petrobras de trocar a letra ”s“ pela letra ”x“. Neste
ano, pro po nho que ini ci e mos um de ba te a res pe i to de
um outro desastre que vem sendo praticado por
aquela companhia.
Enquanto aqui debatemos a questão da água
no mun do – ouvi Se na do res di zen do que, en quan to a
população se multiplicou por três no atual século, a
demanda de água multiplicou por seis; outros dizem
que fu tu ras guer ras não ocor re rão pela dis pu ta do pe tróleo, mas sim pela disputa da água –, a Petrobras
ig no ra o de ba te e con ti nua pro vo can do de sas tres ambientais de largas proporções.
O último deles, ocorrido no Estado do Paraná,
cha ma a aten ção pela in sen si bi li da de que vem ca rac terizando os procedimentos daquela companhia, principal men te pe las in for ma ções fal sas trans mi ti das à so ci edade. O desastre da semana passada atingiu a Serra
do Mar, a Mata Atlân ti ca, e po lu iu rios como o do Meio, o
Sagrado, o Nhundiaquara, o dos Neves, atingindo tam bém a Baía de Paranaguá, que é o maior berçário de
es pé ci es ma rí ti mas do sul do País. Esse de sas tre am biental, repito, atingiu a maior reserva da biodiversidade
do sul do País: a Mata Atlântica.
O Senador Bernardo Cabral, que está inscrito
para falar depois de mim, enviou-me um livro que tra ta da importância das águas. Quero registrar, Senador Bernardo Cabral, que o que fez a Petrobras no
ano 2000, em termos de desastre ambiental, é algo
de assustar. Foram 5.900.000 litros de óleo derrama-
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dos nos rios e nos mares do Brasil. Foram 19 acidentes registrados em 2000 e este de 2001.
Sr. Presidente, farei um resumo, nestes cinco
minutos, desses desastres.
No dia 18 de janeiro de 2000, houve o vazamento de 1.300.000 litros de óleo combustível na Baía de
Guanabara – aquele desastre que ficou conhecido
mundialmente. Em 28 de janeiro, vazaram 200 litros
de óleo diluente na Serra do Mar, em Cubatão, São
Paulo. Em 9 de fevereiro, o vazamento foi de 400 mil
litros de naf ta ga so li na em tubovia da Re par, no Pa ra ná. Em 17 de fevereiro, 500 litros de óleo vazaram na
re fi na ria do rio Pa ra í ba, em São Pa u lo. Em 11 de mar ço, hou ve o va za men to de 18 mil li tros de pe tró leo cru
em Tramandaí, no Rio Grande do Sul. Em 16 de mar ço, va za ram sete mil li tros de pe tró leo em São Se bas tião – SP. Em 25 de junho, o vazamento foi de 38 toneladas de pó catalisador para atmosfera em Santo
André. Em 26 de junho, 380 litros de óleo vazaram no
terminal de Ilha D’Água, no Rio de Janeiro. Em 16 de
ju lho, qua tro mi lhões de li tros de pe tró leo da Re par fo ram derramados no rio Iguaçu, um dos principais rios
do Paraná, que abastece comunidades populosas de
uma re gião im por tan te do Esta do. Esse rio de sá gua e
forma as Cataratas do Iguaçu, o que traz conseqüências ainda desconhecidas para as comunidades que
os cercam, inclusive as do lado argentino, que reclamam providências do próprio Governo brasileiro ou
da Petrobras em relação a esse desastre ambiental.
É certo que ainda haverá conseqüências que se des dobrarão no futuro, porque foi atingido um rio que,
como eu disse, atende ao turismo, à pesca e à irrigação, ou seja, atividades econômicas importantes.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Senador Osmar Dias, alerto V. Exª que seu tempo está es gotado.
O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Dessa for ma, não será possível ler os 19 desastres ambientais
provocados pela Petrobras. Portanto, vou encerrar
mencionando uma notícia veiculada nos jornais do
meu Esta do. A Pe tro bras di vul gou que ti nham va za do
1,2 mil litros no rio Nhundiaquara, no Pa ra ná, e que já
foram retirados mais de 50 mil litros. A Petrobras não
co nhe ce nem a gra vi da de do de sas tre que pro vo cou!
Sr. Presidente, estou estudando quais as medidas que este Congresso pode adotar no sentido de
que a Petrobras polua menos o meio ambiente. Não
me refiro à multa de R$150 milhões, pois sei que a
companhia a pagará sem sentir, já que tem um lucro
enorme e poderá repassar o prejuízo para o preço da
gasolina e do óleo diesel. Te nho cer te za de que a Pe -
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tro bras tem como se re cu pe rar do pa ga men to des sas
multas. Entretanto, não dá mais para agüentar, de
forma complacente, a incompetência que vem sendo
demonstrada pela Petrobras. Este Congresso deve
tomar uma atitude.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Osmar Dias,
o Sr. Antonio Carlos Valadares, 2º Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Jader Barbalho, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce do a pa la vra, por cin co mi nu tos, ao Se na dor Ber nar do
Cabral.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, fiz algumas
anotações sobre os temas tratados pelos eminentes
com pa nhe i ros que ocu pa ram a tri bu na no dia de hoje.
É claro que não poderei, no tempo que me é destinado, fazer uma análise concreta sobre o que foi aqui
discutido. Sendo assim, reduzirei meu comentário,
pois seria fastidioso, tendo em vista a riqueza dos
pro nun ci a men tos dos Co le gas que me an te ce de ram.
O Senador Antonio Carlos Valadares procurou
demonstrar como se pode deslocar o eixo do Poder
Legislativo para o Poder Executivo com o exagero de
medidas provisórias, que são editadas e reeditadas.
De passagem, fez um registro da forma como todos
nós, Constituintes que acre di tá va mos em um sistema
par la men ta ris ta de go ver no lu ta mos pela im plan ta ção
des se sis te ma, no qual a me di da pro vi só ria como ins tituição tem lar go apo io. Mas, quan do a pro pos ta saiu
da Comissão de Sistematização, na Assembléia Nacional Constituinte, foi derrubada pelo Plenário, que
aprovou o presidencialismo.
Naquela altura – e invoco o testemunho do Senador José Fo ga ça – cha mei a aten ção dos pre si den cialistas de que a Constituição ficaria caolha,
dar-se-ia ao Presidente da República uma força que
nenhum governo militar havia tido. E a conseqüência
está aí.
Digo isso, Sr. Presidente, porque às ve zes a po lítica, no sentido maior, no seu termo maiúsculo, é
uma ingrata peregrinação. O político que faz da sua
atuação a sua seriedade, esse seu ator, acaba não
passando de romeiro de um ideal proscrito. O que se
nota é que cada um está muito mais interessado nas
suas am bi ções pes so a is do que nos in te res ses da co letividade. E por aí afora se vê, Sr. Presidente, que
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co me çam a pen sar que é ne ces sá rio que o par la men tar faça a apresentação de muitos projetos, que profira inúmeros discursos. No entanto, o que é essencial
para um parlamentar é que ele possa desenvolver o
seu trabalho voltado primeiramente, em sendo Se nador, para a defesa de seu Estado e, depois, que fique
em paz com a sua cons ciên cia na qui lo que o traz à tri buna.
Como Senadores, Sr. Presidente, creio que deveremos ter em mente que nada é tão honroso para
um legislador quanto aquelas cicatrizes orgulhosas
do dever cumprido.
Sei que não é fácil, nos tempos atuais, em que
os po lí ti cos não go zam do me lhor ín di ce no jul ga men to popular, que se pense em uma contribuição maior.
Todos estão esquecidos de que os homens não valem pelo po der de que even tu al men te dis põem ou pe las suas contas bancárias em alto volume. Ele vale,
sim, por aquilo que defende, pelos seus ideais em favor da coletividade.
Por isso, esta manhã foi rica. Os Parlamentares
que ocuparam a tribuna trouxeram ao conhecimento
público o que se passa. Ainda há pouco, o Senador
Osmar Dias fazia questão de registrar o problema da
água, sobre o qual não vou discorrer. Ao ver o meu
tempo chegar ao fim, quero dizer que é preciso que
se dê um novo rumo à política brasileira, que se acabem esses desconsertos con tra quem exer ci ta a po lí tica no bom sentido. Não se pode e não se deve pensar em outra coisa senão no fortalecimento do Poder
Legislativo.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Senador Bernardo Cabral, a Presidência alerta V. Exª que
o tempo está esgotado.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.
Presidente, bem que eu, ao começo, dizia que não
haveria tempo. Como sou um fiel cumpridor das determinações da Presidência, não direi mais nenhuma
palavra e descerei da tribuna com esse registro.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Muito
obrigado pela colaboração de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce do a palavra ao Senador Carlos Patrocínio.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo este
espaço a mim concedido para enaltecer uma vitória
muito importante do Brasil no seu relacionamento internacional, tal vez o co me ço de uma gran de vi tó ria. O
Bra sil ga nha um gran de ali a do na guer ra con tra os fa bricantes de remédio para o combate à AIDS.
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Ontem, a União Européia aprovou in totum que
os pa í ses pos sam mo di fi car o acor do trí pli ce, que prote ge as pa ten tes, para que pos sam pro du zir os re mé dios anti-retrovirais para combater a AIDS, sobretudo
os países mais pobres.
E o Brasil tem dado exemplo ao mundo, por de senvolver o melhor programa de combate à AIDS em
todo o mun do. Para se ter uma idéia, Sr. Pre si den te, o
Brasil ainda importa dos Estados Unidos e de outros
países cerca de US$330 milhões em produtos para o
combate à AIDS e de insumos. Se não estivesse fabricando aqui os seu próprios produtos para desenvolver o seu programa, gastaria mais de US$1,5 bilhão por ano.
Portanto, é com grande otimismo que louvamos
essa vitória do Brasil, ao receber o apoio irrestrito da
União Européia. O Brasil vem promovendo contatos
com os diversos países latino-americanos no sentido
de receber o apoio para continuar fabricando esses
remédios, ten do em vis ta uma re pre sen ta ção fe i ta pelos Estados Unidos junto à Organização Mundial do
Comércio, alegando que o Brasil não estaria respeitando a Lei de Patentes e o acordo tríplice.
No próximo mês de junho, Sr. Presidente, por
ocasião da reunião da Assembléia Geral das Nações
Uni das em Nova Ior que, o Bra sil e ou tros pa í ses es ta rão propondo que este ponto seja tratado de forma
específica: a fabricação pelos países emergentes de
seus produtos para combater a síndrome do século,
essa moléstia que vem grassando o mundo inteiro.
Há cerca de 36 milhões de aidéticos em todo o
mundo. Só no ano passado, 5,3 milhões de pessoas
foram contaminadas e 3 mi lhões de mor re ram ví ti mas
da doença.
No Brasil, são 100 mil aidéticos, que, graças ao
trabalho desenvolvido pelo Ministério da Saúde, vêm
recebendo tratamento gratuito, prolongando muito a
sua vida e, o que é mais importante, melhorando sua
qualidade de vida.
Faço a V. Exª, Sr. Presidente, um apelo para
que a Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na cional do Senado Federal e o Governo Federal, por
intermédio do Ita ma raty, to mem as pro vi dên ci as de vidas por ocasião da reunião da Assembléia Geral das
Nações Unidas, que se realizará no próximo mês de
junho, a fim de que nossa posição seja efetiva para
que o Brasil continue desenvolvendo a política mais
elogiada do mundo no combate à Síndrome de Imunodeficiência Adquirida.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Sr s e
Srs. Senadores, antes de darmos início à Ordem do
Dia, e, de modo especial, em atenção à manifestação
do Se na dor José Edu ar do Du tra, a Pre si dên cia de se ja registrar que enviou ao Presidente da Câmara dos
Deputados o seguinte expediente:
Ofício nº 122, de 2001.
Senhor Presidente, foi remetido a essa
Casa, em 12 de junho de 1996, substitutivo
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº
232, de 1993, nº 2.525, de 1992, da Casa
de origem, que inclui os incisos X e XI no
art. 4º da Lei nº 8.389, de 30 de dezembro
de 1991, que institui o Conselho de Comunicação Social. O referido projeto tem por escopo viabilizar a instalação do Conselho de
Comunicação Social, previsto no art. 224 da
Constituição Federal.
É objetivo desta Presidência dar cumprimento, ainda no corrente ano, a esse preceito constitucional, reivindicação que vem
sendo feita freqüentemente no plenário do
Senado Federal por Senadores de diversos
Partidos.
Assim sendo, reitero os termos do Ofício nº 556, de 22 de junho de 1999, desta
Presidência, esperando contar com a colaboração de V. Exª nesse sentido.
Aproveito a oportunidade para renovar
a V. Exª protestos de estima e consideração.
Essa é a informação que eu desejava dar ao
Plenário do Senado, no sentido de atender ao in teresse da Casa, da instalação do Conselho de Comunicação Social e, de modo especial, à manifestação do ilustre Líder Senador José Eduardo Dutra.
É o seguinte o ofício na íntegra:
OF. SF Nº 122/2001
Brasília, 22 de fevereiro de 2001
Senhor Presidente,
Foi remetido a essa Casa, em 12 de junho de
1996, subs ti tu ti vo do Se na do ao Pro je to de Lei da Câ mara nº 232, de 1993 (nº 2.525/92 na Casa de origem), que inclui os incisos X e XI no art. 4º da Lei nº
8.389, de 30 de de zem bro de 1991, que ins ti tui o Con selho de Comunicação Social.
O referido projeto tem por escopo viabilizar a
instalação do Conselho de Comunicação Social previsto no art. 224 da Constituição Federal.
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É objetivo desta Presidência dar cumprimento,
ainda no corrente ano, a esse preceitoconstitucional,
reivindicação que vem sendo feita freqüentemente,
no Ple ná rio do Se na do Fe de ral, por Se na do res de di versos Partidos.
Assim sen do, re i te ro os ter mos do Ofí cio nº 556,
de 22 de junho de 1999, desta Presidência, esperando con tar com a co la bo ra ção de V. Exª nes se sen ti do.
Aproveito a oportunidade para renovar a V. Exª
protestos de estima e consideração.
Cordialmente,
Senador Jader Barbalho. – Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Sobre
a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º Secretário, Senador Carlos Wilson.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 49, DE 2000
Nos termos do art. 74, do Regimento Interno, re que i ro que seja cons ti tu í da uma co mis são de cin co se nadores, com o objetivo de realizar diligências na região de fronteira do Brasil com a Colômbia, observando as condições de segurança da população brasileira, em face do Plano Colômbia, patrocinado pelos
Esta dos Uni dos da Amé ri ca, que po de rá tra zer ris cos à
população e graves problemas ecológicos na região.
Justificação
Como declarou o Vice-Ministro da Defesa dos
Estados Unidos, James Bodner, na Conferência Ministerial de Defesa das Américas, o Plano Colômbia será
executado com ou sem apoio de países como o Brasil.
Ou seja, gostemos ou não nós latino-americanos, a Co lômbia sofrerá intervenção dos Estados Unidos.
Sob o pretexto de combater o narcotráfico, o
Plano Colômbia, uma ousada ofensiva militar contra
as forças insurgentes da Colômbia, consumirá cerca
de 7,5 bilhões de dólares.
Além das ações militares, estão previstas pulveriza ções so bre as plan ta ções de coca e pa pou la com um
poderoso fungo, que afetará o ecossistema da região
amazônica, atingindo também o território brasileiro.
As forças guerrilheiras da Colômbia lutam a
mais de trinta anos e con tro lam cer ca de 40% do ter ritório do país. A intensificação da guerra, patrocinada pelos EUA, terá desfecho imprevisto e trará sé rias conseqüências para a região, inclusive para o
Brasil.
Nesse sentido, a pre sen ça de uma co mis são de
senadores na região de fronteira com a Colômbia é
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im por tan te para que esta Casa pos sa acom pa nhar as
ações do executivo para enfrentar as conseqüências
do Plano Colômbia, bem como verificar a situação da
população e os riscos a que ela estará exposta.
Sala das Sessões, 22 de fevereiro de 2001. –
Heloísa Helena, Julio Eduardo, Sebastião Rocha,
José Edar do Du tra, Ge ral do Cân di do Sil va, Edu ardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – O requerimento lido será incluído em Ordem do Dia oportunamente, nos ter mos do dis pos to no art. 255, in ci so
II, alínea c, item 6 do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário, Senador Carlos Wilson.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 50, DE 2001
Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, com base no art.
50, § 2º, da Constituição Federal combinado com o
art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal,
que sejam so li ci ta dos ao Mi nis tro das Co mu ni ca ções,
Dr. João Pimenta da Veiga Filho, as seguintes informações:
1 — Quantas autorizações foram assinadas
pelo Senhor Ministro até a presente data para execução de serviço de radiodifusão comunitária?
2 — Quais as associações beneficiadas e as
suas respectivas localidades?
3 — Quantos pedidos de autorização foram remetidos ao Ministério até janeiro de 2001, e quais os
nomes das associações e suas respectivas localidades?
Justificação
A edição da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de
1998, instituindo o serviço de Radiodifusão Comunitária, como elemento impulsionador do desenvolvimento comunitário, e de grande alcance pedagógico,
tem, entre os seus propósitos, propiciar canal acessível ”à di fu são de idéi as, dos ele men tos de cul tu ra, das
tradições e dos hábitos sociais locais“. Como mecanismo integrador, bus ca ”es ti mu lar o la zer, a cul tu ra e
o convívio social“; propõe-se também ”a contribuir
para o aper fe i ço a men to pro fis si o nal nas áre as de atuação dos jornalistas e radialistas“ (comunicadores) ,
permitindo, ainda, a capacitação dos cidadãos no
exercício do direito de expressão (garantia constitucional), da forma mais acessível possível. Visa também, ”prestar serviços de utilidade pública, integran-
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do-se aos ser vi ços de de fe sa ci vil, sem pre que ne ces sário“.
Tal iniciativa, pelo alcance social que tem, calcada no objetivo fundamental da República Federativa do Brasil de garantir o desenvolvimento nacional
(art. 3º CF/88), não parece, entretanto, ter a eficácia
esperada desde a sua edição. Conhecer os entraves
que dificultem a sua característica básica de fácil
acesso e divulgação, e/ou a extensão e qualidade de
implementação realizada nesses três anos de vigência, é de suma importância.
Por tal motivo, é de grande interesse desta
Casa Legislativa conhecer o estágio de desempenho
da referida lei, inclusive dos progressos conseguidos
em termos de sua finalidade geral de desenvolvimento comunitário e de divulgação pedagógica, bem
como de respeito aos fins específicos da atividade de
radiodifusão e de programação própria.
Sala das Sessões, 22 de fevereiro de 2001. –
Senador Antonio Carlos Valadares.
LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão
Comunitária e dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber
que o Congresso Nacional decreta eu sanciono a seguinte lei:
..........................................................................
(À Mesa para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – O requerimento lido será despachado à Mesa para decisão, nos ter mos do in ci so III do art. 216 do Re gi men to
Interno.
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º
Secretário, Senador Carlos Wilson.
É lido o seguinte:
OF/GAB/I/Nº 68
Brasília, 22 de fevereiro 2001
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que os Deputados Glycon Ter ra Pin to e Her mes Par ci a nel lo pas sam
a integrar, respectivamente, na qualidade de Titular e
de Su plen te, a Co mis são Mis ta des ti na da a apre ci ar e
proferir parecer à Medida Provisória nº 2.077, de 25
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de janeiro de 2001, em substituição aos Deputados
Osmânio Pereira e Domiciano Cabral.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protes tos de es ti ma e ele va da con si de ra ção. – Deputado
Geddel Vieira Lima, Líder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Será
feita a substituição solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 155, de 2000 (nº
360/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Cultural e de Comunicação Comunitária de Carambeí a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Carambeí, Estado
do Paraná, tendo
Parecer favorável, sob nº 1.095, de
2000, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Osmar Dias.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Sras e os Srs. Se na do res que o apro vam que iram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Sobre
a mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo a
redação final ao Projeto de Decreto Legislativo nº
155, de 2000 (nº 360, de 1999, na Câmara dos Deputados), que será lido pelo Sr. 1º Secretário, Senador
Carlos Wilson.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 37, DE 2001
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 155, de 2000 (nº 360, de
1999, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 155, de 2000 (nº
360, de 1999, na Câmara dos Deputados), que apro -
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va o ato que autoriza a Associação Cultural e de Comunicação Comunitária de Carambeí a executar servi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ca rambeí, Estado do Paraná.
Sala de Reuniões da Comissão, 22 de fevereiro
2001. – Ja der Bar ba lho, Presidente – Mo za ril do Cavalcante, Relator – Edison Lobão – Antonio Carlos
Valadares.
ANEXO AO PARECER Nº37, DE 2001
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, Presidente do Senado Federal, nos termos
do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o
seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 2001
Aprova o ato que autoriza a ”Associação Cultural e de Comunicação Comunitária de Carambeí“, a executar serviço
de radiodifusão comunitária na localidade de Carambeí Estado do Paraná.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 123, de 11 de agosto de 1999, que autoriza a
”Associação Cultural e de Comunicação Comunitária
de Carambeí“ a executar, por três anos, sem direito
de exclusividade,serviço de radiodifusãocomunitária
na localidade de Carambeí, Estado do Paraná.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vi gor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Em
discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Sras e os Srs. Senadores que a aprovam que iram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 2:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 179, de 2000 (nº
378/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Beneficente e Cultural Comunitária de Carmo
do Paranaíba a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Carmo do
Paranaíba, Estado de Minas Gerais, tendo
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Parecer favorável, sob nº 1.180, de
2000, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Francelino Pereira.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Sobre a
mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo a redação final ao Projeto de Decreto Legislativo nº 179, de
2000 (nº 378/99, na Câmara dos Deputados), que será
lido pelo Sr. 1º Secretário, Senador Carlos Wilson.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 38, DE 2001
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 179, de 2000 (nº 378, de
1999, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 179, de 2000 (nº
378, de 1999, na Câmara dos Deputados), que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Be ne fi cen te e Cultural Comunitária de Carmo do Paranaíba a executar
serviço de radiodifusão co mu ni tá ria na ci da de de Carmo do Paranaíba, Estado de Minas Gerais.
Sala de Reuniões da Comissão, 22 de fevereiro
de 2001. Jader Barbalho, Presidente – Mozarildo
Cavalcanti, Relator – Carlos Wilson – Edison Lobão – Antonio Carlos Valadares.
ANEXO AO PARECER Nº 38, DE 2001
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, Presidente do Senado Federal, nos termos do
art. 48, item 28, do Re gi men to Inter no, pro mul go o seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 2001
Aprova o ato que autoriza a
”Associação Beneficente e Cultural Comunitária de Carmo do Paranaíba“ a executar serviço de radiodifusão comunitária na localidade de Carmo do Paranaíba,
Estado de Minas Gerais.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 125, de 11 de agosto de 1999, que autoriza a
”Associação Beneficente e Cultural Comunitária de
Carmo do Paranaíba“ a executar, por três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na localidade de Carmo do Paranaíba,
Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Em
discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 4:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 207, de 2000 (nº
436/2000, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação de
Amigos e Moradores de Brasnorte – AAMB
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Brasnorte, Estado de
Mato Grosso, tendo
Parecer favorável, sob nº 1.107, de
2000, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Jonas Pinheiro.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Sobre
a mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo a
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº
207, de 2000 (nº 436/2000, na Câmara dos Deputados), que será lido pelo Sr. 1º Secretário, Senador
Carlos Wilson.
É lido o seguinte:
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PARECER Nº 39, DE 2001
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 207, de 2000 (nº 436, de
2000, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 207, de 2000 (nº
436, de 2000, na Câmara dos Deputados), que apro va o ato que autoriza a Associação de Amigos e Moradores de Brasnorte – AAMB a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Brasnorte,
Estado de Mato Grosso.
Sala de Reuniões da Comissão, 22 de fevereiro
de 2001. – Jader Barbalho, Presidente, Mozarildo
Cavalcanti, Relator – Carlos Wilson – Edison Lobão – Antonio Carlos Valadares.
ANEXO AO PARECER Nº 39, DE 2001
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, Presidente do Senado Federal, nos termos do
art. 48, item 28, do Re gi men to Inter no, pro mul go o seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 2001
Aprova o ato que autoriza a Associação de Amigos e Moradores de Brasnorte – AAMB“ a executar serviço de radiodifusão comunitária na localidade de
Brasnorte, Estado de Mato Grosso.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 143, de 2 de setembro de 1999, que autoriza
a ”Associação de Amigos e Moradores de Brasnorte
– AAMB a executar, por três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
localidade de Brasnorte, Estado de Mato Grosso.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Em
discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
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O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 3:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 188, de 2000 (nº
379/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Desenvolvimento Artístico, Cultural, Informativo e Social de Comodoro-MT
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Comodoro, Estado de
Mato Grosso, tendo
Parecer favorável, sob nº 1.102, de
2000, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Jonas Pinheiro.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Sobre
a mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo a
redação final ao Projeto de Decreto Legislativo nº
188, de 2000 (nº 379, de 1999, na Câ ma ra dos De putados), que será lido pelo Sr. 1º Secretário, Senador
Carlos Wilson.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 40, DE 2001
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 188, de 2000 (nº 379, de
1999, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 188, de 2000 (nº
379, de 1999, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de
DesenvolvimentoArtístico, Cultural, Infor ma ti vo e Social de Comodoro – MT a executar serviço de radiodifu são co mu ni tá ria na ci da de de Co mo do ro, Esta do de
Mato Grosso.
Sala de Reuniões da Comissão, 22 de fevereiro
de 2001.
Jader Barbalho, Presidente – Mozarildo Cavalcanti, Relator – Carlos Wil son – Edi son Lo bão –
Antonio Carlos Valadares.
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ANEXO AO PARECER Nº 40, DE 2001
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, Presidente do Senado Federal, nos termos do
art. 48, item 28, do Re gi men to Inter no, pro mul go o seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO Nº ,DE 2001
Aprova o ato que autoriza a
“Associação Comunitária de Desenvolvimento Artístico, Cultural, Informativo e
Social de Comodoro – MT” a executar
serviço de radiodifusão comunitária na
localidade de Comodoro, Estado de Mato
Grosso.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 120, de 11 de agosto de 1999, que autoriza a
“Associação Comunitária de Desenvolvimento Artístico, Cultural, Informativo e Social de Comodoro – MT”
a executar, por três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na localidade
de Comodoro, Estado de Mato Grosso.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Em
discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Sras e os Srs. Se na do res que a apro vam que iram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 5:
Votação, em turno único, do Requerimento nº 666, de 2000, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de Lei
do Senado nºs 222, de 1999, e 186, de
2000, por regularem a mesma matéria.
Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Os Projetos de Lei nºs 222, de 1999 e 186, de
2000 pas sam a tra mi tar em con jun to e re tor nam à Co missão de Constituição,Justiça e Cidadania em decisão terminativa.
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O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Esgotadas as matérias constantes da Ordem do Dia.
Passa-se à lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Se na dor José Edu ar do Du tra, como Lí der, por 20 mi nu tos, para co mu ni cação de interesse partidário, nos termos do Regimento Interno.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
AL. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, vou apresentar um requerimento à Mesa e solicito que as notas taquigráficas do meu pronunciamento sejam ane xa das à jus ti ficativa, já que se trata de um requerimento antigo e,
de lá para cá, houve algumas mudanças na legislação, as quais abordarei.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, esse requerimento visa a prestar um favor ao Presidente da
República. Espero que o Plenário do Congresso Nacional seja so li dá rio com esse fa vor que pre ten de mos
prestar a Sua Excelência.
O Senador Antonio Carlos Magalhães, no pronunciamento que fez na últi ma ter ça-fe i ra, disse o se guinte: ”Vocês viram que não falei em Eduardo Jorge“.
A imprensa tem noticiado que o Palácio do Planal to en ten deu esse re ca do como uma chan ta gem in devida. Entendemos que o Presidente da República,
em nenhum momento, pode ser chantageado por
quem quer que seja, porque isso diminui a sua autoridade.
Os jor na is de hoje es tão tam bém no ti ci an do que
o Senador Antonio Carlos Magalhães teria dito aos
Pro cu ra do res da Re pú bli ca aqui em Bra sí lia que o Sr.
Eduardo Jorge não resistiria a uma quebra de sigilo
telefônico.
Nunca faço comentários a respeito de colegas
na ausência deles, mas ape nas que ro cha mar a aten as
ção de V. Ex para a di fe ren ça de ati tu de do Pre si den te Antonio Carlos Ma ga lhães na con du ção do pro cesso do affair Eduardo Jorge e, agora, na condição de
neo-oposicionista.
Sr. Presidente, há um esqueleto nos armários
da República e do Congresso Nacional que tem de
ser retirado. Esse esqueleto chama-se Eduardo Jorge Caldas Pereira. Digo aqui, com toda sinceridade e
tran qüi li da de, que não te nho e não faço ne nhum ju í zo
de valor nem tenho convicção a respeito de se houve
ou não envolvimento do Sr. Eduardo Jorge com a
obra do TRT. Como já afirmei publicamente, tanto
neste plenário quanto na imprensa, quando entrei na
Comissão Parlamentar de Inquérito do Judiciário ha-
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via informações de que o Sr. Eduardo Jorge teria vin cu la ções com aque la fal ca trua, as sim como o Sr. Luiz
Estevão.
Se V. Exas ti ve rem o cu i da do de ve ri fi car o de po imento do Juiz Nicolau dos Santos Neto, constatarão
que, muito antes do surgimento de telefonemas, che ques etc, a primeira vez que o nome do Sr. Eduardo
Jor ge foi ci ta do na que la CPI, per gun tei àque le Ma gis trado se ele conhecia o referido Secretário, se tinha
vinculações com ele, o grau de conhecimento e outras informações desse tipo. Desde então, vários fatos surgiram.
O mesmo ocorreu em relação ao ex-Senador
Luiz Estevão, a respeito de quem formei uma convicção ao lon go dos tra ba lhos da CPI. Na oca sião, in clu sive, alguns disseram que se tratava de mera perseguição do PT, que havia sido derrotado pelo referido
ex-Senador na eleição de 1998. Depois do trabalho
da CPI e, posteriormente, da própria atuação do Ministério Público, os fatos mostraram à exaustão que
estávamos certos.
Não tivemos elementos suficientes para fazer
um juízo de valor a respeito do Sr. Eduardo Jorge.
Tentamos instalar uma Comissão Parlamentar de
Inquérito, mas não conseguimos. Levou-se a investigação des se epi só dio para aque la co mis são es pe ci al
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania –
sobre a qual dizíamos, desde o início, que não teria
ins tru men tos para fa zer uma in ves ti ga ção ade qua da.
Na ocasião, o Presidente da Casa disse que a
Mesa teria poderes para quebrar sigilos. Aprovamos,
no âmbito da Comissão, um requerimento encaminhado à Mesa, solicitando a que bra do si gi lo ban cá rio
do Sr. Eduardo Jorge Caldas Pereira, de Lídice Coelho Caldas Pereira e de uma série de pessoas. O Sr.
Ministro Pedro Malan respondeu ao requerimento dizendo que, por se tratar de sigilo bancário, não poderia remeter essas informações à Mesa.
Então, Sr. Presidente, houve um fato novo, que
dá opor tu ni da de ao Plenário do Congresso de dirimir,
de uma vez por to das, es sas dú vi das: é a Lei Com ple mentar nº 105, de 10 de ja ne i ro de 2001, a fa mo sa Lei
do Sigilo Bancário. Essa Lei estabelece, no § 2º do
art. 4º, que o Congresso Nacional, por meio de uma
das duas Casas – Senado Federal ou Câmara dos
Deputados –, poderá, por voto da maioria do Plenário, solicitar quebra de sigilo bancário. A Mesa, inclusive, mediante o Ato nº 1/2001, regulamentou o procedimento nessas situações. Em caso de requerimento de quebra de sigilo bancário, antes de se submeter à votação do Plenário, será ele encaminhado à
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Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que
tem o prazo de duas sessões para emitir parecer.
É exatamente esse, Sr. Presidente, Sras e Srs
Senadores, o requerimento que estou encaminhando, que é o mes mo que apre sen ta mos à Mesa na que la ocasião – mas agora embasado na Lei Complementar nº 105 até porque, na época, existia uma divergência de interpretação. Uma lei de 1964 estabelecia que o Plenário poderia quebrar o sigilo bancário
pelo voto da maioria. Alguns entendiam que ela havia
sido revogada pela Constituição e outros que não.
Havia também um parecer do Senador Bernardo Cabral, ainda não votado na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, afirmando que a Mesa poderia
solicitar informações cobertas pelo sigilo bancário.
Agora, não há mais dú vi das do pon to de vis ta le gal: a Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de
2001, es ta be le ce cla ra men te, em seu art. 4º, § 2º, que
o Plenário do Senado pode solicitar informações cobertas pelo sigilo bancário. O Senado, a partir do mo men to da vo ta ção, pas sa na tu ral men te a ser guar dião
dessas informações, da mesma forma que as CPIs o
são na mesma situação.
Assim, Sr. Presidente, Sras e Srs Senadores, o
Plenário do Se na do tem opor tu ni da de de ter aces so a
essas in for ma ções, seja para ti rar de vez esse es que leto do armário e enterrá-lo, retirando assim qualquer
possibilidade de que esse assunto seja instrumento
de chantagem no pre sen te e no fu tu ro, seja para ve ri ficar se há ou não consistência nos indícios, nas sus peitas, nas acusações de envolvimento do Sr. Eduardo Jorge naquela malfadada obra.
Volto a assinalar que o objetivo deste requerimento é o mesmo da época em que o apresentamos
na Comissão Especial e na Comissão de Fiscalização e Controle. A Comissão Especial encaminhou to dos aqueles requerimentos à Comissão de Fiscalização e Controle, que, infelizmente, embora os tenha
aprovado, nomeado um Relator e estabelecido um
calendário de convocação das pessoas, até hoje
nada decidiu – preocupações maiores devem ter monopolizado a atenção do Presidente daquela Comissão.
Todavia, repito, existe agora a Lei Complementar nº 105, de 10 da ja ne i ro de 2001, que re gu la de fi nitivamente os procedimentos relativos à quebra do sigilo bancário. Por isso, estou apresentando esse requerimento de quebra do sigilo bancário, relativo ao
período de janeiro de 95 à julho de 2000, do Sr. Eduardo Jorge Caldas Pereira, da Sra Lídice Coelho da
Cunha Cal das Pe re i ra, do Sr. Fernando Jorge Caldas
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Pereira, do Sr. Marcos Jorge Caldas Pereira, do Sr.
Ruy Jorge Caldas Pereira, do Sr. Ivan Carlos Machado de Ara gão, do Sr. Cláu dio Albu quer que Ha i da mus,
do Sr. Eduardo São Cle men te, do Sr. Cláu dio de Ara újo Faria, do Sr. Edson Soares Ferreira, do Sr. José
Caetano de Figueiredo, do Sr. Hélio Rosa, do Sr. Jair
Bilachi, do Sr. Manoel Pinto, da Sra Maria Delith Caldas Balaban, do Sr. José Maria Monteiro, do Sr. Júlio
César Figueiredo, do Sr. Sérgio Castro, do Sr. Pedro
Pereira de Freitas, do Sr. Vicente de Paula Alves da
Cunha e do Sr. Nelson Luiz de Andrade Correia.
Espe ro que a ma i o ria des ta Casa pres te este fa vor ao Presidente da República, possibilitando a apu ração definitiva desse episódio, para que Sua Excelência não se torne vítima de chantagens de quem
quer que seja, no presente ou no futuro.
Volto a solicitar que as notas taquigráficas do
meu pronunciamento sejam anexadas à justificativa
do requerimento que encaminho.
Muito obrigado.
É o seguinte o requerimento encaminhado à Mesa:
REQUERIMENTO Nº 51, DE 2001
Requeiro, nos termos do § 2º do Art. 50 da
Constituição Federal, combinado com os termos do
pa rá gra fo 2º do ar ti go 4º da Lei Com ple men tar nº 105,
de 10 de janeiro de 2001, do art. 216 do Regimento
Interno do Senado Federal e em conformidade com o
Ato da Mesa nº 1, de 2001, que o Ministro de Estado
da Fazenda determine ao Presidente do Banco Central o envio ao Senado Federal de toda a movimentação bancária detalhada do ex-Secretário Geral da
Presidência da República, Sr. Eduardo Jorge Caldas
Pereira, de sua esposa, a Sra. Lídice Coelho da Cunha Caldas Pe re i ra; de Fer nan do Jor ge Cal das Pe re ira, Só cio da MCI – Mar ke ting, Estra té gia e Co mu ni ca ção Institucional Ltda; de Marcos Jorge Cal das Pe re ira e Ruy Jorge Caldas Pereira, ambos sócios do
Escritório Caldas Pereira Advogados e Consultores
Asso ci a dos; de Ivan Car los Ma cha do de Ara gão, Pre si den te da Meta Par ti ci pa ções e de Cláu dio Albu quer que Haidamus e Eduardo São Cle men te, am bos só cios da Meta Par ti ci pa ções; de Cláu dio de Ara ú jo Fa ria,
ex-Chefe de Gabinete da Secretaria Geral da Presidência da República e sócio da LC Faria Consultoria;
de Edson Soares Ferreira, sócio da DTC – Direct To
Company S/A; de José Caetano de Figueiredo, sócio
da Me ta cor Admi nis tra ção e Cor re ta gem de Se gu ros;
de Hélio Rosas, ex-Deputado Federal pelo
PMDB-SP; de Jair Bilachi, ex-Presidente da Previ; de
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Manoel Pinto, Presidente da Aliança do Brasil, Maria
Delith Caldas Balaban, Diretora do Sebrae; José Maria Monteiro, ex-Presidente da Cosesp; Julio Cesar
Figueiredo e Sergio Castro, ambos Diretores da Cosesp; Pedro Pereira de Freitas e Vicente de Paula
Alves da Cunha, respectivamente Presidente e Diretor Técnico da SASSE Cia. Nacional de Seguros Gerais; e Nelson Luiz de Andrade Correia, proprietário
da ECAL, sendo as movimentações bancárias relativas ao período de janeiro de 1995 a julho de 2000.
Justificação
As informações demandadas são de fundamental importância para o esclarecimento dos fatos amplamente denunciados pela mídia, particularmente
em razão da necessidade de que se alcance uma visão bas tan te am pla dos ne gó ci os do Sr. Edu ar do Jor ge Caldas Pereira.
Em primeiro lugar, cabe destacar os preceitos
constitucionais constantes do § 2º do art. 50, combinado com o inciso X do art. 49, que definem:
”Art. 50. (...)
§ 2º As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal poderão en caminhar pedidos escritos de informação a Ministros de Estado ou a qualquer das pessoas referidas no caput deste ar tigo, importando em crime de responsabilidade a recusa, ou o não-atendimento no prazo de trinta
dias, bem como a prestação de informações
falsas.“
E ainda:
”Art. 49. É da competência exclusiva
do Congresso Nacional:
X – fiscalizar e controlar, diretamente,
ou por qualquer de suas Casas, os atos do
Poder Executivo, incluídos os da administração indireta;“
À Constituição Federal se soma o Parecer da Pro curadoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN/CAT/Nº
107/90; fls. 22/24), que corrobora a compreensão de
que, de fato, cabe às Mesas da Câmara dos Deputados, do Senado Federal a solicitação de informações a
Ministros de Estado ou a qualquer das pessoas referidas no caput do Art. 50 da Constituição Federal (”quais quer ti tu la res de ór gãos di re ta men te su bor di na dos a
Presidência da República“). Assim, o parecer alinha
os seguintes argumentos:
”a) o art. 50, § 2º, da Constituição de
1988, tem plena vigência e eficácia, além de
‘ampla abrangência, não contendo os limites
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e exceções previstos nos preceitos de
Constituições anteriores’;
b) aquele dispositivo não pode sofrer
‘limitação infra-constitucional’, nem sequer
pela lei complementar do sistema financeiro
nacional (art. 192 da Constituição);“
Concluindo:
”1) que o dispositivo constitucional derrogou o § 4º do art. 38 da Lei nº 4.595, sendo, portanto, obrigatório o atendimento às
solicitações feitas pelas Mesas das Casas
do Congresso Nacional;
2) que o atendimento, contudo, não
afasta a obrigação de conservar em sigilo
as informações obtidas’.”
Portanto, para que o CongressoNacional possa
exercer suas atribuições na plenitude de suas prerrogativas, nos parece óbvio que seja atendida de forma
integral a solicitação de todas as movimentações
bancárias em relação aos nomes constantes neste
Requerimento.
É nossa compreensão que não obstante o Senhor Eduardo Jorge Caldas Pereira, ex-Secretário
Geral da Presidência da República, já ter colocado
seus da dos fis ca is à dis po si ção da Sub co mis são Per manente do Judiciário, acreditamos que tal procedimento não é suficiente. Requer a prudência e a experiên cia acu mu la da por este Parlamento em outras co missões, notadamente nas CPIs (Comissões Parlamentares de Inquérito), que a Sra. Lídice Coelho da
Cu nha Cal das Pe re i ra, es po sa de Edu ar do Jor ge Caldas Pereira, também tenha seus dados fiscais disponi bi li za dos. Pelo mes mo mo ti vo de la ços de pa ren tesco, desta vez consangüíneos, solicitamos a mesma
providência em relação aos Srs. Fernando Jorge Cal das Pereira, Sócio da MCI – Marketing, Estratégia e
Comunicação Institucional Ltda; Marcos Jorge Caldas Pereira e Ruy Jorge Caldas Pereira, ambos sócios do Escritório Caldas Pereira Advogados e Consultores Associados; e Maria Edelith Caldas Balaban,
Diretora do Sebrae.
No caso dos Srs. Ivan Carlos Machado de Aragão, Cláudio Albuquerque Haidamus e Eduardo São
Clemente, a solicitação de movimentações bancárias
se justifica pelo fato dos mesmos serem, respectivamente, Presidente e sócios da Meta Participações, em presa na qual Eduardo Jorge Caldas Pereira tem participação acionária, conforme documentação apresentada pelo próprio ex-Secretário ao Ministério Público.
Ain da em re la ção a Cláu dio Albu quer que Ha i damus, a Revista IstoÉ (nº 1607, de 19-7-2000, p. 32)

FEVEREIRO 2001

noticiou que ele, como Eduardo Jorge Caldas Pereira, têm participação acionária na Metacor. Esta empresa teria sido, segundo reportagem da Revista
IstoÉ (nº 1608, de 26-7-2000, p. 34), a corretora que
intermediou o contrato, sem licitação, firmado entre a
Companhia de Seguros do Estado de São Paulo
(COSESP) e a Sul América Seguros.
No caso de Cláudio de Araújo Faria, ex-Chefe
de Gabinete da Secretaria Geral da Presidência da
República, a justificativa pela inclusão de seu nome
no presente Requerimento se assenta no fato deste
ser sócio da LC Faria Consultoria, empresa em que
Eduardo Jorge Caldas Pereira tem participação acionária. (Ver Jornal do Brasil, de 23-7-2000; p. 6).
Relação comercial similar justifica a solicitação
de informações bancárias de Edson Soares Ferreira,
só cio da DTC – Di rect To Com pany S/A e de José Ca etano de Figueiredo, Gerente da Metacor Administração e Corretagem de Seguros, em Brasília, ambas
empresas nas quais o Sr. Eduardo Jorge Caldas Pereira também tem participação acionária. (Ver Folha
de S.Paulo, 30-7-2000 e Revista IstoÉ/ nº 1608, de
26-7-2000, p. 35).
No que diz respeito à solicitação de auditoria
bancária de Hélio Rosas, ex-Deputado Federal pelo
PMDB-SP, se justifica pelas notícias veiculadas pela
imprensa (Revista IstoÉ/nº 1608, de 26-7-2000; p.
28), na qual se no ti ci ou que este de fen deu a li be ra ção
de mais recursos para a obra do TRT de São Paulo,
quando já haviam indícios concretos de superfaturamento. Na mesma época, consoante a mesma denúncia, o então Deputado recebeu 30 li ga ções de Fá bio Monteiro de Barros, proprietário da construtura
Ikal, uma das empresas responsáveis pela construção do Tribunal. A Revista Veja (em sua edição nº
1660, de 2-8-2000; p. 41) noticiou, que o ex-Deputado teria ganho do empresário José Eduardo Teixeira
Ferraz, sócio da Inkal, um apartamento nos Jardins,
Ba ir ro de São Pa u lo – SP, imó vel ven di do em fe ve re i ro de 2000 por R$1,2 milhão.
No caso de Jair Bilachi, ex-Presidente da Previ,
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do
Brasil (posição que teria alcançado por influência de
Edu ar do Jor ge Cal das Pe re i ra), a in clu são se jus ti fi ca
pela sua atuação na aprovação da rolagem da dívida
de R$60,9 milhões da construtora Encol, negócio em
que o ex-Secretário Ge ral da Pre si dên cia da Re pú blica envolveu o Escritório Caldas Pereira Advogados e
Consultores Associados, do qual seus ir mãos são só º
cios. (Ver Revista IstoÉ/n 1523, de 9-12-1998).
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Qu an to a Ma no el Pin to, ex-Se cre tá rio Exe cu ti vo
do Banco do Brasil, atual Presidente da Aliança do
Brasil (empresa coligada ao Banco do Brasil na área
de seguros), cabe destacar sua inclusão neste Requerimento em razão do fato de que este, sendo fun cionário do alto escalão do BB, dava a palavra final
em todos os empréstimos concedidos à Encol. (Ver
Revista Veja, nº 1660, de 2-8-2000; p. 49).
Por fim, José Ma ria Mon te i ro, Julio Ce sar Fi gueiredo e Sérgio Castro têm seus nomes aqui incluídos
pelo fato de estarem ligados às denúncias que envolvem o contrato sem licitação firmado entre a Companhia de Seguros do Estado de São Paulo (COSESP)
e a Sul América Seguros, com intermediação da Meta cor, em pre sa da qual Edu ar do Jor ge Cal das Pe re i ra
é acio nis ta. (Re vis ta IstoÉ/nº 1608; de 26-7-2000; pp.
34-35). O Sr. José Maria Monteiro é também ex-Presidente da Brasil/Saúde Companhia de Seguros, do
Ban co do Bra sil, que re a li zou con tra to de se gu ro-sa úde no valor de R$6,5 milhões de reais com o Ministério dos Transportes, através do grupo META Participações. (Revista Veja, Ano 33; nº 29/Edição 1658).
Em relação aos Srs. Pedro Pereira de Freitas e
Vicente de Paula Alves da Cunha, respectivamente
Presidente e Diretor Técnico da Sasse Cia. Nacional
de Seguros Gerais, a inclusão neste Requerimento
se jus ti fi ca pelo fato de que par te sig ni fi ca ti va da aver bação de seguro habitacional da Sasse é feita pela
Delphos Serviços Técnicos S.A., empresa da qual o
Sr. Eduardo Jorge Caldas Pereira é Conselheiro.
Cumpre destacar que ambos os nomes foram indicados para os respectivos cargos pelo Ex-Secretário
Geral da Presidência da República, que tem o Presidente da Sasse, o Sr. Pedro Pereira de Freitas, como
amigo ín ti mo, sen do que esta ami za de foi con fir ma da
pelo ex-secretário quando de seu depoimento na
Subcomissão Permanente do Judiciário.
A in clu são do Sr. Nel son Luiz de Andra de Cor re ia, proprietário da Ecal, uma pequena empresa de
Brasília, que venceu uma suspeitíssima licitação,
para re for ma da Bar ra gem do Rio Des co ber to, se gun do notícia veiculada no Correio Braziliense, de
23-7-2000, página 13, se deve ao fato de que o
Ex-Secretário Geral da Presidência da República resi de no Lago Sul, ba ir ro no bre de Bra sí lia, em casa de
propriedade do dono da Ecal.
Ao final, cumpre destacar a recente aprovação
pelo Congresso Nacional de nova legislação relativa
ao sigilo fiscal, já sancionada pelo Presidente da Repú bli ca (Lei Com ple men tar nº 105 e De cre to nº 3.724,
ambos de 10 de janeiro de 2001).
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À vista do exposto, é fundamental que sejam
averiguados todos os fatos noticiados e aqui referenciados, coibindo o uso ilegal da máquina pública em
favor de interesses privados, lesando o erário. Portanto, para que o Senado Fe de ral exer ça ple na men te
suas atribuições constitucionais e regimentais, consideramos fundamental a aprovação deste Requerimento.
Sala das Sessões, 22 de fevereiro de 2001. –
José Eduardo Dutra, (Lí der do Blo co de Opo si ção) –
Heloísa Helena.
Nos termos do Ato da Mesa nº 1, de
2001, o requerimento vai à Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, que dispõe do prazo de duas reuniões ordinárias
para emitir seu parecer.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – V. Exª
será atendido, Senador José Eduardo Dutra.
Volta-se à lista de oradores.
Concedo a palavra ao Senador Valmir Amaral,
por permuta com o Senador Maguito Vilela.
O SR. VALMIR AMARAL (PMDB – DF. Pronuncia o seguinte dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo hoje esta
tri bu na para de fen der aque la que foi a mi nha pri me i ra
profissão: a de cobrador de ônibus. Ingressei nesse
mercado de trabalho aos 14 anos. E, por isso, sinto-me no dever de proteger a categoria.
Tenho sido procurado por inúmeros ex-colegas
que temem ser substituídos pelas catracas eletrônicas. Para evitar isso, dei entrada nesta Casa ao Proje to de Lei nº 008/2001, que li mi ta a im plan ta ção des se equipamento de arrecadação tarifária no transporte urbano de passageiros.
Mesmo considerando-se as vantagens que
esse sis te ma ele trô ni co re pre sen ta para as em pre sas
permissionárias, o que deve ser levado em conta an tes de mais nada é o enorme prejuízo social que tal
medida representaria para o nosso País, diante dos
alarmantes índices de desemprego. No Brasil, são
mais de 250 mil postos de trabalho que certamente
desaparecerão a partir da implantação do sistema de
catracas eletrônicas, um número expressivo e que
muito pesaria nos índices de desemprego. Somente
em Bra sí lia e Entor no oca si o na ria a de mis são ime di ata de mais de sete mil trabalhadores.
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a mo der nização em to dos os se to res é mu i to bem-vin da, des de que não represente a substituição sistemática da
mão-de-obra, resultando na extinção de postos de
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serviço. Eu acredito que a hora é de procurarmos alternativas para gerar empregos, e não o contrário.
Alguns co le gas co bra do res da que la épo ca, hoje
em dia, estão nessa mesma função. Então pergunto,
nobres Senadores: seria justo tirar-lhes esse meio de
sustento?
Além de per mi tir a mo vi men ta ção de pes so as, o
transporte de massa cumpre esse importante papel
que é o de ge rar em pre gos. Essa é mais uma res pon sabilidade que têm as permissionárias de transporte
coletivo: empregam milhões de funcionários, sem falar na preocupação em garantir transporte seguro e
de qualidade a quem não tem outro meio de se locomover.
O Sr. Ramez Te bet (PMDB – MS) – Senador
Valmir Amaral, V. Exª me permite um aparte?
O SR. VALMIR AMARAL (PMDB – DF) –
Ouço-o com o maior prazer, Senador Ramez Tebet.
O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Senador
Valmir Amaral, pela primeira vez, estou vendo com
ale gria V. Exª na tri bu na. Sin ce ra men te. E noto que V.
Exª está se comportando como um veterano. Mais do
que isso, aborda um tema de elevado conteúdo social. V. Exª não está simplesmente contra a catraca;
está contra na medida em que ela leva o desemprego
a milhares e milhares de brasileiros. Portanto, V. Exª
está em defesa de uma causa social num momento
importante, porque a economia está crescendo. Se a
economia está crescendo, naturalmente o índice de
emprego no Brasil pode melhorar. Então não podemos adotar mecanismo nenhum que possa gerar desemprego, porque queremos emprego. Por isto V.
Exª está de parabéns, aborda um tema de alto conteúdo social e no cerne do seu pronunciamento está a
sua vontade de contribuir para dar mais emprego aos
brasileiros. Parabéns a V. Exª.
O SR. VALMIR AMARAL(PMDB – DF) – Obriga do, Se na dor Ra mez Te bet. Fi quei mu i to fe liz com o
seu aparte. Tenho certeza que V. Exª também está
aqui nessa luta, justamente levantando essa bandeira de gerar mais empregos ao povo do nosso Brasil.
O Sr. Geraldo Cândido (Bloco/PT – RJ) – V.
Exª me permite um aparte?
O SR. VALMIR AMARAL (PMDB – DF) – Concedo, com prazer, um aparte ao Senador Geraldo
Cândido.
O Sr. Geraldo Cândido (Bloco/PT – RJ) – Senador Valmir Amaral, quero parabenizar V. Exª pelo
tema que aborda na tribuna. Trata-se de assunto de
suma importância porque fala de nossa preocupação
com o desemprego, que hoje é o câncer que corrói a
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sociedade brasileira, afligindo diretamente os que vivem do trabalho assalariado. A implantação do sistema de ca tra ca ele trô ni ca cer ta men te vai afe tar a ca te goria dos cobradores de ônibus e dos fiscais. Falo de
uma categoria numerosíssima em todo o Brasil. Tal
medida significa aumentar, cada vez mais, o número
de desempregados no País. V. Exª traz à tona sua
pro pos ta, apre sen tou um pro je to de lei com essa fi na lidade, e vamos apoiá-lo durante as discussões nas
comissões. Creio que será de grande importância a
aprovação por esta Casa. Só para citar um exemplo,
no meu Estado, o Rio de Janeiro, temos 32 mil cobradores. São dados fornecidos pelo Sindicato dos Rodoviários do Rio de Janeiro. No Estado do Rio de Janeiro há 1.600 fiscais; só na ci da de do Rio de Ja ne i ro,
há 16 mil co bra do res de ôni bus e 800 fis ca is; há ain da
os que tra ba lham na ar re ca da ção. Isso sig ni fi ca que o
contingente é muito maior. A frota é de 6.600 ônibus.
E com certeza esses dados sobre a capital não são
totais. Portanto a preocupação de V. Exª vem exatamente ao encontro do que penso. Fui trabalhador,
sindicalistadurante mu i tos anos e acre di to que a ma i o ria dos Se na do res que com põem a Casa pen sam da
mesma forma. Senador, somos solidários com V. Exª
e seu pronunciamento, dando todo o apoio ao seu
projeto. Muito obrigado e parabéns, Senador Valmir
Amaral.
O SR. VALMIR AMARAL (PMDB – DF) – Obri gado pelo aparte, Senador Geraldo Cândido, V. Exª
que vem representando muito bem o seu Estado.
Tinha certeza de que V. Exª levantaria mais
essa bandeira, não deixaria de lado os rodoviários de
seu Estado e parabéns por conhecer os números do
seu Estado: são 32.000 desempregados que estarão
na rua se instaladas as catracas eletrônicas.
O Sr. Carlos Wilson (Bloco/PPS – PE) – Senador Valmir, V. Exª me permite um aparte?
O SR. VALMIR AMARAL (PMDB – DF) – Com
a maior honra, Senador Carlos Wilson, Senador por
Pernambuco.
O Sr. Carlos Wilson (Bloco/PPS – PE) – Senador, antes de tudo gostaria de dizer da minha satisfação – já des ta ca da aqui pelo Se na dor Ra mez Te bet –
de ver V. Exª na tribuna, comportando-se como um
veterano Senador. Lembro-me bem de quando chegava à Câmara dos Deputados, com 23 anos de idade, o Dr. Trancredo Neves olhava para mim e dizia:
”Meu filho, fique quietinho aí porque pato novo não
mergulha fundo”. Vejo V. Exª na tribuna, já se comportando, no pouco tempo que tem na Casa, como
veterano, e nos trazendo para a discussão um tema
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que é da maior importância. Sabemos que o Brasil
clama por emprego. Nós, que disputamos eleições
para prefeito no ano 2000, sabemos que a reivindicação da população era a geração de empregos, e todos os candidatos se colocaram na defesa dessa ca usa. Não posso entender que nosso País, que tem
mão-de-obra à von ta de e tem hoje um nú me ro ex ces si vo de de sem pre ga dos, ve nha a im plan tar tec no lo gias que podem até ser modernas, mas deixam de
sê-lo quando não atendem ao aspecto social. Penso
que as catracas eletrônicas poderão ser instaladas
nos ônibus, mas não nes te mo men to, em que o Bra sil
enfrenta uma crise de desemprego. Jogar na rua milha res e mi lha res de ci da dãos é uma te me ri da de. Nin guém nesta Casa tem mais propriedade para tocar
nesse assunto que V. Exª, que conhece com profundi da de o tema so bre o qual fala hoje no Se na do Fe de ral. Quero dizer-lhe da minha satisfação de vê-lo na
tribuna, trazendo um tema sério e atual. V. Exª chegou agora, mas já se comporta como um veterano.
Espero vê-lo muitas outras vezes na tribuna sempre
defendendo o que o povo deseja e aquilo em que
acredita. Solidarizo-me com V. Exª e ofe re ço-lhe meu
apoio, reiterando mi nha sa tis fa ção de vê-lo na tri bu na
do Senado Federal.
O SR. VALMIR AMARAL (PMDB – DF) – Muito
obrigado, Se na dor Car los Wil son. Fi quei emo ci o na do
com o aparte de V. Exª. Lembro-me de que poucos
dias an tes de en trar nes ta Casa, fui pe dir con se lhos a
V. Exª, tendo recebido vários.
V. Exª, graças a Deus, está ocupando a 1ª Secretaria da Casa porque merece ocupar esse cargo.
Tenho certeza que o exercerá com muita honra para
todos nós Senadores. Fiquei muito feliz com a indicação do nome de V. Exª para a 1ª Secretaria.
Eu tinha certeza de que V. Exª também levantaria a bandeira da geração de empregos no plenário
desta Casa. Cre io que não exis te ne nhum pro je to me lhor do que os que ob je ti vam a ge ra ção de em pre gos.
Muito obrigado.
Eu poderia relacionar algumas vantagens da
implementação da cobrança eletrônica, mas, diante
da crise que o País atravessa, nenhuma suplanta a
necessidade e a importância da manutenção de empregos. Além disso, não pode ser esquecido o papel
que tem o cobrador dentro do ônibus, que age como
um es ta bi li za dor so ci al. Na mi nha opi nião, ele de sem penha funções que extrapolam a simples cobrança
de tarifas, suprindo diversas carências do sistema,
como dividir com o motorista a responsabilidade pela
segurança dos passageiros, principalmente no em-

805

barque e desembarque, prestar informações e orientar o usuário.
Por isso, a retirada do cobrador, sem um plano
adequado, refletirá negativamente na qualidade dos
serviços prestados.
Entendo que o momento não é o de defender
maior lucro para as empresas a um custo social tão
alto. Reafirmo a minha intenção com esse projeto...
O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – Senador
Valmir Amaral, V. Exª permite-me um aparte?
O SR. VALMIR AMARAL (PMDB – DF) – Com
muita honra, Senador Ney Suassuna.
O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – Nobre Se nador, concordo com V. Exª por uma razão pura e
simples. No País, cada ônibus gera seis em pre gos diretos. Mas esquecem que não são apenas os empregos ge ra dos ali, mas tam bém os da in dús tria, ge ra dos
com a fa bri ca ção dos ôni bus e com to dos os pro du tos
necessários para a sua manutenção. Então, não vejo
vantagens na instalação da cobrança eletrônica,
como também não vejo vantagens no transporte alter na ti vo que ve mos por aí. Di zem que ele é ne ces sá rio em função dos desempregados. Ora, cada vez
que se cria transporte alternativo, desemprega-se
nas empresas regulares de transporte. Assim, trocamos seis por meia dúzia, mas quem paga é a população e por uma ra zão mu i to sim ples: tro ca mos um car ro que tem segurança por outros que não a têm. Se
houver uma colisão com uma dessas vans, e a porta
cor re di ça for afe ta da, nin guém po de rá sair. Assim, se
ocorrer um incêndio os ocupantes morrerão. Não há
segurança, e essa é uma responsabilidade daqueles
que têm compromisso com o povo. Se quiserem o
trans por te mais rá pi do das vans, que se exi ja um cor redor central, enfim, uma série de itens que tragam
segurança. Concordo com V. Exª que o cobrador
pode ser utilizado para desempenhar outras funções.
No Rio de Ja ne i ro, pen sa-se em co lo cá-los na lo te ria,
na venda de revistas e jornais. Assim, não se desempregaria ninguém, mas se evitaria, com toda a certeza, a eva são, por que hoje se co bra por uni da de e não
por passageiro. Tendo em vista os dados estatísticos
isso seria melhor não só para o dono da empresa,
mas também para o próprio Governo, porque seria
mais fácil aferir os seus impostos. Assim, associo-me
a V. Exª quanto ao assunto que aborda da tribuna.
O SR. VALMIR AMARAL (PMDB – PB) – Senador Ney Suassuna, fiquei mu i to hon ra do com o aparte
de V. Exª.
Gos ta ria de fa lar um pou co da mi nha re li gi o si dade. Meu pai e mi nha mãe são re li gi o sos. Meu pai veio
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para Brasília como motorista de caminhão e hoje se
sente uma pessoa realizada, pois é empresário na
área de transportes e possui em torno de dois mil e
quinhentos colegas de trabalho.
A implantação da catraca eletrônica provocaria,
só no grupo de nossas empresas, mil demissões.
Alguns empresários falam no reaproveitamento do
cobrador em outra função, mas não acredito que eles
o consigam.
Pen so que a ca tra ca ele trô ni ca é algo bom. Não
sou contra a modernização em nosso País, mas hoje
a catraca é colocada nos países onde o índice de desemprego está em torno de 2% a 3%. No Brasil, onde
o índice de desemprego atinge o patamar de quase
20%, se ria jus to im plan tar uma ca tra ca ele trô ni ca e extin guir du zen tos e cin qüen ta mil pos tos de ser vi ço? Há,
hoje, duzentos e cinqüenta mil trocadores no nosso
País. Em Brasília e no Entorno, existem sete mil trocadores: cinco mil em Brasília e dois mil no Entorno.
Nes te mo men to um dos ma i o res pro ble mas que
o nosso País en fren ta é o de sem pre go. Esta va ven do
na televisão a ma té ria so bre a re be lião em São Pa u lo
e ouvi a declaração de alguns parentes de rebelados
que lá estavam, dizendo que muitos dos presos roubaram para manter a sua família, roubaram para alimentar a sua família. Por que roubaram? Roubaram
porque não tinham emprego.
Sou contra qualquer projeto que venha a gerar
desemprego. Esse projeto que apresentei vai assegurar só no grupo de minha fa mí lia mil em pre gos. Repito: são mil empregos que assegurarei no grupo de
empresas da minha família, espalhadas pelo Distrito
Federal, Goiás, norte de Minas e norte da Bahia. Temos cin co em pre sas de ôni bus, com se te cen tos e cin qüenta ônibus e, mais ou menos, dois mil e quinhentos funcionários.
Se a catraca eletrônica continuar sendo instalada, como está, V. Exªs podem ter a certeza de que
du zen tos e cin qüen ta mil fun ci o ná ri os, no mí ni mo, estarão na rua nos próximos dois anos. A implantação
da ca tra ca ele trô ni ca se faz em trin ta dias, e a em pre sa, rapidamente, demite mil empregados.
O Sr. Casil do Mal da ner (PMDB – SC) – Permite-me V. Exª um aparte, eminente Senador Valmir
Amaral?
O SR. VALMIR AMARAL (PMDB – DF) – Ouço,
com muita honra, o aparte de V. Exª.
O Sr. Casildo Maldaner (PMDB – SC) – Senador, ain da que te nha ha vi do um pe que no equí vo co da
Mesa, pois a palavra deveria ter sido concedida primeiramente a mim – e ju rei, in clu si ve à Se na do ra He-
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loísa Helena, que seria para uma breve comunicação
pelo meu Esta do –, ale gro-me por que acer ta da men te
a Mesa se equivocou ao cha má-lo para as so mar à tri buna an tes de mim. Se este pro je to fos se apro va do, a
sua família, que, por meio do setor de transportes co letivos, oferece muitos empregos, lucraria mais.
Entretanto, considera a matéria inconveniente, pois
almeja manter cerca de mil empregos. V. Exª vem à
tri bu na de fen der 250 mil tra ba lha do res, que pre ci sam
sustentar suas famílias. Eu não esperava essa atitude de sua parte. Neste instante, não só o Distrito Fe deral, mas todo o Brasil está assistindo à defesa que
V. Exª faz do emprego, da questão social, da participação e da verdadeira parceria. Que postura brilhante! Receba meus cumprimentos de coração, por defender essa tese!
O SR. VALMIR AMARAL (PMDB – DF) – Obrigado, Senador Casildo Maldaner.
Peço-lhe desculpas por ter an te ce di do V. Exª no
uso da palavra.
A Sra. Marluce Pinto (PMDB – RR) – Senador
Valmir Amaral, concede-me V. Exª um aparte?
O SR. VALMIR AMARAL (PMDB – DF) – Com
muito prazer, concedo o aparte a V. Exª.
A Sra. Mar lu ce Pin to (PMDB – RR) – Qu e ro me
solidarizar com V. Exª pelo brilhante discurso que faz
na tarde de hoje. A preocupação, manifesta por V.
Exª, com relação às pessoas que ficarão desempregadas com a implantação da catraca eletrônica é de
muitos de nós, que já nos manifestamos sobre o
tema. O que me sensibilizou mais no seu discurso foi
o fato de V. Exª, ao assomar à tribuna, declarar ter
sido, no iní cio da sua vida, co bra dor de ôni bus. Isso é
mu i to bo ni to, pois nem sem pre as pes so as en ca ram o
seu passado simples, notadamente quando chegam
ao topo a que V. Exª chegou, não só pelo empreendimento de sua família, mas também por ter chegado a
esta Casa. De fato, isso o enaltece bastante. Como o
Senador Casildo Maldaner disse, o povo brasileiro
está a lhe ouvir, principalmente os familiares dos cobradores, que devem estar muito satisfeitos em ter
um representante aqui nesta Casa para defendê-los.
E lhe di ri jo es tas pa la vras até com mu i ta na tu ra li da de,
Senador Valmir Amaral, porque sou descendente de
uma família do Estado do Ceará que, desde o meu
avó paterno, nos idos de 30, já explorava esse ramo
de atividade, não só na capital, Fortaleza, como também no interior, em linhas interestaduais. Essa empresa, posteriormente, passou para o meu pai. Quando V. Exª ini ci ou o seu dis cur so, eu até dis se ao Se na dor Ca sil do Mal da ner que co me cei a tra ba lhar, pri me-
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i ra men te, na em pre sa de ôni bus de meus pais, aos 14
anos de idade. Graças àquela experiência, no final
dos anos 60, juntamente com mais três irmãs, pude
in gres sar no ramo de ati vi da de de dis tri bu i ção de as falto, fabricação de emulsões asfálticas e transportes especializados. Em 1979, ausentei-me para,
acompanhando meu esposo, ir morar no Estado de
Roraima. Depois, tornei-me política. Assim, é de se
observar que o trabalho nos proporciona muitas vivências e coragem para, mesmo chegando a esta
Casa, lembrar daqueles que são merecedores do
nosso sacrifício, tentando minimizar a carência existen te no nos so País. Então, o seu dis cur so tal vez seja
o mais produtivo e o que mais consolará as famílias
carentes do Brasil. Parabéns a V. Exª, um membro
novo na Casa, não só pela idade como pelo tempo
que se encontra no Senado da República, pois tenho
cer te za de que o povo bra si le i ro fi ca rá mu i to sa tis fe i to
com a sua atuação.
O SR. VALMIR AMARAL (PMDB – DF) – Obriga do pelo seu apar te, Se na do ra Mar lu ce Pin to. Estou
de fato emocionado, pois não esperava receber tantos apartes e tanto apoio a esse projeto.
Sr. Pre si den te, que ria de i xar cla ro, que, fa zen do
uma análise das empresas da minha família, percebi
que, atualmente, a função de cobrador de ônibus é a
mais carente. Quantos paraplégicos e mães solteiras
trabalham nessa função e quantas famílias sobrevivem com aquele salário! É algo inadmissível trocar o
posto de serviço des ses po bres fun ci o ná ri os por uma
roleta automática. Concordo que a roleta é moderna,
mas, dado o momento que o País atravessa, com índices de de sem pre go no pa ta mar de 20%, pen so que
isso não é possível.
Quero também fazer um apelo ao Pre si den te da
República, que interferiu junto aos frentistas de postos de gasolina, não permitindo a implantação do
auto-serviço, que interferisse também quanto ao pro jeto da catraca eletrônica.
Reafirmo que a minha intenção com esse projeto não é obstruir o avanço tecnológico mas evitar que
a introdução de novos equipamentos aumente o desemprego. Para isso, conto com o apoio dos nobres
colegas
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Valmir Amaral, o Sr. Jader Barbalho, Presidente, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada sucessivamente pelos Srs. Antonio Carlos Valadares, 2º Vice-Presidente, e Mozarildo Cavalcanti, 4º Secretário.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Senadora Marluce Pinto, peço escusas a V. Exª pelo
equívoco cometido pela Mesa.
Concedo a palavra ao Senador Casildo Maldaner.
O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS – PE) –
Sr. Presidente, peço a palavra para uma comunicação inadiável em nome da Liderança.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Senador Roberto Freire, concedo a palavra a V. Exª
pela Liderança do PPS, mas pediria que fosse breve,
pois o Líder do Partido já fez uso da palavra.
O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS – PE.
Como Líder. Sem revisão Orador.) – Sr. Presidente,
serei breve. Posteriormente, pedirei a palavra, em
nome do PPS, para falar dos projetos de V. Exª sobre
a criação de alguns Estados na Região Amazônica,
pro je tos que con tam com o nos so apo io e que há mu i to tempo já defendi. Entretanto, o momento não é
oportuno.
Neste instante, gostaria de falar sobre o Estado
de São Paulo. O Jornal O Estado de S. Paulo publicou uma matéria sobre fraude numa eleição. Um
inadvertido qualquer poderia ficar pensando que isso
estaria ocorrendo nos rincões e cafundós do Nordeste ou do Norte do País, porque São Paulo provavelmente teria uma sociedade mais civilizada, o que não
é verdade. Há uma oligarquia que quer manter-se no
poder a qualquer custo, inclusive à base de fraude. É
o exemplo da cidade de Cajamar.
A matéria publicada no dia 19 de fevereiro, segunda-feira, é muito rica em detalhes. Mostra, com
uma farta documentação, a fraude realizada que resultou na vitória de um candidato. Estamos esperando que esse prefeito, eleito sob tal fraude, não termine o seu mandato. No entanto, os tribunais eleitorais
neste País costumam protelar tanto as suas decisões
que, muitas vezes, quando as tomam, o mandato já
se exauriu.
Em nome do PPS, demonstro essa preocupação
não ape nas por que o can di da to pre ju di ca do pela fra u de
comprovada de mortos votando – as certidões de óbito
estão hoje no Tribunal Regional Eleitoral, mostrando
esse ab sur do –, mas tam bém por que isso é um pre ju í zo
à democracia brasileira, tendo ocorrido no principal e
mais desenvolvido Estado da Federação.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Concedo a palavra ao Senador Casildo Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, fa rei um
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rápido re gis tro a fim de cons tar nos Ana is da Casa um
pouco da história catarinense.
O Estado de Santa Catarina não é conhecido
apenas por suas belezas naturais, tampouco pelas
catástrofes que lamentamos desta tribuna, várias ve zes. San ta Ca ta ri na é um Esta do que faz par te da his tória deste País, que tem nos seus personagens alguns dos mais importantes heróis desta Pátria. Só
para citar dois exem plos: o po e ta ne gro Cruz e Sou za
e a combativa Anita Garibaldi.
Além desses personagens, há também um con junto de grandes escritores e jornalistas, entre os
quais destaco o brilhantismo de Paulo Ramos Derengoski, nascido em Lages, na região serrana de Santa
Catarina. Derengoski é o autor do livro ”No Contestado“, resgatando um dos episódios mais importantes
na história dos catarinenses.
Jornalista e escritor, Paulo Ramos trabalhou
com o grande Samuel Weiner, na década de 50, no
jornal Última Hora do Rio de Janeiro. Convidado por
Cláudio Abramo, outro ícone do jornalismo brasileiro,
trabalhou no jornal Folha de S.Paulo. Foi colega de
profissão de grandes profissionais como Carlos Heitor Cony, Zevi Ghivelder, Salim Miguel e Arnaldo Nis kier. Como correspondente internacional, cobriu
eventos nos Estados Unidos, México, Hun gria, Iu goslávia, Bulgária, Rússia, China, Escócia e na antiga
Tchecoslováquia. Foram 15 anos atuando nos grandes veículos de comunicação deste País, aqui e no
exterior.
Longe de oferecer ao leitor uma simples narrativa dos fatos históricos ocorridos há quase 100 anos,
o autor nos introduz no âma go das ques tões que pro vocaram um dos mais interessantes movimentos sociais do século passado. Determinados a instalar nos
ser tões de Ser ra Aci ma um re i no mi le na ris ta, à se me lhança de Canudos, na Bahia, milhares de excluídos
– lavradores, espoliados, vagabundos, aventureiros,
biscateiros, desempregados, molambentos e desertores – formaram o Exército Encantado para derrotar
as forças que os impediam de implantar o Reino de
Deus na Terra: o governo republicano, es tran ge i ros e
grandes proprietários, capitalistas internacionais.
Reconstruindo um período relativamente recente da for ma ção do Bra sil, Pa u lo Ra mos, com elo qüên cia serrana, apresenta-nos as problemáticas absolutamente contemporâneas, como o privilégio de alguns em detrimento da maioria, a selvageria do capital internacional, a manipulação fácil das massas. O
livro revela-nos que, de Portugal, o Marquês de Pom bal, estrategista-mor da corte lusitana, preocupado
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com a influência espanhola a se estender pela terra
das araucárias, determinou ao seu preposto na Capitania de São Paulo que embalasse uma expedição
para assegurar a posse da região formadora do rio
Uru guai. Se gun do o au tor, ”o ob je ti vo era im pe dir que
remanescentes de tri bos gua ra nis, pa dres je su í tas, irregulares gaúchos e o rebotalho da soldadesca castelhana ousassem fincar pé na margem direita do rio
Uruguai, onde se espalhavam milhares e milhares de
cabeças de gado selvagem e bagualada xucra.
A fauna da região era riquíssima. Varas de porcos-do-mato e tatetos batiam os matos. Bandos enlouquecidos de papagaios-charão e trivias formavam
nuvens atrás do pinhão. Curicacas, quero-queros,
perdigões, socós, guarás, lontras, capivaras, bugios,
tatus e o maior e mais altivo predador da região:
leão-baiano – o puma, conferiam ao lugar a magia
que só mãe natureza é capaz de nos brindar.
O clima do planalto é temperado com verões
quentes e invernos frios, marcados por geadas e até
neve nos pontos mais altos. Em São Joaquim e Lages, a temperatura desce constantemente abaixo de
zero grau. ”O vento que vem da Cordilheira dos
Andes, espraia-se pelos campos em rajadas tão frias
quanto violentas, produzindo rápida evaporação e
ressecando completamente as gramíneas que aos
primeiroscalores da pri ma ve ra – de tão se cas – se in cendeiam, quer pela mão do homem, quer pela ação
dos ra i os. Então, o Sol, como uma bola de fogo in can descente, desce avermelhado no horizonte. O que se
põe no oeste, renasce no leste...“, registra em clara
declaração de amor por sua terra!
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ao registrar des ta tri bu na o lan ça men to do li vro ”No Con tes ta do“, te nho a cer te za de que pres to aqui uma ho me na gem não apenas ao exímio profissional que é Paulo
Ramos Derengoski, mas a todos os catarinenses, so bre tu do aos ”ser ra nos“, que sem pre mar ca ram a nos sa história com bravura e patriotismo.
E nunca é demasiado lembrar, Sr. Presidente,
que um livro nos tempos modernos já foi considerado
ultrapassado. As novas tecnologias e a globalização
do mundo através dos computadores quis tornar obsoleto este instrumento de conhecimento. O livro,
como este, re pre sen ta mu i to mais que uma ver são. É,
sem dúvida, o resgate de uma história, de fatos que
marcaram para sempre a vida dos catarinenses. Os
re la tos tra zi dos à tona con fir mam as sus pe i tas que tí nhamos há tempos: não se construiu um Estado
como o de Santa Catarina, sob decreto.
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Nossa terra foi alvo da cobiça de portugueses,
espanhóis, fran ce ses e ho lan de ses. O nos so cli ma, a
nossa terra produtiva e a nossa brava gente, soube
lutar pelo seu território. Soube fazer frente aos interesses internacionais e deixar para as gerações fu turas os exemplos narrados neste livro que, acredito,
merece o respeito e a atenção de todos aqueles que
fazem a história um instrumento de construção do futuro. Somente a história pode insurgir-se como o elo
entre o que passou e o que virá.
Quero, dessa forma, congratular-me com o jornalista e escritor Paulo Ramos Derengoski pela sensibilidade com que investigou o tema, a habilidade
com que nos apresenta e, principalmente, por agrupar neste livro os elementos imprescindíveis para se
conhecer mais e melhor a história de Santa Catarina
e, por que não dizer, do Brasil. Afinal, foram 20 anos
de estudo sobre os bastidores violentos que envolveram a Guerra do Contestado entre 1912 e 1916.
Parabenizo ainda o Ministério da Cultura, por ter
apostado nes ta obra, e a Ce lesc – Cen tra is Elé tri cas de
San ta Ca ta ri na –, por apo i ar igual men te essa ini ci a ti va.
Peço também, Sr. Presidente, que faça constar
nos Anais desta Casa o artigo ”Santa Catarina, uma
história de glória“, de autoria do jornalista Paulo Ramos Derengoski, publicado no jornal A Notícia, de
Joinville, em sua edição de 19 de fevereiro de 2001.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR CASILDO MALDANER EM
SEU PRONUNCIAMENTO:
San ta Ca ta ri na, uma histó ria glo ri o sa
Pa u lo Ra mos de De ren gos ki
Muito antes da existência do Estado de Santa Ca ta ri na, levas humanas belicosas, índios caçadores e coletores de pinhão
des ci am do gran de Nor te com fú ria, em lou cas cor re ri as pe los campos e matas.
Grupos ainda inclassificáveis como os araucacianos,papagaios, chiripás, biturunas foram aos poucos cedendo terreno para
os guaranis do grupo tupi e caingangues e xoclengues, do grupo
tapuia. Há 6 mil anos!
O ho mem bran co cus tou a che gar ao Pla nal to. São Fran cis co,
Desterro e Laguna eram luzes no litoral, mas o continente de Serra
Acima permanecia selvagem. Cristóvão Pereira de Abreu e Silva
Pais, os primeiros tropeiros, rasgaram as picadas eliminando índios
que pudessem ameaçar o gado selvagem e a bagualada xucra.
Correia Pinto, ao lado da cruz, trouxe a espada e instalou
um pelourinho para exemplo aos relapsos no sertão das Lagens
em 1776.
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De po is vi e ram as re vo lu ções. Com os far ra pos, os lan ce i ros
negros de Teixeira Nunes ocuparam os campos de Coxilha Rica.
Ga ri bal di e Ani ta par ti ci pa ram da Re pú bli ca Ju li a na – tão pou co estu da da! –, em bo ra mu i to san gue te nha sido ver ti do no com ba te do
Marombas e no Passo de Santa Vitória. Em 1893, os federalistas
de Sa ra i va atra ves sa ram San ta Ca ta ri na vá ri as ve zes, com ba tendo, fugando. Gaúchos ao Sul! Paranaenses ao Norte!
Mas o gran de con fli to do Esta do foi a Gu er ra do Con tes ta do,
uma saga comparável e até maior que a insurreição de Antônio
Con se lhe i ro lá no grande ser tão de Ca nu dos, no res se qui do Vaza
Barris, no sertão glauberiano do Cororobó.
A Gu er ra do Con tes ta do du rou qua tro lon gos anos. Ao con trá rio de Ca nu dos, não teve um só re du to, mas de ze nas: Ca ra go a tá, Taqueruçu, Irai, Santa Maria, Perdizes, São Miguel, etc.
Tam pou co foi um sur to mes siâ ni co ou mo nar quis ta, so mente. Envol veu gra ves ques tões de li mi tes en tre Pa ra ná e San ta Ca tarina, lutas oli gárquicasintrafamiliares,arrocho fis cal em cima de
produtores de erva-mate, falta de alimento espiritual para o povo,
ignorância,milenarismo, miséria.
Mas foi so bre tu do uma luta eco ló gi ca e an ti im pe ri a lis ta, com
to das as clas ses do in te ri or se le van tan do con tra a Bra zil Ra il way e
sua fi li al Lum ber Co., en tão a ma i or ser ra ria do mun do, que des pro pri a ram, de sa lo ja ram e ex pro pri a ram mi lha res de ca bo clos do vale
do rio do Pe i xe para de i tar tri lhos e de vas tar ara u cá ri as. A con ces são de um pe da ço de San ta Ca ta ri na e a vi o lên cia com que se re primiu a religião do ca tolicismorústico no Esta do cons ti tu em pá ginas das mais brutais, sanguinolentas e intolerantes da história do
Bra sil. E não po dem ser es que ci das nes se au ro res cer – ou ano i te cer – dos 150 anos.

· Paulo Ramos Derengoski , jornalista e escritor/Lages

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
V. Exª será atendido, na forma regimental.
Concedo a palavra à próxima oradora inscrita,
Senadora Marluce Pinto.
A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, a título de antecipadas providências,
quero, nesta oportunidade, alertar as autoridades do
País, em particular as do norte bra si le i ro, so bre o grave ris co de um novo in cên dio na Flo res ta Ama zô ni ca.
O monitoramento da região, feito por satélites,
nos dá con ta de que al guns fo cos de in cên dio já ir rom peram em Roraima e na Guiana – país vizinho e fron teiriço –, provocando sérias preocupações da população local e até mesmo de or ganismos ligados ao meio
ambiente e representações de produtores rurais.
No norte do País, as condições meteorológicas
registram baixa umidade relativa do ar e uma temperatura propensa a superar os 35 graus e estão deixando a população bastante preocupada.
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Outro documento, produzido pelo Proarco (Programa de Atuação no Arco do Desmatamento), além
de confirmar que a umidade relativa do ar na Região
Norte está abaixo dos 35% e a temperatura tende a
superar os 35E, possui o agravante de que durante
todo o mês de janeiro as chuvas na região foram de
apenas 2mm, contra os 27,5mm da média mensal do
mesmo período.
Em Ro ra i ma, e mes mo na Re gião Nor te, a prá ti ca das queimadas é secular e faz parte da cultura de
nosso povo. Mesmo que condenada, essa prática, por
rudimentar e perigosa, infelizmente predomina, em virtude da esmagadora maioria de nossos agricultores
não possuírem outros meios para destocar e limpar
suas áreas de plantio. Pouquíssimos têm condições de
adquirir tratores e maquinaria própria, que, além de seu
alto cus to, são in viá ve is aos pe que nos pro du to res iso lados nos lavrados e mesmo dentro da mata.
Em vista disso, em Roraima, existem as queimadas autorizadas por órgãos competentes e que
são monitoradas, vigiadas com a ajuda de helicópteros, Corpo de Bombeiros e brigadas de voluntários
especialmente treinados após o grave incêndio de
1998. Aliás, todos nós, acredito, temos vivas na memória as lembranças daquele infausto que resultou
na queima de 12% da área total do Estado – conforme dados oficiais do INPA (Instituto Nacional de Pes qui sas da Ama zô nia) – e foi con si de ra do um dos ma i ores desastres ecológicos do País.
Depois de 1998, além do Pro ar co, que faz mo ni toramento contí nuo, pas sa mos tam bém a re ce ber da dos via satélite, processados pelo PrevFogo, pela
Embrapa e pelo Inpe – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
Em janeiro, foram constatados 78 focos de incêndio em Roraima, alguns de proporções preocupantes, estando a grande maioria concentrado ao
longo da BR-174, inclusive próximo a Mucajaí, mesmo local onde começou o desastre de 1998, que des truiu grande parte da fauna, da flora, além da produção agropastoril de centenas de produtores rurais.
Ontem, de acordo com dados do DEMA – Departamento Estadual de Meio Ambiente –, os focos
de incêndio já somavam 136 e, pior, espalhados por
todo o Estado.
Ou tra cons ta ta ção foi a de que, tam bém na Gu i ana, país vizinho a nós, outros focos existem e sobre
eles não possuímos informações sobre suas dimensões e seus perigos.
De acordo com informações do Coordenador
Estadual do PrevFogo do Ibama, Dr. Antônio Carlos
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Cattaneo, a pouca visibilidade no céu de Boa Vista,
observada prin ci pal men te à noite, é con se qüên cia da
fumaça trazida pelos ventos da Guiana. E lembrou:
”Em 1998, toda a fumaça que chegava a Boa Vista
era da Guiana“. E as preocupações do Dr. Antônio
não terminam aí. Tanto assim que também afirmou
não descartar a hipótese de a situação piorar e os
problemas da falta de visibilidade acarretarem mai ores transtornos, inclusive a possibilidade de fechamento do aeroporto.
Por tudo isso, Sr. Pre si den te, faço esse pro nun ciamento de alerta.
Se por um lado temos uma série de ações que
minimizam o problema, por outro lado também corremos os ris cos do fa tor sur pre sa, prin ci pal men te em se
tratando da natureza, essa dádiva que muitas vezes
irrompe implacável e incontrolável, fazendo ruir por
terra nossas mais bem avalizadas ”previsões“.
Informações da imprensa nos dão conta de que
em Boa Vista, nossa capital, já se tem casos isolados
de pessoas afetadas com irritação na garganta em
vir tu de da fu ma ça. O jor nal O Esta do de S.Pa u lo afir ma que o Ibama, a qualquer momento, poderá acionar o Exército, o Incra, a Funai e o Governo Estadual
para aju dar no com ba te aos fo cos de in cên di os que já
preocupam e que tendem a proliferar em virtude dos
ventos que, nessa época, excedem os 40km/h.
Em Roraima – quero deixar bem claro –, onde
busquei informar-me sobre o problema, o clima é de
tranqüilidade vigiada. Além da competente equipe de
profissionais e servidores que compõem os quadros
Ibama, do PrevFogo, da Funai, do Incra, do Exército,
do Proarco etc., todos atentos ao problema, contamos ainda com 13 brigadas de combate a incêndios,
mo bi li za das e distribuídas por qua se to dos os mu ni cípios. À disposição também temos helicópteros e o
monitoramento por satélites.
Por tan to, Sr. Pre si den te, além de mi nha pre o cupação, minhas palavras também são uma homenagem aos que hoje, lá em Roraima, estão debruçados,
di u tur na men te, di an te do pro ble ma e dan do tudo de si
para a melhor das soluções.
Que sirvam as minhas palavras de incentivo e so lidariedade a to dos os ro ra i men ses, em par ti cu lar àqueles envolvidos diretamente com a questão. Que suas
forças jamais os abandonem nessa vigília permanente,
até a definitiva constatação de perigo ser eliminada.
No geral, não podemos desprezar o alerta da ONU,
feito ontem sobre os graves riscos que o superaquecimento da Terra – uma verdade científica comprovada –
causará ao mundo, em particular, à América Latina.
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Se correntes distintas fazem avaliações di ametralmente opostas sobre essas previsões, principalmente no impasse quanto à proteção integral da Floresta Amazônica, exigida por uns, e sua exploração
racional, defendida por outros, o fato é que devemos
também ter em mente que a Ciência está acima des sas discussões e merece especial atenção.
Diz o do cu men to da ONU – o qual sin te ti zei, re ti rando apenas algumas informações bastante graves,
diga-se de passagem –: ”as mudanças climáticas
atingirão profundamente o Brasil e outros países da
América Latina, em especial a Argentina, o Chile, a
Bolívia, o Peru, o Equador e a Colômbia“. Estes países, diz o documento, sofrerão forte impacto adverso
com a per da e a re du ção dos gla ci a res, onde o de ge lo
é uma fonte importante para o abastecimento de
água. O Acre, por exemplo, por ser o Estado brasileiro mais próximo dos Andes, já sofre prejuízos visíveis, onde a causa do aquecimento está deixando os
rios do Acre cada vez menos piscosos.
Esse relatório, denominado Mudança Climática
2001, foi elaborado por um grupo de cientistas que for mam o IPCC – Grupo Intergovernamental sobre a Evo lu ção do Cli ma, e di vul ga do on tem em Ge ne bra, na Su íça. Dentre suas muitas previsões drásticas, incluem
que o super-aquecimento do Planeta também causará
inúmeros casos de aumento de doençasinfecciosas no
Brasil e em outros países tropicais. Os destaques são
para a proliferação de doenças como a malária, a dengue e até mes mo o có le ra. Essa úl ti ma, mais co mum na
Ásia e na África, infelizmente – declara o documento –,
teremos de combater em nosso País.
São terríveis também as previsões sobre o aumento de catástrofes como inundações e secas prolongadas em solo brasileiro, onde são citados os
Estados de São Paulo, Paraná. Santa Catarina e Rio
Grande do Sul, atingindo também o Paraguai.
No tocante à produtividade agrícola, o documento prevê que os cultivos irão cair em virtude das
chu vas tor ren ci a is que levarão o solo, deixando-o po bre nutrientes.
Sr. Presidente e nobre Colegas, o pior de tudo
isso é que esses cientistas, homens altamente qualificados, pre vê em que os cu mes ne va dos da Amé ri ca Latina derreterão nos próximos 15 anos se nada for feito
para reduzir as emissões de gases CFC e carbono,
principais responsáveis pelo aquecimento do Planeta.
Enquanto na África um terço da cobertura glaciar do Monte Kilimanjaro já derreteu, na América do
Sul, os mon te an di nos já per de ram 20% de suas ge le iras naturais desde 1963, quando foi feita a primeira
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medição. E essa percentagem tende a aumentar, em
tempo menor, diante do atual aquecimento sem controle da temperatura no mundo.
Tudo isso, meus nobres colegas, faz parte de
um todo. É o planeta que está em questão. É a nossa
única morada no universo que pede socorro.
Quero crer – e faço votos – que esses cientistas
estejam errados em suas previsões. Por outro lado,
não arrisco a afirmação de erro, pois não possuo a
qualificação científica. Temo, todavia, por uma margem de acerto desses estudiosos, pois diariamente
assistimos a inúmeras tragédias. Hoje mesmo, parte
do Canadá está em chamas, El Salvador e a Índia
choram seus mortos por causa dos terremotos e o
fogo consome consideráveis porções de verde nos
Estado Unidos, na Europa e na Austrália. Rios continu am sen do po lu í dos e a ca ma da pro te to ra de ozô nio
dá lar ga pas sa gem para ra i os ul tra-vi o le tas que põem
em risco nossa saúde.
Sr. Presidente meus nobres pares, não quero
apenas parecer uma profeta do apocalipse, mas aler tar, com minha pequenina voz, os dirigentes do mundo e, em particular, os que vivem na Amazônia. Vamos, cada um de nós, preservar nosso solo, nossa
água, nossas florestas, nossa fauna e nossa vida.
Por enquanto, parabenizo nossas autoridades
que, até o momento, têm sob controle os focos de in cêndio que apareceram em Roraima.
Minha preocupação está calcada no ditado popular de que é ”melhor prevenir do que remediar“.
Portanto, é preciso aumentar nossa segurança, seja
em contínuo treinamento de pessoal, seja em material e equipamentos adequados e capazes de fazer
frente a uma possível deflagração de fogo, passível
de ocorrer naquela imensa massa de árvores que é a
floresta amazônica. Afinal, um estopim está pronto a
ser aceso e não deve, jamais, ser ignorado. Técnicos
do Governo Fe de ral cons ta ta ram que 80% da flo res ta
queimada em 1998 não se recuperou e representa
verdadeiro combustível para um novo incêndio, princi pal men te di an te da seca, da ba i xa umi da de, da tem peratura em ascensão e dos fortes ventos.
Não po de ria de i xar de fa zer esse aler ta, Sr. Pre sidente, porque muitas vezes a omissão é amiga da des ven tu ra. Con fio na efi ciên cia dos que cu i dam da flo res ta
e monitoram a na tu re za mas, an tes dis so, te nho pro fundo amor, admiração e res pe i to pe los que vi vem em nossos la vra dos, nos sas flo res tas, nos sas vi las e nos sas cidades. Não queremos, em hipótese alguma, saber da
mínima possibilidade de ver arder em chamas a terra
onde vivemos e criamos nossos filhos.

812

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Vamos evitar as previsões dos cientistas do mun do que, tenho certeza, são os primeiros que gostariam de ver não confirmadas suas previsões.
Era, Se nhor Pre si den te e no bres co le gas, o que
tinha a dizer.
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, Se nador Sebastião Rocha (Pausa.).
Concedo a palavra ao próximo orador inscrito,
Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) –– Sr. Presidente Mozarildo Cavalcanti, Srªs. e
Srs. Senadores, estarei reportando-me à resposta do
Ministro da Fazenda sobre os detentores dos Títulos
da Dívida Pública Brasileira, mas quero, antes, registrar os meus cumprimentos pelo aniversário de oitenta anos da Folha de S. Paulo, jornal que se iniciou
em 19 de fevereiro de 1921, há oitenta anos, sob o
nome de Folha da Noite.
No último do min go, hou ve uma bela co me mo ração na Sala São Pa u lo, abri lhan ta da por pa la vras mui to bo ni tas, de um lado, do jor na lis ta Cló vis Ros si, que
disse ”...como a Folha e a sociedade civil trocam tapas e beijos, não raro mais tapas e beijos, mas, de
todo modo, aca bam ten do um en con tro mar ca do, pra ticamente, todos os dias. Por isso, desconfio que o
grande desafio da Folha, não para os próximos oitenta anos, mas para os primeiros anos do novo sé cu lo e
milênio, venha a ser justamente como lidar, jornalística e politicamente, com esse pon to de en con tro“. Cló vis Rossi ressaltou a palavra de uma amiga que lhe
dizia de como ela, todo dia, esperava que a Folha lhe
trouxesse esperança.
Ressalto a beleza do ato ecumênico, multirreligioso, que ocorreu com a presença de sete representantes de igrejas: Dom Fernando Figueiredo, pela
Igre ja Ca tó li ca; Ra bi no Hen ri So bel, re pre sen tan te do
Ju da ís mo; Pas tor Rolph Schü ne mann, re pre sen tan te
do Protestantismo; Xeique Armando Hussein Saleh,
do Islamismo; Babalorixá Pércio de Xangô, da religiões afro-brasileiras; D. Datev Karabian, Arcebispo
Primaz da Igreja Apostólica Armênia; e Monja Cohen
Murayama, representante do Budismo; Missionária
da tradição Soto Zen, do Japão.
Impres si o nou a to dos as pa la vras be las da Mon ja Budista Cohen Murayama, que exortou a paz e o
fim das desigualdades sociais, dizendo, sobretudo,
de como via no ani ver sá rio da Fo lha de S. Pa u lo algo
tão importante na própria religião budista, ou seja, a
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vontade de sempre estar despertando-se para a verdade, procurando a verdade. E ela disse de quão importante era para todos nós observarmos lição tão
significativa do Monge Chinês Gensha Shibi, que viveu no século VIII. Ele nos ensinava que o universo é
uma jóia arredondada onde não há dentro nem fora;
não há excluídos. Todos estamos incluídos. E propug nou que re a li ze mos to dos um es for ço de in clu são
de todas as pessoas na sociedade brasileira. Meus
parabéns à Folha de S.Paulo, à sua extraordinária
equipe e aos seus dirigentes, Otavio Frias e Otavio
Frias Filho!
Sr. Presidente, outro assunto que gostaria de
res sal tar, diz res pe i to a bre ve re fle xão que faço des ta
tri bu na so bre in for ma ções que re ce bi do Mi nis té rio da
Fazenda acerca dos proprietários de títulos da dívida
pública brasileira. São dados relevantes, pois, sem
eles, não podemos saber quem recebe os rendimentos decorrentes do endividamento do setor público.
Vale lembrar que, segundo o Departamento de
Contas Nacionais do IBGE, a União, os Estados e os
Municípios pagaram, em 1999, nada menos do que
R$86,5 bilhões, sob a forma de juros das dívidas pú blicas interna e externa, o que representa 9% do Pro duto Interno Bruto Brasileiro, estimado em R$960 bilhões no referido ano.
Em setembro, a Confederação Nacional dos
Bispos do Brasil – CNBB, e outras entidades realizaram uma consulta popular em todo o Brasil sobre que
atitude o Governo brasileiro deveria tomar diante dos
crescentes dispêndios públicos destinados ao pagamento do serviço da dívida, o qual, como se sabe,
apesar da carga de juros, dificulta a administração
das contas públicas e a ampliação dos investimentos
sociais, além de li mi tar a ca pa ci da de do Esta do bra sileiro de induzir o crescimento da economia.
Naquela oportunidade, o Governo Fernando
Henrique Cardoso tentou desqualificar a discussão
proposta pelos orga ni za do res da con sul ta. O Ministro
Pe dro Ma lan de cla rou que ”achar que a dí vi da in ter na
está nas mãos de gananciosos e especuladores é
não entender nada daqueles que são detentores da
dívida interna“. Não se pode dizer, entretanto, que as
autoridades econômicas estivessem realmente contribuindo para esclarecer a questão. Os dados normalmente publicados pelo Ministério da Fazenda e
pelo Ban co Cen tral não per mi tem iden ti fi car os pro prietários ou detentores da dívida pública. Para tentar
dirimir dúvidas da dívida existente sobre essas ques tões apresentei em agosto do ano passado requerimento de informações no Plenário do Senado Fede-
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ral de n.º 460 para que o Ministro da Fazenda informasse à esta Casa a lista dos proprietários de títulos
das dí vi das in ter na e externa, discriminando por categoria de credor, o montante e o valor em relação ao
to tal dos ban cos na ci o na is e es tran ge i ros, dos fun dos
de in ves ti men tos, dos fun dos de pen são ou en ti da des
de Previdência (fechada e aberta), pessoas jurídicas,
não financeiras e das pessoas físicas.
A resposta do Ministro Pe dro Ma lan a esse meu
requerimento não esclarece todas as dúvidas mas
contém informações poucos conhecidas, particularmente no que diz respeito a dí vi da in ter na do Go ver no
Federal até o presente momento.
Quero comentar alguns aspectos desta resposta do Ministro. Como a quantidade de informações é
bastante grande, vou comentar apenas os dados me nos conhecidos referentes à dívida interna. Coloco a
íntegra da resposta do Mi nis tro da Fa zen da para fi car
à disposição de quem quiser examinar a questão em
maior detalhe.
A dí vi da in ter na é hoje pre do mi nan te. O es to que
da dívida pública federal bruta, apurado para julho de
2000 atingiu o montante de R$625,4 bilhões. Desse
valor, 79% cor res pon dem à dí vi da in ter na e 21% à dí vida externa. Os títulos da dívida pública interna são
registrados na forma escritural em duas centrais de
custódia de títulos: a)o Selic Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, administrado pelo Banco
Central, que é responsável pela custódia de 90% dos
títulos da dívida pública federal;b) a Cetip Central de
Cus tó dia e de Li qui da ção Fi nan ce i ra de Tí tu los Pri vados, que registra títulos públicos e privados, responsável pelos demais 10%.
Com o objetivo de proporcionar uma visão de
conjunto dos dados e identificar os detentores desses
títulos, o Ministério da Fazenda consolidou as informações das duas centrais de custódia. Apresento a seguir esses dados referentes a julho do ano passado.
Cerca de R$179,9 bilhões em títulos da dívida
pública federal interna equivalentes a 36,2% do total
encontravam-se nas contas de livre movimentação
pertencentes a instituições financeiras junto a essas
centrais de custódia, sendo que 26% pertenciam a
bancos nacionais e 7,5%, a bancos estrangeiros. Em
outras palavras, mais de um terço dos títulos estava
nas car te i ras dos ban cos. Por sua vez, as con tas de li vre movimentação pertencentes aos clientes das instituições financeiras incluindo as pessoas físicas e ju rídicas alcançavam R$270,4 bilhões, o que correspondia a 54,42% do total. O maior destaque ficava
com os chamados fundos de investimento financeiro,
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que detinham R$199,3 bilhões ou 40,2% do total de
títulos. As empresas eram pro pri e tá ri as de R$54,5 bilhões ou 11% do to tal dos tí tu los fe de ra is. As pes so as
físicas detêm apenas cerca de 0,5% do total dos títulos públicos.
Conclui-se, assim, que os bancos e as empresas jurídicas não financeiras detêm conjuntamente
R$234,4 bilhões ou aproximadamente 47,18% do es toque da dívida públi ca fe de ral. Considerando-se ain da os títulos na carteira de Fundos de Investimento
Financeiro, que são aplicações de empresas ou de
pessoas de alto nível de renda, chega-se a 87,38%
do estoque da dívida.
Esses dados não são ainda suficientementedetalhados para permitir uma análise precisa da política
de ju ros so bre a dis tri bu i ção de ren da, mas são su fi ci entes para confirmar em linhas gerais o que já se supunha: os títulos da dívida estão basicamente nas
mãos de pessoas de alto ní vel de ren da ou de em pre sas controladas por essas pessoas.
Os proprietários da dívida pública federal são,
no essencial, bancos, empresas e pessoas que integram o segmento da elite do País. Assim, fica claro
que uma política de juros altos como a que o Brasil
vem praticando nos anos recentes e mesmo agora
ainda que com menos intensidade, aumenta a concentração de renda no País, significa a transferência
de re cur sos vo lu mo sos do Te sou ro sob a for ma de ju ros para aqueles que já detêm uma parcela desproporcionalmente alta da renda e da riqueza nacional.
Anexa a esse pronunciamento, há uma tabela
con ten do as es ta tís ti cas que aca bo de men ci o nar, assim como a ín te gra da res pos ta do Mi nis tro Pe dro Ma lan ao meu requerimento de informações. Requeiro,
portanto, sejam anexados os documentos referidos.
Sr. Presidente, gostaria ainda de assinalar que,
na no i te de on tem e de an te on tem, o Sr. Car los Mas sa –
Ratinho –, do SBT, fez re fe rên ci as ao fato de eu ter pro cu ra do aten der à so li ci ta ção dos fa mi li a res dos de ten tos
na Casa de De ten ção, so bre tu do para evi tar ou pre ve nir
que lá ocorresse um desastre, uma tragédia, até porque, em 1992, houve um massacre com 111 mortos, e,
no domingo último, segundo mostraram as próprias
imagens do SBT, policiais da tropa de choque atiraram
em dois detentos que acabaram falecendo.
Procurava-se verificar se os familiares haviam
solicitado a mim e a outros Parlamentares que fôssemos ali para evitar algum problema de maior gravidade. Foi por essa razão, inclusive tendo o Presidente
Jader Barbalho designado a mim próprio para representar o Senado Federal a fim de acompanhar o pro -
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ce di men to da tro pa de cho que e dos agen tes pe ni ten ciários, que per ma ne ci de se gun da-fe i ra até ter ça-fe ira. Como o Governador Geraldo Alckimin havia autorizado a presença de Parlamentares apenas depois
de finda a vistoria para examinar se havia armas de
qualquer natureza ou outros objetos que não poderiam estar nas celas, precisei aguardar todo esse trabalho para só então ingressar nas celas e nos diversos pavilhões. Preferi não deixar a penitenciária e,
por essa ra zão, so li ci tei per mis são ao Di re tor da Casa
de Detenção, que me autorizou a ficar em sua sala.
O Sr. Carlos Roberto Massa, o Ratinho, resolveu não apenas fa zer a crí ti ca, mas, de ma ne i ra ofen siva, referiu-se a minha pessoa. Por essa razão, Sr.
Presidente, telefonei hoje para a produção do programa do Ratinho solicitando o legítimo direito de resposta. Na outra vez em que ocorreu uma situação de
referência a mim com distorções, liguei para ele, que,
de pronto, me disse que eu poderia comparecer ao
seu programa e esclarecer a respeito dos episódios.
Espero que hoje ele tenha atitude semelhante.
Infor mou-me o Sr. Ma u rí cio, da pro du ção do seu
programa, que o Sr. Carlos Massa foi a Minas Gerais
para visitar seu pai, que está muito do en te. Esti mo as
melhoras à saúde de seu pai, mas espero que ele
proceda com a correção e o respeito devidos não
apenas à minha pessoa, mas ao Senado Federal,
convidando-me para esclarecer a situação.
Em cada um dos momentos, sempre preocupei-me não somente com a vida dos detentos e o
bem-estar dos agentes penitenciários, mas também
com a situação dos policiais militares, que ali estão
cumprindo o seu dever. Fui testemunha das instruções do Major Marinho, um dos que comandaram a
operação; e pude ouvir quando ele disse que jamais
admitiria que ocorresse qualquer tipo de violência
contra os de ten tos. Por tan to, ava lio que era im por tante. O próprio Diretor Jesus informou-me que a nossa
presença – a minha e a de outros Parlamentares –
cer ta men te con tri bu iu para que o gran de pro ble ma ali
havido fosse resolvido de maneira mais adequada.
Infelizmente, a crise do sistema penitenciário não
está resolvida. O clima de tensão ainda continua.
Na conclusão, ressalto que é muito importante que
o CongressoNacional e o Senado Federal, em especial,
venham a examinar as proposições que visam a melhoria e o aperfeiçoamento da Lei de Execução Penal.
Apresentei pro je to de lei que pro por ci o na ma i o res
oportunidades de trabalho e aprendizado aos que são
re e du can dos no sis te ma pe ni ten ciá rio e se gun do o qual
as empresas privadas poderão realizar convênios com
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o sistema penitenciário para proporcionar oportunidades de trabalho e capacitação no próprio sistema penitenciário; há um outro artigo que propõe que 1% da for ça de trabalho contratada por empresas que prestam
serviços, con tra tam obras ao po der pú bli co, pos sam ser
de ex-detentos para proporcionar oportunidade de trabalho aos que saem do sistema penitenciário, dada a
dificuldade que normalmente encontram.
Muito obrigado.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM
SEU PRONUNCIAMENTO:
REQUERIMENTO Nº 460, DE 2000
Sr. Presidente,
Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is, que se jam so li ci ta das ao
Ministro da Fazenda, as seguintes informações;
1 – Lis tar os ti pos de de ten to res de ti tu los da dí vi da in ter na
pú bli ca fe de ral, ex clu si ve car te i ra do Ban co Cen tral, dis cri mi nan do
por ca te go ria de cre dor (con for me de ta lha do aba i xo), o va lor dos títulos detidos e a sua participação no total:
a) Bancos (discriminando os nacionais e estrangeiros);
b) Fundos de Investimentos;
c) Fun dos de Pen são ou Enti da des de Pre vi dên cia (Fe cha da e Aberta);
d) Outras instituições financeiras;
e) Fundos Institucionais;
f) Pessoas jurídicas não financeiras;
g) Pessoas fisicas;
h) Pessoas fisicas ou jurldicas não residentes no Brasil.
2 – Lis tar os ti pos de de ten to res de tí tu los de dí vi da ex ter na
pú bli ca fe de ral, dis cri mi nan do por categoria de cre dor, por na tu re za da ins ti tu i ção, o va lor dos tí tu los de ti dos e a sua par ti ci pa ção no
total, além da localização geográfica do credor.
3 – Considerando que os títulos adquiridos por instituições
financeiras, nos mercados primário ou se cun dá rio, têm como con trapartida pas si vos do sis te ma fi nan ce i ra jun to ao pú bli co, lis tar os
ti pos de cre do res fi na is da dí vi da in ter na pú bli ca fe de ral em tí tu los,
discriminando por categoria de credor (conforme detalhado abaixo), o valor dos títulos detidos e a sua participação no total:
a) Bancos (discriminando os nacionais e estrangeiros);
b) Fundos de Investimentos;
c) Fun dos de Pen são ou Enti da des de Pre vi dên cia (Fe cha da e Aberta);
d) Outras instituições financeiras;
e) Fundos Institucionais;
f) Pessoas jurídicas não financeiras;
g) Pessoas físicas;
h) Pessoas físicas ou juridicas não residentes no Brasil.
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Justificação
Há um consenso acerca da necessidade de maiores investimen tos na área so ci al. Entre tan to, um dos ma i o res obs tá cu los a esse
incremento reside na fragilidade financeira das contas públicas.
A dí vi da in ter na lí qui da da se tor pú bli co, in clu in do os três ni veís de governo e as empresas estatais, cresceu de R$170,3 bilhões, em 1995, para R$407,8 bilhões, em 1999, passando de
24,5% do PIB, para res pec ti va men te, 37% do PIB. A di vi da ex ter na
total do País passou de R$154,8 bilhões, em 1995, para R$423,8
bilhões, em 1999, ou seja, cresceu de 22,2% para 38,5% do PIB,
segundo dados do Banco Central.
Os juros da dívida interna consumiram R$12,1 biliões, em
1995 e R$37.06 bi lhões, em 1999, pas san do de 1,7% para 3,4% do
PIB, como pode ser ve ri fi ca do pe los da dos do Sis te ma de Admi nis tra ção Fi nan ce i ra da União – SIAFI. Já o Orça men to do ano 2000 fi xou o valor de R$78,1 bi lhões para o pa ga men to dos ju ros da dí vi da pú bli ca in ter na e ex ter na. Esse ex tra or di ná rio mon tan te in di ca o
peso tão sig ni fi ca ti vo do cres cen te com pro me ti men to dos re cur sos
públicos para pagar aqueles que são credores da dívida.
Ten do em vis ta es ses nú me ros, di ver sas en ti da des, en tre elas
a CNBB e ou tras igre jas e en ti da des ecu mê ni ca e so ci a is, de ci di ram
ouvir a populaçãobrasileirasobre a oportunidadede se conti nu ar direcionando tal volume de recursos para essa finalidade.
O Ministro Pedro Malan declarou, segundo o jor nal Valor
Econômico, de 22 de agos to úl ti mo, que “achar que a dí vi da in ter ne está nas mãos de ga nan ci o sos e es pe cu la do res é não en ten der
nada da natureza daqueles que são detentores da dívida
interna". As informações aqui so li ci ta das vi sam di ri mir dúvidas acerca da questão.
No debate recente sobre esse tema, representante do governo e do sistema financeiro têm procurado criticar as propostas
de renegociação da dívida pública interna, sob a alegação de que
os de fen so res des sa pro pos ta não com pre en dem que os cre do res
re a is da dí vi da pú bli ca in ter na não são os ban cos e ou tras ins ti tu i ções financeiras, mas sim depositantes do sistema financeiro, in clusive depositantes comuns. Esse argumento pode ser parcialmente válido, mas até agora o ministério da Fazenda e o Banco
Central não publicaram as informações estatísticas adequadas
que possam ajudar a elucidar o problema.
Sala das Ses sões, 29 de agos to de 2000. – Se na dor Eduardo Supllcy.
(A Mesa para decisão. )

AVISO Nº 611/MF
Brasília, 20 de outubro de 2000
A Sua Excelência o Senhor
Senador Ronaldo Cunha Lima
Primeiro-Secretário do Senado Federal
Brasilia – DF
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Senhor Primeiro-Secretário,
Refiro-me ao Ofício nº 1.369 (SF), de 20-9-2000,
des sa Pri me i ra-Se cre ta ria, por in ter mé dio do qual foi remetida, para exame e manifestação, cópia do Requerimento de Informação nº 460/2000, de autoria do Exmº
Sr. Senador Eduardo Suplicy, sobre detentores de títulos das dívidas interna e externa pública federal.
A pro pó si to, en ca mi nho a Vos sa Exce lên cia, em
resposta às in da ga ções do ilus tre par la men tar, os esclarecimentos prestados pela Secretaria do Tesouro
Nacional.
Atenciosamente, – Pedro Sampaio Malan, Ministro de Estado da Fazenda.
NOTA Nº 1.740 CODIP/STN

Brasília, 20 de outubro de 2000
Resposta ao Requerimento de Informações nº 460/2000 Senador Eduardo
Suplicy, Senhor Secretário
Em resposta ao requerimento de informações
do Senado Federal nº 460/2000, encaminhado a
este Ministério por meio do Ofício nº 1.369 (SF), de
20-9-2000, e objetivando dirimir as dúvidas sobre a
dívida pública, principalmente no tocante à natureza
dos credores finais da União, prestamos a seguir os
esclarecimentos solicitados.
2. O estoque da dívida pública federal bruta¹
apurado para julho deste ano atingiu o montante
de R$625,4 bilhões, distribuídos da seguinte forma: R$495,2 bilhões em dívida Interna e os restantes R$130,2 bilhões em dívida externa. Por
essa composição, observa-se que a maior parte
da dívida (79%) caracteriza-se por passivos contraídos junto a credores domésticos fi cando uma
menor parcela, em torno de 21%, devida a credóres
externos.
3. Passaremos agora a tratar das questões relacionadas à dívida mobiliária interna e em seguida
faremos algumas considerações acerca da dívida
externa da União.

I – Dívida Interna
4. Como responsável pela maior parte do financiamento do setor público, a dívida interna é representada
pela soma dos títulos públicos federais emi ti dos com as fi nalidades de cobertura de défites fiscais, desaproprtação de
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impede a discriminação com o mesmo critério adotado pelo Selic. A Tabela 2 abaixo demonstra a classificação dos títulos custodiados na Cetip:

25. A despeito das diferenças metodológicas
explicitadas acima, acreditamos que os da dos da Ce tip apontam na mesma direção do Selic, o que nos
dispensa de maiores comentários.
26. Para finalizar e com o intuito de propiciar
uma visão global dos números aqui apresentados,
consolidamos as informações das duas centrais de
custódia na tabela 3 abaixo, fazendo as necessárias
adaptações de ordem metodológica. Para tanto, foram utilizados para a abertura dos dados da Cetip as
mesmas participações percentuais apresentadas
pela dívida registrada no Selic.
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fundos de Investimento Financeiro (FIFs), que se
transformaram no principal veículo para a poupança
privada nos últimos anos, com participação de
40,12% do total dos títulos públicos em mercado. É
importante registrar que as instituições financeiras
são apenas administradoras destes fundos, recebendo remuneração específica para este fim, e que os
ativos dos FIFs pertencem aos seus respectivos cotistas, pessoas físicas e jurídicas.
28. As chamadas pessoas jurídicas não financeiras (empresas) são detentoras diretas de 10,98%
do estoque total da dívida interna, sendo que estes
recursos correspondem, basicamente, a disponibilidades de caixa, capital de giro e investimentos em
fase de planejamento e/ou execução.
29. Finalmente, as Instituições Financeiras em
conjunto são responsáveis por cerca de 36,21% da
dívida mobiliária interna, sendo que 26,53% referentes à par ti ci pa ção de bancos nacionais. Mas, como já
destacado anteriormente, nes tes to tal es tão in clu í das
tanto as aplicações de recursos próprios dos bancos
como também a contrapartida de depósitos do público em ge ral – si tu a ção em que a Insti tu i ção fi nan ce i ra
atua como mera Intermediária na transação.
30. Em re su mo, os nú me ros apre sen ta dos mos tram que praticamente a totalidade da dívida interna
tem como de ten to res fi na is o pú bli co em ge ral, pes so as fí si cas, em pre sas, fun dos de pen são, de pre vi dên cia complementar, etc. E mostram também que qualquer al te ra ção com pul só ria em sua ad mi nis tra ção trará impactos significativos sobre o sistema econômico
em geral e particularmente sobre o setor privado.
II – Dívida Externa

27. Da tabela 3 pode-se perceber que 54,42%
da dívida pública federal interna encontra-se em poder de clientes das instituições financeiras, ou seja,
do público em geral, incluindo-se pessoas físicas e
empresas. O maior destaque fica com os chamados

31. Ape sar de o mon tan te to tal da dí vi da ex ter na
do País ser superior a R$400 bilhões, deve-se destacar que este número representa o somatório das dívidas do setor público e do setor privado. O endividamento externo de responsabilidade do Tesouro Nacional repre sen ta ape nas apro xi ma da men te 30% deste
total, ou seja, em torno de R$130 bilhões, em ju lho do
corrente ano.
32. A dívida externa de responsabilidade da
União pode ser compreendida em quatro grandes
grupos: (i) dívida mobiliária reestruturada – representada por títulos emitidos durante o processo de reestruturação da dívida, ocorrido entre 1988 e 1994; (ii)
captações no mercado internacional – dívida mobiliária decorrente de novas emissões; (iii) dívida contratual junto ao chamado Clube de Paris e (iv) dívida
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contratual junto a organismos multilaterais de crédito,
agências governamentais e bancos privados.
(i) Dívida Mobiliária Reestruturada
33. Inclui-se nesse grupo todos os títulos emitidos pela República Federativa do Brasil no mercado
financeiro internacional entre 1988 e 1994, em decorrência dos acor dos de re es tru tu ra ção da dí vi da ex terna jun to aos cre do res pri va dos. Dele fa zem par te três
sub-gru pos: os tí tu los de no mi na dos Bra zil Invest ment
Bonds – BIB, originários do acordo de troca da dívida
concluído em 1988; os títulos Interest Due and Unpa id – IDU (1992); e aqueles negociados no âmbito do
Pla no Brady e por isso de no mi na dos Bra di es (1994) –
sendo estes úl ti mos di vi di dos em sete ti pos di fe ren tes
de títulos: Bônus ao Par (Par Bond). Bônus de Desconto (Discount Bond); Bônus de Redução Inicial de
Juros (Front Lo a ded Inte rest Re duc ti on Bond); Bô nus
de Redução Temporária de Juros com Capitalização
(Front Loaded Interest Reduction with Capitalization
ou C Bond); Bônus de Conversão da Dívida (Debt
Conversion Bond) Bônus de Dinheiro Novo (New Mo ney Bond); e Bônus de Juros Atra sa dos (Eli gi ble Interest – EI).
((ii) Captaçoes no Mercado Internacional
334. Após a conclusão do acordo de dívida exter na, o País ha bi li tou-se a re to mar ao mer ca do fi nan ceiro Internacional como emissor soberano. Dessa
for ma, a par tir de 1995 di ver sas emis sões fo ram re a li zadas nos mercados mais relevantes, buscando criar
uma base de Inves ti do res de lon go pra zo para pa péis
brasileiros, abrir mercado para empresas privadas e
ampliar nossas reservas internacionais. A totalidade
dos recursos captados foi utilizada no pagamento da
dívida mobiliária doméstica. As emissões foram realiza das ao am pa ro da Re so lu ção nº 57/95, com as al te ra ções pro mo vi das pela Re so lu ção nº 23/99, to das do
Senado Federal. Além das novas captações, foram
realizadas, com base na Re so lu ção nº 69/96, também
do Senado Federal, operações de recompra dos títulos da dívida externa reestruturada, resgatados com
deságio, no mercado secundário.
(iii) Dívida Contratual Reestruturada
juntoa ao Clube de Paris
35. O Clube de Paris é uma instituição informal
— não possui existência jurídica — e reúne grupo de
pa í ses cre do res com o pro pó si to de re ne go ci ar a dí vida governamental de alguns países em dificuldades
financeiras. Desde o início dos anos 80 foram firma-
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dos quatro acordos globais de reestruturação de dívidas com o chamado Clube de Paris, consolidando e
reescalonando parte das dívidas brasileiras vencidas
em pe río dos dis tin tos. A ma te ri a li za ção do acor do geral foi con cre ti za da com a for ma li za ção de acor dos bilaterais entre o país devedor e cada uma das agências governamentais envolvidas, nos quais são detalhadas as condições específicas de cada acordo, –
observando-se os parâmetros fixados nos acordos
globais.
36. A quarta e última fase decorreu do Acordo
Geral (Agreed Minute) firmado em 16 de fevereiro de
1992 e aprovado pelo Senado Federal por meio da
Resolução nº 7/92, e envolveu 25 agências distribuídas por 13 países, consolidandodébitos ven ci dos entre janeiro de 1992 e agosto de 1993, além de obrigações decorrentes de acordos anteriores que se encon tra vam pen den tes. A dí vi da foi re fi nan ci a da por 14
anos, com três de carência.
(IV) Divida Contratual Junto a
Organismos Multilaterais de Crédito
Agéncias Governamentais e
Bancos Privados
37. Os principais financiamentos a programas
governamentais obtidos pelo Brasil são oriundos de
Organismos Multilaterais (BID, Bird, Fida, BEI e Fonpla ta), e Agên ci as Go ver na men ta is (Exim bank, KFW,
den tre ou tras). Ou tra par ce la me nos sig ni fi ca ti va re fere-se a ins ti tu i ções pri va das, em ge ral com ope ra ções
na modalidade de operações de crédito destinadas a
financiamento de importações.
38. A dívida externa da União encontra-se assim dis tri bu í da, de acor do com o cre dor ou tipo de mo eda em que está denominada:
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39. A dívida mobiliária externa é composta por
títulos emitidos pela República no mercado internacional, livremente negociados no mercado secundário,
e custodiados em câmaras de compensação sediadas no exterior.
Além da negociação gerar permanente troca da
posse de tais títulos, os agentes custodiantes, por
mo ti vos de si gi lo, não for ne cem in tor ma ções a res pe ito da identidade e das posições de cada participante,
não sendo possível, dessa forma, para a República,
identificar nominalmente os detentores desses tí tulos.
40. Enretanto, determinadas características de
cada mer ca do onde a Re pú bli ca usu al men te emi te tí tu los po dem ser iden ti fi ca das. Os dois prin ci pa is mer cados internacionais, atualmente, são o mercado de
dólares norte-americanos e o mercado de títulos denominados na moeda única européia, o euro. Em tor no de 95% do total da dívida mobiliária está denominada nessas moedas.
41. Para fins de análise, é conveniente separar
a dívida mobiliária em dívida reestruturada e captações soberanas. A dívida reestruturada, integralmente de no mi na da em dó la res, apre sen ta con di ções bastante favoráveis para o emissor, como prazos longos
e custos baixos. A vida média remanescente desses
títulos está em tomo de 14 anos, e seus-detentores
são, via de re gra, in ves ti do res ins ti tu ci o na is com sede
no exterior, como fundos mútuos, fundos de pensão,
empresas de seguros e bancos.
42. As captações soberanas em dólar, iniciadas
em 1995, ti nham vida mé dia re ma nes cen te de apro ximadamente 11 anos em julho do corrente ano. No
mês seguinte, foram emitidos mais de US$5 bilhões
em titulas com vencimento em 2040, prazo mais longo jamais conseguido para emissões desse tipo da
República. O perfil de seus investidores é bastante
semelhantes ao dos detentores de títulos da dívida
reestruturada, descrito acima. Mais de 65% das captações soberanas da República são nesse mercado.
43. No mercado de euros, os prazos são usualmente menores, mas ainda assim a República tem
emitido títulos com vencimento em até 10 anos. Os
chamados investidores de varejo, predominantemente pessoas físicas, têm grande participação como de tentores desses títulos, sendo que a quase totalidade
dos tí tu los de cur to pra zo é ven di da para essa ca te go ria de investidor. A medida em que os prazos são
alongados, no en tan to, a par ti ci pa ção de in ves ti do res
institucionais tende a aumentar. A participação de títulos transacionados nesse mercado no total emitido
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pela República nos mercados internacionais é superior a 20%.
44. Assim, respondidos os questionamentos,
sugerimos o encaminhamento da presente nota à
Asses so ria Par la men tar des te Mi nis té rio da Fa zen da,
para providências de sua alçada.
A sua consideração. – Paulo Fontoura do Val le, Coordenador-Geral de Administração da Dívida
Pública.
De acordo. Encaminhe-se à Assessorla Parlamentar deste Ministério. – Almério Cançado de
Amorim, Secretário do Tesou ro Na ci o nal, subs ti tu to.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
V. Exª será atendido na forma regimental.
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Sa tur nino. (Pausa.)
Con ce do a pa la vra à Se na do ra He lo í sa He le na.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é evi dente que aquilo que certamente tem movimentado
mentes e corações em todo o Brasil são as freqüentes denúncias de corrupção feitas entre Parlamentares do Congresso Nacional, no Senado, ou entre ministros relacionados ao Governo Federal.
Gostaria de discutir com os Parlamentares presentes e com a opinião pública a preocupação que
pa i ra so bre to dos nós a res pe i to de de nún ci as gra vís simas em relação aos ministérios e aos ministros do
PMDB, como a de anteontem, feita pelo Senador
Antonio Carlos Magalhães.
O Senador Renan Calheiros apresentou denúnci as igual men te gra vís si mas con tra mi nis tros do PFL.
Portanto, a grande pergunta que poderia ser feita
pelo povo brasileiro é se o Presidente Fernando Hen rique Cardoso é igualmente ladrão e corrupto e, portan to, po de ria ser ad je ti va do igual men te a seus vá ri os
mi nis tros que fo ram apre sen ta dos em de nún ci as nesta Casa.
Para co la bo rar com o de ba te, fa rei a bre ve le i tu ra de um texto muito antigo. Certamente, o Senador
Ro ber to Re quião, não por an ti güi da de, mas por do mi nar com propriedade o latim, pudesse ler trechos belíssimos. Um deles é muito antigo e foi escrito pelo
Padre Antônio Vieira, ainda em 1655. O texto é de
uma atualidade impressionante! Chama-se Sermão
do Bom La drão. Tal vez o tre cho nos pos si bi li te iden ti ficar se Fernando Henrique Cardoso é igualmente
corrupto, ou os dois Senadores estariam agindo de
má-fé, ou mentindo por desconhecimento dos fatos,
ou por chan ta gem, ou qual quer ou tra pa la vra des qua lificada que se pudesse utilizar.
O Padre Antônio Vieira, ao fazer o Sermão, em
1655, na Igre ja de Mi se ri cór dia de Lis boa, an te ci pa va
que tal vez o lo cal apro pri a do para fazê-lo não fos se a
Igreja de Misericórdia de Lisboa, mas a Capela Real,
pois o objetivo do Sermão, de fato, era tratar da responsabilidade dos reis, que são cúmplices de ladrões, as sim como de mi nis tros de es ta do, de so cu pados da corte, governadores sem mérito nomeados
por parentesco ou favores de negociação. E iriam todos, segundo Padre Antônio Vieira, para o inferno.
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É evidente que jamais poderia ter a ousadia de
convencer alguém aqui, pois talvez este fosse o espaço adequado para debatê-lo. Tanto o Palácio do
Planalto como o Congresso Nacional, por ser o Congres so Na ci o nal, se gun do a Cons ti tu i ção Fe de ral, é a
ins ti tu i ção apro pri a da para fis ca li zar os atos do Po der
Executivo, tem como tarefa nobre fiscalizar os atos
daquele Poder, embora, em função da posição da
Maioria desta Casa, se ajoelhe covarde e vergonhosamente diante do Palácio do Planalto; isso faz com
que o Congresso Nacional funcione como um anexo
do Palácio.
Assim, minha intenção jamais poderia ser esta:
apenas com par ti lhar com os ou vin tes e com os Se na dores aqui presentes um texto tão esclarecedor e tão
importante como o do Padre Antônio Vieira. Ele dizia
que nem os reis podem ir ao paraíso sem levar consigo ladrões, nem os ladrões podem ir ao inferno sem
levar consigo os reis. Claro, todas as vezes que falarmos de reis e de prín ci pes, na es tru tu ra vi gen te, atu al,
quem representa os reis ou os príncipes, efetivamente, é o grande Chefe do Executivo, portanto, o Presidente da Re pú bli ca, que, hoje, numa Re pú bli ca como
a nossa, ocupa o papel que, à época do Sermão de
Pa dre Vi e i ra, era ocu pa do pe los reis, pe los prín ci pes.
Argumentava ele que, se os reis levassem consigo os ladrões ao paraíso, seria uma ação gloriosa e
verdadeiramente real, pois não te ria com pa nhia in decen te. E exem pli fi ca com um epi só dio bí bli co mu i to interessante e muito bonito: Cristo foi crucificado ao
lado de um outro ladrão, que aqui passa a ser caracterizado como ”o bom ladrão“, Dimas. Quando Dimas
se dirigiu a Jesus, dizendo-lhe: ”Jesus, lembra-te de
mim em teu Reino“, Jesus, imediatamente, disse-lhe:
”Estarás comigo ainda hoje no paraíso“. Ou seja, ele
diz que, se os reis levam con si go os la drões ao pa ra í so, é uma ação gloriosa e verdadeiramente real, pois
não ti nham com pa nhia in de cen te. Por que não te ri am
companhia indecente, Padre Vieira passará a tratar
agora, onde diferencia o ladrão rico do pobre. E dizia
ainda que a realidade que ele identificava em 1655
que também identificamos hoje é que não eram reis
levando ladrões ao paraíso, mas ladrões levando os
reis ao inferno. E ele partia de um fundamento: ”Sem
restituição do alheio, não pode haver salvação“.
E ci ta va San to Agos ti nho, que di zia: ”Se o alhe io
que se tomou se retém, se se pode restituir e não se
restitui, a penitência deste e de outros pecados não é
verdadeira penitência, senão simulada e fingida, por que não se perdoa o pecado sem se restituir o rouba-
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do, quando quem o roubou tem possibilidade de o
restituir“.
E, analisando o caso do bom ladrão, repetia
Provérbios, quando diz: ”Não é grande a culpa de
quem furta, se furta para matar a fome“. E é exatamente por isso que ele diz que Cristo perdoou o bom
ladrão. O bom ladrão, despido, pregado na cruz, na
extrema pobreza, estava impossibilitado de restituir
qualquer coisa que tivesse roubado anteriormente e,
se o ti ves se fe i to para ma tar a fome, sem dú vi da já es taria sem a culpabilidade presente. E resgatava alguns preceitos que não resgatamos hoje da lei velha, da lei rigorosa, da lei da graça, da lei natural.
A partir daí, ele começa a diferenciar o tratamento dispensado por Cristo ao ladrão pobre, que foi
Dimas, e ao ladrão rico, Zaqueu. Ele dizia que Cristo
tinha que tratar os dois de forma diferente. Dimas foi
tratado de forma diferente em função da pessoa que
era: um ladrão pobre, miserável e crucificado. Para
Zaqueu, não foi dada de pronto a salvação, pois era
um ladrão tolerado. Sua riqueza era a imunidade necessária para roubar sem castigo, sem forca e sem
culpa. Alguns, como Zaqueu, pensam que dando alguma esmola conquistarão o Reino dos Céus. Vieira
afirma que isso não é verdade, pois ”a salvação não
pode en trar sem se per do ar o pe ca do, e o pe ca do não
se pode perdoar sem se restituir o roubado!“
Dizia que ”a restituição não só obriga súditos e
par ti cu la res, mas tam bém os ce tros e as co ro as“. Por tanto, considerando a situação atual, a punição por
roubo, por furto, por ladroagem não deve servir apenas ao ladrão pobre, que vai para o Carandiru; tem
que ser vir tam bém para o Con gres so, para o Go ver no
Federal.
Continua Padre Vieira: ”A rapina ou roubo é tomar o alheio con tra a von ta de do seu dono. Os prín ci pes tomam muitas coisas dos seus vassalos contra
sua vontade, mas, se dissermos que os príncipes pe cam nisto, todos eles ou quase todos nos condenariam“. E responde citando São Tomás:
Se os príncipes tiram dos súditos o
que, segundo a justiça, lhes é devido para a
conservação do bem comum, ainda que o
executem com violência, não é roubo [fala
de impostos, do que hoje existe na legislação vigente]. Porém, se os príncipes tomarem o que se lhes não deve, é rapina e latrocínio. Estão obrigados à restituição como
os ladrões. E pecam tão mais gravemente
que os mesmos ladrões, quanto é mais perigoso e mais comum o dano, com que ofen-
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dem a justiça pública, de que eles [os príncipes, os reis, os senadores, os deputados ou
o presidente] estão postos por defensores.
Nesse ponto, ele começa a relatar como Deus
castigou severamente dois reinos: o de Israel e o de
Judá. Um com o cativeiro dos assírios; outro, com o
dos babilônios. E a causa foi que seus príncipes, em
vez de guardarem os povos como pastores, roubavam-nos como lobos. E Santo Agos ti nho di zia: ”Só há
uma diferença entre os reinos e os covis dos ladrões:
os reinos são latrocínios ou ladroeiras grandes e os
latrocínios ou ladroeiras são apenas reinos pequenos“. Exemplifica com o diálogo do pirata com Alexan dre Mag no. Na ve ga va Ale xan dre em uma po de rosa armada pelo Mar Eritreu, a conquistar a Índia; e foi
tra zi do a sua pre sen ça um pi ra ta que an da va com um
barco roubando pescadores. Alexandre repreendeu-o violentamente, e ele, que não era covarde nem
lerdo, respondeu de pronto: ”Basta, senhor, que eu,
porque roubo em uma barca, sou ladrão; e vós, porque roubais em uma armada, sois imperador?“
E diz Vieira: ”Assim é que o roubar pouco é culpa, o roubar muito é grandeza. O roubar com pouco
poder faz os piratas, o roubar com muito, os Alexandres“. O roubar pouco dá Carandiru e o roubar muito
dá poder digo eu, e não o Padre Antônio Vieira.
E continua levantando questões extremamente
interessantes. Um filósofo chamado Sêneca teve a
co ra gem de es cre ver em Roma, na épo ca em que re i nava Nero, mesmo diante da covardia dos oradores,
em tem po de prín ci pes ca tó li cos e ti mo ra tos. Tais ora dores não pregavam a doutrina, mas se calavam. Ao
que observava Sêneca: ”Saibam os eloqüentes mudos que mais ofendem os reis com o que calam que
com o que dis se rem; por que a con fi an ça com que isto
se diz é sinal que lhes não toca e que se não podem
ofender; e a cautela com que se cala é argumento de
que se ofenderão porque lhes pode tocar“.
Às vezes, alguns fazem todas as denúncias
possíveis e imagináveis, mas não tocam em Fernando Henrique, porque pensam que, com sua eloqüência muda, vão possibilitar a proteção de Fernando
Henrique. Mas não o protegem.
Vieira cita Salomão: ”O ladrão que furta para
comer não vai nem leva ao inferno. Os que não só
vão, mas levam, são os ladrões de maior calibre e
de mais alta esfera, os quais, debaixo do mesmo
nome e do mesmo procedimento, agem!“
E cita ainda São Basílio Magno:
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Não são só ladrões os que cortam bolsas ou espreitam os que se vão banhar,
para lhes colher a roupa: os ladrões que
mais própria e dignamente merecem este título são aqueles a quem os reis encomendam os exércitos e legiões, ou o governo
das províncias, ou a administração das cidades, os quais, já com manha, já com força,
roubam e despojam os povos. Os outros ladrões roubam um homem; estes roubam cidades e reinos; os outros furtam debaixo do
seu próprio risco; estes sem temor nem perigo; os outros, se furtam, são enforcados;
estes furtam e enforcam.
O que vai para o Ca ran di ru, o mi se rá vel da fa ve la, quando vai roubar, sabe que pode ser assassinado, que pode ir para a prisão, sabe exatamente para
aonde pode ir. Os grandes não, roubam sem temor
nem perigo.
Vi e i ra lem bra ain da Dió ge nes, e o faz com ad mi ração à ditosa Grécia, por tê-lo como pregador. Certa
vez, Diógenes, ao ver uma tropa de homens ”importantes“ levando a enforcar alguns ladrões, bradou incansável: ”Lá vão os ladrões grandes enforcar os peque nos!“ Cer ta men te, mu i tos da po pu la ção bra si le i ra,
se vissem determinadas coisas, iriam gritar exatamente isso.
Di zia ain da: ”Qu an tas ve zes se viu em Roma ir a
enforcar um ladrão por ter furtado um carneiro e, no
mesmo dia, ser levado em triunfo um cônsul ou ditador por ter roubado uma província?“
Cita ainda Sidônio Apolinar, contrapondo-se a
um ilustre Sr. Seronato. Dizia ele: ”Seronato está
sem pre ocu pa do em duas co i sas: em cas ti gar fur tos e
em os fazer“, o que é um tapa no fal so mo ra lis mo que
às ve zes im pe ra aqui. ”Isto não era zelo de jus ti ça, se não in ve ja. Qu e ria ti rar os la drões do mun do para rou bar ele só!“
Muitos de nós poderíamos perguntar: ministro
ladrão significa presidente ladrão? Corrupto significa
presidente corrupto? E pergunta Vieira: ”Mas se os
reis tão fora estão de tomar o alheio, que antes eles
os roubados, e os mais roubados de todos, como levam ao inferno consigo esses maus ladrões os bons
reis?“ Ora, como um bom rei pode ter a fama em função de ter um ladrão perto de si?
Justificando a culpa dos reis, Vieira responde:
”Não por um só, senão por muitos modos, os quais
parecem insensíveis e ocultos, e são muito claros e
manifestos. 1º – Porque os reis lhes dão os ofícios e
po de res com que rou bam“. São os reis ou o pre si den -
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te ou um governador que estabelecem ao ministro ou
ao secretário o ofício e o poder com que eles roubam.
”2º – Porque os reis os conservam neles“. Ou seja, o
presidente continua conservando os ministros. ”3º –
Porque os reis os adiantam e promovem a outros car gos ma i o res“; 4º – Sen do os reis obri ga dos, sob pena
de não ter a salvação, a restituir todos esses danos,
nem na vida nem na morte os res ti tu em“, pela im pu nidade que impera.
Padre Antônio Vieira repete São Tomás de
Aquino: ”Aquele que tem a obrigação de impedir que
não se fur te, se não o im pe diu, fica obri ga do a res ti tu ir
o que se furtou. E até os príncipes que, por sua culpa,
de i xa rem cres cer os la drões, são obri ga dos à res ti tu ição; porquanto as rendas com que os povos os servem e assistem são como estipêndios instituídos e
con sig na dos por ele para que os prín ci pes guar dem e
mantenham em justiça“.
”E se, nesta obrigação de restituir, incorrem os
príncipes pelos furtos que cometem os ladrões casuais e involuntários, que será pelo que eles mesmos e
por própria escolha armaram de jurisdição e poder
àqueles que roubam os mesmos povos?“ Paga o fur to também quem deu o ofício, o cargo, o poder ao ladrão.
Vieira diz: ”Poderia dizer o príncipe“ – citando o
pecado cometido por Adão – ”a Deus: Ora, Deus,
Vos sa Di vi na Ma jes ta de Deus, ho mem de tan ta ca pa cidade de escolha, viu um dos seus filhos, Adão, cometer um pecado tão grande, então, por que coube a
ti mandar o teu filho, Jesus Cristo, para a Terra para
que Ele fosse punido por um pecado que não fostes
parte, que era o pecado de Adão?“ Segundo Vieira,
Deus poderia responder assim: ”Na escolha do homem e no ofício que lhe dei, em tudo procedi com a
circunspecção, prudência e providência com que deve ra e de via fa zer o prín ci pe mais aten to às suas obri gações, mais considerado e mais justo. Quando o fiz,
não foi com império despótico com as outras criaturas, senão com maduro conselho e por consulta de
pessoas até não huma nas, di vi nas. As partes e qualidades que concorriam no escolhido eram as mais
adequadas ao ofício que se podiam desejar, nem
imaginar, porque era o mais sábio de todos os homens, justo sem vício, reto sem injustiça, um senhor
de todas as suas paixões, às quais tinha sujeitas e
obedientes a razão. Só lhe faltava experiência, mas
não hou ve nem con cur so de ou tros para es co lha, por que Adão era o primeiro e único homem“.
Mes mo as sim, di ria Deus: ”Vis tes o cor po hu ma no de que me vesti? Vistes o muito grave que padeci,
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o sangue que derramei, a morte que fui condenado
entre ladrões, para que não fique no mundo tão má e
perniciosa conseqüência, como seria se os príncipes
se persuadissem em algum caso que não eram obrigados a pagar e satisfazer o que seus ministros roubassem“?
Continua Vieira: ”A desculpa dos reis é tão falsa
quanto mal fundada, porque Deus não fez escolha
dos homens pelo que sabe que hão de ser, senão
pelo que de presente são“. Se os reis, os presidentes,
assim fizessem suas escolhas para determinados ofícios, ficariam desobrigados da restituição. ”Porém, as
escolhas e os provimentos que se usam não se fazem
assim. Qu e rem sa ber os reis“ – ou os pre si den tes – ”se
os que pro vêm nos ofí ci os“ – ocu pam car gos – ”são la drões ou não?“ Quer o Presidente saber disso?
Vieira cita Cristo: ”A porta por onde legitimamente se entra ao ofício é só um me re ci men to; e todo
o que não en tra pela por ta é la drão, se não la drão e la drão. E por que é duas vezes ladrão? Uma vez porque furta o ofício que não lhe pertencia, e outra vez
pelo que há de furtar com ele“.
Continua Padre Antônio Vieira: ”Uns entram (no
ofício; no cargo, hoje) pelo parentesco, pela amizade,
pela valia; outros, pelo suborno; e todos, pela negociação. Entram como la drões ocul tos, de po is pas sam a
ser ladrões descobertos“. Alguns entram pela janela;
outros, por cima dos telhados; outros, minando a
casa do pai de família. E faz várias referências bíblicas que mostram exatamente isso.
”Como se pode escusar quem ao menos firma
os pro vi men tos de quem não co nhe cia se rem la drões
os que por estes meios foram providos? Finalmente,
ou os conhecia ou não“ – o Presidente pode ser cobrado da mes ma for ma que o rei o era por Antô nio Vi eira – , ”se os não conhecia, como os proveu sem os
co nhe cer? E se os co nhe cia, como os pro veu, co nhe cendo-os? Mas vamos aos providos com expresso
conhecimento de suas qualidades“. Começa, então,
a dizer como se faz a provisão dos cargos, que muito
se assemelha ao que ocorre hoje. Alguns dizem tratar-se de um homem importante, um fidalgo da nossa
pa ne li nha, mas é uma pes soa po bre, de sem pre ga da.
Então, diz Vieira, ele irá desempobrecer à custa dos
que governam? Ele fará muitos pobres à custa de se
tornar muito rico!“
Dão prêmios aos preferidos e dão castigos aos
que não são preferidos, mas que são da panelinha
também. Aos preferidos, os melhores cargos; aos
não preferidos, uns outros cargos, mas continuam
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cargos, porque para praticar o parasitismo precisam
da estrutura para parasitar.
Pa dre Antô nio Vi e i ra lem bra va, no mo men to em
que estava fazendo o sermão, que uma vez o Rei D.
João III solicitou a São Francisco Xavier que o informasse do Esta do da Índia, por via do seu com pa nhe i ro que era mestre do Príncipe. O santo escreveu de
lá, sem nomear ofícios, nem pessoas, que o Verbo
Rapio na Índia se conjugava por todos os modos. Aí
Padre Antônio Vieira começou a dizer que, na época
dele – certamente o que o povo brasileiro também
identifica da conjuntura –, também se conjuga o Verbo Rapio por todos os modos. Ele dizia: ”pela experiência que tenho, não só do Cabo da Boa Esperança
para lá, mas também das partes daquém, se usa
igualmente a mesma conjugação. Conjugam por todos os mo dos o Ver bo Ra pio, por que fur tam por to dos
os modos da arte, não falando em outros novos e esqui si tos que tam bém co nhe ceu Do na to, nem Des pa utério. Tanto que lá chegam, começam a furtar pelo
modo Indicativo, porque a primeira informação que
pe dem aos prá ti cos é que lhes apon tem e mos trem os
caminhos por onde podem abarcar tudo. Furtam pelo
modo Imperativo, porque como têm o mero e misto
império, todo ele aplicam despoticamente as execuções das rapina. Furtam pelo modo Mandativo, porque aceitam quando lhes mandam; e para que mandem to dos, os que não man dam não são ace i tos. Fur tam pelo modo Optativo, por que de se jam quan to lhes
parece bem; e gabando as coisas desejadas aos do nos des sas, por cor te sia sem von ta de as fa zem suas.
Furtam pelo modo Conjuntivo, porque ajuntam o seu
pou co ca be dal com o da que les que ma ne jam mu i to; e
basta só que ajuntem a sua graça, para serem, quan to menos, meeiros da ganância“.
E continua dizendo que furtam pelo modo potencial, permissivo, infinito. Vai trabalhando todos os
verbos que são necessários.
Diz ele ainda: ”É certo que os reis não querem
isto, antes mandam em seus Regimentos tudo o con trário;“ Como poderia alguém pensar, ah, mas o Presi den te não quer isso, por que a Cons ti tu i ção man da o
contrário, porque o Código Penal manda o contrário.
(...) ”mas como as Patentes se dão aos Gramáticos
destas conjugações tão peritos, ou tão cadimos nelas; que ou tros efe i tos se po dem es pe rar dos seus go vernos? Cada Pa ten te des tas em pró pria sig ni fi ca ção
vem a ser uma licença geral in spcriptis, ou um Pas saporte para furtar“. Como faziam os corsários estrangeiros, os corsários do mar.
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E continua: ”Dos que obram o contrário com sin gular inteireza de justiça e limpeza de interesse, alguns exem plos te mos, pos to que pou cos. Mas fol ga ra
eu saber quantos exemplos há, não digo já dos que
fossem justiçados como tão insignes ladrões, mas
dos que fossem privados de governo por estes roubos? Pois se eles furtam com os ofícios e os consentem e conservam nos mesmos ofícios, como não hão
de levar consigo ao Inferno os que os consentem?“
(...) ”Ver da de i ra men te não sei como não re pa ram mu ito os Príncipes em matéria de tanta importância, e
como os não fazem re pa rar os que no foro ex te ri or, ou
no da Alma, têm car go de des car re gar suas cons ciências“.
Então ele trata de uma parábola muito interessante: ”Havia um Senhor rico, diz ao divino Mestre, o
qual tinha um criado, que, com ofício de Ecônomo ou
Administrador, governava as suas herdades. Infamado pois o dito Administrador de que se aproveitava da
administração, e rou ba va, tan to que che gou a pri me i ra no tí cia ao Se nhor, man dou-o logo vir di an te de si, e
dis se-lhe que des se con tas, por que já não ha via mais
de exercitar o ofício“. Quando soube que alguém esta va rou ban do, ele cha mou o se nhor a quem ele dava
o car go ou ofí cio para tirá-lo do car go. ”Ain da a re so lu ção foi mais apertada; porque não só disse que não
havia, senão que não podia“. (...) ”Não tem palavra
esta Parábola que não esteja cheia de notáveis doutrinas a nosso propósito. Primeiramente diz que este
senhor era um homem rico. Porque não será homem
quem que não tiver resolução; nem será rico, por
mais herdades que tenha, quem não tiver cuidado, e
grande cuidado, de não consentir que lhas governem
la drões. Diz mais, que para pri var a este la drão do ofí cio, bastou somente a fama sem outras inquirições“.
E de ta lha exa ta men te: ”Nem o la drão co nhe ci do deve
continuar o ofício em que foi ladrão, nem o Senhor,
ainda que quisesse, o pode consentir e conservar
nele, se não se quer condenar“.
E começa a trabalhar ainda nessa parábola:
”Suspendei-o ago ra – di zia Pa dre Antô nio Vi e i ra – por
alguns meses como se usa, e depois o tornareis a
restituir, para que nem vós o percais, nem ele fique
perdido“. Às vezes, isso ocorre. Alguém está roubando, e dizem para afastá-lo provisoriamente para que
seja definitivamente apurado. ”Não, diz Cristo. Uma
vez que é la drão co nhe ci do, não só há de ser sus pen so ou privado do ofício ad tempus, senão para sempre, e para nunca jamais entrar ou poder entrar; porque o uso ou abuso dessas restituições, ainda que
pareça piedade, é manifesta injustiça. De maneira
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que, em vez de o la drão res ti tu ir o que fur tou no ofí cio,
restitui-se o ladrão ao ofício, para que furte ainda
mais! Não são essas as restituições pelas quais se
perdoa o pecado, senão aquelas por que se condenam os restituídos, e também quem os restitui. Perca-se em bo ra um ho mem já per di do, e não se per cam
os mu i tos que se po dem per der, e per dem na con fi an ça de semelhantes exemplos“.
E continua Padre Antônio Vieira a falar como
Isaías caracterizava alguns príncipes. (...) ”Os príncipes de Jerusalém não são fiéis, senão infiéis, porque
são companheiros de ladrão.“ Então, Presidente
companheiro de ladrão não é fiel, mas infiel. Continua: ”Pois sa i ba o Pro fe ta que há prín ci pes fiéis e cris tãos que ainda são mais miseráveis e mais infelizes
que esse, porque um príncipe que entrasse em compa nhia com os la drões (...) ha via de ter tam bém a sua
parte no que se roubasse; mas estes estão tão fora
de ter parte no que se rouba, que eles são os primeiros e os mais rou ba dos. Pois, se são os rou ba dos es ses prín ci pes, como são ou po dem ser com pa nhe i ros
dos mesmos ladrões (...)? Será porventura porque
talvez os acompanham e assistem aos príncipes são
ladrões? Se assim fosse, não seria coisa nova. Antigamente – que interessante – os que assistiam ao
lado dos príncipes chamavam-se Laterones. E, depois, corrompendo-se esse vocábulo, (...), chamavam-se Latrones.“ (...)
Con ti nua o au tor: ”Os teus prín ci pes são com pa nheiros dos ladrões. E por quê? São companheiros
dos ladrões, porque os dissimulam; são companheiros dos ladrões, porque os consentem; são companheiros dos ladrões, porque lhes dão os postos e os
poderes; são companheiros dos ladrões, porque talvez os defendem; e são finalmente seus companheiros, porque os acompanham.“ Segundo Padre Antônio Vieira, eles ”os acompanham e hão de acompanhar até o inferno, onde os mesmos ladrões os levarão consigo.“
É o que es pe ra mos numa de mo cra cia; nós, cris tãos, queremos a construção do reino dos céus aqui
na Terra e esperamos que eles parem na cadeia.
E continua o Padre Antônio Vieira, tratando dos
ladrões públicos e desconhecidos, dos ladrões públicos e conhecidos: ”Cuidas tu, ó injusto que hei de ser
se me lhan te a ti e que, as sim como tu, dis si mu las com
esses ladrões, hei eu de dissimular também?“ – dizia
Padre Antônio Vieira que Deus assim falaria aos reis.
”Enganas-te. (...) Dessas mesmas ladroíces que tu
vês e consentes, hei de fazer um espelho em que te
vejas e, quando vires que és tão réu de todos esses
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fur tos como os mes mos la drões, por que os não im pe des; e mais que os mes mos la drões, por que tens obri gação jurada de os impedir, então conhecerás que
tanto e mais justamente que a eles te condeno ao
Inferno.“
E vai além Pa dre Antô nio Vi e i ra num tex to ab solutamente lindo e atual.
Era uma simples contribuição, Sr. Presidente,
as
s
Sr e Sr Senadores, no sentido de que esta Casa
possa realmente fazer a discussão que diz respeito à
sua obrigação constitucional, cumprindo o que a
Constituição diz que é crime de responsabilidade.
Se o Líder do PMDB alega que há corrupção
nos Ministérios cuja administração cabe a membros
do PFL e uma liderança do PFL diz que há corrupção
nos Ministérios administrados pelo PMDB, esta Casa
deve responder e tem obrigação de dizer. Se os Ministros são corruptos, conforme dizem ambos, ou
mentem ou faltam com a verdade por desinformação
ou má-fé ou igual men te o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Cardoso é também corrupto e ladrão.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Senadora Heloísa Hele na, in ter rom po V. Ex.ª somente para pror ro gar a ses são a fim de que pos sa con clu ir
seu discurso e para que pos sa mos ter a opor tu ni da de
de ouvir o Senador Roberto Requião.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Sr. Presidente, agradeço a sensibilidade de V. Ex.ª.
Mais grave ainda: um Senador disse na Casa
anteontem, em aparte ao Senador Antonio Carlos
Magalhães, que a CPI do Ju di ciá rio pa rou no mo mento em que to ca va no Go ver no; a CPI do sis te ma fi nan ceiro parou no momento em que tocava no Banco
Central. Hoje temos na im pren sa o co men tá rio de que
o Senador Anto nio Car los Ma ga lhães foi ter uma con versa com procuradores do Mi nis té rio Pú bli co, a qual,
diz-se, foi gravada – podem fazê-lo porque não é um
procedimento ilegal. Não sei se de fato gravaram,
mas se o fi ze ram ela está lá, de i xan do ab so lu ta men te
cla ro o caso Edu ar do Jor ge ao qual a base go ver nis ta
deu sustentação, se omitiu, foi conivente, rasgou a
Constituição porque não quis investigar o que todos
sabiam sobre o número de ligações que havia do Ni colau para o Luiz Estevão e para o Eduardo Jorge
que mostrava exatamente ”a coincidência“ das ligações que eram fe i tas en tre o Edu ar do Jor ge o Ni co lau
e não sei quem com a liberação de recursos para o
TRT de São Paulo. E tudo isso foi calado. Infelizmente, o Senador Antonio Carlos Magalhães não teve a
coragem de fazer a sugestão ao Ministério Público
quando Presidente desta Casa, para possibilitar que
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o nosso requerimento de informações, conforme
manda a Constituição, pudesse ser analisado. Agora
o Ministério Público vai começar tudo de novo. E espe ro que pos sa mos fa zer o que nos obri ga a Cons ti tu ição e que seja realmente respondido pela base governista.
Ou os Senadores Antonio Carlos Magalhães e
Renan Calheiros, os Senadores Líderes do Governo
e do PFL estão mentindo, agindo de má-fé, por desinformação ou falta de conhecimento do caso, ou o Se nhor Fer nan do Hen ri que é cor rup to. E se di an te dis so
o Congresso Nacional não investiga e não cumpre
suas obrigações constitucionais é corrupto também.
Essa pecha, nós, da Oposição, não carregaremos.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Concedo a palavra ao Se na dor Ro ber to Requião pelo
restante do tempo da prorrogação.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP)
– Sr. Presidente, seria possível V. Ex.ª me conceder
ape nas um mi nu to após o Se na dor Ro ber to Re quião?
Confirmo que será um tempo exíguo apenas para fazer uma abordagem rápida.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
V. Ex.ª será atendido, Senador Sebastião Rocha.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Pro nuncia o seguinte dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Agradeço ao Presidente Senador Mozarildo Cavalcanti, que dirige os trabalhos neste momento, por ter
prolongado a sessão para que eu pudesseviabilizar a
minha manifestação nesta tarde de quinta-feira. E o
faço após a Senadora He loísaHelena ter ca í do so bre
o Governo Federal com o verbo do Padre Vieira quase que na qua li da de de um anjo do Se nhor bran din do
a sua espada de fogo.
S. Exª encerrou o pronunciamento com uma referência à capa da revista IstoÉ desta semana: ”Apu nhalado pe las cos tas? Te ria sido o Pre si den te da Re pública apunhalado por Antonio Carlos Magalhães
quan do este su ge re aos Pro cu ra do res da Re pú bli ca a
investigação das contas de Eduardo Jorge, entre
1994 e 1998?“ Não vejo assim. A quebra do sigilo de
Eduardo Jorge é um serviço prestado ao Brasil. E o
importante é que um Senador não traia o seu país,
que de nun cie, em de ter mi na dos mo men tos, ca sos de
corrupção, mesmo no Executivo Federal, que possam atingir o Presidente da República.
É preciso que cada vez mais – tenho usado o
termo na tribuna – o Congresso Nacional e o País se
transformem num espaço psicodélico. Psico de
psyché, alma; delos, do oráculo, aquele que dizia a
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ver da de – os dois orá cu los da an ti güi da de, o de De los
e o de Delphos – e com o sufixo que transforma o
substantivo em adjetivo: psicodélico, aquele que
mostra a sua alma. E a alma da Nação tem que ser
exposta. O comportamento dos Parlamentares tem
que ser conhecido, as suas atitudes também.
Parabéns ao Senador Antonio Carlos Magalhães pela sugestão que teria feito aos jovens batalhadores do Ministério Público Federal. Vamos sim
quebrar o sigilo de Eduardo Jorge e ver o que existe
de fato atrás das denúncias feitas até agora e que o
Senado da República, pressionado pelo Poder Executivo, se negou a pesquisar e a aprofundar.
No entanto, Sr. Presidente, a minha intenção
nesta tarde é fazer um pronunciamento – que por
amor à bre vi da de trou xe por es cri to – a res pe i to da re alidade da política automotiva do Governo Federal.
Relato aqui hoje mais um flagrante da vida real,
neste nosso País presidido pelo ilustre fabricante da
teoria do dependentismo, Fernando Henrique Cardoso. Como sabem V. Exªs, o Paraná foi um dos Estados brasileiros que também se deslumbraram com a
possibilidade de abrigar plantas de montadoras multinacionais de automóveis (eu substituiria o termo
mon ta do ras por pa ra fu sa do ras). Pior ain da, o Pa ra ná
foi além das já exageradas concessões para atrair
montadoras.
Segundo um dos papas da globalização, Lester
Thurow, qualquer primeiranista de Economia debruçado sobre o mapa do mundo concluiria que países
como Brasil, Índia, Indonésia, Filipinas, Argentina,
Chile, representariam, talvez, as derradeiras possibilidades de expansão do mercado de automóveis.
Logo, esses países despertariam interesse das montadoras, que lá se instalariam, beneficiando-se, de
quebra, da mão-de-obra barata; a desmoralizada, do
ponto de vista salarial, mão-de-obra dos países do
Terceiro Mundo e do nosso País, Senador Mozarildo
Cavalcanti, do nosso Brasil.
Quer dizer – concluía Lester Thurow –, com incentivos ou sem incentivos, as montadoras iriam se
instalar nos ditos países emergentes. A própria sobre vi vên cia de las exi gia isso. Mas não, os nos sos Go vernadores não entenderam o óbvio e, afoitamente,
saíram correndo atrás das empresas, oferecendo
mundos e fundos para elas.
O Paraná, como eu já disse, foi um tanto além
nessas ofertas. Chegou mesmo ao absurdo de firmar
pro to co los se cre tos com as montadoras, com cláusulas até agora mantidas em sigilo. Se o que já sabemos é extremamente grave e coloca o Paraná como
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um verdadeiro suserano das multinacionais, dá para
imaginar, Sr. Presidente, o que é mantido secreto, o
que é mantido em sigilo.
No en tan to, pas sa da a eu fo ria, fe i tas as con ces sões, eis que a re a li da de do mer ca do e a fria ló gi ca do
capital atropelam as fantasias e impõem-se como
verdade.
Vamos aos fatos, aos flagrantes da vida real de
que falei no início. A Audi/Volkswagen, instalada na
região de Curitiba com generosos incentivos e concessões, depois de mandar 350 traba lha do res em bora, anunciou suas metas de produtividade para o ano
2001. Ela quer uma produtividade de 50 carros/ano
por trabalhador. Isto é, uma produtividade com padrões europeus. Só que lá na Europa um metalúrgico
produz em equipamentos infinitamente mais avançados do que os equipamentos que as mon ta do ras multinacionais trouxeram para cá para o nosso Brasil.
Para cá, como sempre, vem o que já foi superado.
Além disso, os trabalhadores europeus têm uma carga horária bem mais humana do que a que são submetidos os trabalhadores brasileiros. Na França, a
car ga ho rá ria é de 36 ho ras se ma na is; na Ale ma nha e
na Suécia, de 38 horas semanais.
O salário médio de um metalúrgico europeu é
de até dez vezes mais do o que o de um metalúrgico
brasileiro. E a jor na da de tra ba lho aqui, no Bra sil, é de
44 horas por semana. Os nossos trabalhadores são
ainda obrigados a fazer horas extras, aumentando
assustadoramente os índices de operários com LER
– Lesão por Esforço Repetitivo. Tudo isso para não
con tra tar mais tra ba lha do res. Os que es tão na fá bri ca
são su ga dos ao má xi mo, para que ren dam o má xi mo.
Enquanto isso, outra montadora multinacional,
a Chrysler, depois de empanturrar-se com generosos
benefícios concedidos pelo pródigo governador paranaense, suspende a produção e dá claros indicativos
de que vai bater asas. Aliás, não seria a primeira vez.
Ela já esteve no Brasil, em décadas passadas, e migrou para a Argentina quando, de lá, acenaram com
vantagens maiores do que as nossas.
Para jus ti fi car as ab sur das con ces sões fe i tas às
multinacionais, os nossos governantes disseram que
elas gerariam uma quantidade respeitável de empregos diretos e indiretos e que, no rastro da instalação
das montadoras, dezenas de outras fábricas iriam
instalar-se, oferecendo os equipamentos de que elas
precisariam, os insumos para a produção final de um
automóvel.
Pois bem, Senador Mozarildo, vamos de novo
aos fatos. Os índices de nacionalização dos compo-
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nentes usados na montagem dos veículos, no Paraná, não chegam sequer a 20%, muito distantes dos
60% que as au to ri da des da Re pú bli ca e os go ver nantes do Paraná prometeram, quando criticados pelas
absurdas concessões.
Assim, em vez dos cinco empregos indiretos,
que cada emprego direto nas montadoras iria gerar,
temos hoje apenas 1,2 emprego, direto e indireto. Afi nal, qua se nada é fa bri ca do aqui. Tudo veio de fora. E
a importação dos componentes acaba custando mais
do que o carro pronto. Vejam, no ano passado, as
montadoras instaladas no Paraná, despenderam na
importação de motores e peças US$829 milhões; as
exportações dos carros prontos renderam US$770
milhões. Logo, houve aí um déficit de US$59 milhões
a pesar um tanto mais no déficit da nossa balança.
São esses alguns dos flagrantes da realidade
da política dependentista praticada em meu Estado e
em nosso País. A retração do mercado e as notícias
não são muito anima do ras so bre a economia mundial
e tendem a agravar ainda mais a crise das montadoras aqui instaladas.
E nosso Partido, Senador Maguito Vilela, continua, disciplinada e obedientemente, a prestar vassalagem ao Governo Federal, votando em bloco na Câ mara dos Deputados e no Senado da República, enquanto o Bra sil so fre o im pac to das bo ba gens da po lí tica econômica.
Enquanto isso, as pequenas e médias empresas brasileiras, a agroindústria e a agricultura, que
poderiam dar respostas rapidíssimas e impulsionar
novo surto de desenvolvimento, ressentem-se do
abandono a que foram relegadas.
Mas parece que nada disso comove ou preocupa o Governo, todo empavonado com essa su pos ta e
tão alardeada recuperação da economia brasileira.
Pa re ce que eles não per ce be ram ain da que essa dita
recuperação nada mais é do que um certo respiro de
alívio, com o fim da desastrosa política de engessamento cambial e com a ainda tímida diminuição dos
juros. Aliás, medidas defendidas por tanto tempo,
com tanta tenacidade, por nós que fazemos oposição
racional ao Governo. Quero dizer, Senador Maguito
Vilela, que esse respiro ou essa dita retomada pode
ser atribuída a FHC e a seus ministros, no momento
em que atenderam a pressão da Oposição e da economia no País.
São assuntos como esses que gostaria de ver
na pauta das discussões e preocupações do Senado
da Re pú bli ca. Agi tam-se no va men te as ar ti cu la ções e
tramas, com vistas à sucessão presidencial. Mas ne-
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nhum dos tantos pré-candidatos que se apresentam
traz ao debate a realidade e os rumos da economia
brasileira. Da parte dos pretendentes da base governis ta, é um de ser to só. Nin guém co lo ca em ques tão o
desastre das teses fernando-henriquistas. Resta então a nós, que fazemos oposição inteligente e racional – eu es pe ci al men te den tro do PMDB –, a ta re fa de
proclamar e impor a independência do Brasil.
Sr. Presidente Mozarildo Cavalcanti, preparei
este discurso para ser breve e objetivo. Mas, depois
do discurso pronto, o jornal paranaense de Cascavel
Gazeta do Paraná, com fôlego em todo o Esta do, pu blicou algumas declarações do Sr. Herbert Demel,
presidente da Volkswagen do Brasil. A Volkswagen-Audi, instalada nos arredores de Curitiba, pode
vir, a exemplo da Chrysler, a fechar sua montadora.
O gru po Volk swa gen, ins ta la do há dois anos em
São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, acumula pre ju í zos, e a mon ta do ra pode ser a pró xima a fechar.
Farei um relato sucinto da matéria publicada pela Gazeta do Paraná:
Para o Presidente da Volkswagen do
Brasil, Herbet Demel, o fechamento de fábricas de veículos no Brasil não se encerra
com a paralisação das atividades da unidade montadora da norte-americana Chrysler
em Campo Largo, região metropolitana de
Curitiba. O presidente avalia que os prejuízos acumulados pelas 17 montadoras instaladas no Brasil são decorrentes de uma
aposta – que se revelou errada – no crescimento do mercado brasileiro de veículos.
A propaganda oficial continua dizendo que estamos em extraordinário surto de crescimento, que é
negado pelas montadoras de automóvel.
Prossigo com o texto da Gazeta do Paraná:
Instalado há dois anos no município de
São José dos Pinhais, também na grande
Curitiba, – atraído por generosos incentivos
fiscais oferecidos pelo Governo Jaime Lerner –, o grupo Volkswagen acumula prejuízos de grande monta e não fosse a rentabilidade das unidades do ABC paulista e Resende (RJ), a montadora paranaense não
teria chegado próximo ao equilíbrio nas contas no ano passado.
Os cálculos de Herbert Demel informam que a indústria automotiva fechou o
ano de 2000 contabilizando prejuízos entre
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R$1,5 bilhão e R$2 bilhões no Brasil. Em
99, o quadro foi ainda pior, já que as 4 maiores (Volkswagen, Fiat, General Motors e
Ford) acumularam perdas de R$4 bilhões.
Empresas desse porte não costumam
acumular prejuízos por muito tempo. Por
isso, o presidente da Volks antevê que ”haverá mortos no meio do caminho“ e justamente sua empresa poderá ser a próxima a
anunciar o fechamento da sua montadora
localizada no Paraná.
Segundo Demel, os custos fixos em
São José dos Pinhais passam de R$400 milhões por ano e o prejuízo registrado em
2000 é bem próximo desse valor. O presidente lembra que o Brasil copiou da Argentina o modelo de incentivos para atrair investimentos da fábrica. ”E os loucos que se
agruparam aqui são os mesmos que foram
para a Argentina. O capítulo Brasil/Argentina
na história da indústria automobilística é
triste“, afirmou.
Sr. Presidente, é o Presidente da Volkswagen
que fala.
Equívocos.
Esse segmento demora, no mínimo,
cinco anos para recuperar-se de perdas consecutivas, levando Herbert Demel a admitir
que esta já é uma década perdida. ”A indústria perderá dez anos para assistir à reação
desses países emergentes“, referindo-se ao
fracasso automotivo do Brasil e Argentina,
alicerçados em incentivos fiscais e benesses
governamentais.
As palavras de quem entende do assunto confirmam o que os críticos da estratégia do governo Lerner para o processo de
industrialização do Estado vinham fazendo
há muito tempo. (...)
Seria de se dizer uma ”tentativa“ de industrialização no Paraná.
Segundo eles – dos quais o Senador Roberto
Requião (PMDB) sempre foi um dos expoentes –, a
política governamental era, no mínimo, equivocada,
porque contrariava a vocação econômica do Paraná,
que é a agricultura (que deveria, esta sim, receber in centivos e benefícios), e lesiva aos interesses do Paraná na medida em que o Estado exerce uma renúncia fis cal e tri bu tá ria exa ge ra da, além de con ce der es peciais incentivos e benefícios às empresas atraídas.
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Além do mais, nunca deixou de ser citado que as
montadoras não têm compromisso com o Estado e
sua população, de tal forma que, quando bem en tendessem, arrumariam as malas e iriam se instalar em
outro local que oferecesse também atraentes vantagens.
O presidente Herbert Demel prevê que o fechamento de fábricas que começou com o fim da produção da montadora Chrysler em Campo Largo, antes
da ope ra ção com ple tar três anos, vai pros se guir. (...)
Sr. Presidente, perceba a importância e a gravidade da afirmação do Presidente da Volkswagen:
”Esse será o resultado de uma concorrência relativamente brutal“, justifica, pouco
se importando com os investimentos que o
povo paranaense, através do seu governo,
fez para que a Volkswagen viesse se instalar no Paraná, tal como aconteceu com a
própria Chrysler e a francesa Renault.
Sr. Presidente, é algo muito mais sério, porque
uma par te das eli tes pa ra na en ses e bra si le i ras se en volveram nessa tola aventura de investir dinheiro pú blico e se exonerar de obrigações tributárias em relação às indústrias automobilísticas.
Eu, o PT e diversos partidos de Oposição impetramos um man da do de se gu ran ça, no Tri bu nal de Justi ça do Pa ra ná, para que os fa mo sos con tra tos se cre tos
fossem expostos. Não podem, Sr. Presidente, existir
contratos secretos na Administração Pública. A essência do ato administrativo é sua publicidade, tanto que
ato administrativo que não for publicado não gera efeitos le ga is, pra ti ca men te não exis te, é nulo. Entre tan to, o
Tribunal de Justiça do meu Estado do Paraná, por una nimidade,decidiu que a política automotivado Governo
do Estado e os benefícios fiscais concedidos eram secretos, eram segredos de Estado. E os paranaenses fi caram sem saber o que tinha acontecido; como era, realmente, o acordo entre o Governador Jaime Lerner e
as montadoras de automóveis.
as
O resultado é evidente, Sr e Srs. Senadores.
Chamo a atenção dos juízes do meu Paraná, dos De sembargadores do Tribunal de Justiça do meu Estado: será que os senhores não percebem agora o tamanho da barbaridade que cometeram ao encobrirem a ação ile gal e pre da do ra do Go ver no do Esta do,
em conluio com as montadoras?
Sr. Pre si den te, agra de ço a boa von ta de e a gen ti le za da Mesa, lem bran do a V. Exª que ha vía mos as sumido o compromisso de conceder um minuto ao
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Senador Sebastião Rocha, que quer puxar a orelha
da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Senador Roberto Requião, agradeço-lhe a compreensão e concedo a palavra ao eminente Senador Se bastião Rocha.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, serei breve e veemente ao
mesmo tempo.
Repudio a política de concessão de vistos da
Embaixada americana no Brasil, a qual, ao tripudiar
quando da referida concessão aos brasileiros comuns, dificultando-a sobremaneira, resolveu também
achincalhar as autoridades brasileiras. O Consulado
americano em Brasília está simplesmente negando
visto de entrada ao Prefeito de Camboriú, Sr. Leonel
Pavan (PDT) – e por isso faço este pronunciamento ,
sem nenhuma justificativa assimilável, pois apenas
argumenta que já con ce deu nove vis tos para uma de legação de prefeitos catarinenses que irão a Miami
participar de um evento de negócios importantes, inclusive para o Balneário Camboriú.
Ora, Sr. Presidente, sob o argumento de que já
concedeu nove vistos, o Consulado se nega a conceder o décimo ao Prefeito Leonel Pavan? Isto é inadmissível.
Portanto, deixo aqui o meu protesto e apelo ao
Ministro das Relações Exteriores do Brasil, Celso La fer, no sentido de fazer gestões junto à Embaixada
americana no Brasil para rever essa política leonina
de concessão de vistos aos brasileiros, chegando ao
ponto de achincalhar até mesmo as nossas autoridades. E apelo ainda, veementemente, contundentemente, no sentido de que o visto seja concedido ao
Prefeito Le o nel Pa van, o qual re pre sen ta rá o seu mu nicípio em uma reunião de interesse do seu povo.
Sr. Presidente, não podemos nos calar diante
dessa trágica decisão da Embaixada Americana.
Com relação à Alca, posso adiantar que teremos que rever isso; todavia, voltarei a esta tribuna
para tra tar, em bre ve, des sa ques tão, quan do fa rei re ferência ao episódio da vaca louca.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Con ce do a pa la vra à no bre Se na do ra He lo í sa He le na.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão da
oradora.) – Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores,
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contei com a sensibilidade de V. Exª para terminar o
meu discurso, mas não poderia deixar, porque a imprensa me procurou aqui, de falar sobre uma matéria
veiculada pela revista IstoÉ, publicada hoje, sob o título ”A metralhadora de Antonio Carlos“.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Senadora Heloísa Helena, permita-me apenas consultar o Plenário sobre prorrogar a sessão por mais
dois minutos. (Pausa.)
Não havendo objeção do Plenário, a sessão
está prorrogada por mais dois minutos, a fim de que
V. Exª possa concluir sua breve comunicação.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Diz a matéria:
”Vou dizer aqui pra vocês, a (senadora) Heloísa Helena (PT-AL) votou a favor do
Luiz Estevão. Votou a pedido do (senador)
Renan Calheiros (PMDB-AL). Depois, ela
disse que não votou, xingou... Eu tenho a
lista de todo mundo que votou a favor e contra o Luiz Estevão. Não podemos falar porque o Luiz Estevão vai tentar anular. Anistiar
o Luiz Estevão? Aí quebra o Senado... Tem
a opinião pública“
Sei, Sr. Presidente, que a calúnia é a arma dos
ca na lhas. O Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães é um
canalha! Agora sei porque ele dizia aqui que quem
havia colocado aquela notinha no Ricardo Boechat
era o PMDB. Foi porque o PMDB, supostamente,
queria anular a sessão para trazer de volta o Luiz
Estevão, isso porque, se alguém tivesse quebrado o
sigilo da votação, trazia de volta para cá o Luiz Estevão. E o Senador Antonio Carlos Magalhães, quando
o questionei na Mesa, respondeu-me, conforme
consta das notas taquigráficas, que é impossível
identificar voto em sessão secreta. Inclusive, condenou interesses em enfraquecer a liderança da Senadora; apresentou os documentos assinados pelo Dr.
Raimundo Carreiro, que aqui se encontra, e pela Drª
Regina, funcionária chefe do Prodasen, dizendo que
é impossível identificar votos em votação secreta.
É criminoso por duas vezes – e é um canalha. É
criminoso...
Entendo a situação de V. Exª, Sr. Presidente,
mas é criminoso porque está fazendo calúnia – e
quanto a isso responderá a uma representação; e é
cri mi no so por que tem a ousadia de dizer que quebrou
o sigilo para fazer chantagem com os Senadores.
Portanto, sofrerá uma representação, porque é
um criminoso. Se tivesse quebrado o sigilo, já seria
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um criminoso; mas, se tivesse quebrado o sigilo, jamais iria identificar o meu voto para poder dizer que
Renan Calheiros me pedira. Mentira!
A única vez que o Senador Renan Calheiros se
referiu ao Luiz Estevão aqui em Plenário foi para dizer: ”Senadora, o Senador Luiz Estevão gostaria de
apresentar uma fita com a defesa dele para a senhora.“ Eu disse, então, a S. Exª: ”Diga a ele que não se
aproxime de mim no plenário desta Casa“, e isso em
função de uma briga pública que temos.
O único momento! Portanto, além de fazer a representação, Sr. Presidente, quero deixar aqui registrado o meu repúdio, a minha indignação. Se ele está
dizendo que fez isso é porque fez chantagem, conversou com algumas pessoas dizendo que ia fazer
chantagem. O problema é que nunca imaginamos
que seríamos vítimas disso. Fez chantagem, disse
que ia quebrar o sigilo bancário para chantagear Senador, para discutir qual era o voto. Só que nós erramos porque não sabíamos jamais que poderíamos
ser vítimas de uma patifaria como essa que está hoje
na revista Istoé.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
So li ci to à Ta qui gra fia que ex clua os ter mos im pró pri os.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
AL) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Senador José Eduardo Dutra, já prorrogamos a sessão por duas vezes.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
AL) – Peço a palavra como Líder, por um minuto.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Não há mais tempo para uma comunicação. V. Exª já
falou como Líder.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
AL) – Sr. Presidente, peço a palavra como Líder ape nas para registrar o seguinte: houve um embate, com
palavras muito mais duras e mais graves, dirigidas a
outros Senadores, que não fo ram re ti ra das das no tas
taquigráficas. Fa zem par te in clu si ve do dos siê que foi
encaminhado ao Conselho de Ética. Portanto, quero
re gis trar a nos sa in con for mi da de com a po si ção de V.
Exª de re ti rar. Se for para re ti rar, tem que re ti rar tudo.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Registro o protesto de V. Exª, mas mantenho a minha
decisão.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
O Senador Paulo Hartung enviou à Mesa proposição
que, em face do disposto no art. 235, III, a, do Regimento Interno, será lida na próxima sessão.

FEVEREIRO 2001

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Os Srs. Senadores Eduardo Siqueira Campos e Geraldo Cândido enviaram discursos à Mesa para serem publicados, na forma do disposto no art. 203 do
Regimento Interno.
S. Exªs. serão atendidos.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, desejo
registrar o interesse do Estado do Tocantins na solução imediata da pendência existente sobre a linha di visória entre seus limites territoriais e os limites do
Estado da Bahia, pendência que o Tocantins herdou,
desde seu desdobramento com o Estado de Goiás e
que remontam aos distantes idos de 1792.
A área em disputa se localiza no ponto de intercessão dos três Estados e afeta os Municípios de La vandeira, Aurora do Tocantins, Taguatinga, Ponte
Alta, Novo Jardim, Dianópolis, Rio da Conceição e
Mateiros, já na área do Jalapão.
A pendência de cor re da de fi ni ção dos li mi tes de
acordo com o divisor de águas da Bacia do Rio São
Francisco, que nascem na Serra Geral, divisa entre
os três Estados.
Questão sem maior importância no passado,
vem tomando vulto nos últimos tempos em face do
crescimento da ocupação produtiva da região, principalmente através do cultivo da soja, do gado e de ou tras atividades agropecuárias.
A solução da questão se torna, a cada dia, mais
premente, não só em função do recolhimento de impostos, es pe ci al men te o ICM, mas tam bém pela in se gurança e contínuos transtornos do dia-a-dia das
pessoas, sempre inseguras em relação ao uso e dispo ni bi li da de dos ser vi ços pú bli cos e, en fim, do exer cí cio de suas condições de cidadania.
Ressalte-se que o Exército brasileiro, desde
1989, apresentou um projeto voltado à demarcação
desses limites, pelo próprio Exército. Embora o Estado do Tocantins, então recém-criado, na primeira
gestão do Governador Siqueira Campos, tenha imediatamente aceito as condições propostas para o financiamento do projeto, a um custo total a ser dividido en tre os três Esta dos da or dem de 2 mi lhões de re ais, o projeto não teve andamento pois o Estado da
Bahia, segundo informações, teria considerado excessivamente alta a parcela a ela atribuída.
Em face da situação de impasse, o General
Armindo Carvalho Fernandes, encaminhou ofício ao
STF, apresentando minuta de convênio entre o Exército e os três Estados, para dirimir em definitivo a
ques tão. O Mi nis tro Nel son Jo bim, a quem foi en ca mi -
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nhado o assunto, deverá ouvir as partes e se houver
discordância, adotará as medidas necessárias para
arbitrar, através daquela Corte, os termos das responsabilidades recíprocas dos entes envolvidos.
Quero di zer nes ta Casa, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Senadores, do desejo do Estado do Tocantins e do Governador Siqueira Campos, de levar a bom termo a pen dên cia, no me nor es pa ço de tem po e da for ma como me lhor atenda aos interesses das partes envolvidas.
Tenho a certeza, e neste sentido apelo aos representantes nesta Casa dos Estados de Goiás e da Bahia,
de que do esforço e dos laços de amizade que nos unem
possa surgir rapidamente a solução do impasse.
Não é razoável que possa ser mantido naquela
região um foco de insatisfação que não interessa a
ninguém e, seguramente, resulta em mal-estar e pre juízo para aquela parcela de brasileiros que ali habitam e tra zem sua con tri bu i ção ao de sen vol vi men to do
Brasil, e, de um modo especial, aos três Estados envolvidos, independentemente de onde seja demarcada sua linha de limites.
Muito obrigado.
O SR. GERALDO CÂNDIDO (Bloco/PT – RJ) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Senhor Presiden te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres so Na ci o nal projeto de lei que dispõe sobre a qualificação dos órgãos e
entidades do Ministério da Defesa como Centros de
Prestação de Serviços, ou, simplesmente, CPS.
Atu al men te, esse pro je to en con tra-se na Câ mara dos Deputados, tramitando sob o nº 3.524, de
2000. Naquela Casa, 3 (três) Comissões permanentes foram designadas para analisar e dar parecer so bre ele: a Comissão de Trabalho, Administração e
Serviço Público; a Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional e a Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação.
Reconheço não ser usual um Senador se pronun ci ar so bre pro po si ção le gis la ti va que ain da não foi
objeto de deliberação pela Câmara dos Deputados.
Não desejo, nesta oportunidade, fazer uma
análise aprofundada do Projeto de Lei nº 3.524, de
2000. Sei que ele poderá sofrer alterações, nas Comissões ou no Plenário da Câmara dos Deputados,
podendo chegar ao Senado Federal com uma con figuração absolutamente distinta da proposta original
do Executivo.
Feitas estas ressalvas, julgo, todavia, ser meu
dever alertar esta Casa e o País para as profundas
mudanças que serão empreendidas na estrutura organizacional das Forças Armadas, caso o referido
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projeto de lei venha ser aprovado nos termos em que
atualmente se acha redigido.
E do que trata exatamente a proposição? Em
seus termos originais, a proposta do Governo au toriza o Ministério da Defesa a qualificar seus órgãos e
entidades como Centros de Prestação de Serviços.
O projeto, contudo, não fixa quais seriam os órgãos e entidades que gozariam do status jurídico de
”centros de prestação de serviços“. Essa determinação ficará a cargo, exclusivamente, do Ministério da
Defesa, já que o texto da proposta é genérico e não
relaciona quais seriam esses órgãos e entidades.
É preciso ressaltar, também, que a área de atuação dos Centros de Prestação de Serviços é extensa, podendo incluir atividades industriais e de apoio
de base, pesquisa e desenvolvimento, atendimento
médico-hospitalar, abastecimento, su pri men to, en genharia, ensino e cultura.
Portanto, pode-se concluir que, aprovado da
forma como está redigido o art.1º, qualquer órgão ou
entidade do Ministério da Defesa poderá, em tese,
ser qualificado como centro prestador de serviço.
Nesse passo, é preciso destacar que os órgãos
do Ministério da Defesa são de natureza militar. A função militar tem características pró pri as e não se con fun de com simples atividade de prestação de serviços.
Então, será ilógico supor que todos os órgãos e
entidades do Ministério da Defesa estariam aptos a
prestar serviços, seja para outros órgãos do Executivo, seja para a iniciativa privada.
Pergunto, pois: não seria conveniente que o
projeto determinasse, expressamente, que órgãos e
entidades o Governo quer qualificar como Cen tros de
Prestação de Serviços, para que o Congresso possa
analisar com mais objetividade a matéria?
As dúvidas não param por aqui. Destaco, agora,
outro ponto do projeto também me chamou a atenção.
De acordo com projeto, os CPS terão por objetivo principal a prestação de serviços ao Ministério da
Defesa e às Forças Armadas. Esses serviços serão
pagos e estarão descritos num contrato de gestão.
Em caráter secundário ou complementar, por
força do inciso III, do art. 1º do projeto, os CPS estão
autorizados a cobrar por serviços prestados a outros
órgãos da estrutura governamental e até mesmo a
particulares, sejam eles nacionais ou estrangeiros.
Aqui, uma vez mais, o projeto revela sua amplitude. Em verdade, parece que o Governo quer dar
personalidade jurídica e capacidade negocial a órgãos e entidades que, atualmente, não a possuem.
Tal capacidade negocial, é preciso destacar, trans-
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cende a atu a ção den tro dos me i os go ver na men ta is, e
visa a atingir também o setor privado.
Se as entidades e ór gãos do Mi nis té rio da De fe sa, qualificadas como CPS, poderão gerar receita,
por meio da prestação de serviços a particulares, não
seriam tais entes verdadeiras empresas públicas?
Uma indagação remete à outra: será lícito ao
Congresso Nacional conceder ao Executivo o poder
de criar, via decreto ou portaria, instituições que poderão atuar como verdadeiras empresas públicas ou
autarquias, sem que lei específica as tenha criado?
É uma questão que, obrigatoriamente, deverá
ser respondida pelas Comissões encarregadas de
analisar a constitucionalidade da matéria.
Além dessas, poderia relacionar outras tantas
indagações. Creio, contudo, não ser este o momento
oportuno para apresentá-las, na medida que, conforme disse anteriormente, o projeto ainda está na Câma ra dos De pu ta dos, onde po de rá so frer al te ra ções.
No momento, meu objetivo foi o de alertar o
Congresso Nacional, para as profundas transformações que o Pro je to de Lei nº 3.524, de 2000, tra rá à vi -
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gente legislação que regula a organização das Forças Armadas.
Antes de findar este pronunciamento, quero
destacar que foi apresentado, na Câmara dos Deputados, em 31 de outubro último, requerimento de urgência, para a apreciação do projeto.
Não creio que ele deva ser votado com urgência, pois a ma té ria nele con ti da é tão re le van te quan to
à própria criação do Ministério da Defesa. É salutar,
portanto, que o Projeto de Lei nº 3.524, de 2000, siga
seu curso normal de tramitação, para que o Congresso Nacional possa discutir e votar, com absoluta
consciência e serenidade, a nova configuração que o
Executivo Federal quer impor às Forças Armadas.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, lembrando as Srªs. e aos Srs. Senadores que haverá sessão deliberativa ordinária a realizar-se terça-feira, dia 6 de março próximo, às 14 ho ras e 30 minutos, com a seguinte:

ORDEM DO DIA
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 14 horas e 32
minutos.)
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SENADO FEDERAL
Ata da 6ª Sessão Não Deliberativa
em 23 de Fevereiro de 2001
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
Presidência dos Srs. Jader Barbalho, Edison Lobão e Nabor Júnior.
(Inicia-se a sessão às 9 horas.)
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Ha ven do
número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Na bor
Júnior, procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:
EXPEDIENTE

AVISOS
DO MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE
Nº 132, de 2001, de 16 do corrente, encaminhando as informações em resposta ao Requerimento nº
617, de 2000, do Senador Antônio Carlos Valadares.
Nº 133, de 2001, de 21 do corrente, encaminhando as informações em resposta ao Requerimento nº 612, de 2000, do Se na dor Ro nal do Cu nha Lima.
As in for ma ções fo ram en ca mi nha das, em có pia,
aos Requerentes.
Os Requerimentos vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – O Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Na bor Jú ni or.

a) identificação, com justificação, do
responsável, ou responsáveis, pela correção
dos saldos das contas vinculadas do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
existentes em janeiro de 1989 (Plano Verão)
e março de 1990 (Plano Collor I), determinada pelo Superior Tribunal de Justiça, considerando que os empregadores já cumpriram sua parte, ao recolher corretamente o
Fundo de seus empregados e que os trabalhadores são meros agentes passivos nessa
problemática, enquanto coube ao Poder Público a decisão de não corrigir os valores
depositados;
b) especificação detalhada da origem
dos recursos para fazer face ao pagamento
da correção, cujo custo, de acordo com informações veiculadas pela imprensa, situar-se-á em torno de R$40 bilhões, atingindo
aproximadamente 60 milhões de contas vinculadas;
c) cronograma correspondente à sistemática de pagamento a ser utilizada.
Sala das Ses sões, 23 de fe ve re i ro de 2001 – Se nador Paulo Hartung.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 52, DE 2001
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição
Federal, e do art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal, re queiro sejam solicitadas ao Exmo.
Sr. Ministro de Estado do Trabalho as seguintes informações:

(À Mesa para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O re que ri mento lido será despachado à Mesa para decisão, nos
termos do inciso III do art. 216 do Regimento Interno.
So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cretário em exercício, Senador Nabor Júnior.
É lido o seguinte:

FEVEREIRO 2001

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Ofício Nº 1 G/ARC/DPB/DCS-MRE-EAGR
Brasília, 23 de fevereiro de 2001
Senhor Presidente,
Em resposta ao Ofício nº 81 (SF), de 8 de fevereiro de 2001, tenho a honra de informar a Vossa
Excelência que comparecerei ao Senado Federal
em 7 de março de 2001, em cumprimento do Requerimento nº 6, de autoria do Senador Paulo Hartung, aprovado em 6 do corrente, para prestar esclarecimentos perante o Plenário dessa Casa do Congresso Nacional, “sobre o embargo comercial canadense à carne bovina brasileira, medida seguida
pelo México e Estados Unidos da América, bem
como sobre o impasse entre Brasil e Canadá, envolvendo subsídios do governo canadense ao setor de
aviação”.
Atenciosamente, Celso Lafer, Ministro de
Estado das Relações Exteriores.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – O Ofício lido vai à publicação.
A Presidência designa a sessão do dia 7 do
corrente, a realizar-se às 14 horas e 30 minutos,
para o comparecimento do Sr. Ministro.
Comunica, ainda, que estão abertas as inscrições para interpelações à S. Exa.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Resolução nº 1, de 2001, de iniciativa da Comissão Diretora, que dispõe sobre a tramitação de requerimento de informação.
Ao projeto foi oferecida uma emenda.
O projeto vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, para exame do projeto e da emenda; e à Comissão Diretora, para exame da emenda.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Presidência recebeu, do Supremo Tribunal Federal,
para os fins previstos no art. 52, inciso X, da Constituição Federal, os seguintes Ofícios:
– Nº S/1, de 2001 (nº 3/2001, na origem), de 21
do corrente, encaminhando cópia do Parecer da Procuradoria-Geral da República, da versão do registro
ta qui grá fi co do jul ga men to, da cer ti dão de trân si to em
julgado e dos acórdãos proferidos por aquela Corte,
nos autos do Recurso Extraordinário nº 183906, que
declarou a inconstitucionalidade dos arts. 3º a 9º da
Lei nº 6.556, de 30 de novembro de 1989, e nos embargos de declaração a ele apostos, que estenderam
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a inconstitucionalidade aos artigos 1º a 5º da Lei nº
7.003, de 27 de de zem bro de 1990, am bas do Esta do
de São Paulo (recursos do ICMS); e
– Nº S/2, de 2001 (nº 4/2001, na origem), de 21
do corrente, encaminhando cópia do Parecer da Procuradoria-Geral da República, da versão do registro
taquigráfico do julgamento, da certidão de trân si to em
julgado e do acórdão proferido por aquela Corte, no
habeas corpus nº 77724, que declarou a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 11 da Lei nº
9.639, de 26 de maio de 1998 (amortização e parcelamento de dívidas com o INSS).
Os expedientes vão à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Há oradores inscritos. Concedo a palavra ao Senador Nabor Júnior, por 20 minutos.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, a edição n.º 143 da revista Época, que
circulou na semana passada, trouxe matéria relativa
à intenção do Governo do Acre de incorporar ao seu
território oito Municípios do Amazonas, que ficam
nas proximidades das divisas dos dois Estados.
A citada reportagem despertou interesse em
todo o País, particularmente nos Estados envolvidos, o que a faz merecedora de uma abordagem
mais profunda por quem, como eu, tem a obrigação
de defender os interesses acreanos. Portanto, como
representante do Acre no Senado e no Congresso
Nacional, venho fixar posição clara e objetiva, banindo qualquer dúvida sobre o que penso da questão.
Para conhecimento da Casa e da Nação, através de seus legítimos representantes aqui constituídos, passo à leitura da matéria – encimada pela fotografia do Governador do Acre, Jorge Viana – na
qual S. Exª apresenta o que seria o novo mapa do
Acre, já com a incorporação dos Municípios, hoje
amazonenses, de Ipixuna, Guajará, Atalaia do Norte, Eirunepé, Envira, Pauni, Jurupari e Boca do Acre,
que, somados, resultam em uma área de aproximadamente 100 mil quilômetros quadrados.
Mesmo que se superem obstáculos jurídicos,
existem números importantes a serem considerados: como o Acre tem, no momento, 153 mil quilômetros quadrados, seu território passaria a ser de
253 mil quilômetros quadrados. O artigo da revista
Época merece ser ouvido com atenção, pelas graves implicações que promete e que tornam imperiosa sua inserção nos Anais da Casa:
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A partilha da Amazônia.
Com a promessa de melhorar a vida
de uma região isolada o governo do Acre
abre disputa política para ampliar os limites
territoriais.
Um século depois de lutas sangrentas
pela independência, o Acre está pronto para
transformar-se em estopim de uma guerra
diplomática. O governador Jorge Viana, do
PT, mantém em segredo um mapa em que o
território sob seu comando incorpora oito
municípios do sul do Amazonas. O traçado
segue o curso dos três rios que nascem no
Peru e cortam o Acre até o fim da bacia hidrográfica formada pelo Alto Juruá e pelo
Alto Purus, em território amazonense. Rica
em petróleo e madeiras nobres, a área pretendida é de 100 mil quilômetros quadrados.
Equivale a quase dois terços do tamanho
atual do território acreano, que se estende
por 153 mil quilômetros quadrados. O Estado do Amazonas perderia um décimo de
sua área.
A história e a geografia fundamentam
a defesa do projeto acreano. A floresta densa e o grande volume de água dos rios dificultam a construção e a conservação de estrada na região. As viagens de barco duram
vários dias. A distância de Manaus faz com
que os amazonenses dependam diretamente dos vizinhos acreanos. Migrantes chegam
diariamente a Rio Branco, capital do Acre, e
a Cruzeiro do Sul, segunda maior cidade do
Estado, em busca de tratamento médico ou
de transporte aéreo. ‘Quero atender a essa
população’, diz Viana.
Órgãos federais com escritório em Rio
Branco estendem as ações ao Amazonas. A
Universidade Federal do Acre (Ufac) mantém cursos de formação de professores em
Boca do Acre, que, apesar do nome, é município amazonense. Fazendeiros da região
vivem em municípios acreanos colados à linha Cunha Gomes, limite oficial entre os
dois Estados. Títulos fundiários de áreas do
Amazonas foram emitidos por cartórios do
Acre por desconhecimento do local exato da
divisa imaginária. ‘A relação de de pendência existe há anos’, diz o antropólogo Jacó
Piccoli, da Ufac, anexação não mudaria a
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vida das pessoas“, rebate o geógrafo Aziz
Ab’Saber, da Universidade de São Paulo.
No final do Século XIX, Eirunepé e
Boca do Acre foram postos avançados dos
nordestinos que participaram das batalhas
de ocupação de ocupação da região, antigo
território da Bolívia. O Amazonas financiou
as ações revolucionárias do espanhol Luiz
Galves e do gaúcho Plácido de Castro, que
chegaram a declarar o Acre uma república
independente. Grande produtor de borracha,
o Acre era importante fonte de renda para
os cofres amazonenses. Antes de aportar
na Europa, o látex viajava pelos rios do
Amazonas, onde os donos de seringais pagavam os impostos.
O projeto de Viana soa como provocação ao Governador do Amazonas, Amazonino Mendes (PFL). ”É uma imprudência ampliar os limites de um Estado sem condições
de auto-sustentação“, desdenha. O orçamento do Amazonas para 2001 é de R$2 bilhões. Aos 61 municípios do interior serão
destinados R$400 milhões, pouco menos da
metade dos R$860 milhões do orçamento
do Governo do Acre. Amazonino admite,
contudo, não ter condições de manter a presença do governo em todas as cidades do
maior Estado do País, com 1,57 milhão de
quilômetros quadrados.
Garantir assistência a todos os habitantes, segundo o Governador, só seria possível com a aprovação do projeto do Senador Jefferson Péres (PDT-AM), que cria três
territórios na fronteira com o Peru e a Colômbia. A exemplo do que ocorreu no Acre
até 1962, e em Rondônia, no Amapá e em
Roraima até os anos 80, a União financiaria
as novas unidades. Hoje, as regiões do oeste do Amazonas vivem do repasse de verbas estaduais. ”Se virassem estados, seriam estados de brincadeira“, diz Péres.
Os projetos de nova divisão da Região
Norte não se limitam ao Amazonas. Há dois
anos, o Senador Mozarildo Cavalcanti
(PFL-RR) propôs a criação dos Estados do
Araguaia, no norte de Mato Grosso, e do Tapajós, no oeste do Pará. Sugeriu também o
Estado do Solimões, no oeste do Amazonas, no lugar de três territórios defendidos
por Jefferson Péres. A criação do Tapajós e
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dos territórios foi aprovada pelo Senado“. [É
bom que se diga que foi autorização para
realização de plebiscito, Sr. Presidente, e
não a criação dos Estados ou Territórios.]
”Precisa ser votada pelos Deputados Federais. A do Araguaia deverá ser votada pelos
Senadores em 21 de fevereiro. Na prática,
os congressistas são favoráveis à realização de um plebiscito para consultar a população das regiões a serem transformadas
em Estado ou território. Jorge Viana larga
com atraso na luta pela ampliação do Acre.
A área pretendida, cuja anexação depende
da aprovação do Congresso, é parte de um
dos territórios propostos por Jefferson Péres.
Gostaria de tecer algumas considerações agora, Sr. Presidente, a respeito do que determina a
Constituição Federal sobre criação, incorporação, fusão e desmembramento de Estados e Municípios.
Diz o art. 18, em seu § 4º: ”A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios,
far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, e dependerão de
consulta prévia, mediante plebiscito, às populações
dos Mu ni cí pi os en vol vi dos, após di vul ga ção dos Estudos de Vi a bi li da de Mu ni ci pal, apre sen ta dos e pu bli cados na forma da lei.“ Aduz, ainda, em seu § 3º, que
”os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para anexarem-se a outros,
mediante aprovação da população diretamente in teressada, através de ple bis ci to, e do Con gres so Na ci onal, por lei complementar“.
Como é sa bi do, Sr. Pre si den te, o Con gres so Na ci o nal, apro vou a Lei nº 9.709, de 18/11/98, que dis ci plina os dispositivos constitucionais que acabo de citar, determinando que a incorporação, a divisão, a
ane xa ção e o des mem bra men to de Esta dos e Mu ni cípi os têm que ser pre ce di dos de um ple bis ci to – a re a li zar-se não só nas áreas a serem desmembradas,
mas também nos respectivos Estados atingidos por
essa medida.
Ou seja, no caso presente, a pretensão do Governador do Estado do Acre teria que passar por um
plebiscito, cuja realização envolveria as populações
daqueles oito Municípios e de todos os demais, no
Estado do Ama zo nas. Te ria, tam bém, que con sul tar a
po pu la ção do Esta do do Acre, para sa ber se ela ace i taria a incorporação desses oito novos Municípios –
que, diga-se de passagem, são reconhecidamente
pobres, não têm receita suficiente para promover o
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seu desenvolvimento e custear os serviços essenciais básicos de uso da população, como assistência
médica, assistência educacional entre outros. A reportagem, inclusive, diz que a Universidade Federal
do Acre mantém um curso de extensão universitária
no Mu ni cí pio de Boca do Acre e no Mu ni cí pio de Gu a ja rá, nas pro xi mi da des de Cru ze i ro do Sul e mu i tos jo vens da que le Mu ni cí pio es tu dam em Cru ze i ro do Sul.
O que se questiona é saber, na verdade, se o
Acre tem realmente condições de assumir a responsa bi li da de pela manutenção des sas oito no vas co mu nidades, quando é sabido e reconhecido que os recursos arrecadados pelo Estado, cujo orçamento
para 2001 orçou a re ce i ta em R$860 mi lhões, não se riam suficientes para atender os seus atuais 22 Municípios.
Parece-me que não, Sr. Presidente, porque as
carências vividas pela atual população do Acre são
reconhecidas por todos. E sabemos que, em grande
parte dos Mu ni cí pi os acre a nos, se quer exis tem mé dicos, não existe Justiça funcionando, não existem estradas para a população escoar a sua produção, não
existe uma série de equipamentos comunitários para
atender o mínimo dos requisitos necessários, para
que a po pu la ção pos sa usu fru ir de um pa drão de vida
de melhor qualidade.
Gostaria de trazer, a propósito desse assunto, a
opinião de alguns Deputados Estaduais, inclusive
dois deles que integram a base de sustentação do
Governador Jorge Viana na Assembléia Legislativa
do Estado.
A reportagem do jornal A Gazeta, de 21 do corrente, diz o seguinte:
A ampliação do território do Estado do
Acre, com a incorporação de oito municípios
amazonenses, divide a opinião dos parlamentares acreanos. O projeto ainda pouco
discutido pelo Governo requer profundas
análises sobre a estrutura da administração
estadual e da capacidade orçamentária anual do Acre. Ainda assim, a ampliação da divisa territorial é vista com bons olhos pelo
Deputado Helder Paiva – PSDB, que diz
ainda não conhecer a proposta, mas ser favorável à intenção do Governador na incorporação. ‘O Estado já sustenta esses municípios em tudo. Fornecemos serviços de saúde e de educação ao município de Guajará, vizinho de Cruzeiro do Sul. A incorporação somente iria oficializar o que já acontece’, disse o parlamentar.
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Com boa parte da família em Boca do Acre, o
presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Sérgio de Oliveira, mais conhecido por ‘Sérgio Petecão’,
projeta-se como defensor da anexação do município
ao Esta do. Diz S. Exª: ‘Se ria a re a li za ção do so nho da
população de Boca do Acre, apesar de provocar resistência dos políticos amazonenses que têm base
eleitoral na região’.
A opinião do Deputado Luís Calixto (sem partido), que integra a base de sustentação do Governo
na Assem bléia Le gis la ti va, di fe re da dos dois co le gas.
Calixto não concorda com a proposta do Governo
acreano, entendendo que o Estado não pode lançar
in ten ções de am pli ar di vi sas sem an tes tra ba lhar a in tegração do interior. Diz S. Exª: ‘Primeiro, temos que
integrar os municípios e resolver os nossos problemas internos. A anexação deve ficar para segundo
plano. Temos situações complicadas para resolver na
maioria dos municípios do Estado’.
O ponto de vista de Calixto recebe reforço na
opinião do professor universitário e suplente do
PMDB na Assembléia, João Correia, para quem a
proposta do Governador em incorporar os oito Municípios deve ser vista como megalomania. ‘Se o Acre
não con se gue aten der as di fi cul da des dos seus mu nicípios, como pode querer ampliar sua divisa com o
Amazonas? Temos o exemplo recente de Extrema e
Nova Califórnia, onde o Acre fez uma intervenção
descabida, com investimentos altos, que foram perdidos. Antes de pensarmos em qualquer possibilidade
parecida, é preciso alimentar os nossos municípios
com o mínimo de condições. O contrário é apenas
megalomania’, diz João Correia“.
Sr. Presidente, como se vê, é, de fato, um problema deveras grave, porque a proposta do Governador Jorge Viana, de incorporar oito Municípios do
Amazonas ao território do Acre, vai provocar, indiscutivelmente, uma disputa, um litígio, entre os Estados
do Acre e do Amazonas.
Poder-se-ia, inclusive, admitir a hipótese da criação de territórios federais, a serem desmembrados
do Estado do Amazonas, que – como diz a reportagem – tem uma área territorial de 1.570.000km2. O
próprio Governador Amazonino Mendes, em declarações prestadas à revista Época, reconhece a impossibilidade de o Governo do Amazonas prestar assistência necessária às populações desses Municípios
que fazem divisa com o Estado do Acre. Por essa razão, S. Exª chega a admitir a possibilidade de aceitar
a proposta do Senador Jefferson Péres de criar os
territórios do Alto Solimões, do Juruá e do Rio Negro,
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que seriam embriões de futuros Estados, a exemplo
do sucedido com o próprio Acre, transformado em
Território federal após a incorporação de terras da
Bolívia ao território nacional. O mesmo processo foi
epetido, mais tarde, com os atuais Estados de Ron dônia, do Amapá e de Roraima.
A solução mais adequada para se promover o
desenvolvimento daquelas regiões do Estado do
Amazonas, que realmente são carentes e atrasadas,
pode estar na criação desses Territórios, como proposto pelo Senador Jefferson Péres, em projeto que
tramita atualmente nesta Casa.
As distâncias entre esses mu ni cí pi os e o Esta do
ao qual pretendem incorporá-los é de dimensões
amazônicas. Alguns deles ficam distantes da divisa
do Acre, como Eirunepé e Pauni. Boca do Acre, não,
porque existe uma estrada de 108km ligando-o a Rio
Branco. Guajará, por seu turno, é próximo a Cruzeiro
do Sul, mas os demais Municípios ficam distantes.
Não será nada fácil administrar Municípios tão
complexos, totalmente diferentes das peculiaridades
dos Municípios do Estado do Acre. Fazer essa proposta, sem discuti-la com a sociedade, é um ato de
precipitação do Governador do Acre, que sequer a
discutiu com os representantes do Estado no Congresso Nacional, na Assembléia Legislativa, assim
como não ouviu as Câmaras de Vereadores e os Pre feitos municipais; não fez consultas ao Governo do
Estado do Amazonas, para saber se há concordância, nem aos Prefeitos desses Municípios que S. Exª
pretende incorporar ao território do Estado do Acre.
Sou contra a idéia, inclusive porque já tivemos
uma experiência bem recente, no litígio havido, entre
o Acre e Rondônia, pela posse das localidades de
Nova Califórnia e Extrema. Pensávamos que ambas
pertenciam ao Estado do Acre e lá fizemos vários investimentos; em nosso Governo, construímos hospita is, es co las, co lo ca mos agên ci as do ban co es ta du al,
delegacia de polícia, postos médicos, etc. Na Constitu in te de 1988, apre sen tei emen da de ter mi nan do que
se constituísse uma comissão tripartite, porque o
Estado do Amazonas entraria também como litisconsorte na questão. Então, foi aprovada a constituição
dessa comissão, para fazer o levantamento da Linha
Cunha Gomes, que separa o Acre do Amazonas e de
Rondônia.
A comissão contratou os serviços do IBGE, que
checou o traçado daquela divisória geodésica. Até
que, para surpresa nossa, o Supremo Tribunal Federal julgou a questão, reconhecendo o direito de Rondô nia so bre as duas lo ca li da des. Per de mos a pos se e
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o domínio de Extrema e Nova Califórnia, depois de lá
fazermos tantos investimentos!
Assim, quero deixar bem clara aqui a minha po sição, como Senador, ex-Governador, Deputado
Estadual, DeputadoFederal pelo Esta do do Acre: não
concordo com a proposta do Governador Jorge Viana. Considero-a precipitada e não a endosso, absolutamente.
Trata-se de uma posição isolada de S. Exª, unilateral, sem consultar ninguém. Seria a mesma situação de alguém tentar a incorporação de bens pertencentes a um vizinho ao seu próprio patrimônio, sem
ao me nos con sul tá-lo. Então, eu acho uma co i sa to tal mente descabida, que não encontra respaldo na própria Constituição Federal, porque teria de haver plebiscito em todos os municípios dos Estados do Ama zonas e do Acre, para saber se concordam ou não
com essa decisão.
Portanto, quero aqui deixar fixada a minha posição a res pe i to des se mo men to so pro ble ma, que pode
gerar uma situação bastante desagradável e desconfortável entre os governos do Estado do Acre e do
Estado do Amazonas.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Concedo a palavra ao Senador Roberto Requião.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora dor.) –
Sr. Presidente, o país amanhece hoje perplexo com
as re ve la ções da re vis ta IstoÉ. Alguns hi pó cri tas, cí nicos e cép ti cos se ma ni fes tam. Os cí ni cos de fen dem a
instituição e proclamam aos quatro ventos a barbaridade que é o Senado viver o momento que vive, viver
a re ve la ção de ver da des, vi ver a pers pec ti va de in vestigação aprofundada sobre fatos recentes da vida pú blica brasileira. Os cínicos, com o pretexto de defender a instituição, na verdade, estão propondo a consagração absoluta do cinismo, ou seja, a moral, a
conduta séria é apenas para o povo, é apenas para a
ple be, é ape nas para os hu mil des, en quan to os po de rosos do momento, os príncipes do regime, da sociedade e da economia estão, segundo eles ou para
eles, acima do bem e do mal.
Céptico sou eu. E o cép ti co se di fe ren cia do cí nico, porque o céptico eventualmente não acredita nas
instituições, não acredita nas coisas, mas, na verdade, o céptico se caracteriza por uma vontade enorme
de voltar a acreditar. E nós só poderemos voltar a
acreditar nas instituições brasileiras se a verdade for
restabelecida. ”Conhecerás a verdade e a verdade
vos libertará“ – é uma máxima bíblica, não é minha.
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De repente, o próprio PFL, partido de V. Exª, Sr.
Presidente, solta uma nota redigida pelo Sr. Jorge
Bor nha u sen - em ale mão, bor nha u sen quer di zer fe i to
em casa. Essa nota, certamente, não foi feita na casa
do presidente do PFL; pode ter sido re di gi da na agi tação de um free shop, onde tenta, definitivamente,
crucificar um adversário interno da política pefelista,
que é o Senador Antonio Carlos Magalhães.
O Senador Antonio Carlos Magalhães, cheio de
defeitos, contabiliza também qualidades. É um senador emo ti vo e fran co - ”Co nhe ce rás a ver da de e a ver dade vos libertará“. Se o com pro mis so da éti ca é so ci al, como diz o Pro cu ra dor Luiz Fran cis co de po is de ter
vazado as confidências feitas pelo Senador Antonio
Car los Ma ga lhães ao Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral, pela
qualidade da ebulição alcançada, o Senador Antonio
Carlos Magalhães terá prestado mais um serviço ao
país, por que le van ta um caso que já foi se pul ta do pela
maioria governista no Congresso, que é o caso do Sr.
Eduardo Jorge.
O Sr. Eduardo Jorge era secretário pessoal do
Presidente da República. Encarregado da manipulação dos fundos de campanha, segundo o ex-Ministro
da Agricultura, José Eduardo de Andrade Vieira,
ex-pre si den te do Ba me rin dus, ele te ria a cha ve do co fre do caixa dois, dos excedentes de campanha, das
contribuições feitas sem a devida contabilização. Mas
aqui, no Senado da República, as bases do governo
se mobilizaram e impediram o aprofundamento da in vestigação.
Sobra de todo esse processo, a informação do
Senador Antonio Carlos Magalhães: quebrem o sigilo
do Sr. Eduardo Jorge em 1994 e 1998 e chegarão à
verdade. E se gun do o Se na dor Anto nio Car los Ma galhães, a verdade envolve o próprio Presidente da Re pública.
Retaliações: “Vamos, agora, cortar os ministros
do Sr. Senador Antonio Carlos Magalhães”. Será que
o Pre si den te da Re pú bli ca, atra vés des sa ati tu de, não
fará a confissão de que não monta um governo pela
qualidade mas por acordos políticos e que, na verdade, os mi nis tros Wal deck Orne las e Tou ri nho es ta vam
assegurados no governo não pela contribuição que
pudessem dar ao país, mas simplesmente como moeda de troca, pagando o silêncio do Senador Antonio
Carlos Magalhães a respeito de fatos vinculados às
últimas campanhas eleitorais que eram do seu conhecimento?
Acho que o Presidente está numa sinuca, mas
os áulicos, seguindo aquele velho ditado de que ”o
saco do chefe é o corrimão do sucesso“, tentam sa-
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cralizar o Presidente da República e o PFL solta uma
nota oficial dizendo que ”o Presidente da República
está aci ma de qual quer sus pe i ta“. Já o Anto nio Car los
pode ser satanizado. As outras pessoas referidas por
ele devem ser, no mínimo, beatificadas. A santificação será feita num futuro próximo e os taumaturgos
da seriedade do governo querem viabilizar o milagre
de transformar uma situação rigorosamente explosiva, que deve ser investigada – e essa investigação é
exi gi da pela so ci e da de ci vil bra si le i ra -, atra vés de um
milagre em que todos são santos e estão acima de
quaisquer suspeitas. Não é esse o caminho.
O Ministério Público justifica o vazamento das
informações com a afirmação de que o compromisso
da ética é social. É um assunto a ser discutido, mas
lhe indago, Sr. Presidente: com que tranqüilidade V.
Exª se dirigiria, a partir de agora, a esses três procuradores de Brasília para lhes levar algumas informações que a seu ver deveriam ser investigadas e que
não lhe conviriam pessoalmente ou não conviriam à
própria investigação que fossem vazadas de forma
instantânea, dada a incontinência de um procurador?
É evidente que isso não compromete a credibilidade
do Ministério Público, mas em relação às pessoas
que possam fazer denúncias, compromete sim, em
profundidade, a confiabilidade pessoal dos procuradores.
É uma situação extremamente séria que está
sendo tratada com extrema ligeireza pelo Congresso
Nacional. Por que não se criou até agora uma comissão parlamentar de inquérito para investigar as denúncias fe i tas no ple ná rio des ta Casa pelo Sr. Anto nio
Carlos Magalhães e, em contrapartida, também uma
comissão parlamentar de inquérito para investigar as
denúncias feitas pelo Senador Jader Barbalho, que
hoje preside o Congresso Nacional? Parece que os
Senadores e o Senado da República estão dizendo à
opinião pública que nada têm a ver com isso. Têm
sim! E o desgaste da instituição é proporcional à falta
de ação e de coragem para levantar este véu de fantasia que esconde a realidade da política brasileira.
Cá entre nós: ela não é mais ou menos terrível
do que a po lí ti ca de ou tros pa í ses do Pri me i ro Mun do.
O nos so Se na do não é nem me lhor e nem pior do que
o con jun to da so ci e da de bra si le i ra, mas a de mo cra cia
é feita com informação e só se pode transformar uma
realidade se a conhecermos profundamente. Os arautos do status quo não querem a investigação e não
que rem – de ci di da men te não que rem - a re ve la ção da
verdade.
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Eu dizia outro dia que o Senador Antonio Carlos
Magalhães é psicodélico - psico de psyché, a alma
em grego; delos, um dos oráculos que revelava a ver dade; orá cu lo de De los ao lado do orá cu lo de Del fos e
ico é um su fi xo que trans for ma um subs tan ti vo em ad jetivo. Psicodélico é aquele que revela a verdade, que
revela a sua alma. Assim eu vejo Antonio Carlos Magalhães, com seus defeitos e suas qualidades, essa
coragem emotiva, esse comportamento emocional
que às vezes faz com que ele exceda suas próprias
cautelas.
Ga nha o País se es sas ques tões fo rem apro fun dadas; perde o Brasil se sobre as denúncias se estabelecer o mando do silêncio e se a vas sa la gem ab soluta de interesses pessoais e políticos, feita em casa
ou nos free shops, resolver estabelecer o silêncio e a
santificação dos responsáveis pelos escândalos.
O País es pe ra que isso seja in ves ti ga do em pro fundidade. Para o homem simples não há muita preocupação se Luiz Francisco vazou as informações por
uma visão especial que ele tenha da ética. O que importa é que as informações vazam e o País precisa
conhecer a conduta de seus políticos e a forma como
as re la ções en tre o Se na do, o Ju di ciá rio e o Exe cu ti vo
se dão.
A Senadora Heloísa Helena é atingida de passa gem por uma de nún cia de que te ria vo ta do con tra a
cas sa ção de Luís Este vão. Pes so al men te, acho que a
Senadora não deveria nem responder a esse tipo de
acusação ou de informação, porque sua conduta ao
longo de sua vida política e sua conduta no Senado
da República nos dão a certeza de que seu procedimento foi diverso. Jamais seria a Senadora Heloísa
Helena a vo tar con tra a cas sa ção de um Se na dor que
teve o comportamento hoje conhecido e comprovado
como o comportamento do Senador Luís Estevão.
A sua cassação foi, sim, oportuna; era uma reclamação do País e da sociedade. A posição da Senadora é inquestionável. E, cá entre nós, Sr. Presidente, eu, que contesto o sistema eletrônico eleitoral
do Brasil, pos so di zer a V. Exª que te nho cer te za e se gurança de que o sistema de votação do Senado Fede ral, que é ime di a ta men te de le ta do após o pro ces so
de votação, é inviolável. É tecnicamenteinviolável de vido à velo ci da de com que se dá a votação e a deletação. E se alguém tivesse quebrado esse sigilo, isso
iria relevar apenas uma coisa: a Senadora Heloísa
Helena votou com o seu Partido, com a sua consciência e votou com a cassação.
No mais, que conheça o País a verdade. A discussão filosófica agora é menos importante. O impor-
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tante é que as denúncias foram colocadas e devem
ser apuradas.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Presidência comunica ao Plenário que, em 13 de junho de
2000, foi aprovado o Requerimento nº 302, de 2000,
apresentado como conclusão do Parecer nº 538, de
2000, da Comissão de Educação, que solicita o sobrestamento do estudo do Projeto de Decreto Legislativo nº 199, de 1999, a fim de aguardar o posicionamento do Poder Judiciário sobre questões jurídicas
pertinentes ao Con tro le Aci o ná rio da Rá dio Por ta Voz
de Cianorte Ltda, do Estado do Paraná.
Neste sentido, foram expedidos, pela Presidência do Senado, os Ofícios nºs 932, 933 e 934, de
2000, respectivamente, ao Ministro de Estado das
Comunicações, ao Desembargador do Tribunal de
Justiça do Paraná e ao Juiz de Direito da Vara Cível
da Comarca de Cianorte, Estado do Paraná.
Em resposta aos referidos ofícios, foram recebidos, em 12 de junho de 2000, o Ofício nº 14, do Desembargador-Relator do Tribunal de Justiça do Paraná; em 16 de agosto de 2000, o Ofício nº 585, de
2000, do Juiz de Direito da Comarca de Cianorte,
Estado do Paraná, e, em 22 de fevereiro de 2001, o
Aviso nº 13, de 2000, do Ministro de Estado das Comunicações.
A Presidência determina a anexação dos expedi en tes ao pro ces sa do do Pro je to de De cre to Le gis lativo nº 199, de 1999, que retorna à Comissão de Edu cação.
O Sr. Edison Lobão, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência que é
ocupada pelo Sr. Nabor Júnior.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Concedo
a palavra ao nobre Senador Edison Lo bão.
S. Exª dispõe de 20 minutos para o seu pronunciamento.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Pro nun cia o
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, apesar do turbilhão de acontecimentos políticos, prefiro ater-me, neste momento, às questões de
natureza técnica, até que os fatos de outra ordem se jam melhor esclarecidos.
Desejo falar hoje, Sr. Presidente, sobre o desempenho da Agência Nacional de Energia Elétrica,
Aneel.
Quando leio críticas que ainda se fazem ao processo de privatização em nosso País, eu me indago
por que fal ta aos crí ti cos a ade qua da se re ni da de para
avaliar os resultados alcançados por uma nova políti-
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ca econômica bem sucedida em todo o mundo. O
Estado paternalista está morto e enterrado, de nada
adiantando o jus esperniandi para ressuscitar o cadá ver. Se o Esta do mo no po lis ta se fez ne ces sá rio em
alguma etapa de determinadas nações, entre as qua is o Brasil, essa época dita áurea deteriorou-se até à
exaustão, e teve de ser alterada, revertida, virada
pelo avesso para a salvação das economias.
Temos o testemunho do exemplo soviético, e
mesmo do exemplo chinês, para se constatar que até
os países do regime monopolista tiveram que se impor as políticas econômicas que antes abominavam.
Refiro-me à privatização das empresas do Estado.
É fato que no pro ces so de pri va ti za ção bra si le i ro
nem sempre as coisas correm segundo o figurino de sejado por nós, políticos, ou por parcelas da opinião
pública. Mas esses hi a tos não com pro me tem a fi lo sofia privatista, adotada por todas as Nações que buscam o desenvolvimento.
No Brasil, temos as agências reguladoras incumbidas de fiscalizarem, coordenarem e orientarem
as concessionáriasdos empreendimentos oferecidos
à licitação. Elas têm realizado um trabalho de grande
efi ciên cia, ge ral men te des co nhe ci do da opi nião pú blica em toda a sua inteireza. O Estado pode desobrigar-se do ônus de assumir o desgastante controle de
ser vi ços que não se ade quam à sua mis são de go ver nar graças a essas agências, sobre as quais pesa a
grande responsabilidade de buscar a eficiência de sejada das concessionárias sem subestimar, em nenhum momento, o interesse dos consumidores brasileiros – em nome dos quais, afinal, tudo se decide e
tudo é realizado.
Neste caso, Sr. Pre si den te, está a Agên cia Na cional de Ener gia Elé tri ca – Ane el. Sua mis são ins ti tu cional é a de “proporcionar condições favoráveis para
que o mer ca do de ener gia elé tri ca se de sen vol va com
equilíbrio entre os agentes e em benefício da sociedade.“
Com três anos de existência, tem desenvolvido
um trabalho hercúleo para cumprir sua missão. Objetivando a universalização do fornecimento de energia
pelas 64 concessionárias de distribuição de todo o
País, a Aneel busca viabilizar a ambiciosa meta do
Go ver no Fe de ral de assegurar, até o ano 2005, aces so à energia elétrica a todos os brasileiros.
Dados do IBGE mostram que, em 1996, 92,3%
das residências brasileiras eram servidas por luz elétrica, índice que subiu para 94,5% em 2000. Foram
beneficiadas centenas de cidades e localidades que
jamais tinham usufruído do benefício da energia elé-
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trica, nelas resultando inesperados surtos de desenvolvimento.
A par da sua missão fiscalizadora e de orientação técnica que assegure a qualidade dos serviços
de energia elétrica a todos os consumidores do Brasil, a Aneel também se devota ao objetivo, fundamental para o desenvolvimento nacional, de estabelecer
as condições para o aumento da oferta de energia
elétrica, a fim de suprir o crescimento de demanda
previsto para os próximos anos. Programas são desenvolvidos, que se inserem no âmbito do Plano Plurianual 2000/2003, sintonizados com as diretrizes es tabelecidas pelo Governo Federal.
No final de 1998, a capacidade instalada nacional alcançava 62,2 mil MW. O objetivo é ampliar tal
ofer ta em cer ca de 20 mil mw. Para tan to, es tão sen do
adotadas ações múltiplas. Além da ampliação da geração hi dre lé tri ca, que é a vo ca ção bra si le i ra, e da expansão da rede de transmissão, busca-se, com gran de otimismo, o aumento da participação das usinas
termelétricas a gás natural e coogeração; incentivam-se as fontes de energia renováveis (eólica, solar
etc.), ob je to, aliás, de pro je to em tra mi ta ção que apre sentei nesta Casa; programam-se a importação de
ener gia elé tri ca de pa í ses vi zi nhos e o uso ra ci o nal de
energia por meio de programas de eficiência energética e de pesquisa.
Das 23 usinas que se encontravam paralisadas
em 1994, 15 fo ram con clu í das, num to tal de 8.229 mw
e investimentos de R$11,9 bilhões, cerca de dois terços de capital privado, providenciando-se a conclusão das demais com a parceria privada.
A política da Aneel, na fiscalização, é a de exercê-la para prevenir problemas e corrigir irregularidades, sem pre aten ta para a sa tis fa ção dos con su mi do res. Analisa as falhas no abastecimento, os níveis de
tensão incorretos, os índices de qualidade fora dos
padrões estabelecidos. Em relação ao atendimento
ao consumidor, está entre outras de suas tarefas exi gir das concessionárias locais de atendimento com
estrutura física ou de pessoal adequada, cortesia no
aten di men to. Aten de com ra pi dez as re cla ma ções sobre a cobrança indevida de serviços, a demora no
atendimento de reclamações, o descumprimento de
prazos para a realização de serviços etc.
A Aneel, no ano passado, assinou 2000 convênios com o Instituto Nacional de Metrologia (Inmetro)
para aferir, por amostragem, os medidores de luz dos
consumidores, evitando com isso a ocorrência de cobranças indevidas nas contas.
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Várias punições foram impostas a concessionárias, notadamente as referentes aos ”apagões“ de
março de 1999, inclusive empresas estatais, penalizadas com multas já pagas. A principal preocupação
da Agência, porém, foi determinar às empresas envolvidas a execução de medidas que visaram modernizar e aumentar a segurança do sistema interligado.
Nesse sentido, estão sendo aplicados R$76 milhões
em 60 mil km de linhas e 265 subestações.
Dos estragos provocados por tais ”apagões“,
9.000 consumidores receberam de indenização, por
danos ocorridos em equipamentos em suas residências, R$1,5 mi lhão. Em ou tro epi só dio, usuá ri os fo ram
res sar ci dos em R$6,5 mi lhões que ha vi am pago in de vidamente à empresa, e 50 mil residências foram en qua dra das como de ba i xa ren da e pas sa ram a ter ta ri fas mais baixas.
A Aneel tem feito as conhecidas campanhas,
por intermédio de jornais, rádios e televisões, aler tando os consumidoressobre os seus direitos e elencando uma série de regras nesse sentido. Por exemplo,
os danos em equipamentos ocorridos por problemas
no fornecimento de energia deverão ser ressarcidos
pela concessionária;valorescobradosindevidamente
serão ressarcidos em dobro; a energia deve ser religada em até quatro horas no caso de corte indevido;
no caso de falta de pagamento, o consumidor deve
ser avisado por escrito com 15 dias de antecedência
sobre o corte na energia; a concessionária tem o pra zo má xi mo de 30 dias para res pon der so bre pro vi dên cia adotadas quanto a solicitações e reclamações.
Enfim, há uma série de direitos assegurados ao
consumidor, que deles começou a tomar conhecimento por meio de informações públicas divulgadas
pela Aneel.
A Aneel tem estado atenta para o atendimento
dos consumidores da áreas rurais do País. Assegura
a to dos os tra ba lha do res ru ra is, nos con tra tos de con cessão, subsídios de cerca de 50% na tarifa, subsídios que também se estendem às cooperativas de eletrificação rural. Os motores elétricos para irrigação
são favorecidos com subsídios na tarifa que chegam
a 90%.
São bastante promissoras as perspectivas para
o nosso País em termos de energia elétrica. Temos
um imenso potencial hidrológico (75%) ainda a ser
explorado, além de outras fontes que, no Brasil, encontram excepcionais condições para ser pesquisadas e aplicadas em futuras aplicações.
Surgem empreendimentos que irão acrescentar
milhares de megawatts* à nossa capacidade energé-
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ti ca. Den tre as 17 li ci ta ções para hi dre lé tri cas que se rão abertas neste ano de 2001, quero ressaltar a do
empreendimento Serra Quebrada, no qual se investirão R$3,990 bi lhões para se al can çar um po ten ci al de
1.400mw.
No Maranhão e em Tocantins, nas regiões de
Imperatriz e de Itaguatins, já se notam as esperanças
das suas populações frente ao extraordinário desenvolvimento que a realidade de Serra Quebrada propor ci o na rá à eco no mia des sas re giões. Fá cil ima gi nar
que o mesmo ocorre em todas as de ma is re giões que
se preparam para receber os benefícios que resultarão das licitações a serem feitas neste ano.
Além de tantas outras funções, cuida também a
Ane el, Sr. Pre si den te, de exi gir, nos con tra tos de con cessão, 1% de sua receita líquida anual para os programas de eficiência energética e medidas de combate ao desperdício de energia e em projetos de pes quisa e desenvolvimento. Em cinco anos, esses investimentos alcançarão R$1,5 bilhão.
Em nosso País, perde-se atualmente cerca de
15% da energia elé tri ca no ca mi nho en tre as usi nas e
as residências dos consumidores. Das pesquisas se guramente resultarão maior eficiência e melhor qualidade dos serviços aos consumidores, pois se dará
utilização mais racional da energia.
O trabalho desenvolvido pela Aneel, portanto, é
motivo de orgulho para os brasileiros, e isso deve ser
res sal ta do para me lhor di vul ga ção do que vem fa zen do – e ainda fará – esse órgão regulador.
À sua Diretoria, na pessoa do seu Diretor-Geral
José Má rio Mi ran da Abdo, re gis tro aqui meus cum pri mentos pelo trabalho que vem sendo realizado pela
Aneel. E meu estímulo para que prossiga na grave
missão institucional que lhe outorgou o País, o que
muito contribuirá para definir, em benefício do desenvol vi men to na ci o nal, o novo mo de lo elé tri co do Bra sil.
Era o que tinha a dizer.
Obrigado.
Durante o discurso do Sr. Edison Lobão, o Sr. Nabor Júnior, deixa a cadeira da
presidência que é ocupada pelo Sr. Jader
Barbalho, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Srªs e
Srs. Senadores, antes de conceder a palavra ao próximo ora dor ins cri to, de se jo co mu ni car ao Se na do Fede ral que, em face do no ti ciá rio que en vol ve a pos si bi lidade de o sistema eletrônico de votação desta Casa
ter algum tipo de vulnerabilidade, e após ouvir os
membros da Mesa, resolvi baixar os seguintes atos:
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1º – O Presidente do Senado Federal,
considerando o conteúdo das notícias e declarações publicadas na revista IstoÉ, Determina ao Sr. Primeiro-Secretário do Senado Federal que, imediatamente, instaure inquérito para investigar a possibilidade de
existência de vulnerabilidade no sistema de
votação eletrônico do plenário desta Casa
assim como eventual participação dos órgãos responsáveis pelo seu funcionamento,
supervisão e manutenção nos eventos noticiados.
2º – O Presidente do senado Federal,
considerando o conteúdo das notícias e declarações publicadas na revista IstoÉ a respeito de suposta existência de vulnerabilidade no sistema de votação eletrônico do plenário desta Casa, no uso das competências
regimentais dispostas nos incisos II e VIII do
art. 48 do Regimento Interno do Senado Federal, aprovado pela Resolução nº 93/70 e
alterado pela Resolução nº 18/89, Decide
encaminhar à Corregedoria do Senado Federal o inteiro teor das matérias jornalísticas
aqui mencionadas, para que seja observado
por esse órgão o exercício da competência
fixada pelos incisos I e IV dos arts. 2º e 5º,
ambos da Resolução nº 17/93.
3º – O Presidente Do Senado Federal ,
considerando o conteúdo das notícias e declarações publicadas na revista IstoÉ, pelo
ex-Diretor da Secretaria de Comunicação
Social do Senado Federal, Fernando César
Mesquita, que revela divulgação à imprensa
de dados relativos a sigilo bancário e telefônico, o que, em tese, constitui ilícito administrativo passível de apuração na forma da Lei
nº 8.112, de 1990, determina ao 1º Secretário do Senado Federal que instaure processo administrativo disciplinar para o esclarecimento dos fatos mencionados.
Por último, devo informar à Casa que
determinei à Diretoria-Geral que contrate
serviço de perícia técnica especializada, no
sentido de que o Senado Federal possa ter,
com a maior urgência, a informação de que
se foi possível, ou é possível, tornar vulnerável o painel eletrônico do nosso plenário. Por
outro lado, enquanto não tivermos o resultado dessa apuração, determinei à Secretaria-Geral da Mesa que mantenha lacrado o
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sistema do painel eletrônico do plenário,
portanto, as nossas votações passam a ser
promovidas pelo sistema anterior, isto é, o
sistema tradicional de cédulas. Voltaremos,
portanto, a esse sistema anterior enquanto
não estiver esclarecida, mediante perícia
técnica, a possibilidade de ser vulnerável ou
não esse sistema.
Eram essas as informações que me
cabia dar neste momento ao Plenário do
Senado Federal.
São os seguintes os Atos do Presidente do Senado Federal:

ATOS DO PRESIDENTE DO
SENADO FEDERAL
ATO DO PRESIDENTE DO
SENADO FEDERAL Nº 30, DE 2001
O Presidente do Senado Federal, con siderando o con te ú do das no tí ci as e de cla ra ções pu bli ca das
na revista IstoÉ, Determina ao Senhor Pri meiro-Secretário do Senado Federal que, imediatamente, ins taure inquérito para investigar a possibilidade de
existência de vulnerabilidade no sistema de votação
eletrônica do Plenário desta Casa assim como even tual participação dos Órgãos responsáveis pelo seu
funcionamento, supervisão e manutenção nos even tos noticiados.
Ba sí lia, 23 de fe ve re i ro de 2001. – Jader Barbalho, Presidente do Senado Federal .
ATO DO PRESIDENTE DO SENADO
FEDERAL Nº 31, DE 2001
O Presidente do Senado Federal, considerando
o conteúdo das notícias publicadas na Revista IstoÉ,
a respeito de suposta existência de vulnerabilidade
no sistema de votação eletrônica do Plenário desta
Casa, no uso das competências regimentais de que
dispõe os incisos II e VIII do artigo 48 do Regimento
Inter no do Se na do Fe de ral, apro va do pela Re so lu ção
nº 93/70 e alterado pela Resolução nº 18/89, Decide
encaminhar à Corregedoria do Senado Federal o inteiro teor das matérias jornalísticas aqui mencionadas, para que seja observada por este Órgão o exercício da competência fi xa da pe los in ci sos I e IV do ar tigo 2º e artigo 5º, ambos da Resolução nº 17/93.
Brasília, 23 de fevereiro de 2001. – Jader Barbalho, Presidente do Senado Federal.
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ATO DO PRESIDENTE DO
SENADO FEDERAL Nº 32, de 2001
O Presidente do Senado Federal, considerando o
conteúdo das notícias publicadas na Revista Istoé pelo
ex-Diretor da Secretaria de Comunicação Social do Se nado Federal, Fernando César Mesquita, que revela di vulgação à imprensa de dados relativos a sigilo bancário e telefônico, o que, em tese, constitui ilícito administrativo, passível de apuração na forma da Lei nº 8.112,
de 1990, Determina ao Primeiro Secretário do Senado
Federal que instaure processo administrativo disciplinar
para o esclarecimento dos fatos noticiados.
Brasília, 23 de fevereiro de 2001. – Jader Barbalho, Presidente do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Jader Bar ba lho) – Con cedo a pa la vra ao no bre Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL - RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srª e Srs. Senadores, eu quero
dividir o meu pronun ci a men to de hoje em dois assuntos. O primeiro é um registro, embora com certo atraso, do falecimento do Grão-Mestre-Geral do Grande
Oriente do Brasil. Passo a ler uma matéria publicada
no jornal O Esqua dro, órgão oficial do Grande Oriente do Brasil, que é a potência massônica a qual eu te nho a honra de pertencer:
O Grande Oriente do Brasil está de luto.
No final da histórica solenidade da tarde de sexta-feira, 19 de janeiro de 2001, no
Gabinete do Grão-Mestrado do Grande Oriente do Brasil, em Brasília, ocasião em que
o Grão-Mestre-Geral em exercício, Manoel
Rodrigues de Castro, entregou de volta o
Primeiro Malhete ao Grão-Mestre-Geral Titular, Francisco Murilo Pinto, que se ausentara por 90 dias, licenciado para tratamento
de saúde – o Grão-Mestre que saía e o
Grão-Mestre que reassumia abraçaram-se
fraternalmente como verdadeiros ir mãos.
Na sua reassunção ao comando do
Grande-Oriente do Brasil, o irmão Murilo garantiu que continuaria no posto até o final do
seu mandato. Mas fez a ressalva de que
tudo dependia da vontade do Grande Arquiteto do Universo, Deus.
Mas ele não quis.
Na manhã de domingo, 21, por volta
das 11h30, o soberano irmão Francisco Murilo Pinto falecia em seu apartamento na
Asa Sul, em Brasília. Durante a noite e até
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as primeiras horas da manhã de segunda-feira, 22, seu corpo foi velado no Salão
Nobre do Palácio Maçônico, onde recebeu
as manifestações de saudade de familiares,
amigos e autoridades maçônicas, inclusive
missa de corpo presente. Às 9 horas foi
acompanhado em cortejo até o Aeroporto
de Brasília, sendo trasladado para São Paulo, em vôo especial. Às 17h30, o corpo do
Desembargador Francisco Murilo Pinto foi
sepultado no Cemitério de Congonhas, no
jazigo da família, recebendo todas as honras concedidas a um chefe de Estado.
O Grão-Mestre-Geral Manoel Rodrigues de Castro decretou luto oficial por 21
dias em toda a jurisdição do Grande Oriente
do Brasil, que inclui 26 Estados. Assinou,
também, Mensagem convocando eleição
para preenchimento dos cargos, agora vagos, de Grão-Mestre-Geral e de Grão-Mestre-Geral-Adjunto, pleito que terá lugar no
plenário da AFL dentro de 60 dias.
Esse era o registro que queria fazer em homenagem ao nossosaudoso ex-Grão-Mes tre Fran cis co Mu rilo Pinto e a toda a comunidade maçônica do Brasil.
O segundo assunto que me traz à tribuna, Sr.
Presidente, é um projeto que o Ministério da Saúde,
segundo notícias veiculadas na imprensa, está tentando implantar no Brasil. Trata-se da contratação de
médicos para servirem nos Municípios do interior do
Brasil, priorizando-se, primeiramente, aqueles Municípios que não têm médicos, aqueles que têm índices
sanitários preocupantes, objetivando, assim, sanar a
imensa lacuna, embora, segundo a Organização
Mundial de Saúde, em todo o Brasil, haja mais médicos do que o recomendado pela organização. No entanto, V. Exª, Sr. Presidente, que é do Pará, o nosso
Vice-Presidente, que é do Maranhão, o Senador Nabor Júnior, que é do Estado do Acre, e este que vos
fala sabemos muito bem que esses médicos que, em
termos de Brasil, são em número mais do que suficiente, estão concentrados nos Estados do Sul, Sudeste e nas capitais. Mesmo aquele médico formado na
Amazônia, na maioria das vezes, sai de lá para servir
nos grandes centros, seja em busca de melhor opor tunidade de aperfeiçoamento, seja em busca de melhores remunerações.
Sr. Presidente, quando assumi o meu mandato,
apresentei um projeto propondo uma espécie de estágio remunerado, em que o aluno graduado na área
de saúde, Medicina, Odontologia, Farmácia, pudes-
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se, após a sua colação de grau, servir por um ano
num Município onde a correlação entre profissional e
ha bi tan te fos se igual ou in fe ri or a um para mil, que é o
mínimo recomendado pela Organização Mundial de
Saúde. Esse projeto sofreu bastante pressão, eu diria, de cor po ra ções da área de sa ú de, ter mi nan do por
não prosperar. Eu mesmo o retirei, porque eu “amar rava” que deveriam ser beneficiados os Municípios
das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que é
onde se verifica o maior déficit da presença do médico e dos demais profissionaisda área de sa ú de. Re apresentei-o, posteriormente, excluindo a menção às
Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, porque fui
convencido de que também muitos Municípios do Sul
e Sudeste não têm a presença do médico ou a tem
em quantidade insuficiente.
Essa louvável iniciativa do Ministério da Saúde
é voluntária, quer dizer, inscreve-se quem quiser. Porém, eu duvido muito que os médicos se inscreverão
para servirem na Amazônia e nos Municípios do interior do Nordeste e mesmo nos Municípios do interior
do Sul e Sudeste. Duvido muito! E falo de maneira in suspeita, porque sou médico, fui Se cre tá rio de Sa ú de
por duas vezes e sei da dificuldade de se levar um
médico para um Município do interior da Amazônia,
principalmente em se tratando de médicos formados
no Sul e no Sudeste, onde estão localizados mais de
dois terços das Faculdades de Medicina.
Por tan to, que ro lou var essa ini ci a ti va do Mi nis té rio
da Saúde, aliás, é a primeira vez que vejo uma iniciativa
voltada, efetivamente, para a saúde, porque tenho visto
o nosso Ministro falar, em rede nacional, só em remédios, remédios e remédios, dando a impressão de que a
ação de saúde seja somente a ação curativa. Se assim
fosse, o Ministério da Saúde não deveria ser Ministério
da Saúde, mas Ministério da Doença.
Precisamos, efetivamente, inverter esse quadro
e a inversão passa necessariamente pelo deslocamento do profissional de saúde para o interior. Não é
pos sí vel ver mos Mu ni cí pi os do meu Esta do onde, não
fosse a presença de médicos cubanos, peruanos e
colombianos, não contaríamos com profissionais de
sa ú de. E o que é mais es pan to so: os mé di cos bra si le i ros não que rem ir para o in te ri or e o Con se lho Fe de ral
de Medicina e os Conselhos Regionais de Medicina
têm empreendido uma luta contra a presença desses
médicos estrangeiros, porque, segundo a análise da
maioria desses Conselhos, isso representaria uma
espécie de prejuízo para o mercado de trabalho do
profissional que se forma no Bra sil.
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Falo com isenção, repito, porque pertenço à ca te go ria dos mé di cos e en ten do que pre ci sa mos en carar de frente a situação. A iniciativa do Ministério da
Sa ú de de con tra tar mé di cos para o in te ri or é lou vá vel,
torço por ela, mas a experiência mostra a dificuldade.
Entendo que devemos encontrar alguma forma de
tornar compulsório o trabalho do profissional de saúde por pelo menos um ano no interior do País, principalmente aqueles que se formam nas escolas pú blicas, custeadas, portanto, com o di nhe i ro do povo bra sileiro. Ao final do seu curso, o estudante não pode
deixar de retribuir à Nação com um ano de serviço
nos Municípios mais desassistidos do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, ou até mesmo do Sul e Sudeste.
O profissional de saúde tem que deixar de ser
urbano. Ele tem que efetivamente ir para o interior,
sentir de per to a di fi cul da de da que les ho mens que, às
vezes, têm uma mé dia de vida mu i to cur ta por que não
recebem o mínimo de educação sanitária. O Poder
Público não faz nada para inverter essa situação.
Ao concluir, quero elogiar a iniciativa da con tratação desses médicos para o interior, mas acredito
que o Governo Federal deveria estudar uma fórmula
de ampliar o curso de medicina e outros ligados à sa úde em mais um ano, a ser cumprido nas cidades do
interior, como parte da grade curricular; ou, então, realmente tornar compulsório, para o registro do diploma, o serviço durante um ano nos Municípios onde a
correlação de médicos para habitantes seja igual ou
inferior a um para mil.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce do a palavra ao Senador Antero Paes de Barros.
O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho à tribuna hoje para tratar da matéria focalizada
pela revista IstoÉ. Quero apresentar minha solidariedade a algumas pessoas citadas e solicitar algumas
providências.
É evidente que, conhecendo o Presidente Fernando Henrique Cardoso como nós do PSDB conhecemos, estamos inteiramente solidários com Sua
Excelência. O passado de Fernando Henrique, a sua
luta pela democratização do País, os momentos em
que foi obrigado pela ditadura, à qual serviu o Senador Antonio Carlos Magalhães, a viver fora do País, a
administração que faz à frente do Governo Federal
dão-lhe credibilidade e a sua história, a sua biografia
respondem a essas insinuações.
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Não ace i to que se pos sa con si de rar que o Se na dor Antonio Car los es te ja pres tan do um ser vi ço à Na ção ao fa zer o que fez. Co me ço pe las de cla ra ções em
relação ao ex-secretário Eduardo Jorge, publicadas
na revista IstoÉ:
Os dados que vocês receberam de
Eduardo Jorge estão incompletos, o que
pega o Eduardo Jorge são os sigilos bancários de 1994 e 1998. Se pegarem o Eduardo
Jorge chegam ao Presidente.
Por isso a necessidade de ser solidário ao Presidente. E daí também a constatação da falta de ética do
Senador Antonio Carlos Magalhães com o Senado da
República. Afinal foi ele, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena do res, quem pe diu a ins ta la ção da CPI do Ju di ciá rio.
O que fica demonstrado, então, é que ele sonegou in for ma ções, se é que as tem, à CPI do Ju di ciá rio.
Que ética é essa? Por que ele não revelou essas informações à CPI do Judiciário, uma CPI pedida por
ele. Que poder é esse de encaminhar à CPI apenas
os as sun tos que na que le ins tan te in te res sa vam? Não
pode existir nenhuma ética em um comportamento e
um procedimento como esse.
O caso é gra ve, é gra vís si mo. Cum pri men to V. Exª,
Sr. Presidente, pela sobriedade, pela tranqüilidade e
pela correção ao tomar a decisão de mandar investigar
o sistema eletrônico de votação do Senado. É gravíssimo o que foi de cla ra do con tra a Se na do ra He lo i sa He lena. S. Exª merece de nós a nossa solidariedade. Não é
admissível a declaração que consta da revista:
Vou dizer aqui para vocês, a Senadora
Heloisa Helena votou a favor do Luiz Estevão. Votou a pedido do Senador Renan Calheiros. Depois ela disse que não votou, xingou. Eu tenho a lista de todo mundo que votou contra e a favor do Luiz Estevão. Não
podemos falar porque o Luiz Estevão vai
tentar anular. Anistiar o Luiz Estevão!? Aí
quebra o Senado. Tem a opinião pública.
Permito-me, Sr. Presidente, fazer daqui uma ila ção: será que isso não foi com bi na do com o Luiz Este vão? Porque só há uma possibilidade de anular: seria
uma de cla ra ção como essa, que já per mi tiu, in clu si ve,
a reação do ex-Senador Luiz Estevão de que ele vai
tentar anular a votação sob alegação de que o processo estava viciado - o que, na minha opinião, não
deve ser aceito pelo Senado da República. É evidente
que aquela decisão foi uma manifestação da maioria
desta Casa, que entendeu daquela maneira. Não cabia ao Senador Antonio Carlos Magalhães fazer essas declarações ao Ministério Público e muito menos
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o di re i to de in ves ti gar as ses sões se cre tas do Se na do
da República.
Se isso não é falta de ética, Sr. Presidente, a éti ca estará definitivamente sepultada na política.
Quero também apresentar a minha solidariedade a uma pessoa com a qual tenho relacionamento
pessoal e ao lado de quem tive o or gu lho e a hon ra de
ser Constituinte, meu colega Deputado Federal pelo
Rio Grande do Sul à época, Nelson Jobim. O Ministro
Nelson Jo bim é um es tu di o so, era um ori en ta dor den tro da Constituinte, é um constitucionalista primoroso,
um dos maiores estudiosos da Constituição da Repúbli ca. E, sem ne nhu ma pro va, o Mi nis tro Nel son Jo bim
vê a sua honra maculada nas páginas da IstoÉ, em
função de uma denúncia leviana do Senador Antonio
Carlos Magalhães. Isso não é possível.
Não conheço, mas também não posso entender
que a honra da Ministra do Supremo Tribunal Federal
seja colocada da forma como foi. Ministra Ellen, a S. Exª,
a primeira mulher do Supremo, a nossa solidariedade.
A respeito dos grampos, na gravação de corrupção dos Deputados, está na cara que as vozes são
autênticas. O grampo tem valor. Não há nada mais
digno de credibilidade do que uma voz. Enquanto fui
Ministro, nunca mandei fazer esse tipo de investigação. O SNI colocava militares disfarçados de operários, vestidos com macacão, dentro da telefônica, para
fazer a escuta. Não é preciso lei. Se existe lei dizendo
que o grampo é ilegal, o Senador Antonio Carlos Ma galhães revoga essa lei.
Há também uma consideração a ser feita, Sr.
Presidente: uma das maiores conquistas da Constituição da República do Brasil, que ajudei a elaborar em
1998, é a autonomia e independência do Ministério
Pú bli co. Isso é fun da men tal. Ja ma is ace i ta ria vo tar, no
Senado, a Lei da Mor da ça. Por tan to, sou in te i ra men te
fa vo rá vel à ins ti tu i ção, mas não pos so ace i tar, Sr. Presidente, que alguém que representa o Ministério Público, que é o representante da sociedade, que deve
fa zer com que a so ci e da de te nha os seus di re i tos res guardados, utilize-se de meios ilegais de gravação
para dar informações à imprensa. Uma coisa é uma
coisa, outra coisa é outra coisa. O Ministério Público,
não como instituição, mas na pessoa de um de seus
Procuradores, não tinha o direito legal de fazer essa
gravação. O Ministério Público deveria, internamente,
fazer uma investigação – a exemplo do que o Partido
Popular Socialista, o PPS, pediu aqui, como também
o fez o Senado – a respeito dessa situação, às luzes
da ética e do decoro parlamentar. Entendo que isso
deve ser fe i to, para que se sa i ba se há fis ca is da lei ou
se, pelo fato de pertencer ao MinistérioPúblico, há al -
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guém autorizado a usar meios ilegais para obtenção
de informações.
Qu e ro, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, dizer que o Pre si den te do Se na do age cor re ta men te ao
tomar conhecimento das declarações do Sr. Fernando César Mesquita, que é um funcionário público. O
Senado precisa averiguar essa situação, para que te nhamos a tran qüi li da de e a ga ran tia de que não ha ve rá vazamento de informações na CPI. Não podemos
con vi ver com a tese de que va mos va zar in for ma ções
para a imprensa porque constrangemos a pessoa
que está sen do acu sa da e o juiz, para dar a sen ten ça.
Não é essa a fórmula correta. Não é isso que está
aprovado no texto legal.
Apresento a minha solidariedade ao Governador Siqueira Campos, do Tocantins, meu amigo pessoal, que, evidentemente, deve estar muito afetado
por essa declaração que, sem prova alguma, foi exposta à opinião pública.
As in for ma ções aqui li das no dia da ele i ção do Se nador Jader Barbalho sobre o Ministério dos Transportes tratam de providências que já estavam sendo tomadas por aquele órgão. Não há nenhuma novidade.
Ontem, Sr. Presidente,enviei um te le gra ma – eu
não poderia deixar de falar isso – ao Presidente Fernando Henrique Cardoso, solidarizando-me com Sua
Excelência e dizendo-lhe que nós, tucanos, temos or gulho da administração que faz em favor do Brasil.
Disse-lhe ainda que temos certeza absoluta da sua
hon ra dez e da sua pro bi da de e que é ne ces sá rio e ur gente que essa te nha sido a úl ti ma pu nha la da e a sua
última convivência com uma punhalada. Não é possível mais aceitá-las.
Quem leu, como li, as explicações do Senador
Antonio Carlos Magalhães, vai constatar que S. Exª
foi tratar, no Ministério Público, da Lei da Mordaça.
Que Lei da Mordaça? Foi tratar, no Ministério Público,
de medida provisória, e nada disso houve.
Apesar de não concordar com o mérito da grava ção do Pro cu ra dor Luiz Fran cis co, que é ci ta do hoje
pela jornalista Eliane Cantanhêde como tendo sido o
seu autor, posso afirmar que qualquer criança de
Mato Grosso sabe que a verdade está na publicação
da revista IstoÉ, feita com riqueza de detalhes, e não
na qui lo que o Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães dis se que foi fazer lá. Acreditar que o Senador Antonio
Carlos Magalhães não disse isso é acreditar que Papai Noel existe e que cegonha traz neném. Não dá
para acreditar nessa situação.
Vou manifestar ao Líder do Governo este meu
pensamento, que, aliás, já é público, no sentido de
que o Governo precisa posicionar-se, porque isso é
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perfeitamente legítimo. Aqui, respeitamos a Oposição. O Governo não deve ter medo sequer de ser mi no ria. Se for pre ci so, que o seja! O Go ver no não pode
ter receio de ser minoria. Respeitamos a Oposição e
temos profundo respeito pelos Partidos que fazem
opo si ção à for ma de ad mi nis trar o Bra sil, às idéi as, ao
pro gra ma do Go ver no, mas não po de mos ace i tar que
de dentro nasça a deslealdade e a ingratidão.
Aliás, ingratidão e deslealdade são a tônica da
sua carreira política, que co me çou na Ba hia, por vol ta
de 1964. Depois de ter sido beneficiado com o cargo
de prefeito biônico, S. Exª deu a primeira punhalada
em seu padrinho político, Juracy Magalhães. De lá
para cá, hou ve uma sé rie de las. Foi o po lí ti co bra si le i ro mais beneficiado com aquela longa noite de horrores e, ao perceber o seu final, apoiou Tancre do Ne ves
e vi rou Mi nis tro do Go ver no Sar ney. Teve aque le com portamento extremamente ”ético“, que todos conhecem, de con ces são de rá dio e TV na épo ca da Cons ti tuinte e, no final do Governo Sarney, apoiou o Presiden te Col lor, que era exa ta men te al guém que se co lo cava de forma hostil em relação ao Presidente Sarney. E, depois, ocorreram os fatos recentes, aqui no
Senado, que todos conhecem.
Sr. Presidente, apesar de entender que o Ministério Público precisa adotar providências em relação
ao Pro mo tor Luiz Fran cis co, es sas re ve la ções, que felizmente vieram a público, servem para demonstrar
que a bandeira da moralidade não fica bem nas mãos
do Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães, que pa re ce o Col lor
de 1989, envelhecido, quando criticou o Lula por ter
um aparelho de som do tipo três em um e, depois,
apresentou aquele comportamento que foi repudiado
pelo Congresso Nacional. Não posso entender que o
Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, com to dos es ses
comportamentos, seja o paladino da ética. Não! S.
Exª é o coveiro da ética, nunca o seu defensor dentro
do serviço público.
Gostaria, ao final, de trazer a minha solidariedade
ao Go ver no do Pre si den te Fer nan do Hen ri que e de de ixar claramente registrada a minha opinião: é preciso
que o Governo adote urgentemente, antes do carnaval,
uma decisão em que demonstre claramente à opinião
pública que não vai aceitar mais uma punhalada.
Que essa tenha sido, Sr. Presidente, a última
punhalada!
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Está
encerrada a lista de oradores.
Desejo chamar a atenção do Senado Federal
para o Item nº 1 da pauta da sessão do dia 6 de março. Trata-se do Projeto de Lei do Senado, de autoria
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do Senador Jorge Bornhausen, que modifica a Lei nº
9.096, de 1995, com a finalidade de ampliar o prazo
de filiação partidária.
Como esse tema diz respeito à reforma política,
objeto de Comissão instalada no Senado, chamo a
atenção da Casa para essa discussão.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) - Os Srs.
Senadores Carlos Patrocínio e Eduardo Siqueira
Campos enviaram discursos à Mesa para serem publicados na forma do art. 203 do Regimento Interno.
S. Exªs. serão atendidos.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ape sar de a Cons tituição Federal assegurar o direito à moradia, esse
direito ainda se encontra muito distante da realidade
em que vivemos: o Brasil convive com um dé fi cit ha bitacional enorme, histórico e crescente, havendo estimativas que variam de 5 a 15 milhões de moradias.
Não é de admirar tanta disparidade estatística,
prin ci pal men te quan do ain da não co nhe ce mos um indicador social essencial como a taxa de desemprego
real em nosso País.
De quase nada adianta estabelecer direitos e
garantias assegurados constitucionalmente se o cidadão não tem um teto, não tem um endereço e, portanto, não tem o mínimo dos mínimos para o exercício da cidadania.
Apesar de al guns es for ços re a li za dos, como a cri ação do Ban co Na ci o nal da Ha bi ta ção, na dé ca da de 60, e
outras tentativas isoladas de resolver nosso déficit habitacional, podemos afirmar que nos úl ti mos anos não tem
havido uma determinação políticafirme e de longo prazo
para a solução desse grave problema social.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, o Brasil
está deixando de aproveitar muitas vantagens sociais e
econômicas que adviriam de um maior apoio à construção de moradias, pois teríamos a redução do desemprego, principalmente naquelas faixas de trabalhadores
com baixo nível de qualificação, um maior crescimento
da economia, sem maiores pressões sobre a balança
comercial, pois a construção civil tem condições de de senvolvimento utilizando mão-de-obra, matérias-primas, insumos e equipamentos nacionais.
Não há dúvida de que o desenvolvimento da
construção civil contribui para muitas melhorias sociais, começando com o aumento da oferta de moradias e a conseqüente redução do déficit habitacional,
para maior geração de renda, de poupança, de investimentos, de tributos e outros fatores que dariam maior eficiência e produtividade à economia nacional.
A re du ção do de sem pre go e do dé fi cit ha bi ta ci onal constituem certamente os mais importantes ele-
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men tos a se rem con si de ra dos, prin ci pal men te na atual conjuntura de crise social que vivemos.
A prioridade para o social precisa começar com o
teto para o cidadão, para uma moradia digna, mesmo
que mo des ta e de ba i xo va lor, pois ela é o pon to de par tida para quase todos os demais direitos do cidadão.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, precisamos en con trar uma so lu ção para a enor me dí vi da so ci al que o Bra sil vem acu mu lan do nes ses 500 anos de
sua história.
É impossível evitar o caos social se mantivermos essa gran de dis tân cia en tre ri cos e po bres, en tre
privilegiados e excluídos.
Uma boa for ma de ame ni zar esse pas si vo so ci al
é possibilitar o acesso a uma moradia a todos os bra sileiros.
A economiabrasileira tem con di ções re a is e po tenciais de atender essa demanda, pois dispõe de to dos os fatores necessários para tanto: temos terras
abundantes, mão-de-obra abundante, recursos naturais abundantes, matérias-primas, equipamentos,
tecnologia, conhecimento, experiência e todos os demais insumos necessários à construção de moradias
populares em grande escala.
Estamos diante de uma situação em que todos
podem ganhar: governo, trabalhadores,desempregados, a indústria de construção, produtores de equipamentos e materiais de construção.
Um bom programa de construção de moradias di minui o desemprego, eleva o nível de renda das comunidadesdiretamente envolvidas,contribui para a melhoria das finanças públicas e ainda apresenta efeitos benéficos sobre outras regiões e outros setores econômicos, gerando um círculo econômico virtuoso.
Um bom programa de construção de moradias
melhora a qualidade de vida da população como um
todo, contribui para reduzir o número de excluídos,
resgatando a dignidade, o respeito e a cidadania, o
que certamente ajuda também a diminuir os bolsões
de pobreza e a violência social.
O investimento necessário para a implantação
de pro je tos na área de cons tru ção de mo ra di as é re la tivamente pequeno, em comparação com os investimentos industriais, principalmente sob a ótica da geração de empregos.
Enquan to no se tor au to mo bi lís ti co o in ves ti mento ne ces sá rio para a cri a ção de um novo pos to de tra balho pode ultrapassar 100 mil dólares, na cadeia
produtiva da indústria da construção um novo emprego requer investimento em torno de 12 mil reais.
A cadeia produtiva da indústria da construção
responde por aproximadamente 14 por cento do Pro-
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duto Interno Bruto e emprega cerca de 13 milhões de
trabalhadores, predominando mão-de-obra com baixo nível de escolaridade, o que significa um elevado
mérito social, principalmente na atual conjuntura da
eco no mia glo ba li za da, em que o tra ba lha dor não quali fi ca do é pra ti ca men te des car ta do do mer ca do de trabalho, ingressando numa nova e perversa categoria,
a dos não empregáveis.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, o Brasil
precisa urgentemente produzir novas unidades habitacionais, com custos mais baixos, para atender mais
pessoas, principalmente aquelas de menor poder
aquisitivo.
Para tanto precisamos adotar novas políticas e
pre ci sa mos não ter medo de en fren tar pre con ce i tos e
idiossincrasias, como, por exemplo, a concessão de
incentivos e subsídios ao setor da construção e ao
mutuário dos financiamentos imobiliários.
Nos Esta dos Uni dos, os ju ros dos fi nan ci a men to
imo bi liá ri os são dedutíveis na de cla ra ção de ren da de
pessoa física, o que contribui para desenvolver o setor, para motivar as pessoas a investir num bem essencial, como a casa própria, contraindo uma dívida
de longo prazo.
No Bra sil, em pas sa do não mu i to dis tan te, os ju ros de financiamento imobiliário também eram dedutíveis do imposto de renda, o que contribuía para aumentar e desenvolver a indústria da construção civil,
ge ran do pos tos de tra ba lho para ar qui te tos, en ge nheiros, eletricistas, pedreiros, encanadores, marceneiros e ajudantes não especializados.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, o Brasil
está obrigado pela Constituição a cri ar con di ções dignas de moradia para todos os seus habitantes, assim
como por compromissos internacionais assumidos,
junto às Nações Unidas, para esse mesmo fim.
De i xo aqui o meu ape lo às au to ri da des go ver namentais para que tomem as medidas necessárias ao
desenvolvimento da indústria da construção civil,
para que novas moradias possam ser colocadas à
disposição de nossa população, principalmente para
aque la par te mais ca ren te, mais ne ces si ta da e ex clu ída dos benefícios sociais e econômicos.
O Congresso Nacional certamente dará todo o
apoio necessário e aprovará todas as normas legais
necessárias para implementar um programa moderno de construção de moradias.
Muito obrigado.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, por mais
vezes tenho me referido desse tribuna ao projeto de
aproveitamento hidroelétrico do Rio-Tocantins – o
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novo Rio da Integração Nacional que, tendo suas cabeceiras no Planalto Central, atravessa o coração do
Brasil e desemboca na foz do Amazonas, fazendo a
ligação entre os dois Brasis – o do litoral e o imenso
Brasil das Amazonias.
Con tra ri a men te à con cep ção de Tu cu ruí, con cebida no regime centralizado e estatal do período militar, as seis ou sete usinas previstas para o Rio Tocantins, antes de sua junção com o Araguaia, serão usinas construídas pela iniciativa privada, marcando
uma nova filosofia de privatização, que tem demonstrado sua excelência na construção da Usina Luiz
Eduardo Magalhães, em avançadíssimo estado de
construção. Mal fazem 2 anos desde sua licitação e a
Usina deverá estar operando no segundo semestre
de 2002, um recorde no cronograma de construção
de Usinas de grande porte: pouco mais de três anos,
comparados com os 5 a 10 anos que, tradicionalmente, demora a cons tru ção de Usi nas Esta ta is. E, co in cidentemente, a preços muito menores.
Essa nova filosofia de privatização, baseada no
princípio de primeiro privatizar, para depois investir –
com recursos da iniciativa privada, contrariamente à
política em voga de primeiro investir recursos pú blicos para depois privatizar, está demonstrando seu
acerto no Tocantins, especialmente em seu projeto
energético.
Enquanto dezenas de pequenas usinas serão
construídas dentro do projeto Luz no Campo, a consór cio INVESTCO, que cons trói a Usi na Luiz Edu ar do
Magalhães no Lajeado, apresentou na semana passada às comunidades das cidades de Peixe e Paranã
os Re la tó ri os de Impacto Ambi en tal (EIA-RIMA), re ferentes à construção da segunda Hidroelétrica do Rio
Tocantins, no Estado do Tocantins, a ser construída
na cidade de Peixe, a montante do lago formado pela
hidroelétrica do Lajeado. A construção da represa do
Lajeadopermitirá, com al gu mas obras com ple men tares, a navegação do Rio Tocantins num trecho de
quase 200 Km, desde Lajeado até quase a fronteira
do Estado de Goiás, ao sul. As demais Usinas serão
construídas a juzante da Usina do Lajeado, dentro do
mesmo princípio de uso múltiplo de suas barragens,
até a junção do Tocantins com o Araguaia. Construídas essas usinas será completamente viabilizada a
via fluvial do Tocantins desde o sul a juzante da Serra
da Mesa, até Tucuruí, ao norte, viabilizando integralmente a hidrovia Tocantins, com prevalescência de
utilização desse rio, um rio geologicamente muito
mais consolidado que o Araguaia e, portanto, menos
sujeito a impactos ambientais negativos.
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Em fun ção des sas pers pec ti vas, re ves te-se de espe ci al im por tân cia e ur gên cia, a cons tru ção das eclu sas
da barragem de Tucuruí, para que o sistema possa ter
sua via de navegação viabilizada até os portos da Foz
do Amazonas: Barcarena ou Porto do Conde.
A preocupação sobre as questões ambientais
em projeto de tal envergadura, Sr. Presidente, nobres
Se na do res, re ve la-se no fato de que, an tes mes mo de
licitadas as usinas, os Relatórios de Impacto Ambiental estão sendo avaliados e discutidos pelas empresas interessadas com as cidades e as populações
que irão ser afetadas pelos projetos. É o que ocorre,
nesta semana, com a discussão dos EIA-RIMA referentes à Usina do Peixe, cuja licitação, espera-se,
deve ocorrer durante o mês de março.
Além do consórcio Investco, espera-se que outras
empresas ou consórcios de empresas se apresentem
para cons tru ção da obra, que será me nor do que La je a do, cuja ca pa ci da de de pro du ção de ener gia é da or dem
de 1 milhão de KW. A Usina do Peixe deverá produzir
cerca de 50% da produção do Lajeado.
Ao trazer ao conhecimento e ao debate desta
Casa assunto de tal importância, que transcende a
discussão e os interesses do meu Estado para alcançar dimensão nacional, quero congratular-me com a
INVESTCO, seu Presidente, Dr. Queiroz e seu
Vice-Presidente Executivo, Dr. João Carlos Rella,
pela responsabilidade e eficácia com que vêm se de sempenhando dessa tarefa pioneira de demonstrar o
acerto da política alternativa de privatizar para atrair
investimentos; quero congratular-me também com o
Governo do Tocantins por sua decisão corajosa e
competente de articular junto aos poderes públicos e
aos órgãos de financiamento nacionais e internacionais a viabilização desse grande projeto; igualmente
ao Governo Fernando Henrique Cardoso, através do
Ministério de Minas e Energia e da ANEEL – Agência
Nacional de Energia Elétrica, comandada pelo Dr.
José Mário Abdo, pela rápida compreensão, apoio e
promoção das medidas necessárias à sua implantação e, en fim, aos re pre sen tan tes da ini ci a ti va pri va da,
em quem repousa a nossa confiança na construção
de um novo Brasil, soberano, forte e integrado em si
mesmo e no mundo globalizado.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) - Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos, lembrando às Srªs. e aos Srs. Senadores
que constará da sessão deliberativa ordinária a realizar-se no próximo dia 6 de março, terça-feira, às 14
horas e 30 minutos, a seguinte
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O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Está
encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 10 horas e
50 minutos.)
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Ata da 3ª sessão deliberativa ordinária
realizada em 20 de fevereiro de 2001

PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS À
CÂMARA DOS DEPUTADOS

(Publicada no DSF de 21 de fevereiro de 2001)

De iniciativa do Senado Federal
12
Decisâo Terminativa
12
De iniciativa da Câmara dos Deputados
1
Decisão de Plenário
1
Total
13
Projeto de Lei do Senado nº 27, de 1999, de
autoria do Senador Bernardo Cabral, que altera os
arts. 338, 340, 342 e 344 da Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916 (Código Civil), referentes a investigação de paternidade.
(Decisão Termi na ti va da Co mis são de Cons ti tu ição, Justiça e Cidadania)
Sessão: 20-2-2001
Projeto de Lei do Senado nº 101, de 1999, de
autoria da Senadora Emilia Fernandes, que dispõe
sobre a obrigatoriedadede manutenção de prontuários médicos e seu acesso por pacientes.
(Decisão Terminativa da Comissão de Assuntos
Sociais)
Sessão: 20-2-2001
Projeto de Lei do Senado nº 319, de 1999, de
autoria do Senador Edison Lobão, que acrescenta
dis po si ti vo à Lei nº 3.268, de 30 de setembro de 1957,
que dispõe sobre os conselhos de medicina e dá outras providências.
(Decisão Terminativa da Comissão de Assuntos
Sociais)
Sessão: 20-2-2001
Projeto de Lei do Senado nº 379, de 1999, de
autoria do Senador Arlindo Porto, que altera os arts.
15 e 17 do Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de
1966, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Seguros Privados, regula as operações de seguros e resseguros e dá outras providências.
(Decisão Terminativa da Comissão de Assuntos
Econômicos)
Sessão: 20-2-2001
Projeto de Lei do Senado nº 454, de 1999, de
autoria do Senador Osmar Dias, que revoga a alínea
d do inciso XII do art. 9º da Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996, que institui o Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte —
SIMPLES, contra as pessoas jurídicas dedicadas ao
ramo da publicidade e propaganda.
(Decisão Terminativa da Comissão de Assuntos
Econômicos)

RETIFICAÇÕES
Na página 01473, na ementa do Requerimento
nº 25, de 2001, autoria do Senador Antonio Carlos
Magalhães,
Onde se lê:
“So li ci ta in for ma ções ao Exce len tís si mo Se nhor
Procurador-Geral da República sobre andamento da
Ação Civil Pública nº 200034.00.014 838/1, em tramitação na 2ª Vara Federal contra JADER
FONTENELLE BARBALHO e outros.”
Leia-se:
“So li ci ta in for ma ções ao Exce len tís si mo Se nhor
Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social da República sobre a Ação Civil Pública nº
200034.00.014 838/1, em trainitação na 2ª Vara Federal contra JADER FONTENELLE BARBALHO e
outros.”
Na página 01484, na ementa do Requerimento
nº 34, de 2001, autoria do Senador Antonio Carlos
Magalhães,
Onde se lê:
“So li ci ta in for ma ções ao Exce len tís si mo Se nhor
Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social sobre Ação Civil Pública nº 200034.00.014 838/1,
em tramitação na 2ª Vara Federal contra JADER
FONTENELLE BARBALHO e outros.”
Leia-se:
“So li ci ta in for ma cões ao Exce len tís si mo Se nhor
Procurador-Geral da República sobre o andamento
de Ação Ci vil Pú bli ca nº 200034.00.014 838/1, em tra mitação na 2ª Vara Federal contra JADER
FONTENELLE BARBALHO e outros.”
––––––––––––––

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Resenha das matérias apreciadas durante a
3ª Sessão Legislativa Ordinária
51ª Legislatura
(16 a 28 de fevereiro de 2001)
SECRETARIA-GERAL DA MESA
SUBSECRETARIA DE COORDENAÇAO
LEGISLATIVA DO SENADO FEDERAL
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Sessão: 20-2-2001
Projeto de Lei do Senado nº 460, de 1999, de
autoria do Senador
Arlin do Por to, que al te ra o art. 20 do De cre to-Lei
nº 73, de 21 de no vem bro de 1966, que dis põe so bre o
Sistema Nacional de Seguros Privados, regula as
ope ra ções de se gu ros e res se gu ros e dá ou tras pro vi dências, para incluir entre os seguros obrigatórios o
seguro de garantia das obrigações das administradoras de consórcios.
(decisão terminativa da Comissão de Assuntos
Econômicos)
Sessão: 20-2-2001
Projeto de Lei do Senado nº 601, de 1999, de
autoria do Senador Luiz Pontes, que dispõe sobre
isenção de custos na emissão do CPF para desempregados e cidadãos de baixa renda.
(decisão terminativa da Comissão de Assuntos
Econômicos)
Sessão: 20-2-2001
Projeto de Lei do Senado nº 617, de 1999, de
au to ria do Se na dor Pa u lo Har tung, que al te ra o caput
do art. 2º do Decreto-Lei nº 9.760, de 5 de setembro
de 1946, atualizando o conceito de terrenos de marinha.
(decisão terminativa da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)
Sessão: 20-2-2001
Projeto de Lei do Senado nº 119, de 2000, de
au to ria do Se na dor Ro me ro Jucá, que de no mi na “Ro dovia Francisco Gouveia Leite”, trecho da BR-21O.
(decisão terminativa da Comissão de Educação)
Sessão: 20-2-2001
Projeto de Lei do Senado nº 170, de 2000, de
au to ria do Se na dor Ra mez Te bet, que al te ra dis po si tivo da Lei nº 7.116, de 29 de agosto de 1983, para tor nar gratuita a emissão de carteira de identidade no
caso que menciona.
(decisão terminativa da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)
Sessão: 20-2-2001
Projeto de Lei do Senado nº 183, de 2000, de
autoria da Senadora Marina Silva, que altera o art.
164 da Consolidação das Leis do Trabalho para dispor sobre a nova composição das Comissões Internas de Pre ven ção de Aci den te _ CIPA e dá ou tras pro vidências.
(decisão terminativa da Comissão de Assuntos
Sociais)
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Sessão: 20-2-2001
Projeto de Lei do Senado nº 261, de 2000, de
au to ria do Se na dor Agne lo Alves, que de no mi na “Vi a du to Tram po lim da Vi tó ria” o vi a du to lo ca li za do no entroncamento das rodovias BR-l01 e BR-304 (B), no
Município de Parnamirim, no Estado do Rio Grande
do Norte.
(decisão terminativa da Comissão de Educação)
Sessão: 20-2-2001
Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 26, de 2000 (nº 1.910/99, na Casa de origem), que altera dispositivo da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e
Bases da Educação Nacional.
Sessão: 21-2-2001
PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS À
PROMULGAÇÃO
De iniciativa da Câmara dos Deputados
10
Total
10
Projeto de Decreto Legislativo nº 120, de
2000 (nº 337/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza o Movimento Comunitário
pela Ci da da nia a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são comunitária na cidade de Manaus, Estado do Amazonas.
Sessão: 20-2-2001
Projeto de Decreto Legislativo nº 148, de
2000 (nº 336/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Beneficiente
Senhora Santana a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Cansanção, Estado da Bahia.
Sessão: 20-2-2001
Projeto de Decreto Legislativo nº 172, de
2000 (nº 356/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária
dos Trabalhadores de Boa Saúde a executar serviço
de radiodifusão co mu ni tá ria na ci da de de Boa Sa ú de,
Estado do Rio Grande do Norte.
Sessão: 20-2-2001
Projeto de Decreto Legislativo nº 150, de
2000 (nº 339/99, na Câmara dos Deputados), que
apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção das Do nas de
Casa de Matozinhos a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Matozinhos, Estado de
Minas Gerais.
Sessão: 21-2-2001
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Projeto de Decreto Legislativo nº 154, de
2000 (nº 357/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária
San ta Rita a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu nitária na cidade de Santa Rita de Cássia, Estado da
Bahia.
Sessão: 21-2-2001
Projeto de Decreto Legislativo nº 176, de
2000 (nº 382/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária
Solidariedade e Desenvolvimento de Arcos a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Arcos, Estado de Minas Gerais.
Sessão: 21-2-2001
Projeto de Decreto Legislativo nº 155, de
2000 (nº 360/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Cultural e de
Comunicação Comunitária de Carambeí a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ca rambeí, Estado do Paraná.
Sessão: 22-2-2001
Projeto de Decreto Legislativo nº 179, de
2000 (nº 378/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Beneficiente
e Cultural Comunitária de Car mo do Pa ra na í ba a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Carmo do Paranaíba, Estado de Minas Gerais.
Sessão: 22-2-2001
Projeto de Decreto Legislativo nº 207, de
2000 (nº 436/2000, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação de Amigos e
Moradores de Brasnorte _ AAMB a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Brasnorte,
Estado de Mato Grosso.
Sessão: 22-2-2001
Projeto de Decreto Legislativo nº 188, de
2000 (nº 379/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária
de Desenvolvimento Artístico, Cultural, informativo e
Social de Comodoro-MT a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Comodoro, Estado
de Mato Grosso.
Sessão: 22-2-2001
MENSAGEM RELATIVA A ESCOLHA DE CHEFE
DE MISSÃO DIPLOMÁTICA
De iniciativa do Presidente da República
2
Total
2
Mensagem nº 243, de 2000 (nº 1.809, de 2000,
na origem), pela qual o Presidente da República sub -
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mete à deliberação do Senado a escolha do Senhor
Oto Agripino Maia, Ministro de Primeira Classe do
Quadro Permanente da Carreira de Diplomata, para
cumulativamente com a função de Embaixador do
Brasil junto à Santa Sé, exercer a de Embaixador do
Brasil junto à Ordem Soberana Militar e Hospitalar de
São João de Jerusalém, de Rodes e de Malta.
Sessão: 21-2-2001
Mensagem nº 244, de 2000 (nº 1.810, de 2000,
na origem), pela qual o Presidente da República sub mete à deliberação do Senado a escolha do Senhor
Luiz Antonio Jardim Gagliardi, Ministro de Primeira
Classe do Quadro Permanente da Carreira de Diplomata, para cumulativamente com a função de Embaixador do Brasil junto ao Reino da Noruega, exercer a
de Embaixador do Brasil junto à República da Islândia.
Sessão: 21-2-2001
MATERIA RETIRADA PELO AUTOR
De iniciativa do Senado Federal
1
Total
1
Projeto de Lei do Senado nº 95 de 2000, de
autoria do Senador Romeu Tuma, que dispõe sobre a
identificação de munições para armas de fogo portáte is, a fim de per mi tir o con tro le do seu des ti no, e de fi ne o crime de desaparecimento, extravio ou consumo
não au to ri za do de ar mas e mu ni ções sob res pon sa bilidade da administração pública.(Retirado nos termos
do Requerimento nº 605, de 2000)
Sessão: 20-2-2001
MATÉRIA REJEITADA E ENCAMINHADA AO
ARQUIVO
De iniciativa do Senado Federal.
1
Total .
1
Projeto de Lei do Senado nº 11, de 2000, de
au to ria da Se na do ra Lu zia To le do, que al te ra o in ci so I
do art. 473 da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943.(Decisão terminativa da Comissão de Assuntos
Sociais)
Sessão: 20-2-2001
REQUERIMENTO DE CRIAÇÃO DE CPI
De i niciativa do Senado Federal.
1
Total
1
Requerimento nº 22, de 2001, de autoria do
Senador Mozarildo Cavalcanti, que solicita a criação
de Comissão Parlamentar de Inquérito, composta de
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11 membros titulares e de 7 suplentes, obedecido o
princípio da proporcionalidade partidária, para apurar, no prazo de 180 dias, as denúncias veiculadas a
respeito da atuação irregular de organizações
não-governamentais ONGs.
Sessão: 19-2-2001

Câmara dos Deputados
· Por decisão terminativa
· Por decisão de Plenário
Projetos aprovados e enviados à promulgação
· Concessões de telecomunicações
Escolha de Chefe de Missão Diplomática

859

13
12
1
10
10
2

OUTRAS DELIBERAÇÕES
De iniciativa do Senado Federal
4
Total
4
Requerimento nº 23, de 2001, do Senador
FrancelinoPereira e ou tros, so li ci tan do que a Hora do
Expediente da sessão do dia 2 de agosto de 2001,
quin ta-feira, às 10 ho ras, seja des ti na da à co me mo ra ção do centenário de nascimento de Pedro Aleixo.
Sessão: 20-2-2001
Requerimento nº 45, de 2001, da Senadora
Emilia Fernandes e outros Senhores Senadores, solicitando a realização de Sessão Especial Conjunta do
Congresso Nacional, no dia 7 de março próximo, às
10 horas, para comemoração do Dia Internacional da
Mulher.
Sessão: 20-2-2001
Requerimento nº 46, de 2001, do Senador Ge ral do Cân di do, so li ci tan do ho me na gens de pe sar pelo
falecimento do Sr. José Domingos Cardoso, ocorrido
em 21-2-2001, na cidade do Rio de Janeiro.
Sessão: 21-2-2001
Requerimento nº 48, de 2001, do Senador Lúcio Alcântara, solicitando votos de congratulações a
Suas Eminências Reverendíssimas Dom Geraldo
Majella Agnelo, Arcebispo de Salvador, e Dom Cláudio Hum mes, Arce bis po de São Pa u lo, ten do em vis ta
suas nomeações para Cardeais pelo Papa João Paulo II.
Sessão: 21-2-2001
SESSÕES PLENÁRIAS REALIZADAS PELO
SENADO FEDERAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 51ª LEGISLATURA
(de 16 a 28 de fevereiro de 2001)
Deliberativas ordinárias
3
Não deliberativas
2
Total
5
SUMÁRIO DAS MATÉRIAS APRECIADAS PELO
SENADO FEDERAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 51ª LEGISLATURA
(16 a 28 de fevereiro de 2001)
MATÉRIAS APROVADAS
Projetos aprovados e enviados à

25

MATÉRIAS ENVIADAS AO ARQUIVO
2
Matérias rejeitadas e encaminhadas ao arquivo 1
· Por decisão terminativa
1
Matéria retirada pelo autor
1
TOTAL DE MATÉRIAS APRECIADAS
27
Requerimento de Criação de CPI Deferidos

1

SUMÁRIO CONSOLIDADO NO
PERÍODO DE 29 DE JANEIRO A
28 DE FEVEREIRO DE 2001
SESSÕES PLENÁRIAS REALIZADAS PELO
SENADO FEDERAL
Deliberativas ordinárias
Não deliberativas
Total

5
8
13

MATÉRIAS APROVADAS 29
Projetos aprovados e enviados à
Câmara dos Deputados
·Por decisão terminativa
·Por decisão de Plenári
Projetos aprovados e enviados à promulgação
·Concessões de telecomunicações
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
Convocação de Ministros de Estado

15
12
3
10
10
2
2

MATÉRIAS ENVIADAS AO ARQUIVO
Matérias rejeitadas e encaminhadas ao arquivo
·Por decisão terminativa
Matérias retiradas pelos autores
TOTAL De Matérias Apreciadas
Requerimentos de Criação de Cpi Deferidos

3
1
1
2
32
1
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ATAS DA 1ª À 6ª SESSÃO DA 3ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 51ª LEGISLATURA DE 16
DE FEVEREIRO A 23 DE FEVEREIRO DE 2001

V.25 Nº 02

2

ALBERTO SILVA
Proposta de construção de oito penitenciárias independentes e
contínuas em substituição ao complexo do Carandiru.

755

ÁLVARO DIAS
Parecer n.º 20, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo n.º 227, de 2000 (n.º 484/2000, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Rádio Tupi
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas curtas na
cidade de Curitiba, Estado do Paraná.

366

Projeto de Lei do Senado n.º 1, de 2001, que altera a redação do
inciso II do § 3º do art. 6º da Lei n.º 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, para
considerar como descontinuidade do serviço a interrupção do fornecimento
de água, energia elétrica e telefonia.

377

AMIR LANDO
Projeto de Lei do Senado n.º 4, de 2001, que altera o valor do
salário mínimo a partir de 1º de abril de 2001.

384

ANTERO PAES DE BARROS
Regozijo pelo anúncio da liberação de recursos governamentais
destinados à rodovia BR-163 e pelo lançamento do Programa
Telecomunidade.

663

Solidariedade ao Presidente Fernando Henrique Cardoso e ao
Governador do Estado de Goiás, Siqueira Campos, em relação às
denúncias publicadas pela revista Isto É.

851

ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Cobrança de providências do Ministério Público, do Poder
Executivo e da Presidência do Congresso Nacional para apuração de
denúncias de corrupção veiculadas pela imprensa brasileira.

452

Encaminhamento à Mesa de diversos requerimentos de
informação a Ministros de Estado, no sentido de esclarecer supostas
irregularidades em diversos órgãos (Requerimentos nºs 24 a 37, de 2001).

452

Considerações sobre o pronunciamento do Senador Renan
Calheiros.

627

ANTONIO CARLOS VALADARES
Premência na apreciação da proposta de emenda constitucional
que regulamenta o uso de medidas provisórias pelo Poder Executivo, em

3

tramitação na Câmara dos Deputados.

779

Requerimento n.º 50, de 2001, solicitando ao Ministro de Estado
das Comunicações as informações que menciona.

797

ARLINDO PORTO
Agradecimento pelo apoio recebido dos senadores
acreditaram na sua candidatura à Presidência do Senado Federal.

que
761

ARTUR DA TÁVOLA
Parecer n.º 13, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo n.º 161, de 2000 (n.º 319/99, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Rádio Globo
S.A., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda curta na
cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

361

Parecer n.º 14, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo n.º 162, de 2000 (n.º 320/99, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio
Globo Eldorado Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro.

362

Parecer n.º 27, de 2001, da Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional, sobre o Processo Diverso n.º 39, de 1999, que institui o
Grupo Parlamentar Canadá-Brasil e dá outras providências.

401

BELLO PARGA
Parecer n.º 11, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo n.º 143, de 2000 (n.º 324/99, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio
Difusora de Penápolis Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Penápolis, Estado de São Paulo.

359

Parecer n.º 18, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo n.º 213, de 2000 (n.º 198/99, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Rádio FM 2000
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Manacapuru, Estado do Amazonas.

365

BERNARDO CABRAL
Projeto de Lei do Senado n.º 5, de 2001, que altera o art. 3º da Lei
n.º 4.069-A, de 12 de junho de 1962, a fim de imprimir nova denominação
à Universidade do Amazonas.
Justificativas à apresentação de projeto de lei de autoria de S.
Ex.ª que modifica o nome da Universidade do Amazonas para incluir o

385

4

termo ”Federal“.

406

Preocupação com a baixa qualidade da formação dos estudantes
dos cursos de Direito no Brasil.

446

Defesa do fortalecimento do Poder Legislativo e de suas
prerrogativas.

794

CARLOS PATROCÍNIO
Parabenizando o Governo Federal pela regulamentação da venda
dos medicamentos genéricos.

670

Destaque do apoio da União Européia à atuação brasileira no
combate e tratamento da Aids, inclusive com a produção, em território
nacional, de medicamentos outrora importados.

795

Necessidade de uma política eficiente para a redução do déficit
habitacional do País.

853

CASILDO MALDANER
Registro do lançamento do livro No Contestado, de autoria do
jornalista Paulo Ramos Derengoski.

809

EDISON LOBÃO
Agradecimentos, em nome da Mesa, às felicitações dirigidas pelos
Senadores Lúdio Coelho e Nabor Júnior.

393

Parecer n.º 28, de 2001 – Comissão Diretora, que dá redação final
do Projeto de Decreto Legislativo n.º 120, de 2000.

649

Parecer n.º 29, de 2001 – Comissão Diretora, que dá redação final
do Projeto de Decreto Legislativo n.º 148, de 2000.

652

Parecer n.º 30, de 2001 – Comissão Diretora, que dá redação final
do Projeto de Decreto Legislativo n.º 172, de 2000.

654

Considerações sobre a importância e o desempenho da Agência
Nacional de Energia Elétrica e o processo de privatização do setor elétrico.

846

EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS
Parecer n.º 22, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo n.º 231, de 2000 (n.º 205/99, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão ao Sistema de
Comunicação AM Produções e Eventos Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Alvarães,
Estado do Amazonas.

368

5

Considerações sobre o processo de globalização, ressaltando o
caso do embargo canadense à carne bovina brasileira.

399

Comentários sobre as declarações do Presidente Fernando
Henrique Cardoso a respeito da polarização entre as propostas de Davos e
o Fórum Mundial Social de Porto Alegre.

399

Elogios à atuação do senador Antonio Carlos Magalhães na
Presidência do Senado, no último biênio e saudação ao Senador Jader
Barbalho pela assunção à Presidência da Casa.

434

Reivindicação de políticas governamentais eficazes no combate à
violência, que visem a prevenção de rebeliões nos presídios.

671

Destaque da política energética adotada no Estado do Tocantins,
que permite a construção e exploração de usinas hidroelétricas pela
iniciativa privada, resguardado o interesse público.

725

Considerações sobre a disputa da linha divisória entre os Estados
de Tocantins e Bahia.

836

Satisfação com o êxito do programa de privatização do setor
elétrico no Estado do Tocantins.

854

EDUARDO SUPLICY
Relato da visita feita ao presídio do Carandiru, e das negociações
feitas para o fim da rebelião.

753

Transcurso, no último dia 19, dos oitenta anos de fundação do
jornal Folha de S.Paulo.

814

Comentários às informações recebidas do Ministro da Fazenda
acerca dos detentores dos títulos da dívida pública brasileira.

814

Solicitação de direito de resposta ao SBT, pela divulgação
equivocada da intervenção de S. Ex.ª no episódio da rebelião na Casa de
Detenção de São Paulo.

814

EMÍLIA FERNANDES
Requerimento n.º 45, de 2001, solicitando a realização de Sessão
Especial Conjunta do Congresso Nacional, no dia 7 de março próximo, às
10 horas, para comemoração do Dia Internacional da Mulher.

637

Requerimento nº 47, de 2001, solicitando a dispensa de
publicação do Parecer, para imediata discussão e vatação final da
Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº26, de 2000
(nº1910/99, na Casa de origem), que altera dispositivo da Lei
nº9394, de 20 de Dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e
bases da Educação nacional. Sen Emilia Fernandes

752

6

FRANCELINO PEREIRA
Parecer n.º 8, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo n.º 83, de 2000 (n.º 269/99, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Prefeitura Municipal de
Capinópolis a executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Capinópolis, Estado de Minas Gerais.
Parecer n.º 9, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo n.º 112, de 2000 (n.º 298/99, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Fundação
Nossa Senhora da Abadia, para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais.

358

Parecer n.º 10, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo n.º 130, de 2000 (n.º 246/99, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio
Emboabas de Minas Gerais S.A., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade de São João Del Rei, Estado de
Minas Gerais.

359

Parecer n.º 12, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo n.º 144, de 2000 (n.º 325/99, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Rádio
Sociedade Muriaé Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Muriaé, Estado de Minas Gerais.

360

Parecer n.º 16, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo n.º 178, de 2000 (n.º 372/99, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária
Conceiçuense de Radiodifusão a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Conceição de Ipanema, Estado de Minas Gerais.

363

Parecer n.º 17, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo n.º 194, de 2000 (n.º 446/2000, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária
Cultural e Artística de Pratinha a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Pratinha, Estado de Minas Gerais.

364

Requerimento n.º 23, de 2001, solicitando que a Hora do
Expediente da sessão do dia 2 de agosto de 2001, quinta-feira, às 10:00
horas, seja destinada à comemoração do centenário de nascimento de
Pedro Aleixo.

444

Defesa da inclusão do Estado de Minas Gerais no Programa de
Urbanização de Favelas, implantado com recursos do Fundo de Combate
à Pobreza.

664

GERALDO ALTHOFF
Parecer n.º 19, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo n.º 224, de 2000 (n.º 479/2000, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Timbó
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência

357
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modulada na cidade de Timbó, Estado de Santa Catarina.

365

GERALDO CÂNDIDO
Requerimento n.º 46, de 2001, solicitando homenagens de pesar
pelo falecimento do Sr. José Domingos Cardoso, ocorrido hoje, na cidade
do Rio de Janeiro.
Posicionamento contrário à concessão de urgência ao Projeto de
Lei n.º 3.524, de 2000, que regulamenta a organização das Forças
Armadas, qualificando os órgãos e entidades do Ministério da Defesa
como Centros de Prestação de Serviços.

738

837

HELOÍSA HELENA
Projeto de Resolução n.º 4, de 2001, que altera o art. 88 do
Regimento Interno do Senado Federal, e o art. 5º da Resolução n.º 46, de
1993.

376

Cobrança da efetivação das propostas do Plano de Segurança
Nacional para prevenção da violência no País.

409

Requerimento n.º 44, de 2001, solicitando a convocação do
Ministro de Estado da Justiça para prestar, perante o Plenário, as
informações que menciona.

629

Requerimento n.º 49, de 2001, solicitando que seja constituída
uma Comissão de cinco senadores, com o objetivo de realizar diligências
na região de fronteira do Brasil com a Colômbia, observando as condições
de segurança da população brasileira, em face do Plano Colômbia,
patrocinado pelos Estados Unidos da América, que poderá trazer riscos à
população e graves problemas ecológicos na região.

796

Leitura do Sermão do Bom Ladrão, de autoria do Padre Antônio
Vieira, em comparação à atual realidade política brasileira.

826

Comentários à matéria veiculada na revista Isto É, edição
antecipada para hoje, sobre sua atuação no episódio da cassação do exSenador Luís Estevão.

835

IRIS REZENDE
Parecer n.º 15, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo n.º 170, de 2000 (n.º 350/99, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Fênix
Rádio FM Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Ipameri, Estado de Goiás.
Parecer n.º 23, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo n.º 233, de 2000 (n.º 449/2000, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação de
Comunicação e Cultura de Montes Claros de Goiás a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Montes Claros de Goiás, Estado de

362
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Goiás.

369

JADER BARBALHO
Agradecimentos ao Senador Eduardo Siqueira Campos pelo
pronunciamento de saudação a S. Ex.ª na Presidência do Senado.

437

Resposta ao pronunciamento do Senador Jefferson Péres.

437

Deferimento dos requerimentos de informações encaminhados à
Mesa pelos Senadores Renan Calheiros e Antonio Carlos Magalhães ad
referendum da Mesa.

627

Parecer nº 34, de 2001, da Comissão de Relações Exteriores,
sobre a indicação do Sr. Oto Agripino Maia.

748

Parecer nº 35, de 2001, da Comissão de Relações Exteriores,
sobre a indicação do Sr. Luiz Antônio Jardim Gagliardi.

750

Leitura do Ofício n.º 122, de 2001, do Presidente do Senado
Federal, solicitando ao Presidente da Câmara dos Deputados que seja
viabilizada a instalação, ainda este ano, do Conselho de Comunicação
Social previsto no art. 224 da Constituição Federal, que encontra-se em
discussão naquela Casa.

796

JEFFERSON PÉRES
Apelo ao Presidente do Senado Federal para articular com o
Poder Executivo a implantação imediata do Plano Nacional de Segurança
Pública, em decorrência dos últimos acontecimentos nos presídios em São
Paulo.

437

Anúncio do encaminhamento, pela liderança do PDT na Câmara
dos Deputados, de solicitação ao Poder Executivo para que seja cumprido
o inciso X, do artigo 37 da Constituição Federal, que determina a revisão
anual dos vencimentos dos servidores públicos.

726

Necessidade de atualização da tabela de descontos do Imposto
de Renda.

726

JOÃO ALBERTO SOUZA
Análise da escalada da violência e das rebeliões nos presídios do
Estado de São Paulo.

765

Projeto de Lei do Senado n.º 11, de 2001, que altera a Lei n.º
7.210, de 11 de julho de 1984, que institui a Lei de Execução Penal.

771

JONAS PINHEIRO
Expectativa quanto à divulgação do relatório dos técnicos do
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Canadá, Estados Unidos e México referente às condições sanitárias do
gado bovino brasileiro.

764

JOSÉ EDUARDO DUTRA
Apelo para criação de CPI Mista destinada a apurar internamente
as denúncias de irregularidades envolvendo parlamentares.

627

Encaminhamento à Mesa e justificativas ao Requerimento n.º 51,
de 2001, subscrito por S. Ex.ª e a Sr.ª Heloísa Helena, solicitando a quebra
do sigilo bancário do ex-Secretário-Geral da Presidência da República,
Eduardo Jorge, e outras pessoas que relaciona.

801

JOSÉ FOGAÇA
Parecer n.º 25, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo n.º 185, de 2000 (n.º 44/99, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Rede Popular
de Comunicações Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.

371

JOSÉ ROBERTO ARRUDA
Projeto de Resolução n.º 3, de 2001, que institui o Prêmio João
Calmon a ser conferido pelo Senado Federal a todo Prefeito que garantir
toda criança na escola e dá outras providências.

375

Satisfação com a informatização das escolas com recursos do
Fundo de Universalização das Telecomunicações – FUST.

756

JUVÊNCIO DA FONSECA
Requerimento n.º 18 , de 2001, solicitando a tramitação conjunta
dos Projetos de Lei do Senado nºs 664 e 688, de 1999, por versarem sobre
a mesma matéria.

387

Satisfação com os avanços na área de biotecnologia alcançados
por cientistas brasileiros.

718

Elogios ao Governo Federal pela edição da Medida Provisória n.º
2.137, que regulamenta as atividades da Comissão Técnica Nacional de
Biossegurança – CTNBio.

718

Critérios discriminatórios adotados pelo Governo de Mato Grosso
do Sul para o ingresso no serviço público estadual.

776

LAURO CAMPOS
Projeto de Lei do Senado n.º 6, de 2001, que acrescenta
parágrafo ao art. 3º da Consolidação da Leis do Trabalho – CLT, aprovada
pelo Decreto-Lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor sobre a
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exigência discriminatória de diploma de curso superior na contratação de
empregados e dá outras providências.

633

LÚCIO ALCÂNTARA
Projeto de Resolução n.º 2, de 2001, que altera o art. 2º e revoga
o art. 3º da Resolução do Senado Federal n.º 66, de 1996, que dispõe
sobre o depósito legal das publicações de que trata.

374

Requerimento n.º 15, de 2001, solicitando a tramitação conjunta
dos Projetos de Lei do Senado nºs 353, de 1999, e 252, de 2000, por
versarem sobre o mesmo assunto.

386

Requerimento n.º 16, de 2001, solicitando a tramitação conjunta
dos Projetos de Lei do Senado nºs 545, 582, 595, 665 e 681, de 1999, por
versarem sobre o mesmo assunto.

386

Requerimento n.º 19, de 2001, solicitando a retirada, em caráter
definitivo, do Requerimento n.º 590, de 2000, que dispõe sobre o Projeto
de Lei do Senado n.º 608, de 1999, de sua autoria.

387

Satisfação com a implementação de programas de pesquisa e
conhecimento tecnológico, destacando a importância da descentralização
dos investimentos para o desenvolvimento do País.

723

Requerimento n.º 48, de 2001, solicitando votos de
congratulações a Suas Eminências Reverendíssimas Dom Geraldo Majella
Agnelo, Arcebispo de Salvador, e Dom Cláudio Hummes, Arcebispo de
São Paulo, tendo em vista suas nomeações para Cardeais pelo Papa João
Paulo II.

754

LÚDIO COELHO
Importância do equilíbrio entre os Poderes Legislativo e Executivo.

392

Expectativa da sociedade quanto à apreciação das reformas
tributária, política e do Judiciário.

392

Votos de pleno êxito às Mesas Diretoras da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal.

392

MARIA DO CARMO ALVES
Projeto de Lei do Senado n.º 7, de 2001, que altera o art. 69 da
Lei n.º 9.099, de 1995, que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e
Criminais e dá outras providências.

728

Registro da assinatura de contrato entre a Petrobras e a
Universidade Federal de Sergipe, para dar continuidade ao Plano de
Consolidação do Museu de Arqueologia de Xingó.

767
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MARINA SILVA
Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado n.º 179, de
1996 (n.º 3.162/97, naquela Casa), que dispõe sobre o registro geral de
recém-nascidos e dá outras providências.

013

MARLUCE PINTO
Alerta para possibilidade de ocorrência de incêndios de graves
proporções na região amazônica, provocados por queimadas.

811

MAURO MIRANDA
Necessidade de contenção da explosão demográfica nas regiões
metropolitanas através da implementação de uma política urbana federal,
que restabeleça a qualidade mínima de vida nas grandes cidades
brasileiras.

758

Equívoco de alguns governadores de Estado ao proibir a
comercialização dos produtos originários do amianto crisolito, causando
prejuízos ao município goiano de Minaçu, cuja economia é baseada na
extração daquela matéria-prima.

772

MOZARILDO CAVALCANTI
Parecer n.º 21, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo n.º 230, de 2000 (n.º 199/99, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão ao Sistema de
Comunicação AM Produções e Eventos Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Coari, Estado
do Amazonas.

367

Projeto de Lei do Senado n.º 2, de 2001, que estabelece as
condições para o funcionamento das organizações não-governamentais,
nacionais e estrangeiras.

380

Projeto de Lei do Senado n.º 3, de 2001, que altera a Lei n.º
9.807, de 13 de julho de 1999, que estabelece normas para organização e
a manutenção de programas especiais de proteção a vítimas e a
testemunhas ameaçadas, institui o Programa Federal de Assistência a
Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas e dispõe sobre a proteção de
acusados ou condenados que tenham voluntariamente prestado efetiva
colaboração à investigação policial e ao processo criminal.

380

Considerações à apresentação de requerimento que solicita a
criação de CPI, destinada a investigar denúncias veiculadas a respeito da
atuação irregular de ONGs na região amazônica.

407

Requerimento n.º 22, de 2001, solicitando a criação de Comissão
Parlamentar de Inquérito, composta de 11 membros titulares e de 7
suplentes, obedecido o princípio da proporcionalidade partidária, para
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apurar, no prazo de 180 dias, as denúncias veiculadas a respeito da
atuação irregular de organizações não-governamentais – ONGs.

438

Parecer n.º 37, de 2001 – Comissão Diretora, que dá redação final
do Projeto de Decreto Legislativo n.º 155, de 2000.

798

Parecer n.º 38, de 2001 – Comissão Diretora, que dá redação final
do Projeto de Decreto Legislativo n.º 179, de 2000.
Parecer n.º 39, de 2001 – Comissão Diretora, que dá redação final
do Projeto de Decreto Legislativo n.º 207, de 2000.

799
800

Parecer n.º 40, de 2001 – Comissão Diretora, que dá redação final
do Projeto de Decreto Legislativo n.º 188, de 2000.

801

Homenagem de pesar pelo falecimento do Grão-Mestre-Geral do
Grande Oriente do Brasil, o Sr. Francisco Murilo Pinto.

849

Defesa de celeridade na tramitação de projeto de lei de autoria de
S. Ex.ª, que regulamenta o estágio remunerado para os recém-formados
em medicina em municípios com proporção menor que um médico por mil
habitantes.

849

NABOR JÚNIOR
Saudação aos membros da nova Mesa Diretora do Senado
Federal.

393
Apoio à votação das reformas tributária, política e do Judiciário.

393

Apelo ao Presidente Fernando Henrique Cardoso para liberação
dos recursos orçamentários oriundos de emendas das bancadas
parlamentares.

393

Comentários sobre matéria veiculada na revista Época, edição do
dia 12 do corrente, sob o título “A partilha da Amazônia”.

840

NEY SUASSUNA
Parecer n.º 7, de 2001, da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, sobre a Proposta de Emenda à Constituição n.º 57, de 1995,
que altera dispositivos constitucionais relativos aos limites máximos de
idade para nomeação de magistrados de tribunais e para a aposentadoria
compulsória do servidor público em geral, tramitando em conjunto com a
Proposta de Emenda à Constituição n.º 63, de 1999, tendo como primeiro
signatário o Senador Ramez Tebet, que dá nova redação ao inciso II e à
alínea b do inciso III do § 1º do art. 40 da Constituição Federal, nos termos
do Requerimento n.º 386, de 2000.

355

Análise sobre o aumento da violência e a superlotação nos
presídios brasileiros.

450

OSMAR DIAS
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Parecer n.º 24, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo n.º 98, de 1995 (n.º 35/95, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio
Cidade de Cascavel Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Cascavel, Estado do Paraná.

370

Preocupação com os constantes vazamentos de óleo envolvendo
a Petrobras.

793

PAULO HARTUNG
Sugestão de inclusão dos projetos de reformas sócio-econômicas
na agenda do Congresso Nacional para o ano de 2001.

657

Questionamento ao critério de escolha das cidades do Rio de
Janeiro, São Paulo e Salvador para receber investimentos destinados à
urbanização de favelas, uma vez que o problema assola todas as regiões
metropolitanas.

715

Requerimento n.º 52, de 2001, solicitando ao Ministro de Estado
do Trabalho as informações que menciona.

839

PAULO SOUTO
Argumentação em prol da discussão prévia, pelo Senado Federal,
de projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados, que institui as
diretrizes nacionais para uma política de saneamento básico.

727

PEDRO SIMON
Requerimento n.º 17, de 2001, solicitando a tramitação conjunta
das Propostas de Emenda à Constituição nºs 29, de 1999, e 39, de 2000.

386

RAMEZ TEBET
Anúncio da liberação de recursos destinados à implementação de
projeto de desenvolvimento da região do pantanal Mato-grossense.

666

Transcrição da documentação recebida da Procuradoria-Geral da
República, referente à solicitação da Mesa e do Conselho de Ética do
Senado Federal sobre os Senadores Antonio Carlos Magalhães e Jader
Barbalho.

782

RENAN CALHEIROS
Justificativas a requerimentos de autoria de S. Ex.ª solicitando
informações a autoridades sobre denúncias de irregularidades em diversos
órgãos públicos. (Requerimentos nºs 38 a 43, de 2001).

522
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Resposta ao Senador Antonio Carlos Magalhães.

627

RICARDO SANTOS
Parecer n.º 26, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo n.º 201, de 2000 (n.º 421/2000, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão da Fundação
Nossa Senhora da Penha do Espírito Santo, para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Vitória, Estado
do Espírito Santo.

372

Análise das tarifas telefônicas visando uma correção das
distorções e uma conseqüente universalização dos serviços.

404

Contrariedade pela majoração das taxas cobradas sobre os
imóveis localizados em terrenos de marinha no Estado do Espírito Santo.

716

ROBERTO FREIRE
Defesa do licenciamento ou exoneração de Ministros acusados de
atos ilícitos no Ministério ou nos órgãos a eles subordinados.

657

Necessidade de apuração da denúncia feita pelo jornal O Estado
de S.Paulo, edição de 19 do corrente, segundo a qual houve fraude na
eleição para prefeito na cidade de Cajamar – SP.

809

ROBERTO REQUIÃO
Requerimento n.º 20, de 2001, solicitando o desapensamento do
Projeto de Resolução n.º 57, de 2000, de sua autoria, do Projeto de
Resolução n.º 81, de 1999, de forma a retornar sua tramitação própria.

387

Análise da política do Governo Federal e do Estado do Paraná
para o setor automotivo.

831

Comentários às declarações do presidente da Volkswagen do
Brasil, publicadas no jornal Gazeta do Paraná.

831

Solidariedade ao Senador Antonio Carlos Magalhães na defesa da
apuração dos fatos envolvendo o ex-Secretário-Geral da Presidência da
República, Eduardo Jorge, conforme matéria publicada na revista Isto É,
edição antecipada desta semana.

844

ROBERTO SATURNINO
Defesa do fortalecimento da FINEP – Financiadora de Estudos e
Projetos, em contraposição à iniciativa do Governo Federal em criar o
Centro de Gestão Estratégica para alocar os recursos do Fundo Nacional
de Tecnologia.
Projeto de Lei do Senado n.º 9, de 2001 – Complementar, que

721
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altera a Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000, concedendo
prazo para o enquadramento de municípios no limite de despesa de
pessoal, nas hipóteses em que especifica.

730

Projeto de Lei do Senado n.º 10, de 2001 – Complementar, que
altera a Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000, estabelecendo
limites para o comprometimento da receita municipal no pagamento da
dívida consolidada.

736

ROMEU TUMA
Requerimento n.º 21, de 2001, solicitando voto de aplauso ao
jornal Folha de S.Paulo pelo transcurso do octogésimo aniversário de sua
fundação.

396

RONALDO CUNHA LIMA
Parecer n.º 31, de 2001 – Comissão Diretora, que dá redação final
do Projeto de Decreto Legislativo n.º 150, de 2000.

746

Parecer n.º 32, de 2001 – Comissão Diretora, que dá redação final
do Projeto de Decreto Legislativo n.º 154, de 2000.

747

Parecer n.º 33, de 2001 – Comissão Diretora, que dá redação final
do Projeto de Decreto Legislativo n.º 176, de 2000.

748

Parecer nº 36, de 2001 – Comissão Diretora, que dá redação final
da Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 26, de 2000.

752

SEBASTIÃO ROCHA
Apelo ao Ministro das Relações Exteriores para que interceda
junto à Embaixada dos Estados Unidos da América, no sentido de obter
visto de entrada naquele país para o prefeito de Camburiú, Sr. Leonel
Pavan.

835

SÉRGIO MACHADO
Análise do Sistema Penitenciário brasileiro.

767

TIÃO VIANA
Protestos à VARIG pelo tratamento discriminatório às cidades da
região norte, atendidas por aquela empresa.

662

VALMIR AMARAL
Projeto de Lei do Senado n.º 8, de 2001, que proíbe a utilização
de catraca eletrônica em ônibus urbanos.

729
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Justificativa à apresentação do Projeto de Lei do Senado n.º 8, de
2001, que limita a implantação de catracas eletrônicas para arrecadação
tarifária no transporte urbano de passageiros.

805

WELLINGTON ROBERTO
Considerações sobre os fóruns internacionais de discussão dos
problemas econômicos oriundos do processo de globalização.

669

