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serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Bom
Jesus, Estado dó P i a u í . . . . . . .. :
..
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Projeto de Decreto Legislativo na 339. de 2002
(na 1.429/2001, na Câmara dos Deputados), quc aprova
o ato que autoriza a Fundação Obra Assistencial para
Integração Social da Comunidade a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de São Vicente,
Estado do Rio Grande do Norte
.
Projeto de Decreto Legislativo na 340. de 2002
(na 1.456/200 I, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que autoriza a Associação de Desenvolvimento
Comunitário do Morro do Chapéu do Piauí 
ADECOM, a executar serviço de radiodifusão comuni
tária na cidade de Morro do Chapéu do Piauí, Estado do
Piauí.
.
Projeto de Decreto Legislativo na 341. de 2002
(n° 1.463/200 I, na Câmara dos Deputados). que
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária
de Radiodifusão Sousense - ACRS, a executar servi
ço de radiodifusão comunitária na cidade de Sousa,
Estado da Paraíba
..
Projeto de Decreto Legislativo n° 342. dc 2002
(nO 1.465/200 I, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que autoriza a Associação de Recuperação. Con
servação e Preservação da Bacia do Rio Pardo a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ribas
do Rio Pardo, Estado de Mato Grosso do Sul. ......
Projeto de Decreto Legislativo na 344, de 2002
(nO 1.469/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o alo
que autoriza a Associação Comunitária de Radiodifusão Cul
tural e Educativa a executar serviço de radiodifusão comuni
tária na cidade de Guarda Mor, Estado de Minas Gerais........
Projeto de Decreto Legislativo na 345, de 2002
(na 1.472/200 I, na Câmara dos Deputados). que
aprova o ato que autoriza a Associação Cultural e
C::~portiva de São Bento a executar serviço de radio
difusão comunitária na cidade de São Bento. ESlado
do Maranhão
..
Projeto de Decreto :"'egislativo na 346, de 2002
(n° 1.473/200 I, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que autoriza a Associação dos Moradores do Bair
ro Rosário a executar serviço de radiodifusão comunitá
ria na cidade de Nazareno, Estado de Minas Gerais
Projeto de Decreto Legislativo n° 347. de 2002
(na 1.474/2001, na Câmara dos Deputados), que aprov~
o ato que autoriza a Associação dos Amigos da Cultura
do Brejo das Almas a executar serviço de radiodifusãà
comunitária na cidade de Francisco Sá, Estado de \ Ilnas
Gerais
.
Projeto de Decreto Legislativo n° 348. de 2002
(na 1.480/2001, na Câmara dos Deputados), que apfllva
o ato que outorga permissão à Rede Fartai de Comuni
cações LIda. para explorar serviço de radiodifusão sono
ra em freqüência modulada na cidade de Cedro. Estado
do Ceará
.
Projeto de Decreto Legislativo nO 349, de 2(102
(na 1.476/200 I, na Câmara dos Deputados), que aprl'va
o ato que outorga permissão à Rádio FM de lporá Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em rrc
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quencla modulada na cidade de Canápolis, Estado de
Minas Gerais
.
Projeto de Decreto Legislativo nO 350, de 2002
(na 1.121/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que outorga permissão à RBN - Rede Brasil Norte
de Comunicaçào LIda. para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada na cidade de Dia
nópolis, Estado do Tocantins
.
Projeto de Decreto Legislativo nO 351, de 2002
(na 1.124/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que outorga permissão à Lucena e Castro LIda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada na cidade de Chapadinha, Estado do
Maranhão.
.
..
Projeto de Decreto Legislativo nO 352, de 2002
(na 1.126/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que autoriza a Associação dos Amigos da Cultura
de Colinas a executar serviço de radiodifusão comunitá
ria na cidade de Colinas, Estado do Maranhão
..
Projeto de Decreto Legislativo na 353, de 2002
(n° 964 /2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que autoriza a Fundação Cultural e Comunitária Rio
Novo a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Paulino Neves, Estado do Maranhão
..
Projeto de Decreto Legislativo n° 354, de 2002
(na 1.031/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que autoriza a Associação Comunitária do Desen
volvimento Social de Igaporã a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de 19aporã, Estado
da Bahia
:
.
Projeto de Decreto Legislativo n° 355, de 2002
(na 1.240/200 I, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que renova a concessão da Fundação Dom Joa
quim para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda tropical na cidade de Tefê, Estado do Amazonas ....
Projeto de Decreto Legislativo na 356, de 2002
(n° 1.503/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que autoriza o SERVIR  Serviço de Promoção do
Menor a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Januária, Estado de Minas Gerais
.
Projeto de Decreto Legislativo na 357, de 2002
(nO 1.475/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que autoriza o Conselho de Desenvolvimento
Comunitário de Fontoura Xavier - CONDEFOX, a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Fontoura Xavier, Estado do Rio Grande do Sul. .........
Projeto de Decreto Legislativo n° 358, de 2002
(nO 1.423/200 I, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que autoriza a Associação Cultural Rádio Comuni
tária de AjuricabalRS, a executar serviço de radiodifu
são comunitária na cidade de Ajuricaba, Estado do Rio
Grande do Sul.
..
Projeto de Decreto Legislativo n° 359, de 2002
(nO 1.409/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que autoriza a Fundação Luís Ribeiro da Silva a
executar serviço de radiodifusào comunitária na cidade
de Monsenhor Gil, Estado do Piauí.
.
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Projeto de Decreto Legislativo n° 360, de 2002
(nO 1.390/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que autoriza a Associação Comunitária de Radio
difusão de Recreio para o Desenvolvimento Artístico e
Cultural a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Recreio, Estado de Minas Gerais
.
Projeto de Decreto Legislativo n° 361, de 2002
(nO 1.151/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que autoriza a Comunidade de Jesus a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Bom
Sucesso, Estado de Minas Gerais
.
Projeto de Decreto Legislativo n° 362, de 2002
(nO 633/2000, na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que autoriza a Associação de Desenvolvimento Co
munitário de Dias Coelho a executar serviço de radiodi
fusão comunitária na cidade de Dias Coelho - Morro do
Chapéu, Estado da Bahia
.
Projeto de Decreto Legislativo n° 363, de 2002
(n° 878/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que autoriza a Associação de Mães de Pirapemas a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Pirapemas, Estado do Maranhão
.
Projeto de Decreto Legislativo n° 364, de 2002
(n° 946/2001, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que autoriza a Associação Comunitária Bar
ra-Cordense a executar serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Barra do Corda, Estado do
Maranhão.
.
.
Projeto de Decreto Legislativo nO 365, de 2002
(nO 1.18112001, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Difuso
ra de Piracicaba SI A, para explorar serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada na cidade de Piraci
.
caba, Estado de São Paulo
Projeto de Decreto Legislativo n° 366, de 2002
(n° 1.253/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que outorga permissão à Rádio Regional Centro
Norte Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqÜência modulada na cidade de Lucas do Rio
Verde, Estado de Mato Grosso
.
Projeto de Decreto Legislativo nO 367, de 2002
(n° 1.284/2001, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária
de Radiodifusão de Ribeirão a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Ribeirão,
Estado de Pernambuco
.
Projeto de Decreto Legislativo n° 368, de 2002
(n° 1.304 /2001, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que autoriza a Associação Comunitária do Bairro
São José a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Carpina, Estado de Pernambuco
.
Projeto de Decreto Legislativo n° 369, de 2002
(nO 1.291/200 I, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que autoriza a Associação Beneficente de Ouricuri
- ABO. a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Ouricuri, Estado de Pernambuco
.
Projeto de Decreto Legislativo n° 370, de 2002
(n° 1.3081200 I, na Câmara dos Deputados), que aprova
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o ato que autoriza a Associação Cultural Rádio Buíque
FM a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Buíque, Estado de Pernambuco
.
Projeto de Decreto Legislativo nO 371, de 2002
(n° 1.322/200 I, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que autoriza o Conselho de Desenvolvimento da
Comunidade PULC de São Gonçalo do Sapucaí a exe
cutar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
São Gonçalo do Sapucaí, Estado de Minas Gerais
.
Projeto de Decreto Legislativo nO 372, de 2002
(n° \ .330/200 I, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que autoriza a Fundação de Ação Cultural, Educa
cional e Social de Panambi (FACESP), a executar servi
ço de radiodifusão comunitária na cidade de Panambi,
Estado do Rio Grande do Sul.
'
..
Projeto de Decreto Legislativo nO 373, de 2002
(n° 1.342/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que outorga permissão à Rádio Tiradentes Lida.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada na cidade de Iranduba, Estado do
Amazonas
,
.
Projeto de Decreto Legislativo nO 374, de 2002
(nO 1.369 1200 I, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que autoriza a Associação Comunitária Artística e
Cultural de Anamã -ACAMÃ, a executar serviço de ra
diodifusão comunitária na cidade de Anamã, Estado do
Amazonas
_
_
.
Projeto de Decreto Legislativo nO 375, de 2002
(nO 1.375/2001, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que outorga concessão à Pantanal Som e Ima
gem Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sono
ra em onda média na cidade de Cáceres, Estado de
Mato Grosso
.
Projeto de Decreto Legislativo n° 376, de 2002
(nO 1.378/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que autoriza a Associação Radiodifusão Comuni
tária a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de União, Estado do Piauí.
..
Projeto de Decreto Legislativo n° 377, de 2002
(nO 1.386/200 I, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que autoriza a Associação Comunitária de
Desenvolvimento Artístico e Cultural de Pedro Go
mes - ACOPE, a executar serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Pedro Gomes, Estado de Mato
Grosso do Sul
..
Projeto de Decreto Legislativo nO 378, de 2002
(nO 1.586/2001, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga concessão à TV Primavera
de Criciúma Ltda. para explorar serviço de radiodi
fusão de sons e imagens na cidade de Criciúma,
Estado de Santa Catarina
..
Projeto de Decreto Legislativo nO 343, dc 2002
(nO 1.466/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que autoriza a Associação Comunitária de Desen
volvimento Artistico e Cultural de Caracol a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Cara
col, Estado de Mato Grosso do Sul.
.
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PROJETO DE LEI DA CÀMARA

Projeto de Lei .da Câmara n° 79, de 2002 (nO

3I

3.250/2000, na Casa de origem), que dispõe sobre a jor
nada de trabalho dos ocupantes de cargos da Categoria
Funcional de Odontólogo da Administração Pública Fe
deral di~ autárquica e fundacionaL
.
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Rc:qucrimcnto n° 459, de 2002, solicitando à Procu

rlIdoria Pwlamentar tomar providências a seu cargo;previs
tu nos incisos I e II do ~ 3° do mesmo artigo, visando à
JlR*lÇIo da imagem e da honra do Senador João Alberto de
Souza, atingidas pelas matérias Klinger, wn nome que liga
cbs CICindaIos, pjllicada no jornal Correio Braziliense ,de
BraIlia-DF, em 26 de junho de 2002, p. 12, e Escândalo de
SInto André-MP pede prisão de sobrinho do Senador João

2

Pág.
Alberto, publicada no sítio do Jornal Pequeno, de São
Luís-MA, na Internet, na mesma data. Seno Francisco
Escórcio
.
Requerimento nO 460, de 2002, de autoria do Se
nador Ramez Tebet, solicitando voto de pesar pelo fale
cimento do Sr. Francisco Cândido Xavier. Aprovado,
após usar da palavra o autor, tendo a Presidência se as
sociado à homenagem. Seno Ramez TebeL
.
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SOJA
Comentários à proposta da organização não-go
vernamental Focus on Sabbatical, de origem canaden
se-americana, em remunerar os plantadores brasileiros
de soja que deixarem de plantar, visando o aUIl,ento do
preço do produto no mercado internacionaL Seno Jonas
Pinheiro
.
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Ata da 98ª Sessão Não Deliberativa,
em 1º de julho de 2002
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
Presidência dos Srs. Ramez Tebet e Valmir Amaral
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Havendo
número regimental, declaro aberta a sessão.

nhan do as informações em res posta ao Re que ri mento nº 190, de 2002, do Senador João Alber to
de Souza.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Valmir
Amaral, procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:

As informações referentes ao Requerimento nº 202, de 2002, foram encaminhadas, em cópia, ao Requerente e o processado arquivado.
As informações referentes ao Requerimento nº 190, de 2002, encontram-se à disposição do Requerente, na Secretaria-Geral
da Mesa.

EXPEDIENTE
AVISO

OFÍCIOS

DO MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA

DO PRIMEIRO SECRETÁRIO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Nº 359/2002, de 25 do corrente, encaminhando
as informações em resposta ao Requerimento nº 166,
de 2002, do Senador Maguito Vilela.

As informações foram encaminhadas,
em cópia, ao Requerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.

Nº 497/2002, de 25 de junho último, comunicando a aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 188,
de 2001 (nº 5.912/2001, naquela Casa), de autoria do
Senador Pedro Simon, que assegura a instalação de
Municípios criados por Lei Estadual.

OFÍCIOS
DE MINISTROS DE ESTADO
Nº 138/2002, de 20 de junho último, do Mi nis tro de Estado do De senvolvimento Agrário, en cami nhando as informações em resposta ao Requeri mento nº 202, de 2002, do Senador Edu ardo Su plicy; e
Nº 354/2002, de 25 de ju nho último, do Mi nis tro de Esta do da Integração Na cional, en ca mi -

(Projeto
25-6-2002)

enviado

à

sanção

em

Nº 499/2002, de 27 de junho último, comunicando o arquivamento do Projeto de Lei do Senado
nº 77, de 2001 (nº 6.168/2002, naquela Casa), de
autoria do Senador Romeu Tuma, que denomina
“Aeroporto Internacional de São Paulo/Congonhas –
Comandante Omar Fontana” o atual Aeroporto Internacional de São Paulo/Congonhas.
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PARECER Nº 80/2001
Referência: Processo nº 53000.007226/98
Interessada: Fundação Educativa Salesiana Padre Cícero
Outorga de serviço de radiodifusão.
Ementa: Independe de edital a outorga para ser viço de radiodifusão com fins exclusivamente educati vos.
– Atendimento das exigências estabelecidas no
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão e na Por taria Interministerial nº 651/99.
Conclusão: Pelo deferimento
I – Os Fatos
A Fundação Educativa Salesiana Padre Cícero,
com sede na cidade do Juazeiro do Norte, Estado do
Ceará, requer lhe seja outorgada permissão para
executar o serviço de radiodifusão sonora em fre qüência modulada, com fins exclusivamente educati vos, naquela cidade, mediante a utilização do canal
285 E, previsto no Plano Básico de Distribuição de
Canais do referido serviço.
2. Trata-se de fundação de direito privado, sem
fins lucrativos, com autonomia patrimonial, adminis trativa e financeira, cujo objetivo principal é promover,
mediante concessão ou permissão, programas infor mativos, culturais e recreativos por rádio e outros mei os de comunicação.
3. Para atender aos requisitos estabelecidos
pela legislação de radiodifusão, a entidade apresen tou toda a documentação pertinente.
4. A escritura pública com o estatuto da entidade
encontra-se devidamente matriculada no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no livro “A” sob o nº 248, aos
6 dias do mês de outubro de 1998, na cidade de Juazeiro do Norte, Ceará, atendendo a todos os requisi tos dispostos no Código Civil Brasileiro e na legisla ção específica de radiodifusão.
5. O cargo de Diretor-Presidente, que terá man dato de cinco anos, de acordo com o art. 10 do Estatuto da Fundação, está ocupado pelo Sr. Ailté Pereira de
Alencar, cabendo a ele a representação ativa e passi va da Fundação nos atos de sua administração.
6. Estão previstos também os cargos de Diretor
Administrativo, ocupado pelo Sr. Carlos de Albuquer que Santos e de Diretor Financeiro, ocupado pelo Sr.
Cícero Leonardo Martins dos Santos.
II – Do Mérito
7. A outorga de permissão, concessão e autori zação para executar serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens está admitida na Constituição
Federal (art. 21, inciso XII, alínea a).

Julho de 2002

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 ou torga para execução de Serviços de Radiodifusão com fins exclusivamente educativos.”
10. A documentação instrutória concernente à
entidade e aos seus diretores está em ordem. A en tidade encaminhou a declaração prevista na Portaria
interministerial nº 651, de 15 de abril de 1999, publicada no DOU de 19 de abril de 1999.
11. O deferimento da outorga pretendida não
implicará descumprimento dos limites fixados pelo
Decreto-Lei nº 236/67, quanto aos diretores, conforme declarações firmadas por eles e juntadas às fls.
49, 50 e 51 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 enviados ao
Diretor do Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão para o prosseguimento.
Posteriormente à decisão da outorga, o processo deverá ser encaminhado ao Congresso Nacional,
onde o ato de outorga será apreciado conforme dis põe a Constituição Federal (art. 223).
É o parecer sub censura.
Brasília, 19 abril de 2001. – Fernando Sampaio
Netto, Assessor Jurídico.
De acordo. À consideração do Sr. Diretor do Departamento de Outorga de Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 19 de abril de 2001. – Napoleão Valadares, Coordenador-Geral de Outorga.
À consideração do Sr. Secretário de Serviços de
Radiodifusão.
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Brasília, 20 de abril de 2001. – Antônio Carlos
Tardeli, Diretor do Departamento de Outorga de Serviços de Radiodifusão.
Encaminhe-se os autos à douta Consultoria Ju rídica, para prosseguimento.
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Brasília, 20 de abril de 2001. – Paulo Menicucci, Secretário de Serviços de Radiodifusão.

(À Comissão de Educação.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 332, DE 2002
(Nº 1.577/2001, na Câmara dos Deputados)
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ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
DÉCIO PEREIRA DE MATOS, brasileiro, casa do, administrador de empresas, residente e domici liado em São Paulo, capital, na Rua Bela Cintra,
2032, apartamento 81, portador do RG 1.687.505
SSP-SP e do CPF 366.996.248-49 e NELLY
BEZERRA LANDIM MATOS, brasileira, ca sada, re lações pú blicas, residente e domiciliada em São Pa ulo, capital, na Rua Bela Cintra, 2032, apartamento
81, por tadora do RG 4.396.568 SSP-SP e CPF
845.496.538-68, tem entre si justa e contratada a
alteração do contrato social da SOMPUR SÃO
PAULO RADIODIFUSÃO LTDA., inscrita no CGC
sob nº 43.944.370/0001-90 , cujo contrato social foi
devidamente ar quivado na Junta Comercial do
Estado de São Paulo sob nº 696.195/74 nire
352.0210278-4, em 10 de janeiro de 1974 e posteri ores al terações, com últi ma al teração registrada
sob nº 152.313/96-5 sessão de 18-9-96 mediante o
que a seguir ficou estabelecido:
I – Considerando o oficio da Secretaria Executi va do Ministério das Comunicações em que fomos in formados que a filial estabelecida na Avenida Paulis ta, 499 – loja 53, não consta nos arquivos daquele Ministério, e havendo necessidade, requeremos a con validação, abertura da mencionada filial.
II – Considerando que ocorreu equívoco por
ocasião da última consolidação do contrato social em
que não se menciona a filial da Av. Paulista, 1499, loja
53, havendo necessidade de seu registro perante o
Ministério das Comunicações, bem como perante a
Junta Comercial do Estado de São Paulo.
III – Em face das constantes e necessárias alte rações contratuais anteriores, e visando maior pratici dade nas relações civis e comerciais, os sócios, por
unanimidade, resolvem consolidar o Contrato Social
da sociedade, conforme cláusulas e condições se guintes:

CONTRATO SOCIAL DA
SOMPUR SÃO PAULO RADIODIFUSÃO LTDA
CLÁUSULA I – A sociedade girará sob a razão
social SOMPUR SÃO PAULO RADIODIFUSÃO
LTDA., com sede na cidade de São Paulo, no Estado
de São Paulo, na Av. Paulista, 1776 – 14º andar, com
característica de sociedade por cotas responsabilida -
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de limitada, de conformidade com a legislação que
rege a execução de serviços de radiodifusão.
§ 1º A sociedade manterá a seguinte filial, com
finalidade exclusiva de atendimento ao ouvinte e ao
publico em geral:
Filial nº 1 – Av. Paulista, 1499 – loja 53 ,em São
Paulo, Estado de São Paulo.
CLÁUSULA II – A sociedade tem por objeto a
execução de serviços de radiodifusão de quaisquer
modalidades, em qualquer localidade do País, desde
que, para tanto, o Governo Federal lhe outorgue con cessões ou permissões podendo, paralelamente, explorar a propaganda comercial.
§ 1º A execução dos serviços de que trata esta
Cláusula obedecerá sempre a legislação específica
que rege essa execução, visando fins cívicos, educacionais, patrióticos e recreativos.
§ 2º Para a consecução de seus objetivos, a Sociedade poderá instalar estações radiodifusoras, abrir
e fechar sucursais, filiais e escritórios em qualquer localidade do País.
CLÁUSULA III – O ca pital so cial é de
R$2.410.90 (dois mil quatro cen tos e dez re a is e
noventa cen tavos) repre sen tado por 241.090 (du zentos e quarenta e um mil e no venta) co tas no va lor de R$0,01 (um centavo de real) cada uma, in tei ramente integralizado, e as sim distribuído, entre
os sóci os:

§ 1º A responsabilidade de cada sócio é limita da ao valor to tal do capital social, nos termos do art.
2º, in fine, do Decreto nº 3.708, de 10 de janeiro de
1919.
§ 2º As cotas representativas do capital social
são indivisíveis, e para cada uma delas a sociedade
reconhece um único proprietário.
CLÁUSULA IV – É vedado o ingresso na sociedade às pessoas estrangeiras, nela só podendo ser
admitidas pessoas brasileiras natas ou naturalizadas
há mais de 10 (dez) anos.
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CLÁUSULA V – As cotas do capital social são
intransferíveis e incaucionáveis a estrangeiros e pes soas jurídicas, dependendo qualquer alteração con tratual de prévia anuência do órgão competente do
Governo Federal.
CLÁUSULA VI – A duração da sociedade é por
prazo indeterminado, observando-se, quando da sua
dissolução, os preceitos da lei específica.
CLÁUSULA VII – Ocorrendo a hipótese de qual quer dos sócios desejar transferir a totalidade, ou par te de suas cotas, terão preferência absoluta para a
sua aquisição os demais sócios, aos quais o sócio in teressado deverá comunicar, por escrito, a sua inten ção.
§ 1º O sócio interessado em transferir suas co tas deverá conceder aos demais um prazo nunca inferior a 60 (sessenta) dias para adquiri-las.
§ 2º Caso mais de um sócio desejar adquirir as
cotas, a aquisição será feita por eles na proporção direta da quantidade de cotas que já possuírem.
CLÁUSULA VIII – Ocorrendo o falecimento de
qualquer sócio, a sociedade não se dissolverá, proce dendo-se então a um balanço geral e pagando-se aos
herdeiros, ou sucessores, do sócio falecido, o valor do
seu capital social, considerando-se também os débi tos e créditos que possua na sociedade, bem como o
lucro ou prejuízo apurado até o último dia do mês em
que tiver ocorrido o falecimento.
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CLÁUSULA XII – O ano social coincidirá com o
ano civil e anualmente, no dia 31 de dezembro será
levantado um balanço geral para a apuração dos re sultados do exercício. Os lucros ou prejuízos apurados serão distribuídos ou suportados pelos sócios,
na proporção que pactuarem, ou ficarão escritura dos em título próprio da Sociedade, conforme ficar
resolvido na oportunidade, de comum acordo, entre
os sócios.
Parágrafo único. Poderão ser levantados balanços intercalares dos negócios sociais, em qualquer
época do ano, permitido apurações de lucros para
fins de capitalização ou de distribuição antecipada de
resultado.
CLÁUSULA XIII – Fica elei to o foro da Comar ca de São Paulo, no Estado de São Paulo, para a
solução de qualquer pendência oriunda do pre sen te contrato, com expressa renúncia de qualquer ou tro.
E, por assim estarem em tudo justos e contratados, assinam a presente alteração contratual em 3
(três) vias, de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo indicadas.
São Paulo, 11 de setembro de 1998
Sócios:

Parágrafo único. Em caso de impedimento legal
de qualquer sócio, aplicar-se-á o disposto nesta cláu sula.
CLAUSULA IX – A sociedade será administrada
pelos 2 (dois) sócios, em conjunto ou singularmente,
aos quais são conferidas amplos e plenos poderes
para praticar todos os atos normais de gerência, em
juízo ou fora dele, sendo vedado o uso da razão social
em negócios estranhos à sociedade, bem como a
concessão de aval, fiança ou garantia em favor de terceiros.
CLÁUSULA X – Ficam investidos no cargo de
sócio-gerente os 2 (dois) sócios indicados, dispensa dos de caução.
CLÁUSULA XI – A título de pro labore, os sócios-gerentes poderão retirar, mensalmente, uma im portância a ser fixada de comum acordo entre os
mesmos, a qual será levada a débito da conta de Despesas Gerais e Administrativas.

(À Comissão de Educação.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 333, DE 2002
(Nº 1.590/2002, na Câmara dos Deputados)
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RELATÓRIO Nº 152/2001 – DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53.730.000.539/98, de
19-8-98.
Objeto: Requerimento de outorga de autoriza ção para a exploração do Serviço de Radiodifusão
Comunitária.
Interessado: Associação Movimento Comunitá rio Com Rádio Local Alternativa FM, localidade de
Sumé, Estado da Paraíba.
I – Introdução
1. Associação Movimento Comunitário Com Rádio Local Alternativa FM, inscrita no CGC sob o nú mero 02.215.627/0001–95, no Estado da Paraíba,
com sede na Rua Vitalino Teixeira Vasconcelos, s/nº,
Bairro Várzea Redonda, Cidade de Sumé, PB, diri giu-se ao Senhor Ministro de Estado das Comunica ções, por meio de requerimento datado de 15 de
agosto de 1998, subscrito por representante legal,
demonstrando interesse na exploração do Serviço de
Radiodifusão Comunitária, na localidade que indica.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso publicado no Diário Oficial da União – D.O.U.,
de 5 de novembro de 1998, Seção 3, que contempla o
logradouro onde pretende instalar o seu transmissor,
assim como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. A requerente, por final, solicita “a designação
de canal para a prestação do serviço, nos termos do
art. 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de
junho de 1998”, apresentando ao Ministério a docu mentação constante dos presentes autos.
II – Relatório
• Atos Constitutivos da Entidade/Documentos
Acessórios
4. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretá rio de Serviços de Radiodifusão, passa ao exame do
pleito formulado pela requerente, consubstanciado na
Petição de folha 1, bem como a documentação apre sentada, relatando toda a instrução do presente pro cesso administrativo, em conformidade com a legisla ção, especialmente a lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitá ria, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3–3–1998 e
Norma nº 2/98, de 6-8-1998.
5. A requerente, como mencionado na introdu ção (item 1), ao demonstrar interesse em explorar o
serviço, faz indicação da localidade onde pretende
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instalar seus equipamentos transmissores, complementando com o endereço da respectiva estação e
coordenadas geográficas, além de pedir a designação de canal para a prestação do serviço, atendendo
aos requisitos do item 6.4 da Norma Complementar
nº 2/98 e, ainda, juntando a documentação necessária.
6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Norma nº 2/98), está contida nos autos, correspondendo
ao seguinte:
– Estatuto Social;
– ata de constituição e eleição de dirigentes;
– declarações e comprovantes relativos a responsabilidades e obrigações de dirigentes, enquanto vinculados à entidade,
face aos ditames legais per tinentes;
– manifestações de apoio da comunidade;
– plantas de arruamento, com indicação do local de instalação do sistema irradiante, e respectivas coordenadas geográficas;
– informações complementares de dirigentes da entidade, como declaração de residência e declaração de fiel cumprimento
às normas, recolhimento da taxa de cadastro e cópias de documentos pessoais.
7. Toda a documentação mencionada está contida no intervalo de fls. 1 a 742, dos autos.
8. Analisados os documentos apresentados inicialmente e após o cumprimento de exigências, este
Departamento constatou conformidade legal e normativa, pelo que passa a examinar as informações
técnicas de relevância.
III – Relatório
• Informações Técnicas
9. Preliminarmente, a requerente indicou em
sua petição que os equipamentos seriam instalados
em área abrangida pelo círculo de raio igual a 1 km,
com centro localizado na Rua Vitalino Teixeira Vasconcelos, s/nº, Bairro Várzea Redonda, Cidade de
Sumé, Estado da Paraíba Ceará, de coordenadas geográficas em 07º40’51”S de latitude e 36º53’93”W de
longitude, consoante aos dados constantes do Aviso
publicado no D.O.U., de 5-11-1998, Seção 3. Ocorre
que a Entidade apresentou novas coordenadas geográficas em 07º40’05”S de latitude e 36º53’09”W de
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longitude. As mesmas são compatíveis com as coor denadas no aviso.
10. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que, as coordenadas geográficas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de fls. 708, denominado de “Roteiro de
Análise Técnica de RadCom”.
11. O mesmo documento trata de outros dados,
conforme se segue:
– informações sobre instruções sobre
geração de coordenadas geográficas, coordenadas coincidentes com os levantamentos do IBGE;
– compatibilização de distanciamento
do canal;
– situação da estação em faixa de
fronteira, endereço proposto para instalação
da antena;
– planta de arruamento, endereços da
sede e do sistema irradiante;
– outros dados e conclusão.
12. Seguiram-se diligências para apresentação
dos documentos dispostos no subitem 6.7, incisos: I
e II, entre outros, e do subitem 6.11, (Projeto Técni co), da Norma nº 2/98. (fls. 710, 727 e 736).
13. Cumpridas as exigências, foi expedido o
“Formulário de Informações Técnicas”, fls. 713, firma do pelo engenheiro responsável, onde estão resumi das as seguintes informações:
– identificação da entidade;
– os endereços da sede administrativa
e de localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio;
– características técnicas dos equipa mentos (transmissor) e acessórios (antena e
cabo coaxial com indicação da potência efetiva irradiada e intensidade de campo no li mite da área de serviço;
– diagramas de irradiação do sistema
irradiante e características elétricas.
14. Segue-se o Roteiro de Verificação de Insta lação da Estação, constatando-se conformidade
com a Norma nº 2/98, em especial as exigências
inscritas em seu item 6.11, fls. 724 a 726.
15. É o relatório.
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de habilitação de interessados na exploração do serviço de radiodifusão comunitária, conclui a instrução
dos presentes autos, após detido exame do rol de documentos, os quais estão compatíveis com a legislação atinente.
17. Assim, a requerente, de acordo com o seu
Estatuto Social, e nos termos de seu requerimento,
atende aos requisitos legais e normativos ao seu pleito, seguindo-se informações básicas sobre a entidade:
nome
Associação Movimento Comunitário com Rádio Local Alternativa FM
quadro diretivo
Presidente:
João Pereira Filho
Vice-Presidente:
Antônio Aprígio Pereira
1a Secretária: Darcicleide Gomes de Sá P. Pereira
2º Secretário:
Roberto Alves de Souza
1º Tesoureiro:
João Oliveira Araújo
2º Tesoureiro:
Rogério Simões Maciel
localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio
Rua Vitalino Teixeira Vasconcelos, s/nº, Bairro Várzea Redonda, Cidade de Sumé, Estado da Paraíba,
coordenadas geográficas
07º40’05”S de latitude e 36º53’09”W de longitude,
correspondentes aos dados constantes no “Formulário de Informações Técnicas”, fls. 713 e “Roteiro
de Análise de Instalação da Estação de RadCom”,
fls. 724 a 726, que se refere à localização da estação.
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferi mento do pe dido for mulado pela Associação Movimento Comunitário Com Rádio Local Alternativa
FM, no sentido de conceder-lhe a Outorga de Au torização para a exploração do serviço de radiodi fusão comunitária, na localidade pretendida, den tro das condições circunscritas no Processo Admi nistrativo nº 53.730.000.539/98, de 19 de agosto
de 1998.
Brasília, 30 de abril de 2001.

IV – Conclusão/Opinamento
16. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhos

(À Comissão de Educação.)
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RELATÓRIO Nº 43/2001 – DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53640001575/98, de
29–10–98.
Objeto: Requerimento de outorga de autoriza ção para a exploração do Serviço de Radiodifusão
Comunitária.
Interessado: Associação Cultural, Informativa
de Radiodifusão Comunitária de Itororó, localidade
de Itororó, Estado da Bahia.
I – Introdução
1. A Associação Cultural, Informativa de Radio difusão Comunitária de Itororó, inscrita no CGC/MF
ou CNPJ sob o número 02.754.773/0001-99, no Estado da Bahia, com sede na Rua Dr. Pedro Loppo Ca sas 115 – João Calixto de Oliveira, cidade de Itororó –
BA, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das Co municações, por meio de requerimento datado de 16
de setembro de 1998, subscrito por representante le gal, demonstrando interesse na exploração do Servi ço de Radiodifusão Comunitária, na localidade que
indica.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso publicado no Diário Oficial da União – DOU,
de 18 de março de 1999, Seção 3, que contempla o
logradouro onde pretende instalar o seu transmissor,
assim como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. A requerente, por final, solicita “a designação
de canal para a prestação do serviço, nos termos do
art. 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de
junho de 1998”, apresentando ao Ministério a docu mentação constante dos presentes autos.
II – Relatório
• Atos Constitutivos da Entidade – Documentos
Acessórios
4. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretá rio de Serviços de Radiodifusão, passa ao exame do
pleito formulado pela requerente, consubstanciado na
Petição de folha 1, bem como a documentação apre sentada, relatando toda a instrução do presente pro cesso administrativo, em conformidade com a legislação, especialmente a lei nº 9.612, de 19–2–1998, o
Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitá ria, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3–3–1998 e
Norma nº 2/98, de 6–8–1998.
5. A requerente, como mencionado na introdu ção (item 1), ao demonstrar interesse em explorar o
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serviço, faz indicação da localidade onde pretende
instalar seus equipamentos transmissores, complementando com o endereço da respectiva estação e
coordenadas geográficas, além de pedir a designação de canal para a prestação do serviço, atendendo
aos requisitos do item 6.4 da Norma Complementar
nº 2/98 e, ainda, juntando a documentação necessária.
6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Norma nº 2/98), está contida nos autos, correspondendo
ao seguinte:
– Estatuto Social;
– ata de constituição e eleição de dirigentes;
– declarações e comprovantes relativos a responsabilidades e obrigações de dirigentes, enquanto vinculados à entidade,
face aos ditames legais per tinentes;
– manifestações de apoio da comunidade;
– plantas de arruamento, com indicação do local de instalação do sistema irradiante, e respectivas coordenadas geográficas;
– informações complementares de dirigentes da entidade, como declaração de residência e declaração de fiel cumprimento
às normas, recolhimento da taxa de cadastro e cópias de documentos pessoais.
7. Toda a documentação mencionada está contida no intervalo de folhas 4 à 410, dos autos.
8. Analisados os documentos apresentados inicialmente e após o cumprimento de exigências, este
Departamento constatou conformidade legal e normativa, pelo que passa a examinar as informações
técnicas de relevância.
III – Relatório
• Informações Técnicas
9. Preliminarmente, a requerente indicou em
sua petição que os equipamentos seriam instalados
em área abrangida pelo círculo de raio igual a 1 km,
com centro localizado na Rua Dr. Pedro Loppo Casas
115 – João Calixto de Oliveira, na cidade de Itororó,
Estado da Bahia, de coordenadas geográficas em
15º07’08”S de latitude e 40º03’58”W de longitude,
consoante aos dados constantes do Aviso publicado
no DOU, de 18–3–1999, Seção 3.
10. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que as coordenadas geográficas indicadas deveriam
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ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 191, denominado de “Roteiro de
Análise Técnica de RadCom”.
11. O mesmo documento trata de outros dados,
conforme se segue:
– informações sobre geração de coor denadas geográficas, instruções sobre coordenadas coincidentes com os levantamentos do IBGE;
– compatibilização de distanciamento
do canal;
– situação da estação em faixa de
fronteira, endereço proposto para instalação
da antena;
– planta de arruamento, endereços da
sede e do sistema irradiante;
– outros dados e conclusão.
12. Seguiram-se diligências para a apresenta ção de documentos dispostos no subitem 6.7, inci sos I, II, III, IV, V, VIII e X da Norma nº 2/98, compro vação de necessária alteração estatutária, compro vante de válida existência das entidades que mani festaram apoio à iniciativa da requerente, apresenta ção do Projeto Técnico e posterior adequação do
mesmo à Norma 2/98, (fls. 196 a 410).
13. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – fls. 387, fir mado pelo engenheiro responsável, onde estão resu midas as seguintes informações:
– identificação da entidade;
– os endereços da sede administrativa
e de localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio;
– características técnicas dos equipa mentos (transmissor) e acessórios (antena e
cabo coaxial), com indicação da potência.
efetiva irradiada e intensidade de cam po no limite da área de serviço;
– diagramas de irradiação do sistema
irradiante e características elétricas.
14. Segue-se o roteiro de verificação de insta lação da estação, constatando-se conformidade
com a Norma nº 2/98, em especial as exigências
inscritas em seu item 6.11, fls. 412 e 413. Na oca sião da solicitação do licenciamento da estação, a
Entidade deverá indicar o nome do fabricante e o
modelo do transmissor certificado para o Serviço de
Radiodifusão Comunitária de 25,0 W.
15. É o relatório.
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IV – Conclusão/Opinamento
16. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhos
de habilitação de interessados na exploração do serviço de radiodifusão comunitária, conclui a instrução
dos presentes autos, após detido exame do rol de documentos, os quais estão compatíveis com a legislação atinente.
17. Assim, a requerente, de acordo com o seu
Estatuto Social, e nos termos de seu requerimento,
atende aos requisitos legais e normativos ao seu pleito, seguindo-se informações básicas sobre a entidade:
nome
Associação Cultural, Informativa de Radiodifusão
Comunitária de Itororó
quadro diretivo
Presidente:
Vice-Presidente:
1a Secretária:
2º Secretário:
1º Tesoureiro:
2º Tesoureiro:
Diretor de Operações:
Dir. de Com. Social:
Diretor de Patrimônio:

Zélia Maria L. dos Santos Peruna
Walter Batista Marques
Carmelita Florêncio Barre-to
Sandoval Santana Miranda
Gilson Santos Donatto

Overlando Gomes de Oliveira
José Adroaldo Silva de Almeida
Olindina Assunção Moreira
Wilma L. dos Santos Cintra

localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio
Rua Dr. Pedro Loppo Casas 115 – João Calixto de
Oliveira, cidade de Itororó, Estado da Bahia;
coordenadas geográficas
15º07’08” de latitude e 40º03’58” de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” – fls. 412 e 413,
bem como “Formulário de Informações Técnicas” – fls
387 e que se referem à localização da estação.
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Associação Cultural,
Informativa de Radiodifusão Comunitária de Itororó,
no sentido de conceder-lhe a Outorga de Autorização
para a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, dentro das condições
circunscritas no Processo Administrativo nº
53640001575/98, de 29 de outubro de 1998.
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De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do
Departamento de Outorga e Serviços de
Radiodifusão.
Brasília, 17 de janeiro de 2001. – Ha milton de Magalhães Mesquita, Coordena dor Geral.
De acordo.
À consideração de o Senhor Secretá rio de Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 17 de janeiro de 2001. –Antonio Carlos Tardeli, Diretor de o Departa -

JULHO 2002
Julho de 2002

mento de Outorga de Serviços de Radiodifusão.
Aprovo
o
Relatório
nº
43/2001/DOSR/SSR/MC. Encaminhe-se à
Consultoria Jurídica para exame e parecer.
Brasília, 18 de janeiro de 2001. – Paulo Menecucci, Secretário de Serviços de
Radiodifusão.

(À Comissão de Educação.)
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RELATÓRIO Nº 0098/2000-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53820000865/98, de
25-11-98
Objeto: Requerimento de outorga de autoriza ção para a exploração do Serviço de Radiodifusão
Comunitária.
Interessado: Associação de Comunicação Co munitária de Campo Alegre -SC, localidade de Cam po Alegre, Estado de Santa Catarina.
I – Introdução
1. Associação de Comunicação comunitária de
Campo Alegre – SC, inscrito no CGC sob o número
02.843.454/0001-50, no Estado de Santa Catarina ,
com sede na Rua Getúlio Vargas, 606 , Centro, Cida de Campo Alegre – SC, dirigiu-se ao Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, por meio de requeri mento datado de 20 de novembro 1998, subscrito por
representante legal, demonstrando interesse na ex ploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária, na
localidade que indica.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso publicado no Diário Oficial da União – DOU, de
18 de março de 1999, Seção 3, que contempla o lo gradouro onde pretende instalar o seu transmissor,
assim como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. A requerente, por final, solicita “a designação
de canal para a prestação do serviço, nos termos do
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifu são Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.”, apresentando ao Ministério a
documentação constante dos presentes autos.
II – Relatório
• Atos constitutivos da entidade/documentos
acessórios
4. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretá rio de Serviços de Radiodifusão, passa ao exame do
pleito formulado pela requerente, consubstanciado na
Petição de folha 1, bem como a documentação apre sentada, relatando toda a instrução do presente pro cesso administrativo, em conformidade com a legisla ção, especialmente a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitá ria, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-3-1998 e
Norma nº 2/98, de 6-8-1998.
5. A requerente, como mencionado na introdu ção (item 1), ao demonstrar interesse em explorar o
serviço, faz indicação da localidade onde pretende
instalar seus equipamentos transmissores, comple mentando com o endereço da respectiva estação e
coordenadas geográficas, além de pedir a designa ção de canal para a prestação do serviço, atendendo
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os requisitos do item 6.4 da Norma Complementar nº
2/98 e, ainda, juntando a documentação necessária.
6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Norma 2/98), está contida nos autos, correspondendo ao
seguinte:
– Estatuto Social;
– ata de constituição é eleição de dirigentes;
– declarações e comprovantes relativos a responsabilidades e obrigações de dirigentes, enquanto vinculados à entidade,
em face dos ditames legais pertinentes;
– manifestações de apoio da comunidade;
– plantas de arruamento, com indicação do local de instalação do sistema irradiante, e respectivas coordenadas geográficas;
– informações complementares de di rigentes da entidade, como declaração de
residência e declaração de fiel cumprimento
às normas, recolhimento da taxa de cadastro e cópias de documentos pessoais.
7. Toda a documentação mencionada está contida no intervalo de folhas 1 a 101, dos autos.
8. Analisados os documentos apresentados inicialmente e após o cumprimento de exigências, este
departamento constatou conformidade legal e nor mativa, pelo que passa a examinar as informações
técnicas de relevância.
III – Relatório
• Informações técnicas
9. Preliminarmente, a requerente indicou em
sua petição que os equipamentos seriam instalados
em área abrangida pelo círculo de raio igual a 1km,
com centro localizado na Rua Getúlio Vargas, 606,
Centro, Cidade de Campo Alegre, Estado de SC, de
coordenadas geográficas em 26º 11’ 35” e S de latitude e 49º 15’ 56” W de longitude, consoante os dados
constantes no aviso 4 do DOU de 18-3-99, seção 3;
10. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que, as coordenadas geográficas indicadas deveriam
ser mantidas pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 68, denominado de “Roteiro de
Análise Técnica de RadCom”.
11. O mesmo documento trata de outros dados,
conforme se segue:
– informações sobre geração de coordenadas geográficas, instruções sobre coordenadas coincidentes com os levantamentos do IBGE;
– compatibilização de distanciamento
do canal;
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– situação da estação em faixa de
fronteira, endereço proposto para instalação
da antena;
– planta de arruamento, endereços da
sede e do sistema irradiante;
– outros dados e conclusão.
12. Seguiram-se diligências para apresentação
do subitem 6.11, (Projeto Técnico), da Norma 2/98,
(fls. 73).
13. Cumpridas as exigências, foi expedido o
“Formulário de Informações Técnicas”, fls. 81, firma do pelo engenheiro responsável, onde estão resumi das as seguintes informações:
– identificação da entidade:
– os endereços da sede administrativa
e de localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio;
– características técnicas dos equipa mentos (transmissor) e acessórios (antena e
cabo coaxial), com indicação da potência
efetiva irradiada e intensidade de campo no
limite da área de serviço;
– diagramas de irradiação do sistema
irradiante e características elétricas.
14. Segue-se o Roteiro de Verificação de Insta lação da Estação, constatando-se conformidade
com a Norma 2/98, em especial as exigências ins critas em seu item 6.11, folhas 102 e 103. Na oca sião da solicitação do licenciamento da estação, a
Entidade deverá indicar o nome do fabricante e o
modelo do transmissor certificado para o serviço de
radiodifusão comunitária de 25,0 W.
15. É o relatório.

JULHO 2002
Julho de 2002

Vice-Diretor:
Eugenio João Herbst
Dir. Comunicações:
Mauricio Muller Lopes
localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio
Rua Getúlio Vargas, 606, centro, Campo Alegre,
Estado de Santa Catarina;
coordenadas geográficas
26º 11’ 35” S de latitude e 49º 15’ 56” W de longitude,
correspondentes aos dados constantes no “Formulário de Informações Técnicas”, fls. 81, e “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação de RADCOM”, fls.
102 e 103, que se refere à localização da estação.
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Associação de Co municação Comunitária de Campo Alegre – SC, no
sentido de conceder-lhe a Outorga de Autorização
para a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, dentro das condições circunscritas no Processo Administrativo nº
53820.000.865/98, de 20 de novembro de 1998.
Brasília, 27 de novembro de 2000. _

IV – Conclusão/Opinamento
16. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhos
de habilitação de interessados na exploração do serviço de radiodifusão comunitária, conclui a instrução
dos presentes autos, após detido exame do rol de do cumentos, os quais estão compatíveis com a legisla ção atinente.
17. Assim, a requerente, de acordo com o seu
Estatuto Social, e nos termos de seu requerimento,
atende os requisitos legais e normativos ao seu pleito,
seguindo-se informações básicas sobre a entidade:
nome
Associação de Comunicação Comunitária de Cam po Alegre – SC
quadro diretivo
Presidente:
Nando Rodrigues Del Olmo
Vice-Presidente:
Mário Hack
Secretário-Geral:
Lucilaine Mokka
Vice-Secretária:
Nédia Maria Scheffer
Adriana Aparecida Pikosz Ru
Tesoureiro:

(À Comissão de Educação)
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RELATÓRIO Nº 59/2000-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53780000217/98, de
16-9-98.
Objeto: Requerimento de outorga de autoriza ção para a exploração do Serviço de Radiodifusão
Comunitária.
Interessado: Associação Comunitária Vieirense
(ACVM), localidade de Marcelino Vieira, Estado Rio
Grande do Norte.
I – Introdução
1. A Associação Comunitária Vieirense (ACVM),
inscrita no CGC/MF sob o nº 24.518.797/0001-81, no
Estado do Rio Grande do Norte, com sede na Rua
Walfredo Gurgel, 5, cidade de Marcelino Vieira, RN,
dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das Comuni cações, por meio de requerimento datado de 16 de
setembro de 1998, subscrito por representante legal,
demonstrando interesse na exploração do Serviço de
Radiodifusão Comunitária, na localidade que indica.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso publicado no Diário Oficial da União – DOU,
de 18 de março de 1998, Seção 3, que contempla o
logradouro onde pretende instalar o seu transmissor,
assim como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. A requerente, por final, solicita “a designação
de canal para a prestação do serviço, nos termos do
artigo 12 do Regulamento do Serviço de Radiodifu são Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998”, apresentando ao Ministério a documentação constante dos presentes autos.
II – Relatório
• Atos constitutivos da entidade/documentos
acessórios
4. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretá rio de Serviços de Radiodifusão, passa ao exame do
pleito formulado pela requerente, consubstanciado na
Petição de folha 1, bem como a documentação apre sentada, relatando toda a instrução do presente pro cesso administrativo, em conformidade com a legisla ção, especialmente a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitá ria, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-3-1998 e
Norma nº 2/98, de 6-8-1998.
5. A requerente, como mencionado na introdu ção (item 1), ao demonstrar interesse em explorar o
serviço, faz indicação da localidade onde pretende
instalar seus equipamentos transmissores, comple mentando com o endereço da respectiva estação e
coordenadas geográficas, além de pedir a designa -
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ção de canal para a prestação do serviço, atendendo
os requisitos do item 6.4 da Norma Complementar nº
2/98 e, ainda, juntando a documentação necessária.
6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Norma nº 2/98), está contida nos autos, correspondendo
ao seguinte:
– Estatuto Social;
– ata de constituição e eleição de dirigentes;
– declarações e comprovantes relativos a responsabilidades e obrigações de dirigentes, enquanto vinculados à entidade,
em face dos ditames legais pertinentes;
– manifestações de apoio da comunidade;
– plantas de arruamento, com indicação do local de instalação do sistema irradiante, e respectivas coordenadas geográficas;
– informações complementares de dirigentes da entidade, como declaração de residência e declaração de fiel cumprimento
às normas, recolhimento da taxa de cadastro e cópias de documentos pessoais.
7. Toda a documentação mencionada está contida no intervalo de folhas 2 a 263, dos autos.
8. Analisados os documentos apresentados,
este Departamento constatou conformidade legal e
normativa, pelo que passa a examinar as informações
técnicas de relevância.
III – Relatório
• Informações técnicas
9. A requerente indicou em sua petição que os
equipamentos seriam instalados em área abrangida
pelo círculo de raio igual a 1km, com centro localizado
na Rua Duque de Caxias, 100, na cidade de Marcelino
Vieira, Estado da Rio Grande do Norte, de coordenadas
geográficas em 06º17’33”S de latitude e 38º10’02”W de
longitude, consoante aos dados constantes do Aviso
publicado no DOU, de 18-3-1999, Seção 3.
10. A análise técnica desenvolvida pelo Departamento de Engenharia de Radiodifusão Comunitária
do Ministério da Comunicações, demonstrou que no
curso do processo, que a requerente situou-se nos
termos da legislação vigente, estando, portanto, apta
a prestar o serviço de radiodifusão comunitária nas
coordenadas 06º17’33”S e 38º10’02”W, fls. 47(DOU).
11. O mesmo documento trata de outros dados,
conforme se segue:
– informações sobre geração de coordenadas geográficas, instruções sobre coor-
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denadas coincidentes com os levantamentos do IBGE;
– compatibilização de distanciamento
do canal;
– situação da estação em faixa de
fronteira, endereço proposto para instalação
da antena;
– planta de arruamento, endereços da
sede e do sistema irradiante;
– outros dados e conclusão.
12. Seguiram-se diligências para complementa ção de documentos, dispostos no subitem 6.7 e incisos, fls. 42, e também exigências que se fizeram ne cessárias para devida instrução processual; observa do que não há concorrente, fora solicitado a requeren te que apresentasse o projeto técnico item 6.11.
13. Cumpridas as exigências, apresentado o
“Formulário de Informações Técnicas”, firmado pelo
engenheiro responsável, fl. 47, onde estão resumidas
as seguintes informações:
– identificação da entidade;
– os endereços da sede administrativa
e de localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio;
– características técnicas dos equipa mentos (transmissor), e acessórios (antena
e cabo coaxial), com indicação da potência
efetiva irradiada e intensidade de campo no
limite da área de serviço;
– diagramas de instalação da antena e
de irradiação, com indicação de características elétricas da antena.
14. Segue-se o roteiro de verificação de insta lação da estação, constatando-se conformidade
com a Norma nº 2/98, em especial as exigências
inscritas em seu item 6.11, folhas 88 a 103. Na oca sião da solicitação do licenciamento da estação, a
entidade deverá indicar o nome do fabricante e o
modelo do transmissor certificando para o serviço
de radiodifusão comunitária de 25.0 W.
15. É o relatório.
IV – Conclusão
16. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhos
de habilitação de interessados na exploração do serviço de radiodifusão comunitária, conclui a instrução
dos presentes autos, após detido exame do rol de do cumentos, os quais estão compatíveis com a legisla ção atinente.
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17. Assim, a requerente, de acordo com o seu
Estatuto Social, e nos termos de seu requerimento,
atende os requisitos legais e normativos ao seu pleito,
seguindo-se informações básicas sobre a entidade:
nome
Associação Comunitária Vieirense
quadro diretivo
Presidente:
João Batista Silva de Medeiros
Vice-Presidente:
Ananias Neto de Souza
1º Tesoureiro:
Terezinha Diniz de Fátima
2º Tesoureiro:
Maria de Fátima Jesus
1º Secretário:
Maria Elizabete Pontes Fernandes
2º Secretário:
Maria Mendes Cunha
localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio
Rua Walfredo Gurgel, 5, cidade de Marcelino Vieira,
Estado do Rio Grande do Norte;
coordenadas geográficas
06º17’33”S de latitude e 38º10’02” de longitude, cor respondentes aos cálculos efetuados na “Análise
Técnica de RadCom” – fls. 37, e que se refere à localização da estação.
18. Por todo o exposto, estando o processo devidamente instruído, dá-se curso ao pleito formulado
pela Associação Comunitária Vieirense, no sentido
de conceder-lhe a Outorga de Autorização para a ex ploração do serviço de radiodifusão comunitária, na
localidade pretendida, dentro das condições circunscritas
no
Processo
Administrativo
nº
53780000217/98, de 16 de setembro de 1998.
Brasília, 11 de setembro de 2000. – Russill de
Bem – Matrícula nº 1312632 – Relator responsável
pela conclusão da análise da Habilitação Jurídica.
Relator responsável pela conclusão da análise
da Habilitação Técnica.
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário
de Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 19 de outubro de 2000. – Hamilton de Magalhães Mesquita, Coordenador Geral – Antonio Carlos Tardeli, Diretor
do Departamento de Outorga de Serviços
de Radiodifusão.
Aprovo
o
Relatório
nº
0059/2000/DOSR/SSR/MC. Encaminhe-se à
Consultoria Jurídica para exame e parecer.
Brasília, 29 de outubro de 2000. – Paulo Menicucci, Secretário de Serviços de
Radiodifusão.
(À Comissão de Educação.)
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RELATÓRIO Nº 36/2001 – DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53.103.000.543/99 de
8-10-1999.
Objeto: Requerimento de autorização para a outorga de exploração do Serviço de Radiodifusão Co munitária.
Interessado: Associação de Radiodifusão Cultu ral e Comunitária Danúzia Danielle Localidade de
Escada, Estado de Pernambuco.
I – Introdução
1. Associação de Radiodifusão Cultural e Comunitária Danúzia Danielle, inscrita no CNPJ sob o nº
03.407.938/0001-19, Estado de Pernambuco, com
sede na Rua Vigário Simão, nº 90, Centro, Cidade de
Escada – PE, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, por meio de requerimento datado
de 27-9-1999, subscrito por representante legal, de monstrando interesse na exploração do Serviço de
Radiodifusão Comunitária, na localidade que indica.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso publicado no Diário Oficial da União – DOU, de
9 de setembro de 1999, Seção 3, que contempla a lo calidade onde pretende instalar o seu transmissor,
assim como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. A requerente, por final, solicita “a designação
de canal para a prestação do serviço, nos termos do
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifu são Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.”, apresentando ao Ministério a
documentação constante dos presentes autos.
II – Relatório
• Atos constitutivos da entidade/documentos
acessórios
4. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretá rio de Serviços de Radiodifusão, passa ao exame do
pleito formulado pela requerente, consubstanciado na
Petição de folha 1, bem como a documentação apre sentada, relatando toda a instrução do presente pro cesso administrativo, em conformidade com a legisla ção, especialmente a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitá ria, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-3-1998 e
Norma nº 2/98, de 6-8-1998.
5. A requerente, como mencionado na introdu ção (item 1), ao demonstrar interesse em explorar o
serviço, faz indicação da localidade onde pretende
instalar seus equipamentos transmissores, comple mentando com o endereço da respectiva estação e
coordenadas geográficas, além de pedir a designa ção de canal para a prestação do serviço, atendendo
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os requisitos do item 6.4 da Norma Complementar nº
2/98 e, ainda, juntando a documentação necessária.
6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Norma 2/98), está contida nos autos, correspondendo ao
seguinte:
– Estatuto Social;
– ata de constituição e eleição de dirigentes;
– declarações e comprovantes relativos a responsabilidades e obrigações de dirigentes, enquanto vinculados à entidade,
face aos ditames legais per tinentes;
– manifestações de apoio da comunidade;
– plantas de arruamento, com indicação
do local de instalação do sistema irradiante, e
respectivas coordenadas geográficas;
– informações complementares de di rigentes da entidade, como declaração de
residência e declaração de fiel cumprimento
ás normas, recolhimento da taxa de cadastro e cópias de documentos pessoais.
7. Toda a documentação mencionada está contida no intervalo de folhas 4 a 238, dos autos.
8. Analisados os documentos apresentados inicialmente e após o cumprimento de exigências, este
Departamento constatou conformidade legal e normativa, pelo que passa a examinar as informações
técnicas de relevância.
III – Relatório
• Informações técnicas
9. Preliminarmente, a requerente indicou em
sua petição que os equipamentos seriam instalados
em área abrangida pelo círculo de raio igual a 1 km,
com centro localizado na Rua Vigário Simão, nº 90,
Centro, Cidade de Escada, Estado de Pernambuco,
de coordenadas geográficas em 8º 21’ 45” S de latitude e 35º 14’ 16” W de longitude, consoante os dados
constantes no aviso no DOU de 9-9-1999, Seção 3.
10. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que, as coordenadas geográficas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folha 175, denominado de “Roteiro de
Análise Técnica de RadCom”.
11. O mesmo documento trata de outros dados,
conforme se segue:
– informações sobre gerações de coordenadas geográficas, instruções sobre coordenadas coincidentes com os levantamentos do IBGE;
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– compatibilização de distanciamento
do canal;
– situação da estação em faixa de
fronteira, endereço proposto para instalação
da antena;
– planta de arruamento, endereços da
sede e do sistema irradiante;
– outros dados e conclusão.
12. Seguiram-se diligências para apresentação
do subitem 6.11, (Projeto Técnico), da Norma 2/98,
bem como comprovante de válida existência das entidades que manifestaram apoio à iniciativa da reque rente (fls. 177 a 238).
13. Cumpridas as exigências, foi expedido o
“Formulário de Informações Técnicas”, fl. 252, firma do pelo engenheiro responsável, onde estão resumi das as seguintes informações:
– identificação da entidade;
– os endereços da sede administrativa
e de localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio;
– características técnicas dos equipa mentos (transmissor) e acessórios (antena e
cabo coaxial), com indicação da potência
efetiva irradiada e intensidade de campo no
limite da área de serviço;
– diagramas de irradiação do sistema irradiante
e características elétricas.
14. Segue-se o Roteiro de Verificação de Insta lação da Estação, constatando-se conformidade com
a Norma 2/98, em especial as exigências inscritas em
seu item 6.11, folhas 254 e 255. Na ocasião da solici tação do licenciamento da estação, a Entidade deverá
indicar o nome do fabricante e o modelo do transmis sor certificado para o serviço de radiodifusão comuni tária de 25,0W.
15. É o relatório.
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– quadro diretivo
Presidente:
Fernando José Coelho
Vice-Presidente:
Maria José Pereira da Silva
Secretária geral:
Elizângela Santos da Silva
2º Secretário:
Osnir Emerson da Silva
Tesoureiro:
Carlos Alexandre Farias da Silva
2a Tesoureira:
Rosa Lima e Silva
Dir. de Operações:
Marivaldo José Ferreira
Vice-dir. de Oper.:
Marcelo José Coelho
Diretor Cult e Com.:
Selma Maria Coelho Galdino
Vice-dir. Cult. e Com.:
Nélson Soares dos Santos
Dir. de Patrimônio:
Edvaldo Francisco da Silva
– localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Rua Vigário Simão nº 90, Centro, Cidade de Escada, Estado de Pernambuco.
– coordenadas geográficas
8º 21’ 45” 5 S latitude e 35º 14’ 16” W de longitude,
correspondentes aos dados constantes no “Formulário de Informações Técnicas”, fl. 252, e “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação de RADCOM”, fls.
254 e 255, que se refere à localização da estação.
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Associação de Radiodifusão Cultural e Comunitária Danúzia Danielle, no
sentido de conceder-lhe a Outorga de Autorização
para a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, dentro das condições
circunscritas no Processo Administrativo nº
53.103.000.543/99, de 8 de outubro de 1999.

IV – Conclusão/Opinamento
16. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhos
de habilitação de interessados na exploração do serviço de radiodifusão comunitária, conclui a instrução
dos presentes autos, após detido exame do rol de do cumentos, os quais estão compatíveis com a legisla ção atinente.
17. Assim, a requerente, de acordo com o seu
Estatuto Social, e nos termos de seu requerimento,
atende os requisitos legais e normativos ao seu pleito,
seguindo-se informações básicas sobre a entidade:
nome
Associação de Radiodifusão Cultural e Comunitária
Danúzia Danielle.

(À Comissão de Educação)
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RELATÓRIO Nº 101/2001 – DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53760000524/98, de
8-10-98.
Objeto: Requerimento de outorga de autoriza ção para a exploração do Serviço de Radiodifusão
Comunitária.
Interessado: ASBOM – Ação Social “Benedita
Barbosa dos Santos” (Associação de Radiodifusão
Comunitária – ARCOM) – RCBJ – Rádio Comunitá ria Bom Jesus FM, localidade de Bom Jesus, Estado
do Piauí.
I – Introdução
1. A ASBOM – Ação Social “Benedita Barbosa
dos Santos” (Associação de Radiodifusão Comunitá ria – ARCOM) – RCBJ – Rádio Comunitária Bom Jesus FM, inscrita no CGC/MF ou CNPJ sob o número
2.329.246/0001-37, no Estado do Piauí, com sede na
Rua Dom José Vasques 105 – Bairro São Pedro, ci dade de Bom Jesus – PI, dirigiu-se ao Senhor Minis tro de Estado das Comunicações, por meio de reque rimento datado de 15 de setembro de 1998, subscrito
por representante legal, demonstrando interesse na
exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária,
na localidade que indica.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso publicado no Diário Oficial da União -DOU, de
14 de dezembro de 1998, Seção 3, que contempla o
logradouro onde pretende instalar o seu transmissor,
assim como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. A requerente, por final, solícita “a designação
de canal para a prestação do serviço, nos termos do
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifu são Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.”, apresentando ao Ministério a
documentação constante dos presentes autos.
II – Relatório
• Atos constitutivos da entidade/documentos
acessórios
4. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretá rio de Serviços de Radiodifusão, passa ao exame do
pleito formulado pela requerente, consubstanciado na
Petição de folha 1, bem como a documentação apre sentada, relatando toda a instrução do presente pro cesso administrativo, em conformidade com a legisla ção, especialmente a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitá ria, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-3-1998 e
Norma nº 2/98, de 6-8-1998.
5. A requerente, como mencionado na introdu ção (item 1), ao demonstrar interesse em explorar o
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serviço, faz indicação da localidade onde pretende
instalar seus equipamentos transmissores, complementando com o endereço da respectiva estação e
coordenadas geográficas, além de pedir a designação de canal para a prestação do serviço, atendendo
os requisitos do item 6.4 da Norma Complementar nº
2/98 e, ainda, juntando a documentação necessária.
6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Norma nº 2/98), está contida, nos autos, correspondendo
ao seguinte:
– Estatuto Social;
– ata de constituição e eleição de dirigentes;
– declarações e comprovantes relativos a responsabilidades e obrigações de dirigentes, enquanto vinculados à entidade,
em face dos ditames legais pertinentes;
– manifestações de apoio da comunidade;
– plantas de arruamento, com indicação do local de instalação do sistema irradiante, e respectivas coordenadas geográficas;
– informações complementares de di rigentes da entidade, como declaração de
residência e declaração de fiel cumprimento
às normas, recolhimento da taxa de cadastro e cópias de documentos pessoais.
7. Toda a documentação mencionada está
contida no intervalo de folhas 3 à 265, dos autos.
8. Analisados os documentos apresentados inicialmente e após o cumprimento de exigências, este
departamento constatou conformidade legal e nor mativa, pelo que passa a examinar as informações
técnicas de relevância.
III – Relatório
• Informações técnicas
9. Preliminarmente, a requerente indicou em
sua petição que os equipamentos seriam instalados
em área abrangida pelo círculo de raio igual a 1km,
com centro localizado na Rua Dom José Vasques 105
– Bairro São Pedro na cidade de Bom Jesus, Estado
do Piauí, de coordenadas geográficas em 9º4’56”S de
latitude e 44º21’52”W de longitude, consoante aos
dados constantes do Aviso publicado no DOU, de
14-12-1998, Seção 3.
10. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que as coordenadas geográficas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 145, denominado de “Roteiro de
Análise Técnica de RadCom”.
11. O mesmo documento trata de outros dados,
conforme se segue:
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– informações sobre geração de coor denadas geográficas, instruções sobre coordenadas coincidentes com os levantamentos do IBGE;
– compatibilização de distanciamento
do canal;
– situação da estação em faixa de
fronteira, endereço proposto para instalação
da antena;
– planta de arruamento, endereços da
sede e do sistema irradiante;
– outros dados e conclusão.
12. Seguiram-se diligências para a apresenta ção da documentação elencada no subitem 6.7 inci sos III, IV, V, VIII, IX e X da Norma nº 2/98, comprovan te de válida existência das entidades que manifesta ram apoio à iniciativa. Encaminhamento do Projeto
Técnico, (fls. 153 à 265).
13. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – fls 243, fir mado pelo engenheiro responsável, onde estão resu midas as seguintes informações:
– identificação da entidade;
– os endereços da sede administrativa
e de localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio;
– características técnicas dos equipa mentos (transmissor) e acessórios (antena e
cabo coaxial), com indicação da potência
efetiva irradiada e intensidade de campo no
limite da área de serviço;
– diagramas de irradiação do sistema
irradiante e características elétricas.
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ASBOM – Ação Social “Benedita Barbosa dos San tos” (Associação de Radiodifusão Comunitária –
ARCOM) – RCBJ – Rádio Comunitária Bom Jesus
FM;
quadro diretivo
Presidente:
Azenilde dos Santos Cunha Menezes
Vice-presidente:
Joilson de araújo Sousa
1ª Secretária:
Ana Maria Calisto dos Santos
2º Secretário:
Francisco Valderi Teixeira
1º Tesoureiro:
Joselito Santos Vieira
2º Tesoureiro:
Valteno Ribeiro da Silva
localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio
Rua Dom José Vasques 59 – Bairro São Pedro, cidade de Bom Jesus, Estado do Piauí;
coordenadas geográficas
9º4’56”S de latitude e 44º21’52”W de longitude, cor respondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” – fls. 243, bem
como “Formulário de Informações Técnicas” – fls
266 e 267 que se referem à localização da estação.
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela ASBOM – Ação Social “Benedita Barbosa dos Santos” (Associação de
Radiodifusão Comunitária – ARCOM) – RCBJ – Rádio Comunitária Bom Jesus FM, no sentido de conceder-lhe a Outorga de Autorização para a exploração
do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade
pretendida, dentro das condições circunscritas no
Processo Administrativo nº 53760000524/98, de 8 de
outubro de 1998.
Brasília, 1º de março de 2001.

14. Segue-se o roteiro de verificação de instala ção da estação, constatando-se conformidade com a
Norma nº 2/98, em especial as exigências inscritas
em seu item 6.11. Folhas 266 e 267.
15. É o relatório.
IV – Conclusao/Opinamento
16. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhos
de habilitação de interessados na exploração do serviço de radiodifusão comunitária, conclui a instrução
dos presentes autos, após detido exame do rol de do cumentos, os quais estão compatíveis com a legisla ção atinente.
17. Assim, a requerente, de acordo com o seu
Estatuto Social, e nos termos de seu requerimento,
atende os requisitos legais e normativos ao seu pleito,
seguindo-se informações básicas sobre a entidade:
nome

(À Comissão de Educação)
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Projeto de Decreto Legislativo nº 339, de 2002
(Nº 1.429/2001, na Câmara dos Deputados)
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RELATÓRIO Nº 14/2000-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53.780.000.192/98, de
1º-9-98.
Objeto: Requerimento de outorga de autoriza ção para a exploração do Serviço de Radiodifusão
Comunitária.
Interessado: Fundação Obra Assistencial para
Integração Social da Comunidade, localidade de São
Vicente, Estado do Rio Grande do Norte.
I – Introdução
1. A Fundação Obra Assistencial para Integra ção Social da Comunidade, inscrita no CGC/MF sob o
número 1.092.164/1-59, no Estado do Rio Grande do
Norte, com sede na Rua Manoel Emídio, 194, Cidade
de São Vicente, RN, dirigiu-se ao Senhor Ministro de
Estado das Comunicações, por meio de requerimento
datado de 18 de junho de 1998, subscrito por repre sentante legal, demonstrando interesse na explora ção do serviço de Radiodifusão Comunitária, na loca lidade que indica.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso publicado no Diário Oficial da União – DOU,
de 5 de Novembro de 1998, Seção 3, que contempla
o logradouro onde pretende instalar o seu transmis sor, assim como o sistema irradiante e respectivo es túdio.
3. A requerente, por final, solicita “a designação
de canal para a prestação do serviço, nos termos do
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de
junho de 1998.”, apresentando ao Ministério a docu mentação constante dos presentes autos.
II – Relatório
• Atos constitutivos da entidade/documentos
acessórios
4. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretário
de Serviços de Radiodifusão, passa ao exame do pleito
formulado pela requerente, consubstanciado na Petição
de folha 1, bem como a documentação apresentada, relatando toda a instrução do presente processo administrativo, em conformidade com a legislação, especial mente a Lei nº 9.612, de 19-2-98, o Regulamento do
Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo
Decreto nº 2.615, de 3-3-1998 e Norma nº 2/98, de
6-8-1998.
5. A requerente, como mencionado na introdução
(item 1), ao demonstrar interesse em explorar o serviço,
faz indicação da localidade onde pretende instalar seus
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equipamentos transmissores, complementando com o
endereço da respectiva estação e coordenadas geográficas, além de pedir a designação de canal para a prestação do serviço, atendendo os requisitos do item 6.4 da
Norma Complementar nº 2/98 e, ainda, juntando a do cumentação necessária.
6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Norma
2/98), está contida nos autos, correspondendo ao se guinte:
– Estatuto Social;
– ata de constituição e eleição de dirigentes;
– declarações e comprovantes relativos a responsabilidades o obrigações de dirigentes, enquanto vinculados à entidade,
face aos ditames legais per tinentes;
– manifestações de apoio da comunidade;
– plantas de arruamento, com indicação do local de instalação do sistema irradiante, e respectivas coordenadas geográficas;
– informações complementares de di rigentes da entidade, como declaração de
residência e declaração de fiel cumprimento
às normas, recolhimento da taxa de cadastro e cópias de documentos pessoais.
7. Toda a documentação mencionada está contida no intervalo de folhas 1 à 104, dos autos.
8. Analisados os documentos apresentados inicialmente e após o cumprimento de exigências, este Departamento constatou conformidade legal e normativa,
pelo que passa a examinar as informações técnicas de
relevância.
III – Relatório
• Informações técnicas
9. Preliminarmente, a requerente indicou em
sua petição que os equipamentos seriam instalados
em área abrangida pelo círculo de raio igual a 1 km,
com centro localizado na Praça Joaquim Araújo Filho,
nº 68, Centro, na cidade de São Vicente, Estado do
Rio Grande do Norte, de coordenadas geográficas
em 6º13’04”S de latitude e 36º40’02”W de longitude,
consoante aos dados constantes do Aviso publicado
no DOU, de 18-7-1998, Seção 3.
10. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que os cálculos inicialmente efetuados estão corretos
e que, por conseguinte, as coordenadas geográficas indicadas devem ser mantidas, pelo que se depreende da
memória do documento de folhas 71 a 73, denominado
de “Roteiro de Análise Técnica de RadCom.”
11. O mesmo documento trata de outros dados,
conforme se segue:
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– informações sobre geração de coor denadas geográficas, instruções sobre coordenadas coincidentes com os levantamentos do IBGE;
– compatibilização de distanciamento do canal;
– situação da estação em faixa de
fronteira, endereço proposto para instalação
da antena;
– planta de arruamento, endereços da
sede e do sistema irradiante;
– outros dados e conclusão.
12. Seguiram-se diligências para a apresenta ção de documentos dispostos no subitem 6.7, inci so: II, entre outros, bem como o subitem 6.11 (Proje to Técnico), e posterior declarações complementa res de diretores, em cumprimento ao item 6.7 – III,
IV, V e VIII da Norma n° 2/98. (fls. 74 e 75).
13. Cumpridas as exigências, foi expedido o
“Formulário de Informações Técnicas”, fls. 48, firma do pelo engenheiro responsável, onde estão resumi das as seguintes informações:
– identificação da entidade;
– os endereços da sede administrativa
e de localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio;
– características técnicas dos equipa mentos (transmissor, antena e torre e linha
de transmissor), com indicação da potência
efetiva irradiante e intensidade de campo no
limite da área de serviço;
– diagramas de instalação da antena
e de irradiação, com indicação de características elétricas da antena.
14. Segue-se o roteiro de verificação de insta lação da estação, constatando-se conformidade
com a Norma n° 2/98, em especial as exigências
inscritas em seu item 6.11. Folhas 46 à 70.
15. É o relatório.
IV – Conclusão/Opinamento
16. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhos
de habilitação de interessados na exploração do serviço de radiodifusão comunitária, conclui a instrução
dos presentes autos, após detido exame do rol de do cumentos, os quais estão compatíveis com a legisla ção atinente.
17. Assim, a requerente, de acordo com o seu
Estatuto Social, e nos termos de seu requerimento,
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atende os requisitos legais e normativos ao seu pleito,
seguindo-se informações básicas sobre a entidade:
nome
Fundação Obra Assistencial Para Integração Social
da Comunidade,
quadro diretivo
Presidente:
Irani Soares de Araújo
Membro:
Celicleide Dantas de Medeiros
Membro:
Ilton Carlos dos Santos
Membro:
Magnólia Soares Silva Barbosa
Membro:
Milka Soares Silva Barbosa
localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio
Praça Joaquim Araújo Filho, n° 68, Centro, na cidade de São Vicente, Estado do Rio Grande do Norte;
coordenadas geográficas
06°13’04”S de latitude e 36°40’02”W de longitude,
correspondentes aos cálculos efetuados na “Análise
Técnica de RadCom” – fls. 36 –, e que se refere à
localização da estação.
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Fundação Obra
Assistencial Para Integração Social Da Comunidade,
no sentido de conceder-lhe a Outorga de Autorização para a exploração do serviço de radiodifusão
comunitária, na localidade pretendida, dentro das
condições circunscritas no Processo Administrativo
n° 53.780.000.192/98, de 1º de setembro de 1998.
Brasília, 13 de setembro de 2000. – Relator da
Conclusão Jurídica; Relator da Conclusão Técnica.
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de outorga de serviços de radiodifusão.
Brasília, 14 de setembro de 2000. –Hamilton de
Magalhães Mesquita, Coordenador Geral.
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário
de Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 18 de setembro de 2000. –
Antonio Carlos Tardeli, Diretor do Departamento de outorga de serviços de radiodifusão.
Aprova
o
Relatório
n°
14/2000/SSR/MC.
Encaminha-se a Consultoria Jurídica
para exame e parecer.
Brasília,18 de setembro de 2000. – Paulo Menicucci, Secretário de serviço de radi odifusão .

(À Comissão de Educação)
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Projeto de Decreto Legislativo nº 340, de 2002
(Nº 1.456/2001, na Câmara dos Deputados)
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RELATÓRIO Nº 58/2000-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53.760.000.614198, de
18-11-98.
Objeto: Requerimento de outorga de autoriza ção para a exploração do Serviço de Radiodifusão
Comunitária.
Interessado: Associação de Desenvolvimento
Comunitário do Morro do Chapéu do Piauí, localidade
do Morro do Chapéu do Piauí, Estado do Piauí.
I – Introdução
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mentando com o endereço da respectiva estação e
coordenadas geográficas, além de pedir a designação de canal para a prestação do serviço, atendendo
os requisitos do item 6.4 da Norma Complementar nº
2/98 e, ainda, juntando a documentação necessária.
6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Norma nº 2/98), está contida nos autos, correspondendo
ao seguinte:
– Estatuto Social;
– ata de constituição e eleição de dirigentes;
– declarações e comprovantes relativos a responsabilidades e obrigações de dirigentes, enquanto vinculados à entidade,
em face dos ditames legais pertinentes;
– manifestações de apoio da comunidade;
– plantas de arruamento, com indicação do local de instalação do sistema irradiante, e respectivas coordenadas geográficas;
– informações complementares de dirigentes da entidade, como declaração de residência e declaração de fiel cumprimento
às normas, recolhimento da taxa de cadastro e cópias de documentos pessoais.

1. Associação de Desenvolvimento Comunitário
do Morro do Chapéu do Piauí, inscrita no CGC sob o
número 02.798.489/0001-14, no Estado do Piauí,
com sede na Praça Luiz Rebelo, s/nº, Centro, Cidade
do Morro do Chapéu do Piauí, PI, dirigiu-se ao Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, por meio de
requerimento datado de 16 de novembro de 1998,
subscrito por representante legal, demonstrando interesse na exploração do Serviço de Radiodifusão Co munitária, na localidade que indica.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso publicado no Diário Oficial da União – DOU,
de 18 de março de 1999, Seção 3, que contempla o
logradouro onde pretende instalar o seu transmissor,
assim como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. A requerente, por final, solicita “a designação
de canal para a prestação do serviço, nos termos do
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifu são Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998”, apresentando ao Ministério a documentação constante dos presentes autos.

7. Toda a documentação mencionada está contida no intervalo de folhas 1 a 85, dos autos.
8. Analisados os documentos apresentados inicialmente e após o cumprimento de exigências, este
Departamento constatou conformidade legal e normativa, pelo que passa a examinar as informações
técnicas de relevância.

II – Relatório

III – Relatório

• Atos constitutivos da entidade /documentos
acessórios
4. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretá rio de Serviços de Radiodifusão, passa ao exame do
pleito formulado pela requerente, consubstanciado na
Petição de folha 1, bem como a documentação apre sentada, relatando toda a instrução do presente pro cesso administrativo, em conformidade com a legisla ção, especialmente a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitá ria, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-3-1998 e
Norma nº 2/98, de 6-8-1998.
5. A requerente, como mencionado na introdu ção (item 1), ao demonstrar interesse em explorar o
serviço, faz indicação da localidade onde pretende
instalar seus equipamentos transmissores, comple -

• Informações técnicas
9. Preliminarmente, a requerente indicou em
sua petição que os equipamentos seriam instalados
em área abrangida pelo círculo de raio igual a 1km,
com centro localizado na Praça Luiz Rebelo, s/nº,
Centro, Cidade do Morro do Chapéu do Piauí, Estado
do Piauí, de coordenadas geográficas em 03º44’43”S
da latitude e 42º18’58”W de longitude, consoante aos
dados constantes do Aviso publicado no DOU, de
18-3-1999, Seção 3.
10. A análise técnica desenvolvida demonstra
que as coordenadas geográficas indicadas deviam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 23 a 26, denominado de “Roteiro de Análise Técnica de RadCom”. Ocorre que no
decorrer do processo, a entidade apresentou as coor-
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denadas reais do local proposto. As mesmas são
compatíveis com as coordenadas no aviso.
11. O mesmo documento trata de outros dados,
conforme se segue:
– informações sobre geração de coor denadas geográficas, instruções sobre coordenadas coincidentes com os levantamentos do IBGE;
– compatibilização de distanciamento
do canal;
– situação da estação em faixa de
fronteira, endereço proposto para instalação
da antena;
– planta de arruamento, endereços da
sede e do sistema irradiante;
– outros dados e conclusão.
12. Seguiram-se diligências para a apresenta ção do subitem 6.7, inciso VI, e para alterações es tatutárias, e posteriormente o subitem 6.11 (Projeto
Técnico), da Norma nº 2/98, (fls. 33, 46 e 58).
13. Cumpridas as exigências, foi expedido o
“Formulário de Informações Técnicas”, fls. 64, firma do pelo engenheiro responsável, onde estão resumi das as seguintes informações:
– identificação da entidade;
– os endereços da sede administrativa
e de localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio;
– características técnicas dos equipa mentos (transmissor) e acessórios (antena e
cabo coaxial), com indicação da potência
efetiva irradiada e intensidade de campo no
limite da área de serviço;
– diagramas de irradiação do sistema
irradiante e características elétricas.
14. Segue-se o Roteiro de Verificação de Insta lação da Estação, constatando-se conformidade
com a Norma nº 2/98, em especial as exigências
inscritas em seu item 6.11, folhas 67 e 68. Na oca sião da solicitação do licenciamento da estação, a
Entidade deverá indicar o nome do fabricante e o
modelo do transmissor certificado para o serviço de
radiodifusão comunitária de 25,0W.
15. É o relatório.
IV – Conclusão/Opinamento
16. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhos
de habilitação de interessados na exploração do serviço de radiodifusão comunitária, conclui a instrução
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dos presentes autos, após detido exame do rol de documentos, os quais estão compatíveis com a legislação atinente.
17. Assim, a requerente, de acordo com o seu
Estatuto Social, e nos termos de seu requerimento,
atende os requisitos legais e normativos ao seu pleito,
seguindo-se informações básicas sobre a entidade;
– nome
Associação de Desenvolvimento Comunitário do
Morro do Chapéu do Piauí
– quadro diretivo
Presidente:
Lucídio Fontes Rebelo
Tesoureiro:
Marcos Henrique Fontes Rebelo
Secretário:
Francisco das Chagas Santos Oliveira
– localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Praça Luiz Rebelo, s/nº, Centro, Cidade do Morro do
Chapéu do Piauí, Estado do Piauí.
– coordenadas geográficas
3º44’36”S de latitude e 42º18’49”W de longitude cor respondentes aos cálculos efetuados na “Análise
Técnica de RadCom” – fls. 23 a 26 ,e que se refere
a localização da estação.
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Associação de De senvolvimento Comunitário do Morro do Chapéu do
Piauí, no sentido de conceder-lhe a Outorga de Autorização para a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, dentro
das condições circunscritas no Processo Administrativo nº 53.760.000.614/98, de 18 de novembro de
1998.
Brasília, 18 de outubro de 2000.
Relator da conclusão jurídica
Relator da conclusão técnica
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do
Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão.
Brasília, 19 de outubro de 2000. – Hamilton de Magalhães Mesquita, Coordenador-Geral
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário
de Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 20 de outubro de 2000. –
Antônio Carlos Tardeli, Diretor do Departa mento de Outorga de Serviços de Radiodifusão
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Aprovo
o
Relatório
nº
58/2000/DOSR/SSR/MC.
Encaminhe-se à Consultoria Jurídica
para exame e parecer.
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Brasília, 23 de outubro de 2000. – Paulo Menicucci, Secretário de Serviços de
Radiodifusão.

(À Comissão de Educação.)

Projeto de Decreto Legislativo nº 341, de 2002
(Nº 1.463/2001, na Câmara dos Deputados)
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RELATÓRIO Nº 93/2000-DOSR/SSR/MC
Referencia: Processo nº 53.103.000.077/00, de
22 de março de 2000
Objeto: Requerimento de outorga de autoriza ção para a exploração do Serviço de Radiodifusão
Comunitária.
Interessado: Associação Comunitária de Radio difusão Sousense, na localidade de Sousa – PB.
I – Introdução
1. Associação Comunitária de Radiodifusão
Sousense, inscrito no CGC sob o número
03.391.400/0001-63, no Estado da Paraíba, com
sede na Rua Francisco Vieira, s/n°, Bairro Maria Ra chel, Cidade de Sousa, PB, dirigiu-se ao Senhor Mi nistro de Estado das Comunicações, por meio de re querimento datado de 20 de março de 2000, subscrito
por representante legal, demonstrando interesse na
exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária,
na localidade que indica.
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2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso publicado no Diário Oficial da União – DOU,
de 27 de março de 2000, Seção 3, que contempla o
logradouro onde pretende instalar o seu transmissor,
assim como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. A requerente, por final, solicita “a designação
de canal para a prestação do serviço, nos termos do
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998”, apresentando ao Ministério a documentação constante dos presentes autos.
II – Relatório
• Atos constitutivos da entidade/documentos
acessórios
4. O Departamento de Outorga de Ser viços
de Radiodifusão, por determinação do Senhor Se -
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cretário de Serviços de Radiodifusão, passa ao
exame do pleito formulado pela requerente, con substanciado na Petição de folha 1, bem como a
documentação apresentada, relatando toda a ins trução do presente processo administrativo, em
conformidade com a legislação, especialmente a
Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o Regulamento do
Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado
pelo Decreto nº 2.615, de 3-3-1998 e Norma nº
2/98, de 6-8-1998.
5. A requerente, como mencionado na introdu ção (item 1), ao demonstrar in teresse em explorar o
serviço, faz indicação da localidade onde pretende
instalar seus equipamentos transmissores, comple mentando com o endereço da respectiva estação e
coordenadas ge ográficas, além de pedir a designa ção de canal para a prestação do serviço, atenden do os requisitos do item 6.4 da Norma Complemen tar nº 2/98 e, ainda, juntando a documentação ne cessária.
6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Nor ma 2/98), está contida nos autos, correspondendo ao
seguinte:
– Estatuto social
– ata de constituição e eleição de diri gentes;
– declarações e comprovantes relati vos a responsabilidades e obrigações de
dirigentes, enquanto vinculados à en tida de, em face dos ditames le gais perti nen tes;
– manifestações de apoio da comuni dade;
– plantas de arruamento, com indica ção do local de instalação do sistema irradiante, e respectivas coordenadas geográficas;
– informações complementares de di rigentes da entidade, como declaração de
residência e declaração de fiel cumprimento
às normas, recolhimento da taxa de cadastro e cópias de documentos pessoais.

7. Toda a documentação mencionada está con tida no intervalo de folhas 1 a 195, dos autos.
8. Analisados os documentos apresentados ini cialmente e após o cumprimento de exigências, este

Julho de 2002

Departamento constatou conformidade legal e normativa, pelo que passa a examinar as informações
técnicas de relevância.
III – Relatório
• Informações técnicas
9. Preliminarmente, a requerente indicou em
sua petição que os equipamentos seriam instalados
em área abrangida pelo círculo de raio igual a 1km,
com centro focalizado na Rua Francisco Vieira, s/n.º,
Bairro Maria Rachel, Cidade de Sousa, Estado da
Paraíba, de coordenadas geográficas em 6º 45’ 59”
S de latitude e 38º 13’ 13” W de longitude, consoante
os dados constantes no aviso no DOU de 27-3-2000,
Seção 3.
10. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que, as coordenadas geográficas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 155, denominado de “Roteiro de
Análise Técnica de RadCom”.
11. O mesmo documento trata de outros dados,
conforme se segue:
– informações sobre geração de coordenadas geográficas, instruções sobre coordenadas coincidentes com os levantamentos do IBGE;
– compatibilização de distanciamento
do canal;
– situação da estação em faixa de
fronteira, endereço proposto para instalação
da antena;
– planta de arruamento, endereços da
sede e do sistema irradiante;
– outros dados e conclusão.

12. Seguiram-se diligências para apresentação
do subitem 6.7, inciso I, II, IV e VI; bem como apresentar o subitem 6.11, (Projeto Técnico), da Norma
2/98, (fls. 158 e 190)
13. Cumpridas as exigências, foi expedido o
“Formulário de Informações Técnicas”, fls. 160, firmado pelo engenheiro responsável onde estão resumidas as seguintes informações:
– identificação da entidade;
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– os endereços da sede administrativa
e de localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio;
– características técnicas dos equipa mentos (transmissor) e acessórios (antena e
cabo coaxial), com indicação da potência
efetiva irradiada e intensidade de campo no
limite da área de serviço;
– diagramas de irradiação do sistema
irradiante e características elétricas.
14. Segue-se o Roteiro de Verificação de Insta lação da Estação, constatando-se conformidade
com a Norma 2/98, em especial as exigências ins critas em seu item 6.11, folhas 187.
15. É o relatório.
IV – Conclusão/Opinamento
16. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhos
de habilitação de interessados na exploração do serviço de radiodifusão comunitária, conclui a instrução
dos presentes autos, após detido exame do rol de do cumentos, os quais estão compatíveis com a legisla ção atinente.
17. Assim, a requerente, de acordo com o seu
Estatuto Social, e nos termos de seu requerimento,
atende os requisitos le gais e normativos ao seu ple ito, seguindo-se in formações básicas sobre a enti dade:Nome
Associação Comunitária de Radiodifusão Sousense
quadro diretivo
Presidente:

Geonildo Gregório Pinto da Silva

Vice-Presidente:

Cleonice Marques Sarmento

1º Secretário:

Eliana Marques da Nóbrega Silva

2º Secretário:

Francisca das Chagas dos Santos M.

1º Tesoureiro:

José Sarmento dos Santos

2º Tesoureiro:

Raimunda Vieira Formiga dos Santos

Dir. de Operações:

Antônio Assis de Souza

V. Dir. de Oper.:
Dir. Cultural:

Maria Luiza de Lima
Maria de Socorro Sarmento Nóbrega

V. Dir. Cult.:
Dir. de Comunicação:
V. Dir. de Com.:
Dir. de Patrimônio:

Raimundo Duarte da Silva
Adriana Marques da M. Martins
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– localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Rua Francisco Vieira, s/nº, Bairro Maria Rachel, Cidade de Sousa, Estado da Paraíba;
– coordenadas geográficas
06º45’59”S de latitude e 38º13’13”W de longitude,
correspondentes aos dados constantes no “Formulário de Informações Técnicas”, fls. 160, e “Roteiro
de Análise de Instalação da Estação de RADCOM”,
fls. 187, que se refere à localização da estação.
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Associação Comunitária de Radiodifusão Sousense, no sentido de
conceder-lhe a Outorga de Autorização para a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na
localidade pretendida, dentro das condições circunscritas
no
Processo
Administrativo
nº
53.103.000.077/00, de 22 de março de 2000.
Brasília, 27 de novembro de 2000. – Relator da
conclusão Jurídica; Relator da conclusão Técnica
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do
Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão.
Brasília, 29 de novembro 2000. – Hamilton de Magalhães Mesquita, Coordenador Geral.
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário
de Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 29 de novembro de 2000. –
Antonio Carlos Tardeli, Diretor do Departamento de Outorga de Serviços de Radiodifusão.
Aprovo
o
Relatório
nº
93/2000/DOSR/SSR/MC.
Encaminhe-se à Consultoria Jurídica
para exame e parecer.
Brasília, 29 de novembro de 2000.
Paulo Menicucci, Secretário de Serviços de Radiodifusão.

José Moraes
Assis Casimiro de Queiroz

(À Comissão de Educação.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 342, DE 2002
(Nº 1.465/2001, na Câmara dos Deputados)
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RELATÓRIO Nº 61/2001-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53.700.001.206/98, de
14 de agosto de 1998.
Objeto: Requerimento de outorga de autoriza ção para a exploração do Serviço de Radiodifusão
Comunitária.
Interessado: Associação de Recuperação, Con servação e Preservação da Bacia do Rio Pardo, na lo calidade de Ribas do Rio Pardo – MS.
I – Introdução
1. Associação de Recuperação, Conservação e
Preservação da Bacia do Rio Pardo, inscrito no CGC
sob o número 01.988.572/0001-93, no Estado de
Mato Grosso do Sul, com sede na Av. Aureliano Mou ra Brandão, 748, Centro, Cidade de Ribas do Rio Pardo, MS, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, por meio de requerimento datado de
14 de agosto de 1998, subscrito por representante le gal, demonstrando interesse na exploração do Servi ço de Radiodifusão Comunitária, na localidade que
indica.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso publicado no Diário Oficial da União – DOU,
de 18 de março de 1999, Seção 3, que contempla o
logradouro onde pretende instalar o seu transmissor,
assim como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. A requerente, por final, solicita “a designação
de canal para a prestação do serviço, nos termos do
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifu são Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998”, apresentando ao Ministério a documentação constante dos presentes autos.
II – Relatório
• Atos constitutivos da entidade/documentos
acessórios
4. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretá rio de Serviços de Radiodifusão, passa ao exame do
pleito formulado pela requerente, consubstanciado na
Petição de folha 1, bem como a documentação apre sentada, relatando toda a instrução do presente pro cesso administrativo, em conformidade com a legisla ção, especialmente a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitá ria, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-3-1998 e
Norma nº 2/98, de 6-8-1998.
5. A requerente, como mencionado na introdu ção (item 1), ao demonstrar interesse em explorar o
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serviço, faz indicação da localidade onde pretende
instalar seus equipamentos transmissores, complementando com o endereço da respectiva estação e
coordenadas geográficas, além de pedir a designação de canal para a prestação do serviço, atendendo
os requisitos do item 6.4 da Norma Complementar nº
2/98 e , ainda, juntando a documentação necessária.
6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Norma 2/98), está contida nos autos, correspondendo ao
seguinte:
– Estatuto Social;
– ata de constituição e eleição de dirigentes
– declarações e comprovantes relativos a responsabilidades e obrigações de dirigentes, enquanto vinculados à entidade,
face aos ditames legais per tinentes;
– manifestações de apoio da comunidade;
– plantas de arruamento, com indicação do local de instalação do sistema irradiante, e respectivas coordenadas geográficas;
– Informações complementares de di rigentes da entidade, como declaração de
residência e declaração de fiel cumprimento
às normas, recolhimento da taxa de cadastro e cópias de documentos pessoais.
7. Toda a documentação mencionada está contida no intervalo de folhas 1 a 460, dos autos.
8. Analisados os documentos apresentados inicialmente e após o cumprimento de exigências, este
Departamento constatou conformidade legal e normativa, pelo que passa a examinar as informações
técnicas de relevância.
III – Relatório
• Informações técnicas
9. Preliminarmente, a requerente indicou em
sua petição que os equipamentos seriam instalados
em área abrangida pelo círculo de raio igual a 1km,
com centro localizado na Av. Aureliano Moura Brandão, 748, Centro, Cidade de Ribas do Rio Pardo,
Estado de Mato Grosso do Sul, de coordenadas geográficas em 20º 27’ 00” S de latitude e 53º 45’ 33” W de
longitude, consoante os dados constantes no aviso
no DOU, de 18-3-1999, Seção 3.
10. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que as coordenadas geográficas indicadas devem ser
mantidas, pelo que se depreende da memória do do -
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cumento de folhas 386 a 389, denominado de “Rotei ro de Análise Técnica de RadCom”.
11. O mesmo documento trata de outros dados,
conforme se segue:
– informações sobre geração de co ordenadas geográficas, instruções sobre coordenadas coincidentes com os levantamentos do IBGE;
– compatibilização de distanciamento
do canal;
– situação da estação em faixa de
fronteira, endereço proposto para instalação
da antena;
– planta de arruamento, endereços da
sede e do sistema irradiante;
outros dados e conclusão.
12. Seguiram-se diligências para alteração es tatutária e apresentação do subitem 6,7, II, IV e su bitem 6.11, (Projeto Técnico), da Norma 2/98, (fls.
396, 433, 439, 461 e 477).
13. Cumpridas as exigências, foi expedido o
“Formulário de Informações Técnicas”, fls. 467 e 480,
firmado pelo engenheiro responsável, onde estão re sumidas as seguintes informações:
– identificação da entidade;
– os endereços da sede administrativa
e de localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio;
– características técnicas dos equipa mentos (transmissor) e acessórios (antena e
cabo coaxial), com indicação da potência
efetiva irradiada e intensidade de campo no
limite da área de serviço;
– diagramas de irradiação do sistema
irradiante e características elétricas.
14. Segue-se o Roteiro de Verificação de Insta lação da Estação, constatando-se conformidade
com a Norma nº 2/98, em especial as exigências
inscritas em seu item 6.11, folhas 474 e 475, e fls.
490 e 491. Na ocasião da solicitação do licencia mento da estação, a Entidade deverá indicar o nome
do fabricante e o modelo do transmissor certificado
para o serviço de radiodifusão comunitária de 25,0
W.
15. É o relatório.
IV – Conclusão/Opinamento
16. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhos

67
Terça-feira 2 14217

de habilitação de interessados na exploração do serviço de radiodifusão comunitária, conclui a instrução
dos presentes autos, após detido exame do rol de documentos, os quais estão compatíveis com a legislação atinente.
17. Assim, a requerente, de acordo com o seu
Estatuto Social, e nos termos de seu requerimento,
atende os requisitos legais e normativos ao seu pleito,
seguindo-se informações básicas sobre a entidade:
nome
Associação de Recuperação, Conservação e Preservação da Bacia do Rio Pardo.
quadro diretivo
Presidente:
Najaro Vitalino Machado
Vice-Presidente:
Pedro Francisco Claro
1º Secretário:
Marco Antônio Barbosa Neves
2º Secretário:
Jari Ferreira de Almeida
1º Tesoureiro:
Roberson Luiz Moureira
2º Tesoureiro:
Wanderley Camargo Fontebassi
localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio
Av. Aureliano Moura Brandão, 748, Centro, Cidade
de Ribas do Rio Pardo, Estado de Mato Grosso do
Sul;
coordenadas geográficas
20º 27’ 00” S de latitude e 53º 45’ 33” W de longitude, correspondentes aos dados constantes no “Formulário de Informações Técnicas”, fls. 467 e 480, e
“Roteiro de Análise de Instalação da Estação de
RADCOM”, fls. 474 e 475 e fls. 490 e 491, que se re fere à localização da estação.
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Associação de Re cuperação, Conservação e Preservação da Bacia do
Rio Pardo, no sentido de conceder-lhe a Outorga de
Autorização para a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, dentro
das condições circunscritas no Processo Administrativo nº 53.700.001.206/98, de 14 de agosto de
1998.
Brasília, 24 de Janeiro de 2.001. – Relator da
conclusão Jurídica ; Relatos da conclusão Técnica
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços de Radiodifusão.
Brasília,24 de janeiro de 2001. – Hamilton de
Magalhães Mesquita, Coordenador Geral.
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário
de Serviços de Radiodifusão.
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Brasília, 29 de janeiro de 2001. –
Antonio Carlos Tardeli; Diretor do Departa mento de Outorga de Serviços de Radiodifusão.
Aprovo
o
Relatório
nº
61/2001/DOSR/SSR/MC.
Encaminhe-se à Consultoria Jurídica
para exame e parecer.
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Brasília, 29 de janeiro de 2001. – Paulo Menicucci, Secretário de Serviços de
Radiodifusão.

(À Comissão de Educação)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 343, DE 2002
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RELATÓRIO Nº 60/2001-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53700000652/99, de
16-4-99.
Objeto: Requerimento de outorga de autoriza ção para a exploração do Serviço de Radiodifusão
Comunitária.
Interessado: Associação Comunitária de De senvolvimento Artístico e Cultural de Caracol, locali dade de Caracol, Estado do Mato Grosso do Sul;
I – Introdução
1. A Associação Comunitária de Desenvolvi mento Artístico e Cultural de Caracol, inscrita no
CGC/MF ou CNPJ sob o número 3.076.776/0001-83,
no Estado do Mato Grosso do Sul, com sede na Rua
São Jorge nº 901 – Centro, cidade de Caracol – MS.,
dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das Comuni cações, por meio de requerimento datado de 13 de
abril de 1999, subscrito por representante legal, de monstrando interesse na exploração do Serviço de
Radiodifusão Comunitária, na localidade que indica.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso publicado no Diário Oficial da União – DOU,
de 9 de setembro de 1999, Seção 3, que contempla a
localidade onde pretende instalar o seu transmissor,
assim como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. A requerente, por final, solicita “a designação
de canal para a prestação do serviço, nos termos do
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifu são Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.”, apresentando ao Ministério a
documentação constante dos presentes autos.
II – Relatório
• Atos constitutivos da entidade/documentos
acessórios
4. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretá rio de Serviços de Radiodifusão, passa ao exame do
pleito formulado pela requerente, consubstanciado na
Petição de folha 1, bem como a documentação apre sentada, relatando toda a instrução do presente pro cesso administrativo, em conformidade com a legisla ção, especialmente a lei nº 9.612, de 19-2-98, o Re gulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária,
aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-3-98 e Norma
nº 2/98, de 6-8-98.
5. A requerente, como mencionado na introdu ção (item 1), ao demonstrar interesse em explorar o
serviço, faz indicação da localidade onde pretende
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instalar seus equipamentos transmissores, complementando com o endereço da respectiva estação e
coordenadas geográficas, além de pedir a designação de canal para a prestação do serviço, atendendo
os requisitos do item 6.4 da Norma Complementar nº
2/98 e, ainda, juntando a documentação necessária.
6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Norma nº 2/98), está contida nos autos, correspondendo
ao seguinte:
– Estatuto Social;
– ata de constituição e eleição de dirigentes;
– declarações e comprovantes relativos a responsabilidades e obrigações de dirigentes, enquanto vinculados à entidade,
face aos ditames legais per tinentes;
– manifestações de apoio da comunidade;
– plantas de arruamento, com indicação do local de instalação do sistema irradiante, e respectivas coordenadas geográficas;
– informações complementares de di rigentes da entidade, como declaração de
residência e declaração da fiel cumprimento
às normas, recolhimento da taxa de cadastro e cópias de documentos pessoais.
7. Toda a documentação mencionada está contida no intervalo de folhas 8 a 108, dos autos.
8. Analisados os documentos apresentados inicialmente e após o cumprimento de exigências, este
Departamento constatou conformidade legal e normativa, pelo que passa a examinar as informações
técnicas de relevância.
III – Relatório
• Informações técnicas
9. Preliminarmente, a requerente indicou em
sua petição que os equipamentos seriam instalados
em área abrangida pelo círculo de raio igual a 1 km,
com centro localizado na Rua São Jorge nº 901 –
Centro, na cidade de Caracol, Estado do Mato Grosso
do Sul de coordenadas geográficas em 21º58’30”S de
latitude e 56º52’00”W de longitude, consoante aos
dados constantes do Aviso publicado no DOU, de
9-9-99, Seção 3.
10. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que as coordenadas geográficas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 93, denominado de “Roteiro de
Análise Técnica de RadCom”.
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11. O mesmo documento trata de outros dados,
conforme se segue:
– informações sobre geração de coor denadas geográficas, instruções sobre coordenadas coincidentes com os levantamentos do IBGE;
– compatibilização de distanciamento
do canal;
– situação da estação em faixa de
fronteira, endereço proposto para instalação
da antena;
– planta de arruamento, endereços da
sede e do sistema irradiante;
– outros dados e conclusão.
12. Seguiram-se diligências para a apresenta ção do Projeto Técnico, (fls. 98 a 108).
13. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – fls 101, fir mado pelo engenheiro responsável, onde estão resu midas as seguintes informações:
– identificação da entidade;
– os endereços da sede administrativa
e de localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio;
– características técnicas dos equipa mentos (transmissor) e acessórios (antena e
cabo coaxial), com indicação da potência
efetiva irradiada e intensidade de campo no
limite da área de serviço;
– diagramas de irradiação do sistema
irradiante e características elétricas.
14. Segue-se o roteiro de verificação de instala ção da estação, constatando-se conformidade com a
Norma 2/98, em especial as exigências inscritas em
seu item 6.11. Folhas 109 e 110.
15. É o relatório.
IV – Conclusão/Opinamento
16. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhos
de habilitação de interessados na exploração do serviço de radiodifusão comunitária, conclui a instrução
dos presentes autos, após detido exame do rol de do cumentos, os quais estão compatíveis com a legisla ção atinente.
17. Assim, a requerente, de acordo com o seu
Estatuto Social, e nos termos de seu requerimento,
atende os requisitos legais e normativos ao seu plei to, seguindo-se informações básicas sobre a entida de:
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nome
Associação Comunitária de Desenvolvimento Artístico e Cultural de Caracol
quadro diretivo
Presidente:
Carmelindo de Oliveira
Vice-Presidente:
Jalter Leite Ibanhes
1º Secretário:
Antônio Cornélio O. Gouvea
2º Secretária:
Lidiane de Oliveira Gardin
Tesoureiro:
Cláudio Garcia Palermo
localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Rua São Jorge nº 901 – Centro, cidade de Caracol,
Estado do Mato Grosso do Sul;
coordenadas geográficas
21º58’30”S de latitude e 56º52’00”W de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro
de Análise de Instalação da Estação” – fls. 109 e
110, bem como “Formulário de Informações Técnicas” – fls 101 e que se referem à localização da es tação.
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Associação Comunitária de Desenvolvimento Artístico e Cultural de
Caracol, no sentido de conceder-lhe a Outorga de
Autorização para a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, dentro
das condições circunscritas no Processo Administrativo nº 53700000652/99, de 16 de abril de 1999.
Brasília, 24 de janeiro de 2001. – Relator da conclusão Jurídica; Relator da conclusão Técnica
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga e Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 24 de janeiro de 2001. – Hamilton de
Magalhães Mesquita, Coordenador Geral
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário
de Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 29 de janeiro de 2001. –
Antonio Carlos Tardeli, Diretor do Departamento de Outorga de Serviços de Radiodifusão
Aprovo
o
Relatório
nº
60/2001/DOSR/SSR/MC. Encaminhe-se à
Consultoria Jurídica para exame e parecer.
Brasília, 29 de janeiro de 2001. – Paulo Menicucci, Secretário de Serviços de
Radiodifusão.

(À comissão de Educação.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 344, DE 2002
(Nº 1.469/2001, na Câmara dos Deputados)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 345, DE 2002
(Nº 1.472/2001, na Câmara dos Deputados)
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RELATÓRIO Nº 0129/2000-DOSRISSR/MC
Referência: Processo nº 53680000701/98, de
14-10-98.
Objeto: Requerimento de outorga de autoriza ção para a exploração do Serviço de Radiodifusão
Comunitária.
Interessado: Associação Cultural e Desportiva
de São Bento, localidade São Bento, Estado do Maranhão.
I – Introdução
1. A Associação Cultural e Desportiva de São
Bento, inscrita no CGC/MF ou CNPJ sob o número
01.467.949/0001-69, no Estado do Maranhão, com
sede na Rua Newton Bello nº 800 – Centro, cidade de
São Bento – MA, dirigiu-se ao Senhor Ministro de
Estado das Comunicações, por meio de requerimento
datado de 15 de outubro de 1998, subscrito por repre sentante legal, demonstrando interesse na explora ção do Serviço de Radiodifusão Comunitária, na loca lidade que indica.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso publicado no Diário Oficial da União – DOU,
de 18 de março de 1999, Seção 3, que contempla o
logradouro onde pretende instalar o seu transmissor,
assim como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. A requerente, por final, solicita “a designação
de canal para a prestação do serviço, nos termos do
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifu são Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998”, apresentando ao Ministério a documentação constante dos presentes autos.
II – Relatório
• Atos constitutivos da entidade/documentos
acessórios
4. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretá rio de Serviços de Radiodifusão, passa ao exame do
pleito formulado pela requerente, consubstanciado na
Petição de folha 1, bem como a documentação apre sentada, relatando toda a instrução do presente processo administrativo, em conformidade com a legisla ção, especialmente a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitá ria, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-3-1998 e
Norma nº 2/98, de 6-8-1998.
5. A requerente, como mencionado na introdu ção (item 1), ao demonstrar interesse em explorar o
serviço, faz indicação da localidade onde pretende
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instalar seus equipamentos transmissores, complementando com o endereço da respectiva estação e
coordenadas geográficas, além de pedir a designação de canal para a prestação do serviço, atendendo
os requisitos do item 6.4 da Norma Complementar nº
2/98 e, ainda, juntando a documentação necessária.
6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Norma nº 2/98), está contida nos autos, correspondendo
ao seguinte:
– Estatuto Social;
– ata de constituição e eleição de dirigentes;
– declarações e comprovantes relativos a responsabilidades e obrigações de dirigentes, enquanto vinculados à entidade,
em face dos ditames legais pertinentes;
– manifestações de apoio da comunidade;
– plantas de arruamento, com indicação do local de instalação do sistema irradiante, e respectivas coordenadas geográficas;
– informações complementares de di rigentes da entidade, como declaração de
residência e declaração de fiel cumprimento
às normas, recolhimento da taxa de cadastro e cópias de documentos pessoais.
7. Toda a documentação mencionada está contida no intervalo de folhas 6 à 162, dos autos.
8. Analisados os documentos apresentados inicialmente e após o cumprimento de exigências, este
Departamento constatou conformidade legal e normativa, pelo que passa a examinar as informações
técnicas de relevância.
III – Relatório
• Informações técnicas
9. Preliminarmente, a requerente indicou em
sua petição que os equipamentos seriam instalados
em área abrangida pelo círculo de raio igual a 1km,
com centro localizado na Rua Newton Bello nº 800 –
Centro, na cidade de São Bento, Estado do Maranhão, de coordenadas geográficas em 2º42’2”S de latitude e 44º49’39”W de longitude, consoante aos da dos constantes do Aviso publicado no DOU, de
18-3-1999, Seção 3.
10. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que as coordenadas geográficas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
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documento de folhas 109 a 112, denominado de “Ro teiro de Análise Técnica de RadCom”.
11. O mesmo documento trata de outros dados,
conforme se segue:
– informações sobre geração de coor denadas geográficas, instruções sobre coordenadas coincidentes com os levantamentos do IBGE;
– compatibilização de distanciamento
do canal;
– situação da estação em faixa de
fronteira, endereço proposto para instalação
da antena;
– planta de arruamento, endereços da
sede e do sistema irradiante;
– outros dados e conclusão.
12. Seguiram-se diligências para a apresenta ção de documentos dispostos no subitem 6.7, inci sos II, III, V e X da Norma nº 2/98 e esclarecimentos
acerca de funcionários públicos na diretoria. Cumpre
informar que, diante das primeiras exigências a Enti dade requerente encaminhou, voluntariamente, o
Projeto Técnico. Após a devida instrução do proces so, foi proposta a tentativa de acordo com outra
Entidade da localidade, de acordo com o subitem
6.10.1 da Norma nº 2/98, e tendo decorrido o prazo
concedido, utilizou-se o critério de seleção disposto
no subitem 6.10.2 da citada Norma, do qual constatou-se que a Entidade em epígrafe contava com ma ior número de manifestações em apoio à iniciativa
do que sua concorrente o que levou à sua sele ção.(fls. 120 a 162).
13. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de informações Técnicas” – fls 150, fir mado pelo engenheiro responsável, onde estão resu midas as seguintes informações:
– identificação da entidade;
– os endereços da sede administrativa
e de localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio;
– características técnicas dos equipa mentos (transmissor) e acessórios (antena e
cabo coaxial), com indicação da potência
efetiva irradiada e intensidade de campo no
limite da área de serviço;
– diagramas de irradiação do sistema
irradiante e características elétricas.
14. Segue-se o roteiro de verificação de insta lação da estação, constatando-se conformidade
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com a Norma nº2/98, em especial as exigências ins critas em seu item 6.11. Folhas 145 e 146.
15. É o relatório.
IV – Conclusão/Opinamento
16. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, à quem cabe a condução dos trabalhos
de habilitação de interessados na exploração do serviço de radiodifusão comunitária, conclui a instrução
dos presentes autos, após detido exame do rol de documentos, os quais estão compatíveis com a legislação atinente.
17. Assim, a requerente, de acordo com o seu
Estatuto Social, e nos termos de seu requerimento,
atende os requisitos legais e normativos ao seu pleito,
seguindo-se informações básicas sobre a entidade:
nome
Associação Cultural e Desportiva de São Bento,
quadro diretivo
Presidente: lsanilson José Dias
Vice-Presidente: Antônio Martinho Dias Neto
Secretário: José Ribamar Cordeiro
Tesoureiro: Carlos Nerval Souza Moreira
localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio
Rua Newton Bello nº 800 – Centro, cidade de São
Bento, Estado do Maranhão;
coordenadas geográficas
2º42’2”S de latitude e 44º49’39”W de longitude, cor respondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” – fls. 145 e 146,
bem como “Formulário de Informações Técnicas” –
fls 150 e que se referem à localização da estação.
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Associação Cultural e Desportiva de São Bento, no sentido de conceder-lhe a Outorga de Autorização para a exploração
do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, dentro das condições circunscritas
no Processo Administrativo nº 53680000701/98, de
14 de outubro de 1998.
Brasília, 11 de dezembro de 2000. – Relator da
conclusão Jurídica Relator da conclusão Técnica
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga e Serviços de Radiodifusão.
Brasília,13 de dezembro 2000. – Hamilton de
Magalhães Mesquita , Coordenador-Geral.
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De acordo.
À consideração do Senhor Secretário
de Serviços de Radiodifusão.
Brasília,14 de dezembro de 2000. –
Antonio Carlos Tardeli, Diretor do Departa mento de Outorga de Serviços de Radiodifusão.
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Aprovo
o
Relatório
nº
0129/2000/DOSR/SSR/MC. Encaminhe-se à
Consultoria Jurídica para exame e parecer.
Brasília, 15 de dezembro de 2000. –
Paulo Menicucci Secretário de Serviços de
Radiodifusão.

(À Comissão de Educação.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 346, DE 2002
(Nº 1.473/2001, na Câmara dos Deputados)
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RELATÓRIO Nº 107/2000-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53710000981/98, de
4-9-98.
Objeto: Requerimento de outorga de autoriza ção para a exploração do Serviço de Radiodifusão
Comunitária.
Interessado: Associação dos Moradores do Ba irro Rosário, localidade Nazareno, Estado de Minas
Gerais.
I – Introdução
1. A Associação dos Moradores do Bairro Rosá rio, inscrita no CGC/MF ou CNPJ sob o número
26118968/0001-00, no Estado de Minas Gerais, com
sede na Rua José Antônio de Souza, 382 – Bairro
Rosário, cidade de Nazareno – MG, dirigiu-se ao Se nhor Ministro de Estado das Comunicações, por meio
de requerimento datado de 28 de agosto de 1998,
subscrito por representante legal, demonstrando interesse na exploração do Serviço de Radiodifusão Co munitária, na localidade que indica.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso publicado no Diário Oficial da União – DOU,
de 5 de novembro de 1998, Seção 3, que contempla o
logradouro onde pretende instalar o seu transmissor,
assim como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. A requerente, por final, solicita “a designação
de canal para a prestação do serviço, nos termos do
artigo 12 do Regulamento do Serviço de Radiodifu são Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de
junho de 1998”, apresentando ao Ministério a docu mentação constante dos presentes autos.
II – Relatório
• Atos constitutivos da entidade/documentos
acessórios
4. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretá rio de Serviços de Radiodifusão, passa ao exame do
pleito formulado pela requerente, consubstanciado na
Petição de folha 1, bem como a documentação apre sentada, relatando toda a instrução do presente pro cesso administrativo, em conformidade com a legisla ção, especialmente a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitá ria, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-3-1998 e
Norma nº 2/98, de 6-8-1998.
5. A requerente, como mencionado na introdu ção (item 1), ao demonstrar interesse em explorar o
serviço, faz indicação da localidade onde pretende
instalar seus equipamentos transmissores, comple mentando com o endereço da respectiva estação e
coordenadas geográficas, além de pedir a designa -
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ção de canal para a prestação do serviço, atendendo
os requisitos do item 6.4 da Norma Complementar nº
2/98 e, ainda, juntando a documentação necessária.
6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Norma nº 2/98), está contida nos autos, correspondendo
ao seguinte:
– Estatuto Social;
– ata de constituição e eleição de dirigentes;
– declarações e comprovantes relativos a responsabilidades e obrigações de dirigentes, enquanto vinculados à entidade,
em face dos ditames legais pertinentes;
– manifestações de apoio da comunidade;
– plantas de armamento, com indicação do local de instalação do sistema irradiante, e respectivas coordenadas geográficas;
– informações complementares de di rigentes da entidade, como declaração de
residência e declaração de fiel cumprimento
às normas, recolhimento da taxa de cadastro e cópias de documentos pessoais.
7. Toda a documentação mencionada está con tida no intervalo de folhas 3 a 150, dos autos.
8. Analisados os documentos apresentados inicialmente e após o cumprimento de exigências, este
Departamento constatou conformidade legal e normativa, pelo que passa a examinar as informações
técnicas de relevância.
III – Relatório
• Informações técnicas
9. Preliminarmente, a requerente indicou em
sua petição que os equipamentos seriam instalados
em área abrangida pelo círculo de raio igual a 1km,
com centro localizado na Rua José Antônio de Souza,
382 – Bairro Rosário, na cidade de Nazareno, Estado
de Minas Gerais, de coordenadas geográficas em
21º13’07”S de latitude e 44º37’13”W de longitude,
consoante aos dados constantes do Aviso publicado
no DOU, de 5-11-1998, Seção 3.
10. A análise técnica desenvolvida demonstra
que as coordenadas geográficas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 50, denominado de “Roteiro de
Análise Técnica de RadCom”.
11. O mesmo documento trata de outros dados,
conforme se segue:
– informações sobre geração de coordenadas geográficas, instruções sobre coor-
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denadas coincidentes com os levantamentos do IBGE;
– compatibilização de distanciamento
do canal;
– situação da estação em faixa de
fronteira, endereço proposto para instalação
da antena;
– planta de arruamento, endereço da
sede e do sistema irradiante;
– outros dados e conclusão.
12. Seguiram-se diligências para a apresenta ção de documentos dispostos no subitem 6.7, inci sos I, II e X da Norma nº 2/98, bem como apresen tação do Projeto Técnico e posterior adequação do
mesmo à Norma nº 2/98, (fls. 52 a 150).
13. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – fls 100, fir mado pelo engenheiro responsável, onde estão resu midas as seguintes informações:
– identificação da entidade;
– os endereços da sede administrativa
e de localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio;
– características técnicas dos equipa mentos (transmissor) e acessórios (antena e
cabo coaxial), com indicação da potência
efetiva irradiada e intensidade de campo no
limite da área de serviço;
– diagramas de irradiação do sistema
irradiante e características elétricas.
14. Segue-se o roteiro de verificação de insta lação da estação, constatando-se conformidade
com a Norma nº 2/98, em especial as exigências
inscritas em seu item 6.11, fls. 153 e 154. Na oca sião da solicitação do licenciamento da estação, a
Entidade deverá indicar o nome do fabricante e o
modelo do transmissor certificado para o Serviço de
Radiodifusão Comunitária de 25,0W.
15. É o relatório.
IV – Conclusão/Opinamento
16. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhos
de habilitação de interessados na exploração do serviço de radiodifusão comunitária, conclui a instrução
dos presentes autos, após detido exame do rol de do cumentos, os quais estão compatíveis com a legisla ção atinente.
17. Assim, a requerente, de acordo com o seu
Estatuto Social, e nos termos de seu requerimento,
atende os requisitos legais e normativos ao seu pleito,
seguindo-se informações básicas sobre a entidade.
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– nome
Associação dos Moradores do Bairro Rosário.
– quadro diretivo
Presidente:
Geraldo São Tiago de Paula
Vice-Presidente:
José Assis dos Santos
1º Secretário:
Antônio Carlos de Andrade
2º Secretário:
Marcos Antônio de Paula
1ª Tesoureira:
Maria Nazaré S. Silva
2ª Tesoureira:
Ana Maria Nazaré Martins
– localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Rua José Antônio de Souza 382 – Rosário, cidade
de Nazareno, Estado de Minas Gerais;
– coordenadas geográficas
21º13’07” de latitude e 44º37’13” de longitude, correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” – fls. 153 e 154,
bem como “Formulário de Informações Técnicas” –
fls. 100 e que se referem à localização da estação.
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Associação dos
Moradores do Bairro Rosário, no sentido de conceder-lhe a Outorga de Autorização para a exploração
do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, dentro das condições circunscritas
no Processo Administrativo nº 53710000981/98, de
4 de setembro de 1998.
Brasília, 28 de novembro de 2000. – Relator da
conclusão Jurídica, Relator da conclusão Técnica.
(entra assinatura)
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga e Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 29 de novembro de 2000. – Hamilton
de Magalhães Mesquita, Coordenador Geral.
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário
de Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 29 de novembro de 2000. –
Antonio Carlos Tardeli, Diretor do Departamento de Outorga de Serviços de Radiodifusão.
Aprovo
o
Relatório
nº
107/2000/DOSR/SSR/MC. Encaminhe-se à
Consultoria Jurídica para exame e parecer.
Brasília, 30 de novembro de 2000. –
Paulo Menicucci, Secretário de Serviços
de Radiodifusão.

(À Comissão de Educação.)
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Projeto de Decreto Legislativo nº 351, de 2002
(Nº 1.124/2001, na Câmara dos Deputados)

127
Terça-feira 2 14277

128
14278 Terça-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2002
Julho de 2002

JULHO 2002
Julho de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

129
Terça-feira 2 14279

130
14280 Terça-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2002
Julho de 2002

JULHO 2002
Julho de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

131
Terça-feira 2 14281

132
14282 Terça-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2002
Julho de 2002

JULHO 2002
Julho de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

133
Terça-feira 2 14283

134
14284 Terça-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2002
Julho de 2002

JULHO 2002
Julho de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

135
Terça-feira 2 14285

(À Comissão de Educação.)

136
14286 Terça-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 352, DE 2002
(Nº 1.126/2001, na Casa de Origem)

JULHO 2002
Julho de 2002

JULHO 2002
Julho de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

137
Terça-feira 2 14287

138
14288 Terça-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2002
Julho de 2002

JULHO 2002
Julho de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

139
Terça-feira 2 14289

140
14290 Terça-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2002
Julho de 2002

(À Comissão de Educação.)

JULHO 2002
Julho de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Projeto de Decreto Legislativo nº 353, de 2002
(Nº 964/2001, na Câmara dos Deputados)
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PARECER CONJUR/MC Nº 898/2000
Referência: Processo nº 50630.000033/93
Origem: Delegacia do MC no Estado do Amazo nas
Interessada: Fundação Dom Joaquim
Assunto: Renovação de outorga.
Ementa: Concessão para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda tropical, cujo prazo teve
seu termo final em 1º de maio de 1993.
Ocorrência de transferência direta da conces são no curso dos procedimentos da renovação.
Pedido apresentado tempestivamente. Regula res a situação técnica e a vida societária.
Conclusão: Pelo deferimento do pedido.
Trata-se, no presente processo, de renovação
de outorga para explorar serviço de radiodifusão so nora em onda tropical, na cidade de Tefé, Estado do
Amazonas.
2. Observamos que o requerimento da renova ção foi apresentado pela Rádio Educação Rural de
Tefé Ltda., cuja concessão foi transferida para a Fun dação Dom Joaquim, no curso dos procedimentos da
renovação, em nome da qual deverão ser expedidos
os atos de renovação, tudo conforme análise contida
no presente parecer.
3. A concessão ora em exame foi outorgada mediante Decreto nº 897. de 13
de abril de 1962, à Rádio Educação Rural de
Tefé Lida., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda tropical, na cidade
de Tefé, Estado do Amazonas, e renovada, por dez
anos, a partir de 1º de novembro de 1983, conforme
Decreto nº 91.963, de 20 de novembro de 1985, publi cado no Diário Oficial da União de 21 seguinte, cujo
prazo residual da outorga foi mantido pelo Decreto de
10 de maio de 1991.
4. Observamos que, no curso dos procedimen tos da renovação, foi solicitada a transferência direta
da concessão para que a Fundação Dom Joaquim
passasse a executar os serviços outorgados, autori zada conforme Decreto de 18 de janeiro de 2000, pu blicado no Diário Oficial da União de 19 seguinte.
5. A esse respeito, há que se ressaltar que esta
Consultoria Jurídica vem mantendo o firme entendi mento quanto a juridicidade da autorização da trans ferência de outorga, mesmo no curso dos procedi mentos da renovação da concessão ou permissão,
tendo em vista que, a despeito da outorga vencida,
estando a entidade com seus serviços em funciona mento, a outorga original está amparada nos termos
do que faculta o artigo 92 do Decreto nº 88.066, de 26
de janeiro de 1983, que dá nova regulamentação à
Lei nº 5785, de 23 de junho de 1972.
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6. No que respeita ao procedimentos da renovação, observamos que Código Brasileiro de Telecomunicações, instituído pela Lei nº 4.117, de 27 de agosto
de 1962, estabelece prazos de outorgas 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).
7. 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”.
8. 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 com preendido entre o 6º (sexto) e o 3º (terceiro) mês anteriores ao término do respectivo prazo.
9. O prazo de vigência desta concessão teve
seu termo em 1º de maio de 1993, sendo que o pedido de renovação foi protocolizado na Delegacia do
MC no Estado do Amazonas, em 3 de fevereiro de
1993, tempestivamente por tanto.
10. A renovação deverá ocorrer a partir de 1º de
maio de 1993.
11. A peticionária tem seu quadro diretivo aprovado quando da transferência da concessão havida
com o Decreto de 18 de janeiro de 2000, com a seguinte composição:
Diretor Presidente:
Mário Clemente Neto
Diretor Vice-Presidente:
Aiko Ito
Diretor Tesoureiro:
Selço Eissing
Diretora Secretária:
Maria Conceição de Oliveira
12. Vale ressaltar que, durante o período de vi gência da outorga a entidade não sofreu qualquer advertência e ou penas de multa e suspensão, conforme
verifica de seus assentamentos cadastrais.
13. A emissora se encontra operando regularmente dentro das características técnicas que lhe fo ram atribuídas (fls. 38).
14. E regular a situação da concessionária pe rante o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações
– FISTEL, consoante informação de fls. 39.
15. 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.
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16. Nos termos da lei, o pedido ter-se-á como
deferido, porquanto não decidido ao termo da respec tiva concessão ou permissão, sendo permitido o fun cionamento, em caráter precário, dos serviços outor gados e não renovados em tempo hábil, concluin do-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.
15. Mediante o exposto, opino pelo deferimento
do pedido e sugiro o encaminhamento dos autos ao
Exmº Sr. Ministro de Estado das Comunicações,
acompanhado das minutas dos atos próprios – De creto e Exposição de Motivos, com vistas ao Excelen -
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tíssimo Senhor Presidente da República, autoridade
competente para conhecer e decidir do pedido, observando que a renovação da concessão deverá
ocorrer já em nome da Fundação Dom Joaquim.
16. Posteriormente, de acordo com o artigo 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 26 de julho de 2000. – Zilda Beatriz
Silva de Campos Abreu, Assessora.

(À Comissão de Educação.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 356, DE 2002
(Nº 1.503/2001, na Câmara dos Deputados)

MENSAGEM Nº 733, DE 2001
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RELATÓRIO Nº 0022/2000-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53710001006/98, de
10-9-98.
Objeto: Requerimento de outorga de autoriza ção para a exploração do Serviço de Radiodifusão
Comunitária.
Interessado: SERVIR – Serviço de Promoção
do Menor, localidade de Januária, Estado de Minas
I – Introdução
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mentando com o endereço da respectiva estação e
coordenadas geográficas, além de pedir a designação de canal para a prestação do serviço, atendendo
os requisitos do item 6.4 da Norma Complementar nº
02/98 e, ainda, juntando a documentação necessária.
6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Norma 02/98), está contida nos autos, correspondendo
ao seguinte:
– ata de constituição e eleição de dirigentes;
– declarações e comprovantes relativos a responsabilidades e obrigações de dirigentes, enquanto vinculados à entidade,
face aos ditames legais per tinentes;
– manifestações de apoio da comunidade;
– plantas de armamento, com indicação do local de instalação do sistema irradiante, e respectivas coordenadas geográficas;
– informações complementares de di rigentes da entidade, como declaração de
residência e declaração de fiel cumprimento
às normas, recolhimento da taxa de cadastro e cópias de documentos pessoais.

1. A SERVIR – Serviço de Promoção do Menor,
inscrita
no
CGC/MF
sob
o
número
21.347.075/0001-13, no Estado de Minas Gerais,
com sede na Rua Professor Aurélio Caciquinho 500,
cidade de Januária, MG., dirigiu-se ao Senhor Minis tro de Estado das Comunicações, por meio de reque rimento datado de 08 de setembro de 1998, subscrito
por representante legal, demonstrando interesse na
exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária,
na localidade que indica.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso publicado no Diário Oficial da União – DOU, de
18 de março de 1999, Seção 3, que contempla o lo gradouro onde pretende instalar o seu transmissor,
assim como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. A requerente, por final, solicita “a designação
de canal para a prestação do serviço, nos termos do
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifu são Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.”, apresentando ao Ministério a
documentação constante dos presentes autos.

7. Toda a documentação mencionada está contida no intervalo de folhas 04 à 179, dos autos.
8. Analisados os documentos apresentados inicialmente e após o cumprimento de exigências, este
Departamento constatou conformidade legal e normativa, pelo que passa a examinar as informações
técnicas de relevância.

II – Relatório

III – Relatório

• Atos constitutivos da entidade/documentos
acessórios
4. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretá rio de Serviços de Radiodifusão, passa ao exame do
pleito formulado pela requerente, consubstanciado na
Petição de folha 01, bem como a documentação apre sentada, relatando toda a instrução do presente pro cesso administrativo, em conformidade com a legisla ção, especialmente a lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitá ria, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-3-1998 e
Norma nº 02/98, de 6-8-1998.
5. A requerente, como mencionado na introdu ção (item I), ao demonstrar interesse em explorar o
serviço, faz indicação da localidade onde pretende
instalar seus equipamentos transmissores, comple -

• Informações técnicas
9. Preliminarmente, a requerente indicou em
sua petição que os equipamentos seriam instalados
em área abrangida pelo círculo de raio igual a 1 km,
com centro localizado na Rua Professor Aurélio Caciquinho 500, cidade de Januária, Estado de Minas Gerais, de coordenadas geográficas em 15º28’55”S de
latitude e 44º21’34”W de longitude, consoante aos
dados constantes do Aviso publicado no DOU, de
18-3-1999, Seção 3.
10. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que os cálculos inicialmente efetuados estão corretos
e que, por conseguinte, as coordenadas geográficas
indicadas devem ser mantidas, pelo que se depreende da memória do documento de folhas 143 à 146,
denominado de “Roteiro de Análise Técnica de Rad Com”.
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11. O mesmo documento trata de outros dados,
conforme se segue:
– informações sobre geração de coor denadas geográficas, instruções sobre coordenadas coincidentes com os levantamentos do IBGE;
– compatibilização de distanciamento
do canal;
– situação da estação em faixa de
fronteira, endereço proposto para instalação
da antena;
– planta de armamento, endereços da
sede e do sistema irradiante;
– outros dados e conclusão.
12: Seguiram-se diligências para a alteração
do Estatuto Social, apresentação de documentos
dispostos no subitem 6.7 incisos II, VIII e X da Nor ma 02/98; bem como solicitou-se o envio do Projeto
Técnico (fls. 152 à 179).
13. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas”, firmado pelo
engenheiro responsável, onde estão resumidas as
seguintes informações:
– identificação da entidade;
– os endereços da sede administrativa
e de localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio;
– características técnicas dos equipa mentos (transmissor, antena e torre e linha
de transmissor), com indicação da potência
efetiva irradiante e intensidade de campo no
limite da área de serviço;
– diagramas de instalação da antena
e de irradiação, com indicação de características elétricas da antena.

JULHO 2002
Julho de 2002

17. Assim, a requerente, de acordo com o seu
Estatuto Social, e nos termos de seu requerimento,
atende os requisitos legais e normativos ao seu pleito,
seguindo-se informações básicas sobre a entidade:
– nome
SERVIR – Serviço de Promoção do Menor
quadro diretivo
Presidente:
Diomar Rodrigues da Silva,
Vice-Presidente:
Ricardo V. de Oliveira Santana
1º Secretário:
Geraldo Figueiredo Viana
2º Secretário:
Odete Pimenta Frota
1º Tesoureiro:
Aparício Alves de Oliveira
2º Tesoureiro:
Ozanam Saraiva Galvão
localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio
Rua Professor Aurélio Caciquinho 500, cidade de
Januária, Estado de Minas Gerais;
coordenadas geográficas
15º28’55” de latitude e 44º21’34” de longitude, correspondentes aos cálculos efetuados na “Análise
Técnica de RadCom” – fls. 143, e que se refere à
localização da estação.
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela SERVIR – Serviço
de Promoção do Menor, no sentido de conceder-lhe
a Outorga de Autorização para a exploração do ser viço de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, dentro das condições circunscritas no Processo Administrativo nº 53710001006/98, de 10 de
setembro de 1998.
Brasília, 20 de setembro de 2000.

14. Segue-se o roteiro de verificação de insta lação da estação, constatando-se conformidade
com a Norma 02/98, em especial as exigências ins critas em seu item 6.11. Folhas 173 à 174.
15.É o relatório.
IV – Conclusão/Opinamento
16. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhos
de habilitação de interessados na exploração do serviço de radiodifusão comunitária, conclui a instrução
dos presentes autos, após detido exame do rol de do cumentos, os quais estão compatíveis com a legisla ção atinente.

(À comissão de Educação. )
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Projeto de Decreto Legislativo nº 357, de 2002
(Nº 1.475/2001, na Câmara dos Deputados)
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RELATÓRIO Nº 14/2001 – DOSR/SSR/MC
Referencia: Processo nº 53.790.001.191/98, de
11-9-98.
Objeto: Requerimento de outorga de autoriza ção para a exploração do Serviço de Radiodifusão
Comunitária.
Interessado: Conselho de Desenvolvimento Co munitário de Fontoura Xavier FUNDEC, localidade de
Fontoura Xavier, Estado do Rio Grande do Sul.
I – Introdução
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mentando com o endereço da respectiva estação e
coordenadas geográficas, além de pedir a designação de canal para a prestação do serviço, atendendo
os requisitos do item 6.4 da Norma Complementar nº
2/98 e, ainda, juntando a documentação necessária.
6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Norma nº 2/98), está contida nos autos, correspondendo
ao seguinte:
– Estatuto Social;
– ata de constituição e eleição de dirigentes;
– declarações e comprovantes relativos a responsabilidades e obrigações de dirigentes, enquanto vinculados à entidade,
em face dos ditames legais pertinentes;
– manifestações de apoio da comunidade;
– plantas de arruamento, com indicação
do local de instalação do sistema irradiante, e
respectivas coordenadas geográficas;
– informações complementares de dirigentes da entidade, como declaração de residência e declaração de fiel cumprimento
às normas, recolhimento da taxa de cadastro e cópias de documentos pessoais.

1. Conselho de Desenvolvimento Comunitário
de Fontoura Xavier FUNDEC, inscrito no CGC sob o
número 89.881.015/0001-10, no Estado do Rio Gran de do Sul, com sede na Av. Jordão Pinto, 1905, cida de de Fontoura Xavier, RS, dirigiu-se ao Senhor Mi nistro de Estado das Comunicações, por meio de re querimento datado de 9 de setembro de 1998, subs crito por representante legal, demonstrando interesse
na exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitá ria, na localidade que indica.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso publicado no Diário Oficial da União -DOU, de
18 de março de 1999, Seção 3, que contempla o lo gradouro onde pretende instalar o seu transmissor,
assim como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. A requerente, por final, solicita “a designação
de canal para a prestação do serviço, nos termos do
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifu são Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998”, apresentando ao Ministério a documentação constante dos presentes autos.

7. Toda a documentação mencionada está contida no intervalo de folhas 1 a 132, dos autos.
8. Analisados os documentos apresentados inicialmente e após o cumprimento de exigências, este
Departamento constatou conformidade legal e normativa, pelo que passa a examinar as informações
técnicas de relevância.

II – Relatório

III – Relatório

• Atos constitutivos da entidade/documentos
acessórios
4. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretá rio de Serviços de Radiodifusão, passa ao exame do
pleito formulado pela requerente, consubstanciado na
Petição de folha 1, bem como a documentação apre sentada, relatando toda a instrução do presente pro cesso administrativo, em conformidade com a legisla ção, especialmente a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitá ria, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-3-1998 e
Norma nº 2/98, de 6-8-1998.
5. A requerente, como mencionado na introdu ção (item 1), ao demonstrar interesse em explorar o
serviço, faz indicação da localidade onde pretende
instalar seus equipamentos transmissores, comple -

• Informações técnicas
9. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em
área abrangida pelo círculo de raio igual a 1km, com
centro localizado na Avenida Av. Jordão Pinto, 1905, cidade de Fontoura Xavier, RS, de coordenadas geográficas em 28º59’00”S de latitude e 52º20’41”W de longitude, consoante aos dados constantes do Aviso publicado
no DOU, de 18-3-1999, Seção 3.
10. A análise técnica desenvolvida demonstra
que as coordenadas geográficas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 44 a 47, denominado de “Roteiro de Análise Técnica de RadCom”. Ocorre que, no
decorrer do processo, a Entidade levantou as coordenadas geográficas com o aparelho GPSI e as mesmas sofreram correção das coordenadas reais do lo -
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cal proposto, ficando em 28º58”54’S de latitude e
52º20”54’W de longitude. As mesmas são compatíve is com as coordenadas no aviso.
11. O mesmo documento trata de outros dados,
conforme se segue:
– informações sobre geração de coor denadas geográficas, instruções sobre coordenadas coincidentes com os levantamentos do IBGE;
– compatibilização de distanciamento
do canal;
– situação da estação em faixa de
fronteira, endereço proposto para instalação
da antena;
– planta de arruamento, endereços da
sede e do sistema irradiante;
– outros dados e conclusão.
12. Seguiram-se diligências para a apresenta ção do subitem 6.7, incisos I, II, III, IV, V, VI e VIII, e
alteração estatutária, entre outros, e posteriormente
o subitem 6.11, (Projeto Técnico), da Norma nº 2/98,
(fls. 53, 80, 91 e 121).
13. Cumpridas as exigências, foi expedido o
“Formulário de Informações Técnicas”, fls. 95, firma do pelo engenheiro responsável, onde estão resumi das as seguintes informações:
– identificação da entidade;
– os endereços da sede administrativa
e de localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio;
– características técnicas dos equipa mentos (transmissor) e acessórios (antena e
cabo coaxial), com indicação da potência
efetiva irradiada e intensidade de campo no
limite da área de serviço;
– diagramas de irradiação do sistema
irradiante e características elétricas.

JULHO 2002
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cumentos, os quais estão compatíveis com a legislação atinente.
17. Assim, a requerente, de acordo com o seu
Estatuto Social, e nos termos de seu requerimento,
atende os requisitas legais e normativos ao seu pleito,
seguindo-se informações básicas sobre a entidade:
nome
Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Fontoura Xavier FUNDEC
quadro diretivo
Presidente:
Milton Sidney dos Santos Helman
Tesoureiro:
Luciana Claudir Chicolina
Secretário:
Landir Conte Zanolelli
localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio
Avenida Av. Jordão Pinto, nº 1905, Cidade de Fontoura Xavier, Estado do Rio Grande do Sul
coordenadas geográficas
28º58’54”S de latitude e 52º20’54”W de longitude,
correspondentes aos dados constantes no “Formulário de Informações Técnicas”, fls. 95 e “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação de Radcom”, fls.
118 e 119, que se refere à localização da estação.
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pelo Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Fontoura Xavier FUNDEC,
no sentido de conceder-lhe a Outorga de Autorização
para a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, dentro das condições
circunscritas
no
Processo
Administrativo
nº
53.790.001.191/98, de 11 de setembro de 1988.
Brasília, 10 de janeiro de 2001.

14. Segue-se o Roteiro de Verificação de Insta lação da Estação, constatando-se conformidade
com a Norma 02/98, em especial as exigências ins critas em seu item 6.11, folhas 118 e 119.
15. É o relatório.
IV – Conclusão/Opinamento
16. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhos
de habilitação de interessados na exploração do serviço de radiodifusão comunitária, conclui a instrução
dos presentes autos, após detido exame do rol de do -

(À Comissão de Educação.)
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RELATÓRIO Nº 83 DE 2001-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53790001148/98, de
2-9-98.
Objeto: Requerimento de outorga de autoriza ção para a exploração do Serviço de Radiodifusão
Comunitária.
Interessado: Associação Cultural Rádio Comu nitária Ajuricaba – ACRAJU, localidade de Ajuricaba,
Estado do Rio Grande do Sul.
I – Introdução
1. A Associação Cultural Rádio Comunitária Ajuricaba – ACRAJU, inscrita no CGC/MF ou CNPJ sob
o número 02.560.562/0001-15, no Estado do Rio
Grande do Sul, com sede na Rua Cassiano Alegreti
149 , cidade de Ajuricaba – RS, dirigiu-se ao Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, por meio de
requerimento datado de 31 de agosto de 1998, subs crito por representante legal, demonstrando interesse
na exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitá ria, na localidade que indica.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso publicado no Diário Oficial da União – DOU,
de 18 de março de 1999, Seção 3, que contempla o
logradouro onde pretende instalar o seu transmissor,
assim como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. A requerente, por final, solicita “a designação
de canal para a prestação do serviço, nos termos do
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifu são Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.”, apresentando ao Ministério a
documentação constante dos presentes autos.
II – Relatório
• Atos constitutivos da entidade/documentos
acessórios
4. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretá rio de Serviços de Radiodifusão, passa ao exame do
pleito formulado pela requerente, consubstanciado na
Petição de folha 01, bem como a documentação apre sentada, relatando toda a instrução do presente pro cesso administrativo, em conformidade com a legisla ção, especialmente a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitá ria, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-3-1998 e
Norma nº 02/98, de 6-8-1998.
5. A requerente, como mencionado na introdu ção (item 1), ao demonstrar interesse em explorar o
serviço, faz indicação da localidade onde pretende
instalar seus equipamentos transmissores, comple mentando com o endereço da respectiva estação e
coordenadas geográficas, além de pedir a designa -
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ção de canal para a prestação do serviço, atendendo
os requisitos do item 6.4 da Norma Complementar nº
02/98 e, ainda, juntando a documentação necessária.
6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Norma 02/98), está contida nos autos, correspondendo
ao seguinte:
– Estatuto Social;
– ata de constituição e eleição de dirigentes;
– declarações e comprovantes relativos a responsabilidades e obrigações de dirigentes, enquanto vinculados à entidade,
face aos ditames legais per tinentes;
– manifestações de apoio da comunidade;
– plantas de armamento, com indicação do local de instalação do sistema irradiante, e respectivas coordenadas geográficas;
– informações complementares de di rigentes da entidade, como declaração de
residência e declaração de fiel cumprimento
às normas, recolhimento da taxa de cadastro e cópias de documentos pessoais.
7. Toda a documentação mencionada está contida no intervalo de folhas 07 à 233, dos autos.
8. Analisados os documentos apresentados inicialmente e após o
cumprimento de exigências, este Departamento
constatou conformidade legal e normativa, pelo que
passa a examinar as informações técnicas de relevância.
III – Relatório
• Informações técnicas
9. Preliminarmente, a requerente indicou em
sua petição que os equipamentos seriam instalados
em área abrangida pelo círculo de raio igual a 1 km,
com centro localizado na Rua da Matriz 672 – Centro,
na cidade de Ajuricaba, Estado do Rio Grande do Sul,
de coordenadas geográficas em 28º14’48”S de latitude e 53º45’59”W de longitude., consoante aos dados
constantes do Aviso publicado no DOU, de
18-3-1999, Seção 3.
10. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que as coordenadas geográficas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 121 a 124, denominado de “Roteiro de Análise Técnica de RadCom”.
11. O mesmo documento trata de outros dados,
conforme se segue:
– informações sobre geração de coordenadas geográficas, instruções sobre coordenadas coincidentes com os levantamentos do IBGE;

170

ANAIS DO SENADO FEDERAL

14320 Terça-feira 2

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

– compatibilização de distanciamento
do canal;
– situação da estação em faixa de
fronteira, endereço proposto para instalação
da antena;
– planta de arruamento, endereços da
sede e do sistema irradiante;
– outros dados e conclusão.
12. Seguiram-se diligências para a apresenta ção da documentação elencada no subitem 6.7 inci sos I, II,e III da Norma 02/98, bem como comprovante
de válida existência das entidades que manifestaram
apoio à iniciativa e encaminhamento do Projeto Téc nico, (fls. 132 a 233).
13. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – fls 207 e
208, firmado pelo engenheiro responsável, onde es tão resumidas as seguintes informações:
– identificação da entidade;
– os endereços da sede administrativa
e de localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio;
– características técnicas dos equipa mentos (transmissor) e acessórios (antena e
cabo coaxial), com indicação da potência
efetiva irradiada e intensidade de campo no
limite da área de serviço;
– diagramas de irradiação do sistema
irradiante e características elétricas.
14. Segue-se o roteiro de verificação de instala ção da estação, constatando-se conformidade com a
Norma n° 2/98, em especial as exigências inscritas
em seu item 6.11. Folhas 220 a 223. Na ocasião da
solicitação do licenciamento da estação, a Entidade
deverá indicar o nome do fabricante e o modelo do
transmissor certificado para o Serviço de Radiodifu são Comunitária de 25,0W.
15. É o relatório.
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Associação Cultural Rádio Comunitária Ajuricaba –
ACRAJU;
quadro diretivo
Presidente:
Edivaldo Pereira
Vice-presidente:
Claudio Rotilli
Secretário:
Jeferson M. Renz
Vice-secretário:
João Carlos G. de Oliveira
Tesoureira:
Cristina Breitenbach
Vice-tesoureira:
Doralina Carlini
Dir. de Cult. e Com. Social:
Deoclenio Bertollo
Vice – Dir. de Cult. e Com. Social:Maiquel Marcos Bertollo
Dir. de Operações:
Isoel Toso
Vice-Dir. de Operações:
Aniceto Eugênio Buchanelli

localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Rua da Matriz 672 – Centro, cidade de Ajuricaba,
Estado do Rio Grande do Sul;
coordenadas geográficas
28º14’48” de latitude e 53º45’59” de longitude, correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de Análise
de Instalação da Estação” – fls. 220 a 223, bem como
“Formulário de Informações Técnicas” – fls 207 e 208
e que se referem à localização da estação.
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Associação Cultural
Rádio Comunitária Ajuricaba – ACRAJU, no sentido
de conceder-lhe a Outorga de Autorização para a ex ploração do serviço de radiodifusão comunitária, na
localidade pretendida, dentro das condições circunscritas no Processo Administrativo nº 53790
001148/98, de 2 de setembro de 1998.
Brasília, 15 de fevereiro de 2001. – Relator da
Conclusão Jurídica; Relator da Conclusão Técnica.

IV – Conclusão/Opinamento
16. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhos
de habilitação de interessados na exploração do serviço de radiodifusão comunitária, conclui a instrução
dos presentes autos, após detido exame do rol de do cumentos, os quais estão compatíveis com a legisla ção atinente.
17. Assim, a requerente, de acordo com o seu
Estatuto Social, e nos termos de seu requerimento,
atende os requisitos legais e normativos ao seu pleito,
seguindo-se informações básicas sobre a entidade:
nome
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PARECER CONJUR/MC Nº 394/2000

Diretora Adjunta:

Referência: Processo nº 53830.000679/95
Origem: Delegacia do MC no Estado de São
Paulo
Interessada: Rádio Difusora de Piracicaba S/A
Assunto: Renovação de outorga
Ementa: Permissão para explorar serviço de ra diodifusão sonora em freqüência modulada, cujo pra zo teve seu termo final em 14-10-95.
Pedido apresentado tempestivamente. Regula res a situação técnica e a vida societária.
Conclusão: Pelo deferimento do pedido.
Trata o presente processo de pedido de renova ção de permissão, formulado pela Rádio Difusora de
Piracicaba S/A, permissionária do serviço de radiodi fusão sonora em freqüência modulada, na cidade de
Piracicaba, Estado de São Paulo, conforme Portaria
nº 839, de 7 de outubro de 1975, permissão esta re novada, por dez anos, a partir de 14 de outubro de
1985, pela Portaria nº 133, de 15 de maio de 1986,
publicada no Diário Oficial da União em 19 subse qüente.

Diretor Adjunto:

2. O pedido foi objeto de análise pela Delegacia
do MC no Estado de São Paulo, tendo aquela Delega cia concluído favoravelmente ao pleito, consoante Parecer Jurídico nº 1.131/96, fls. 46/48, dos autos.
3. Reexaminadas as peças que constituem os
autos do presente processo, o pedido, sua documen tação e os fundamentos jurídicos que determinaram a
postura de deferimento adotada pela DMC/SP, con cluo, igualmente, pelo deferimento do postulado,
acrescentando o seguinte:
• A Rádio Difusora de Piracicaba S/A obteve au torização para alterar seus quadros societário e direti vo pela Portaria nº 16, de 22 de janeiro de 1999, cujos
atos legais decorrentes foram aprovados pela Portaria nº 132, de 23 de julho do mesmo ano, ficando as sim constituídos:
ACIONISTAS

AÇÕES

VALOR R$

Andréa Pippa Soave Garcia

35.280

35.280,00

Roberta Soave Piva

35.280

35.280,00

Daniela Pippa Soave

35.280

35.280,00

Luiz Gonzaga Hercoton

20.570

20.570,00

Carmem Aparecida Pippa Tomazella 11.330

11.330,00

Maria Conceição Pippa Soave

60.930

60.930,00

Maria Therezinha Pippa Rochelle

11.330

11.330,00

TOTAL

210.000

210.000,00

Diretora Su perintendente:
Diretora Gerente:

Maria Conceição Figueiredo
Maria Conceição Pippa Soave

Maria Therezinha Pippa Rochelle
Vago

4. Ressalte-se que a outorga original está am parada 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 do cumentação hábil.
5. Nos termos da lei, o pedido ter-se-á como deferido, porquanto não decidido ao termo da respectiva
concessão ou permissão, sendo permitido o funcionamento, em caráter precário, dos serviços outorgados e não renovados em tempo hábil, concluindo-se,
dessa 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.
6. Isto posto, proponho o encaminhamento dos
presentes autos, acompanhados de minuta dos atos
próprios, à consideração do Exmº Sr. Ministro das Comunicações, autoridade competente para conhecer e
decidir do pedido.
7. Posteriormente, a matéria deverá ser apreciada pelo Congresso Nacional, consoante dispõe o § 3º
do art. 223 da Constituição, para que o ato de renovação possa produzir seus efeitos legais.
É o Parecer sub censura.
Brasília, 18 de abril de 2000. – Maria da Glória
Tuxi F. dos Santos, Coordenadora.
De acordo. Submeto à Senhora Consultora Jurídica.
Brasília, 18 de abril de 2000. – Adalzira França Soares de Lucca, Coordenadora-Geral de Assuntos Jurídicos de Comunicações.
DESPACHO CONJUR/MC Nº 561/2000
Aprovo o Parecer CONJUR/MC nº 394/2000,
que conclui pelo deferimento do pedido de renovação
do prazo de vigência da permissão outorgada à Rádio
Difusora de Piracicaba S/A, para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na ci dade de Piracicaba, Estado de São Paulo. Remetam-se os autos, acompanhados das minutas de
Exposição de Motivos e Portaria, à consideração do
Exmº Senhor Ministro, para decisão.
Brasília, 24 de abril de 2000. – Raimunda No nata Pires, Consultora Jurídica.
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RELATÓRIO Nº 77/2000-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº53.103.000.634/98, de
28-8-98.
Objeto: Requerimento de outorga de autoriza ção para a exploração do Serviço de Radiodifusão
Comunitária.
Interessado: Associação Comunitária de Radio difusão de Ribeirão, localidade de Ribeirão, Estado
de Pernambuco.
I – Introdução
1. Associação Comunitária de Radiodifusão de Ribeirão, inscrito no CGC sob o número
02.040.882/0001-44, no Estado de Pernambuco, com
sede na Travessa da Igreja, s/nº, Centro, cidade de Ri beirão, PE, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, por meio de requerimento datado de 26
de agosto de 1998, subscrito por representante legal,
demonstrando interesse na exploração do Serviço de
Radiodifusão Comunitária, na localidade que indica.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso publicado no Diário Oficial da União – DOU,
de 18 de março de 1999, Seção 3, que contempla o
logradouro onde pretende instalar o seu transmissor,
assim como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. A requerente, por final, solicita “a designação
de canal para a prestação do serviço, nos termos do
artigo 12 do Regulamento do Serviço de Radiodifu são Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998”, apresentando ao Ministério a documentação constante dos presentes autos.
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos
acessórios
4. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretá rio de Serviços de Radiodifusão, passa ao exame do
pleito formulado pela requerente, consubstanciado na
Petição de folha 1, bem como a documentação apre sentada, relatando toda a instrução do presente pro cesso administrativo, em conformidade com a legisla ção, especialmente a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitá ria, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-3-1998 e
Norma nº 2/98, de 6-8-1998.
5. A requerente, como mencionado na introdu ção (item 1), ao demonstrar interesse em explorar o
serviço, faz indicação da localidade onde pretende
instalar seus equipamentos transmissores, comple mentando com o endereço da respectiva estação e
coordenadas geográficas, além de pedir a designa ção de canal para a prestação do serviço, atendendo
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os requisitos do item 6.4 da Norma Complementar nº
2/98 e, ainda, juntando a documentação necessária.
6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Norma nº 2/98) está contida nos autos, correspondendo
ao seguinte:
– Estatuto Social;
– ata de constituição e eleição de dirigentes;
– declarações e comprovantes relativos a responsabilidades e obrigações de dirigentes, enquanto vinculados à entidade,
em face dos ditames legais pertinentes;
– manifestações de apoio da comunidade;
– plantas de arruamento, com indicação do local de instalação do sistema irradiante, e respectivas coordenadas geográficas;
– informações complementares de di rigentes da entidade, como declaração de
residência e declaração de fiel cumprimento
às normas, recolhimento da taxa de cadastro e cópias de documentos pessoais.
7. Toda a documentação mencionada está contida no intervalo de folhas 1 a 290 dos autos.
8. Analisados os documentos apresentados inicialmente e após o cumprimento de exigências, este
Departamento constatou conformidade legal e normativa, pelo que passa a examinar as informações
técnicas de relevância.
III – Relatório
• informações técnicas
9. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em
área abrangida pelo círculo de raio igual a 1km, com
centro localizado na Travessa da Igreja, s/nº, Centro,
cidade de Ribeirão, Estado de PE, de coordenadas geográficas em 08º30’25”S de latitude e 35º22’40”W de
longitude, consoante aos dados constantes do Aviso
publicado no DOU, de 18-3-1999, Seção 3.
10. A análise técnica desenvolvida demonstra
que as coordenadas geográficas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 208 a 211, denominado de “Roteiro de Análise Técnica de RadCom”.
11. O mesmo documento trata de outros dados,
conforme se segue:
– informações sobre geração de coordenadas geográficas, instruções sobre coordenadas coincidentes com os levantamentos do IBGE;
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– compatibilização de distanciamento
do canal;
– situação da estação em faixa de
fronteira, endereço proposto para instalação
da antena;
– planta de arruamento, endereços da
sede e do sistema irradiante;
– outros dados e conclusão.
12. Seguiram-se diligências para apresentação
do subitem 6.7, incisos II, VI, e posteriormente, escla recer a que tipo de funcionalismo pertencia um dos diretores, declaração do endereço da sede, bem como
o subitem 6.11, (Projeto Técnico), da Norma nº 2/98,
(fls. 218, 231, 235 e 250).
13. Cumpridas as exigências, foi expedido o
“Formulário de Informações Técnicas”, fls. 241, firma do pelo engenheiro responsável, onde estão resumi das as seguintes informações:
– identificação da entidade;
– os endereços da sede administrativa
e de localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio;
– características técnicas dos equipa mentos (transmissor) e acessórios (antena e
cabo coaxial), com indicação da potência
efetiva irradiada e intensidade de campo no
limite da área de serviço;
– diagramas de irradiação do sistema
irradiante e características elétricas.
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atende os requisitos legais e normativos ao seu pleito,
seguindo-se informações básicas sobre a entidade:
nome
Associação Comunitária de Radiodifusão de Ribeirão
quadro diretivo
Presidente:
José Costa da Silva
Vice-Presidente:
Jorge Luiz Gomes Rufino
Secretário:
Edson Sérgio de Oliveira
Tesoureiro:
Miguel Antônio da Silva
Dir. Patrimônio:
Sebastião Francisco da Silva
localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio
Travessa da Igreja, s/nº, Centro, cidade de Ribeirão,
Estado de Pernambuco;
coordenadas geográficas
08º30’25”S de latitude e 35º22’40”W de longitude, correspondentes aos cálculos efetuados no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação de RADCOM”, fls.
247 e 248, e “Formulário de Informações Técnicas”,
fls. 241, e que se refere à localização da estação.
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Associação Comunitária de
Radiodifusão de Ribeirão, no sentido de conceder-lhe a
Outorga de Autorização para a exploração do serviço
de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida,
dentro das condições circunscritas no Processo Administrativo nº 53.103.000.634/98, de 28 de agosto de
1998.

14. Segue-se o Roteiro de Verificação de Insta lação da Estação, constatando-se conformidade com
a Norma nº 2/98, em especial as exigências inscritas
em seu item 6.11, folhas 247 e 248. Na ocasião da so licitação do licenciamento da estação, a Entidade deverá indicar o nome do fabricante e o modelo do
transmissor certificado para o serviço de radiodifusão
comunitária de 25,0W.
15. É o relatório.
IV – Conclusão/Opinamento
16. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhos
de habilitação de interessados na exploração do serviço de radiodifusão comunitária, conclui a instrução
dos presentes autos, após detido exame do rol de do cumentos, os quais estão compatíveis com a legisla ção atinente.
17. Assim, a requerente, de acordo com o seu
Estatuto Social, e nos termos de seu requerimento,
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RELATÓRIO Nº 31/2001-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53.103.000.102/99, de
9-3-1999.
Objeto: Requerimento de outorga de autoriza ção para a exploração do Serviço de Radiodifusão
Comunitária.
Interessado: Associação Comunitária do Bairro
São José, localidade Carpina, Estado de Pernambu co.
I – Introdução

Julho de 2002

mentando com o endereço da respectiva estação e
coordenadas geográficas, além de pedir a designação de canal para a prestação do serviço, atendendo
os requisitos do item 6.4 da Norma Complementar nº
2/98 e, ainda, juntando a documentação necessária.
6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Norma nº 2/98) está contida nos autos, correspondendo
ao seguinte:
– Estatuto Social;
– ata de constituição e eleição de dirigentes;
– declarações e comprovantes relativos a responsabilidades e obrigações de dirigentes, enquanto vinculados à entidade,
em face dos ditames legais pertinentes;
– manifestações de apoio da comunidade;
– plantas de arruamento, com indicação do local de instalação do sistema irradiante, e respectivas coordenadas geográficas;
– informações complementares de di rigentes da entidade, como declaração de
residência e declaração de fiel cumprimento
às normas, recolhimento da taxa de cadastro e cópias de documentos pessoais.

1. Associação Comunitária do Bairro São José,
inscrito no CNPJ sob o número 1.766.842/0001-11,
no Estado de Pernambuco, com sede na Praça São
José, s/nº, Clube Lenhadores, Bairro São José, cida de de Carpina – PE, dirigiu-se ao Senhor Ministro de
Estado das Comunicações, por meio de requerimento
datado de 28 de janeiro de 1999, subscrito por repre sentante legal, demonstrando interesse na explora ção do Serviço de Radiodifusão Comunitária, na loca lidade que indica.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso publicado no Diário Oficial da União – DOU,
de 23 de junho de 2000, Seção 3, que contempla o logradouro onde pretende instalar o seu transmissor,
assim como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. A requerente, por final, solicita “a designação
de canal para a prestação do serviço, nos termos do
artigo 12 do Regulamento do Serviço de Radiodifu são Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998”, apresentando ao Ministério a documentação constante dos presentes autos.

7. Toda a documentação mencionada está contida no intervalo de folhas 3 a 81, dos autos.
8. Analisados os documentos apresentados inicialmente e após o cumprimento de exigências, este
Departamento constatou conformidade legal e normativa, pelo que passa a examinar as informações
técnicas de relevância.

II – Relatório

III – Relatório

• atos constitutivos da entidade/documentos
acessórios
4. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretá rio de Serviços de Radiodifusão, passa ao exame do
pleito formulado pela requerente, consubstanciado na
Petição de folha 1, bem como a documentação apre sentada, relatando toda a instrução do presente processo administrativo, em conformidade com a legislação, especialmente a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, Re gulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária,
aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-3-1998 e Nor ma nº 2/98, de 6-8-1998.
5. A requerente, como mencionado na introdu ção (item 1), ao demonstrar interesse em explorar o
serviço, faz indicação da localidade onde pretende
instalar seus equipamentos transmissores, comple -

• informações técnicas
9. Preliminarmente, a requerente indicou em
sua petição que os equipamentos seriam instalados
em área abrangida pelo círculo de raio igual a 1km,
com centro localizado na Av. Getúlio Vargas, 57, sala
14, São José, cidade de Carpina, Estado de Pernambuco, de coordenadas geográficas em 7º50’55”S de
latitude e 35º15’23”W de longitude, no decorrer do
processo foram oferecidas as coordenadas geográficas reais do local proposto para instalação do sistema
irradiante: em 7º50’39”S de latitude e 35º15’18”W de
longitude consoante aos dados constantes no aviso
no DOU de 23-6-2000, Seção 3.
10. A análise técnica desenvolvida demonstra
que as coordenadas geográficas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
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documento de folha 55, denominado de “Roteiro de
Análise Técnica de RadCom”.
11. O mesmo documento trata de outros dados,
conforme se segue:
– informações sobre geração de coor denadas geográficas, instruções sobre coordenadas coincidentes com os levantamentos do IBGE;
– compatibilização de distanciamento
do canal;
– situação da estação em faixa de
fronteira, endereço proposto para instalação
da antena;
– planta de arruamento, endereços da
sede e do sistema irradiante;
– outros dados e conclusão.
12. Seguiram-se diligências para apresentação
do subitem 6.11, (Projeto Técnico), da Norma nº
2/98, bem como para o encaminhamento de decla ração constando o endereço da sede da Entidade
requerente (fls. 60 a 81).
13. Cumpridas as exigências, foi expedido o
“Formulário de Informações Técnicas”, fls. 71, firma do pelo engenheiro responsável, onde estão resumi das as seguintes informações:
– identificação da entidade;
– os endereços da sede administrativa
e de localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio;
– características técnicas dos equipa mentos (transmissor) e acessórios (antena e
cabo coaxial), com indicação da potência
efetiva irradiada e intensidade de campo no
limite da área de serviço;
– diagramas de irradiação do sistema
irradiante e características elétricas.
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viço de radiodifusão comunitária, conclui a instrução
dos presentes autos, após detido exame do rol de documentos, os quais estão compatíveis com a legislação atinente.
17. Assim, a requerente, de acordo com o seu
Estatuto Social, e nos termos de seu requerimento,
atende os requisitos legais e normativos ao seu pleito,
seguindo-se informações básicas sobre a entidade:
nome
Associação Comunitária do Bairro São José.
quadro diretivo
Presidente:
Aluisio Sobrinho Souto Maio
Secretária:
Maria Izabel Gomes
Tesoureiro:
Charles Meira do Rego Lima
localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio
Av. Getúlio Vargas, 57, sala 14, São José, cidade de
Carpina, Estado de Pernambuco;
coordenadas geográficas
07º50’39”S de latitude e 35º15’18”W de longitude,
correspondentes aos dados constantes no “Formulário de Informações Técnicas”, fls. 71, e “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação de RADCOM”, fls.
82 e 83, que se refere à localização da estação.
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Associação Comunitária do Bairro São José, no sentido de conceder-lhe
a Outorga de Autorização para a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, dentro das condições circunscritas no Processo
Administrativo nº 53.103.000.102/99, de 9 de março
de 1999.

14. Segue-se o Roteiro de Verificação de Insta lação da Estação, constatando-se conformidade
com a Norma nº 2/98, em especial as exigências
inscritas em seu item 6.11, folhas 82 e 83. Na oca sião da solicitação do licenciamento da estação, a
Entidade deverá indicar o nome do fabricante e o
modelo do transmissor certificado para o serviço de
radiodifusão comunitária de 25,0W.
15. É o relatório.
IV – Conclusão/Opinamento
16. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhos
de habilitação de interessados na exploração do ser-

(À Comissão de Educação.)
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Projeto de Decreto Legislativo nº 369, de 2002
(Nº 1.291/2001, na Câmara dos Deputados)
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Projeto de Decreto Legislativo nº 372, de 2002
(Nº 1.330/2001, na Câmara dos Deputados)
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RELATÓRIO Nº 22/2001-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53.790.001.430/98, de
3-11-1998.
Objeto: Requerimento de outorga de autoriza ção para a exploração do Serviço de Radiodifusão
Comunitária.
Interessado: Fundação de Ação Cultural, Edu cacional e Social de Panambi (FACESP), localidade
de Panambi, Estado do Rio Grande do Sul.
I – Introdução
1. Fundação de Ação Cultural, Educacional e
Social de Panambi (FACESP), inscrita no CCC sob o
número 02.259.255/0001-07, Estado do Rio Grande
do Sul, com sede na Rua Alfredo Brenner,º 250, Cen tro, Cidade de Panambi – RS, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações, por meio de re querimento datado de 3-11-1998, subscrito por repre sentante legal, demonstrando interesse na explora ção do Serviço de Radiodifusão Comunitária, na loca lidade que indica.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso publicado no Diário Oficial da União – DOU,
de 18-3-1999, Seção 3, que contempla a localidade
onde pretende instalar o seu transmissor, assim como
o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. A requerente, por final, solicita “a designação
de canal para a prestação do serviço, nos termos do
artigo 12 do Regulamento do Serviço de Radiodifu são Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998”, apresentando ao Ministério a documentação constante dos presentes autos.
II – Relatório
• Atos constitutivos da entidade/documentos
acessórios
4. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretá rio de Serviços de Radiodifusão, passa ao exame do
pleito formulado pela requerente, consubstanciado na
Petição de folha 1, bem como a documentação apre sentada, relatando toda a instrução do presente pro cesso administrativo, em conformidade com a legislação, especialmente a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitá ria, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-3-1998 e
Norma nº 2/98, de 6-8-1998.
5. A requerente, como mencionado na introdu ção (item 1), ao demonstrar interesse em explorar o
serviço, faz indicação da localidade onde pretende
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instalar seus equipamentos transmissores, complementando com o endereço da respectiva estação e
coordenadas geográficas, além de pedir a designação de canal para a prestação do serviço, atendendo
os requisitos do item 6.4 da Norma Complementar nº
2/98 e, ainda, juntando a documentação necessária.
6. A documentação (item 6.7 e incisos da Norma
nº 2/98) está contida nos autos, correspondendo ao
seguinte:
– Estatuto Social;
– ata de constituição e eleição de dirigentes;
– declarações e comprovantes relativos a responsabilidades e obrigações de dirigentes, enquanto vinculados à entidade,
em face dos ditames legais pertinentes;
– manifestações de apoio da comunidade;
– plantas de arruamento, com indicação do local de instalação do sistema irradiante, e respectivas coordenadas geográficas;
– informações complementares de di rigentes da entidade, como declaração de
residência e declaração de fiel cumprimento
às normas, recolhimento da taxa de cadastro e cópias de documentos pessoais.
7. Toda a documentação mencionada está contida no intervalo de folhas 9 a 124 dos autos.
8. Analisados os documentos apresentados inicialmente e após o cumprimento de exigências, este
Departamento constatou conformidade legal e normativa, pelo que passa a examinar as informações
técnicas de relevância.
III – Relatório
• Informações técnicas
9. Preliminarmente, a requerente indicou em
sua petição que os equipamentos seriam instalados
em área abrangida pelo círculo de raio igual a 1km,
com centro localizado na Rua Alfredo Brenner, 250,
Centro, cidade de Panambi, Estado do Rio Grande do
Sul, de coordenadas geográficas em 28º16’20”S de
latitude e 53º32’38”W de longitude, consoante os da dos constantes no aviso no DOU de 18-3-1999, Se ção 3.
10. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que, as coordenadas geográficas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 51 a 54, denominado de “Roteiro de Análise Técnica de RadCom”.
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11. O mesmo documento trata de outros dados,
conforme se segue:
– informações sobre geração de coor denadas geográficas, instruções sobre coordenadas coincidentes com os levantamentos do IBGE;
– compatibilização de distanciamento
do canal;
– situação da estação em faixa de
fronteira, endereço proposto para instalação
da antena;
– planta de arruamento, endereços da
sede e do sistema irradiante;
– outros dados e conclusão.
12. Seguiram-se diligências para apresentação
do subitem 6.11, (Projeto Técnico), da Norma nº
2/98, após reconsideração do indeferimento, sanado
quando da promoção de alterações estatutárias, vi sando à adequação à Lei nº 9.612/98 (fls. 62 a 124).
13. Cumpridas as exigências, foi expedido o
“Formulário de Informações Técnicas”, fl. 107, firma do pelo engenheiro responsável, onde estão resumi das as seguintes informações:
– identificação da entidade;
– os endereços da sede administrativa
e de localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio;
– características técnicas dos equipa mentos (transmissor) e acessórios (antena e
cabo coaxial), com indicação da potência
efetiva irradiada e intensidade de campo no
limite da área de serviço;
– diagramas de irradiação do sistema
irradiante e características elétricas.
14. Segue-se o Roteiro de Verificação de Insta lação da Estação, constatando-se conformidade
com a Norma nº 2/98, em especial as exigências
inscritas em seu item 6.11, folhas 119 e 120. Na
ocasião da solicitação do licenciamento da estação,
a Entidade deverá indicar o nome do fabricante e o
modelo do transmissor certificado para o serviço de
radiodifusão comunitária de 25,0W.
15. É o relatório.
IV – Conclusão/Opinamento
16. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhos
de habilitação de interessados na exploração do serviço de radiodifusão comunitária, conclui a instrução
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dos presentes autos, após detido exame do rol de documentos, os quais estão compatíveis com a legislação atinente.
17. Assim, a requerente, de acordo com o seu
Estatuto Social, e nos termos de seu requerimento,
atende os requisitos legais e normativos ao seu pleito,
seguindo-se informações básicas sobre a entidade:
nome
Fundação de Ação Cultural, Educacional e Social de
Panambi (FACESP).
quadro diretivo
Presidente:
Edgar Leschewitz
Vice-Presidente:
Lotário Wink
Secretário:
Artur Ricardo Kuntz
Tesoureiro:
Guido Weidle
localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio
Rua Alfredo Brenner, nº 250, Centro Cidade de Panambi, Estado do Rio Grande do Sul;
coordenadas geográficas
28º16’20”S de latitude e 53º32’38”W de longitude,
correspondentes aos dados constantes no “Formulário de Informações Técnicas”, fl. 107, e “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação de RADCOM”, fls.
119 e 120, que se refere à localização da estação.
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Fundação de Ação
Cultural, Educacional e Social de Panambi
(FACESP) no sentido de conceder-lhe a Outorga de
Autorização para a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, dentro
das condições circunscritas no Processo Administrativo nº 53.790.001.430198, de 3-11-98.
Brasília 16 de Janeiro de 2001. – Relator da
Conclusão Jurídica; Relator da Conclusão Técnica.
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do
Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão.
Brasília, 17 de janeiro de 2001. – Hamilton de Magalhães Mesquita, Coordenador Geral.
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário
de Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 17 de janeiro de 2001. –
Antonio Carlos Tardeli, Diretor do Departamento de outorga dos serviços de radiodifusão.
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Aprovo
o
Relatório
nº
22/2001/DOSR/SSR/MC.
Encaminhe-se à Consultoria Jurídica
para exame e parecer.
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Brasília, 18 de janeiro de 2001. – Paulo Menicucci, Secretário de Serviços de
Radiodifusão.

(À Comissão de Educação)

Projeto de Decreto Legislativo nº 373, de 2002
(Nº 1.342/2001, na Câmara dos Deputados)
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Projeto de Decreto Legislativo nº 374, de 2002
(Nº 1.369/2001, na Câmara dos Deputados)
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Relatório nº 66/2000-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53630000102/99, de
25-3-99.
Objeto: Requerimento de outorga de autoriza ção para a exploração do Serviço de Radiodifusão
Comunitária.
Interessado: Associação Comunitária Artística e
Cultural de Anamã, Estado do Amazonas.
I – Introdução
1. A Associação Comunitária Artística e Cultural
de Anamã, inscrita no CGC/MF ou CNPJ sob o núme ro 03.045.046/0001-15, no Estado do Amazonas,
com sede na Rua José Vidal de Oliveira s/nº – Centro,
cidade de Anamã – AM, dirigiu-se ao Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, por meio de requeri mento datado de 23 de março de 1999, subscrito por
representante legal, demonstrando interesse na ex ploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária, na
localidade que indica.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso publicado no Diário Oficial da União, de 9 de
setembro de 1999, Seção 3, que contempla o logra douro onde pretende instalar o seu transmissor, as sim como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. A requerente, por final, solicita “a designação
de canal para a prestação do serviço, nos termos do
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifu são Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.”, apresentando ao Ministério a
documentação constante dos presentes autos.
II – Relatório
• Atos constitutivos da entidade/documentos
acessórios
4. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretá rio de Serviços de Radiodifusão, passa ao exame do
pleito formulado pela requerente, consubstanciado na
Petição de folha 1, bem como a documentação apre sentada, relatando toda a instrução do presente pro cesso administrativo, em conformidade com a legisla ção, especialmente a lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitá ria, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-3-1998 e
Norma nº 2/98, de 6-8-1998.
5. A requerente, como mencionado na introdu ção (item 1), ao demonstrar interesse em explorar o
serviço, faz indicação da localidade onde pretende
instalar seus equipamentos transmissores, comple -
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mentando com o endereço da respectiva estação e
coordenadas geográficas, além de pedir a designação de canal para a prestação do serviço, atendendo
os requisitos do item 6.4 da Norma Complementar nº
2/98 e, ainda, juntando a documentação necessária.
6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Norma nº 2/98), está contida nos autos, correspondendo
ao seguinte:
– Estatuto Social;
– ata de constituição e eleição de dirigentes;
– declarações e comprovantes relativos a responsabilidades e obrigações de dirigentes, enquanto vinculados à entidade,
face aos ditames legais per tinentes;
– manifestações de apoio da comunidade;
– plantas de arruamento, com indicação do local de instalação do sistema irradiante, e respectivas coordenadas geográficas;
– informações complementares de dirigentes da entidade, como declaração de residência e declaração de fiel cumprimento
às normas, recolhimento da taxa de cadastro e cópias de documentos pessoais.
7. Toda a documentação mencionada está contida no intervalo de folhas 4 à 98, dos autos.
8. Analisados os documentos apresentados inicialmente e após o cumprimento de exigências, este
Departamento constatou conformidade legal e normativa, pelo que passa a examinar as informações
técnicas de relevância.
III – Relatório
• Informações técnicas
9. Preliminarmente, a requerente indicou em
sua petição que os equipamentos seriam instalados
em área abrangida pelo círculo de raio igual a 1 km,
com centro localizado na Rua José Vidal de Oliveira
s/nº – Centro, na cidade de Anamã, Estado do Ama zonas, de coordenadas geográficas em 03º34’47”S
de latitude e 61º24’15”W de longitude, consoante aos
dados constantes do Aviso publicado no DOU, de
9-9-1999, Seção 3.
10. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que as coordenadas geográficas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da melhoria do
documento de folhas 42 à 45, denominado de “Roteiro de Análise Técnica de RadCom”.
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11. O mesmo documento trata de outros dados,
conforme se segue:
– Informações sobre geração de coor denadas geográficas, instruções sobre coordenadas coincidentes com os levantamentos do IBGE;
– compatibilização de distanciamento
do canal;
– situação da estação em faixa de
fronteira, endereço proposto para instalação
da antena;
– planta de arruamento, endereços da
sede e do sistema irradiante;
– outros dados e conclusão.
12. Seguiram-se diligências para a apresenta ção de documentos dispostos no subitem 6.7, inci sos II e X da Norma nº 2/98; bem como alteração
estatutária e apresentação do Projeto Técnico e
posterior adequação do mesmo à Norma nº 2/98,
(fls. 51 à 98).
13. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – fls. 97, firma do pelo engenheiro responsável, onde estão resumi das as seguintes informações:
– identificação da entidade;
– os endereços da sede administrativa
e de localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio;
– características técnicas dos equipa mentos (transmissor) e acessórios (antena e
cabo coaxial), com indicação da potência
efetiva irradiada e intensidade de campo no
limite da área de serviço;
– diagramas de irradiação do sistema
irradiante e características elétricas.
14. Segue-se o roteiro de verificação de insta lação da estação, constatando-se conformidade
com a Norma nº 2/98, em especial as exigências
inscritas em seu item 6.11. Folhas 77 a 79.
15. É o relatório.
IV – Conclusão/Opinamento
16. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhos
de habilitação de interessados na exploração do serviço de radiodifusão comunitária, conclui a instrução
dos presentes autos, após detido exame do rol de do cumentos, os quais estão compatíveis com a legisla ção atinente.
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17. Assim, a requerente, de acordo com o seu
Estatuto Social, e nos termos de seu requerimento,
atende os requisitos legais e normativos ao seu pleito,
seguindo-se informações básicas sobre a entidade:
nome
Associação Comunitária Artística e Cultural de Ana mã
quadro diretivo
Presidente:
Valdemir Câmara da Silva
Vice-Presidente:
Ivan Azevedo Jaques
Secretário:
Francisco Marinho dos Santos
Tesoureiro:
José Brandão de Moura
localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Rua José Vidal de Oliveira – Centro, cidade de Ana mã, Estado do Amazonas;
coordenadas geográficas
03º34’47” de latitude e 61º24’15” de longitude, correspondentes aos dados dispostos no Roteiro de
Análise de Instalação da Estação – fls. 77 a 79,
bem como formulário de informações às fls. 97.
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Associação Comunitária Artística e Cultural de Anamã, no sentido de
conceder-lhe a Outorga de Autorização para a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na
localidade pretendida, dentro das condições circunscritas
no
Processo
Administrativo
nº
53630000102/99, de 25 de março de 1999.
Brasília, 26 de outubro de 2000.
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga e Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 27 de outubro de 2000. – Hamilton de
Magalhães Mesquita, Coordenador-Geral.
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 30 de outubro de 2000. – Antonio
Carlos Tardeli, Diretor do Departamento de Outorga
de Serviço de Radiodifusão.
Aprovo o Relatório nº 66/2000/DOSR/SSR/MC.
Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para exame e
parecer.
Brasília, 30 de outubro de 2000. – Paulo Menicucci, Secretário de Serviços de Radiodifusão.

(À Comissão de Educação.)
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Projeto de Decreto Legislativo nº 375, de 2002
(Nº 1.375/2001, na Câmara dos Deputados)

JULHO 2002
Julho de 2002

JULHO 2002
Julho de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

251
Terça-feira 2 14401

252
14402 Terça-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2002
Julho de 2002

JULHO 2002
Julho de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

253
Terça-feira 2 14403

254
14404 Terça-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2002
Julho de 2002

JULHO 2002
Julho de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

255
Terça-feira 2 14405

256
14406 Terça-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2002
Julho de 2002

JULHO 2002
Julho de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

257
Terça-feira 2 14407

258
14408 Terça-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Projeto de Decreto Legislativo nº 376, de 2002
(Nº 1.378/2001, na Câmara dos Deputados)
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Maria Delina Pinheiro do Nascimento, Tabeliã
Pública do 2º Ofício Escrivã do Crime Cívil e mais
anexos, oficial do Registro Civil e dos casamentos
desta cidade e Comarca de União Estado do Piauí,
por nomeação legal Etc.
Certidão
CERTIFICO a requerimento verbal de pessoa
interessada, que revendo e buscando e dando busca
em meu cartório, nele verifiquei constar no Livro B-1
de Registro de Pessoas Jurídicas, sob o número s/n.,
datado de 13-4-1999, Registro de uma Ata de Reunião de Assembléia Geral de Fundação, eleição e
aprovação dos Estatuto da Associação Radiodifusão
Comunitária. A primeira do mês de Julho do ano de
mil novecentos noventa e seis, as dezessete horas, à
Rua Aneirão Coutinho número Duzentos, nesta cida de reuniram-se em Assembléia Geral de constituição
fundação e eleição, os senhores membros fundado res da Associação Radiodifusão, assumiu a presidên cia dos trabalhados por aclamação o Senhor Antônio
Carlos Cavalcante da Silva Melo RG nº
454.816-SSP-DF, convidando a mim Francisco Perei ra da Silva, RG nº 1.036.413-SSP-PI, para Secretária
a reunião o que aceitei, lhe a ordem do dia para a qual
fora convocada esta assembléia geral e que tem o seguinte teor: a) discursão e aprovação do projeto dos
Estatuto Sociais. b) constituição e fundação definitiva
da Associação Radiodifusão Comunitária. c) Eleição
da Diretoria e eleição do Conselho fiscal; outros as suntos relacionados com a constituição e fundação
da Associação. Iniciando-se os trabalhos, o presiden te me solicitou que procedesse à leitura do projeto
dos Estatutos Sociais. Findo a leitura, o presidente
submeteu-o à apreciação e dicursão e, seguida, a sua
votação, tendo o mesmo sido aprovado por unanimi dade e sem emendas ou modificações, mantendo o
teor seguinte:
Estatutos da Associação Radiodifusão Comuni tária. Capítulo I – Da denominação, sede, foro e finali dades Art. 1º – A Associação Radiodifusão Comuni tária, com sede na Rua Aneirão Coutinho nº 200, e
Fórum no município de União, Estado do Piauí, e uma
associação civil de objetivos culturais artístico, leiga
democrática e sem fins lucrativos e de duração ilimita da com atuação no município de União-PI. Art. 2º – A
Associação tem por finalidades: a) contribuir com a
luta pela democratização dos meios de comunicação,
pela democratização da informação e pela institucio nalização do Direito de Comunicar; b) Contribuir pela
elevação do nível cultural da comunidade; e) Executar
serviços de radiodifusão em emissora(s) própria(s)
de acordo com o disposto neste estatuto; d) Coletar,
pesquisar, elaborar e divulgar nos meios de comuni -
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cação locais, regionais e nacionais informações de
cunho político, social e econômico, científico, cultural
e artístico e desportivo relacionados à comunidade
ou de seu interesse; e) Promover cursos de capitação
profissional para a área de radiodifusão, observada a
legislação vigente; f) Valorizar a cultura popular regional e nacional; g) Prestar orientação na área de comunicação radiofônica; h) Estimular a organização e par ticipação da população e suas entidades na implementação de medidas em defesa do interesse público
na área da comunicação; i) Divulgar os talentos artísticos, científicos e culturais da comunidade; Capítulo
II – dos Associados: Art. 3º Poderá associar-se à
ASSOCIAÇÃO RADIODIFUSÃO COMUNITARIA,
qualquer cidadão maior de 18 anos de idade, independente de raça, cor, sexo, condição social ou financeira, concepção religiosa ou filosófica, orientação
política ou qualquer outra condição em concordância
com o disposto neste estatuto. Art. 4º – O quadro dos
associados da associação será formado por 3(três)
categorias de sócios: a) Sócios Fundadores – Aque les que assinaram a ata da assembléia de fundação
na entidade e contribuem regularmente; b) Sócios
Contribuintes – Aqueles que se integrarem aos qua dros da entidade após sua fundação, passando a pa gar regularmente a contribuição financeira estabelecida em Assembléia Geral; e) Sócios Beneméritos –
Aqueles que receberem este título da AG, por reconhecimento a relevante contribuição por serviços
prestados à entidade, dispensados da contribuição.
Parágrafo Único – A contribuição financeira regular e
obrigatória para os associados será estabelecida
pela AG em forma de mensalidade. Art. 5º – São direitos de todos os associados: a) Ter voto e voz na AG; b)
Propor à diretoria e demais órgãos da entidade medidas, projetos ou providências que julgar conveniente;
c) Candidatar-se para cargo da diretoria executiva, o
conselho fiscal ou de qualquer organismo ligado à entidade e exercê-lo, se eleito, conforme norma deste
estatuto; d) Ter acesso a qualquer documento oficial
da entidade, inclusive ao cadastro dos associados,
mediante solicitação por escrito; Parágrafo único – O
direito a voto na AG ou em qualquer outro órgão do
qual o associado par ticipe somente será assegurado
estando o mesmo em dias com suas obrigações fi nanceiras. Art. 6º – São deveres dos associados: a)
Manter em dias sua contribuição financeira obrigatória; b) Participar da AG e/ou de qualquer outro órgão a
que esteja vinculado ou para o qual tenha sido eleito;
e) Zelar pelo bom nome da entidade; d) Não se omitir
diante de irregularidades ou falhas que eventualmente venha a constatar, denunciando-as nos fóruns de -
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vidos. CAPÍTULO III Dos Órgão Da Entidade. Art. 7º
- são órgão permanentes da ASSOCIAÇÃO DE
RADIODIFUSÃO COMUNITARLA, Assembléia Ge ral, a diretoria executiva Conselho Fiscal e Conselho
Comunitário. Art. 8º- A AG é órgão máximo de delibe ração da entidade, dela podendo participar todos os
associados em dia com as obrigações financeiras.
Parágrafo lº- A AG, reunir-se-á ordinariamente uma
vez por ano, em data, local e horário por ela própria
determinados, e extraordinariamente sempre que
convocada pela diretoria executiva, pelo conselho fis cal pelo conselho comunitário ou pelo menos 1/3(um
terço) dos associados. Parágrafo 2º - A convocação
da Assembléia Geral em caráter extraordinário (AGE)
deverá ser feita com antecedência mínima de 8 (oito)
dias, através de edital afixado na sede da entidade e
publicado em jornal de circulação local onde deverão
constar obrigatoriamente local, e/ou divulgar em es paço da própria emissora, data, horário e pauta. Pará grafo 3º -Assembléia Geral Ordinária (AGO) será
sempre dirigida pelos membros da diretoria executi va. Parágrafo 4º A AGE será dirigida pelos dirigentes
do órgão que convocou, salvo proposta em contrário
aprovada pela maioria dos participantes. No caso da
convocação ser feita pelo 1/3 (um terço) dos associa dos, a Mesa Diretora será eleita na própria assem bléia. Parágrafo 5º - A AG deliberará em primeira con vocação somente com a presença de pelo menos metade mais um dos associados quites com suas obri gações financeiras e, em Segunda convocação, 30
minutos após, com pelo menos 30(trinta) por cento de
seus associados e decidir por maioria simples dos
presentes, exceto nos casos de quorum qualificados
previsto neste estatuto. Art. 9º - Compete exclusiva mente à AG: a) Eleger os membros da Diretoria Exe cutiva, do conselho fiscal e dar posse ao Conselho
Comunitário; b) Substituir total ou parcialmente os
membros da diretoria, mediante as razões e quorum
especificados no parágrafo 4º do art. 11; e) Fixar o valor das contribuições financeiras regulares e obrigató rias dos associados; d) Aprovar ou não as contas e relatórios da diretoria, com base nos pareceres do Con selho Fiscal; e) Deliberar sobre à admissão e a demis são de funcionários, bem como sobre seus respecti vos salários iniciais, aumentos reais de salários, gratificações, ou outras formas de remuneração aprova dos pela diretoria; f) Excluir pessoas do quadro de as sociados, bem como readmiti-las; g) Conceder título e
sócio benemérito; h) Aprovar a realização de convê nio de qualquer natureza; i) aprovar alterações neste
estatuo, mais somente pelo voto da maioria absoluta
dos sócios em dia com sua obrigações financeiras; j)
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Aprovar e modificar regimentos internos de departa mentos ou serviços que venham a ser implantados
e/ou administrados pela entidade. Art. 10º A AG ado tará obrigatoriamente o regime do voto secreto; a)
Nas eleições da Diretoria Executiva e do Conselho
Fiscal; b) Na substituição parcial da Diretoria Executiva, e na substituição total; e) Nas votações para ex clusão ou readmissão de sócios; d) Nos casos que a
própria AG, por vontade da maioria julgar conveniente. Art. 11º - A Diretoria Executiva será composta pela
Presidente, Vice-Presidente, Secretário, Tesoureiro
eleitos em AG. Parágrafo 1º - são membros efetivos
da Diretoria Executiva: o Presidente, Vice—Presidente, o secretário e o tesoureiro eleitos em AG para
mandato de 2(dois anos. Parágrafo 2º No caso de Vacância simultânea ou consecutiva dos cargos de pre sidente, vice-presidente, os demais membros da Di retoria Executiva deverão convocar a AGE para devidas substituições. Parágrafo 3º A diretoria poderá ser
substituída a qualquer momento, no todo ou em parte,
por maioria absoluta dos votos dos associados em
AG especialmente convocada para este fim em caso
de incúria, no caso de comprovação de atos que comprometam os objetivos, a imagem, ou a ética da entidade ou que desvirtue suas finalidades estatutárias.
Parágrafo 4º No caso de vacância dos cargos de se cretário ou tesoureiro, a Diretoria Executiva convocará a AGE para as devidas substituição. Parágrafo 5º Para efeito do que trata o parágrafo anterior desse ar tigo será considerada incúria, entre outros os casos
de 3(três) faltas consecutivas ou 5(cinco) alternadas
às reuniões da diretoria, sem justificativa aceita pelos
demais membros e evidentemente lavrada ata, bem
como a comprovada inaptidão para o exercício do cargo. Art. 12º Caberá à diretoria executiva, coletivamente: a) Traçar estratégica e planos de ação que garantam a implementação dos objetivos da entidade e a
execução de liberações tomadas em AG; b) Preparar
propostas de pauta para AGO ou AGE que venha
convocar, bem como relatórios a serem submetidos à
mesma; e) autorizar despesas e deliberar sobre questões de administração em geral, exceto aquela de
competência exclusiva da AG; d) Convocar a AGE; e)
Indicar um de seus membros ou Conselho Comunitário para representar a entidade em atos públicos ou
em outros eventos no caso do impedimento do presidente ou nos casos de julgar convenientes; f) Elaborar relatório anual, incluindo contas, atividades, realizações e atos administrativos, para serem submetidos à AG e demais órgãos. Parágrafo Único – A Diretoria Executiva reunir-se à ordinariamente uma vez
por mês e extraordinariamente sempre que convoca-
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da pelo presidente ou por 2(dois dos seus membros
ou pelo Conselho Comunitário e deliberará somente
por maioria absoluta. CAPÍTULO IV – DA DIREÇÃO.
Art. 13º – Caberá cada diretor individualmente: a)
Executar com zelo e pontualidade as tarefas decor rentes do cargo que exerce como aquelas espontane amente assumidas perante a diretoria ou qualquer
outro órgão da entidade: b) Manter postura pública
compatível com as responsabilidades do cargo que
exerce; c) Representar a entidade externamente,
sempre que designado pela diretoria. Art 14º – Cabe rá ao presidente: a) Coordenar as reuniões de direto rias a as sessões da AG, salvo nos casos excepciona is previstos nos parágrafos 4º do artigo 8º; b) Repre sentar oficialmente junto a outra entidade, órgãos pú blicos e a comunidade em geral na defesa dos nossos
direitos e interesses dos associados, salvo nos impe dimentos nos casos específicos de deliberação em
contrário por parte da diretoria: c) Responder em juí zo pela entidade; d) Assinar juntamente com o secre tário as atas com a diretoria e a da AG e demais docu mentos de circulação interna; e Assinar juntamente
com o tesoureiro os cheques para pagamento e des pesas em geral, recibos, contratos, convênios, operações bancárias, balancetes e balanços. Art. 15º – Caberá ao Vice – Presidente: a) participar das reuniões
da diretoria, contribuindo com suas funções coletiva;
b) Substituir o presidente dos casos de afastamento
temporários ou definitivos deste, bem como seus im pedimentos. Art. 16º – Caberá ao Secretário: a) Se cretariar as reuniões da diretoria e as sessões da AG,
lavrando e assinando juntamente com o presidente as
respectivas atas; b) Manter organizado em arquivo
próprio cadastro atualizado dos associados bem
como toda documentação escrita, sonora, fotográfica
ou video-sonora da entidade; e) Registrar em fichas
de matrícula, e, rigorosa ordem numérica, nome, en dereço, data de nascimento, filiação, profissão, docu mentos de identidade e do CPF de cada um dos asso ciados. d) Preparar editais, convocações, circulares
de aviso, e de todo tipo de correspondência social as sinado-os juntamente com o presidente. e) Supervisi onar o trabalho da secretaria. Art. 17º – Caberá ao Tesoureiro: a) Manter sobre controle e responder pela
arrecadação e depósito na devida conta bancária de
toda a receita da entidade; b) Supervisionar e ter so bre controle a escrituração contábil da entidade; c)
Apresentar balancete trimestral à diretoria e ao Con selho Fiscal; d) Assinar juntamente com o presidente,
conforme disposto no item e do art. 14º; e) Supervisi onar o trabalho da área de tesoureiro. CAPÍTULO 5º
DO CONSELHO FISCAL. Art. 18º – O Conselho Fis -
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cal será constituído por 3(três) membros efetivos e
3(três suplentes eleitos em AG para o mandato de
dois anos. Art. 19º o Conselho Fiscal reunir-se-á tri mestralmente para apreciar e aprovar ou não os ba lancetes financeiros, os documentos contábeis e os
atos administrativos que se relacionam com as finanças da entidade. Parágrafo 1º – Os pareceres e as deliberações do Conselho Fiscal serão registrados em
atas circunstanciadas, lavrada em livros próprios e
assinadas por seus membros logo após o encerramento dos trabalhos. Parágrafo 2º – Os membros suplentes poderão, obedecida a ordem de suplência,
substituir em qualquer reunião ou membros efetivos
faltosos. Parágrafo 3º – Em caso de Constatação de
irregularidade nas contas da entidade, dependendo
da gravidade, ou em caso de confirmação de atos administrativos contrários aos interesses coletivos, o
Conselho Fiscal poderá convocar AGE para deliberar
sobre o assunto. CAPÍTULO VI – DO CONSELHO
COMUNITÁRIO. Art. 20º – O Conselho Comunitário
da associação integrado por pelo menos 5(cinco) entidades e instituições sem fins lucrativos situadas na
comunidade de atuação desta entidade, com mandato de 2(dois), é o órgão responsável pela fiscalização
do trabalho da emissora, especialmente no que se diz
respeito ao seu caráter ético, ficando à AG na incumbência de convocar as entidades para que apresente
seus membros. Art. 21º – O Conselho Comunitário
reunir-se-á ordinariamente uma vez por cada 2(dois)
meses e extraordinariamente quando a direção achar
conveniente, quando convocado pelo Conselho Fiscal ou por maioria simples dos sócios da entidade.
Art. 22º – A AG elegerá por um mandato de 2(dois)
anos a direção do Conselho Comunitário, composta
por um presidente, um secretário e um suplente. Parágrafo lº – O secretário, na sua ausência ou impediment, substituirá o presidente e o suplente assumirá o
lugar do secretario em caso de vacância definitiva de
um ou de ambos os cargos. Parágrafo 2º – O presidente coordenará as reuniões do conselho e o representará junto aos demais órgãos da entidade e, quando for o caso externamente. Parágrafo 3º – O Secretário lavrará as atas das reuniões e as assinará em conjunto com os demais membros da direção, preparará
editais e convocações e manterá em arquivo próprio
os livros e documentos do conselho. Parágrafo 4º –
Os membros da direção do Conselho Comunitário poderão participar, com direito a voz, das reuniões da diretoria executiva e do Conselho Fiscal. Parágrafo 5º –
A direção do Conselho comunitário reunir-se-á sem pre em julgar conveniente, por convocação de qual quer de seus membros e deliberará por maioria abso-
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luta. Parágrafo 6º O Conselho Comunitário terá cará ter deliberativo nas questões relacionada à aplicação
da ética na entidade e consultivo em assuntos polêmi cos ligados a veiculação de programas da emissora.
Parágrafo 7º – As decisões do Conselho Comunitário
serão dadas sobre a forma de pareceres e resoluções
com aprovações simples de seus membros, devendo
submeter-se a AG em caso de contestações de pelo
menos l/3(um terço) dos sócios da entidade. Art. 23º
– Os cargos da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e
Conselho Comunitário não serão em nenhuma hipó tese remunerados. Art. 14º Os cargos de direção téc nica dos serviços que virem a serem administrados
pela entidade, como emissora de rádio, serão preen chidos através de eleição em AG, que definirá tam bém a forma ou quantitativa da remuneração dos
mesmo. CAPÍTULO VII – DAS RECEITAS. Art.
25º – A receita da entidade advirá: a) Da contri buição regular dos associados; b) Da contribuição es pecial de qualquer pessoa física ou jurídica a título de
doação; c) De verbas provenientes de convênio, con tratos, aplicações, e prestações de serviços; d) Do
apoio financeiro de entidade de cooperação, seja na cional ou internacional, projetos específicos.
CAPÍTULO VIII – DO REGIMENTO INTERNO. Art.
26º – A emissora ou emissoras de radiodifusão que
vierem a ser administrada pela associação em con formidade com a legislação vigente, deverão ser regi das por Regimento Interno onde consiste obrigatoria mente os seguintes pontos, dentre outros: a) Criação
de um conselho de programação de emissora; b) dis tribuição de receita da rádio feita da seguinte forma;
b.a) Do dinheiro arrecadado dos anúncios e demais
inserções pagas: 30% para o agenciador, 20% para
o(s) programador(s) horários em que forem veicula dos, 50% para os cofres da rádios; b.b) Do dinheiro
pertencente à rádio após deduzidas toda as despe sas de material de escritório e outros matérias para
programas, 50% será destinado à remuneração do
pessoal e 50% destinado para investimento, tais
como compra de equipamentos, mobiliários e publici dade. c) Dispositivo garantindo, dentro da programa ção, o direito de voz a todas as pessoas que o deseja rem, especialmente aos representantes dos segmen tos organizados da comunidade, independente de
qualquer condição, observada apenas a adequação
de horários, conforme natureza da programação; d) O
nome de fantasia da emissora a ser instalada no mu nicípio de União, de FM COMUNITÁRIA VALE DO
PARNAIBA. CAPÍTULO IX – DAS DISPOSIÇÕES
FINAIS. Art. 27º – Os casos omissos serão decididos
pela diretoria executiva, ao referendo da AG, no prazo
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de 15 dias, conforme este estatuto. A seguir o presidente declarou definitivamente fundada e constituída
a Associação e Radiodifusão Comunitária, precedendo-se a eleição da diretoria e ao conselho fiscal, para
o primeiro período de gestão que chegou ao seguinte
resultado; Diretoria Executiva:
Presidente Armando Moita de Pinho, Vice – Presidente Claudivan Alves Moita; Secretário Francisco Pereira da Silva; Tesoureiro Evandro Pereira da Silva. Para
compor o conselho fiscal foram eleitos os seguintes
membros: Oséas de Sousa Mendes Rg nº
184.842-SSP-PI; Francisco Félix da Silva, RG nº
186.024-SSP-PI; Elizeu Oliveira dos Santos RG nº
1.926.657-SSP-PI: e como suplentes foram eleitos: Maria Helena Rocha Santiago Silva RG nº
818.356-SSP-PI, Francisca das Chagas Soares Castro,
RG nº 1 .526.372-SSP-PI. Flávio da Silva Melo, Rg nº
77.009-SSP-PI, após apurados os eleitos deu-lhes imediata posse, para suas funções e atribuições que se iniciaram nesta data. Ficando livre a palavra e como nin guém desejasse usá-lo, o Presidente suspendeu a Sessão pelo tempo necessário para lavratura desta ata, o
que fiz após reaberta a sessão, a mesma foi lida e aprovada, por todos e os demais presentes que passam a
ser considerados membros fundadores. Sendo que
mais nada havia a acrescentar da minha parte e da parte dos demais. Eu, Francisco Pereira da silva lavrei a
presente ata que será assinada por mim e pelos demais
presentes à Assembléia Geral União PI., 1º de Julho de
1.996 – aas) Francisco Pereira da Silva, Armando Moita
e Pinho, Francisco Félix da Silva, Evandro Pereira da
Silva, Francisca de Assis de Lima, Reinaldo Pires Chagas Elizeu Oliveira dos Santos, Maria Helena da Rocha
Santiago Silva, Francisca das Chagas Soares Castro,
Flávio da Silva Melo, Oséas de Sousa Mendes, Claudivan Alves Moita, Antônio Carlos Cavalcante da Silva
Melo, Renato da Silva, Rakiana Gomes Carvalho e Luis
Castro Rêgo. União 1º de julho de 1996. Era o que se
continha em referida Ata da Reunião de Assembléia
Geral para elaboração e aprovação do Estatuto que
para aqui fielmente e integralmente transcrevi. Eu Maria
Delina Pinheiro do Nascimento, Escrivã, o escrevi,
subscrevo e(assino. União-PI, 13 de Abril de 1999 a)
Maria Delina Pinheiro do Nascimento – Escrivã Escre vente a digitei. Eu , Maria Delina Pinheiro do Nascimento, Tabeliã Pública do 2º Ofício de Notas, o subscrevo e
assino em público e raso. Em Test _ da verdade.
União-PI. 13 de abril de 1999 presidente, vice-presidente, Secretário. Era o que se continha em dito livro a que
integralmente transcrevi. Eu, Maria Delina Pinheiro do
Nascimento, Escrivã, a subscrevi e assino.
Maria Delina Pinheiro do Nascimento Escrivã
de União PI.

(À Comissão de Educação.)
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RELATÓRIO Nº 108/2000-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53.700.001.280/98 de
25 de agosto de 1998.
Objeto: Requerimento de outorga de
autorização para a exploração do
Serviço de Radiodifusão
Comunitária.
Interessado: Associação Comunitária de
Desenvolvimento Artístico e
Cultural de Pedro Gomes, na
localidade de Pedro Gomes – MS.
I – Introdução
1. Associação Comunitária de Desenvolvimento
Artístico e Cultural de Pedro Gomes, inscrito no CGC
sob o número 02.524.656/0001-39, no Estado de
Mato Grosso do Sul, com sede na Rua Ceará, nº 93,
Cidade de Pedro Gomes, MS, dirigiu-se ao Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, por meio de
requerimento datado de 19 de agosto de 1998, subs crito por representante legal, demonstrando interesse
na exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitá ria, na localidade que indica.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso publicado no Diário Oficial da União, de 5 de
novembro de 1998, Seção 3, que contempla o logra douro onde pretende instalar o seu transmissor, as sim como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. A requerente, por final, solicita “a designação
de canal para a prestação do serviço, nos termos do
art. 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de
junho de 1998.”, apresentando ao Ministério a docu mentação constante dos presentes autos.
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5. A requerente, como mencionado na introdução (item 1), ao demonstrar interesse em explorar o
serviço, faz indicação da localidade onde pretende
instalar seus equipamentos transmissores, complementando com o endereço da respectiva estação e
coordenadas geográficas, além de pedir a designação de canal para a prestação do serviço, atendendo
os requisitos do item 6.4 da Norma Complementar nº
2/98 e, ainda, juntando a documentação necessária.
6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Norma 2/98), está contida nos autos, correspondendo ao
seguinte:
– Estatuto Social;
– ata de constituição e eleição de dirigentes;
– declarações e comprovantes relativos a responsabilidades e obrigações de dirigentes, enquanto vinculados à entidade,
em face aos ditames legais pertinentes;
– manifestações de apoio da comunidade;
– plantas de arruamento, com indicação
do local de instalação do sistema irradiante, e
respectivas coordenadas geográficas;
– informações complementares de di rigentes da entidade, como declaração de
residência e declaração de fiel cumprimento
às normas, recolhimento da taxa de cadastro e cópias de documentos pessoais.
7. Toda a documentação mencionada está contida no intervalo de folhas 1 a 76, dos autos.
8. Analisados os documentos apresentados inicialmente e após o cumprimento de exigências, este
Departamento constatou conformidade legal e normativa, pelo que passa a examinar as informações
técnicas de relevância.
III – Relatório

II – Relatório
• Atos constitutivos da entidade/documentos
acessórios
4. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretá rio de Serviços de Radiodifusão, passa ao exame do
pleito formulado pela requerente, consubstanciado na
Petição de folha 1, bem como a documentação apre sentada, relatando toda a instrução do presente pro cesso administrativo, em conformidade com a legislação, especialmente a lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitá ria, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-3-1998 e
Norma nº 2/98, de 6-8-1998.

• Informações técnicas
9. Preliminarmente, a requerente indicou em
sua petição que os equipamentos seriam instalados
em área abrangida pelo círculo de raio igual a 1km,
com centro localizado na Rua Ceará, nº 93, Cidade
de Pedro Gomes, Estado de Mato Grosso do Sul, de
coordenadas geográficas em 18º 05’49”S de latitude
e 54º32’58”W de longitude, consoante os dados constantes no aviso no DOU de 5-11-1998, Seção 3.
10. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que, as coordenadas geográficas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 60, denominado de “Roteiro de
Análise Técnica de RadCom”.
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11. O mesmo documento trata de outros dados,
conforme se segue:
– informações sobre geração de coor denadas geográficas, instruções sobre coordenadas coincidentes com os levantamentos do IBGE;
– compatibilização de distanciamento
do canal;
– situação da estação em faixa de
fronteira, endereço proposto para instalação
da antena;
– plantas de arruamento, endereços
da sede e do sistema irradiante;
– outros dados e conclusão.
12. Seguiram-se diligências para apresentação
do subitem 6.11, (Projeto Técnico), da Norma 2/98,
(fls. 63 e 78).
13. Cumpridas as exigências, foi expedido o
“Formulário de Informações Técnicas”, fls. 83, firma do pelo engenheiro responsável, onde estão resumi das as seguintes informações:
– identificação da entidade;
– os endereços da sede administrativa
e de localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio;
– características técnicas dos equipa mentos (transmissor) e acessórios (antena e
cabo coaxial), com indicação da potência
efetiva irradiada e intensidade de campo no
limite da área de serviço;
– diagramas de irradiação do sistema
irradiante e características elétricas.
14. Segue-se o Roteiro de Verificação de Insta lação da Estação, constatando-se conformidade com
a Norma nº 2/98, em especial as exigências inscritas
em seu item 6.11, folhas 98 e 99. Na ocasião da solici tação do licenciamento da estação, a Entidade deverá
indicar o nome do fabricante e o modelo do transmis sor certificado para o serviço de radiodifusão comuni tária de 25,0W.
15. É o relatório.
IV – Conclusão/Opinamento
16. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhos
de habilitação de interessados na exploração do serviço de radiodifusão comunitária, conclui a instrução
dos presentes autos, após detido exame do rol de do cumentos, os quais estão compatíveis com a legisla ção atinente.
17. Assim, a requerente, de acordo com o seu
Estatuto Social, e nos termos de seu requerimento,
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atende os requisitos legais e normativos ao seu pleito,
seguindo-se informações básicas sobre a entidade:
nome
Associação Comunitária de Desenvolvimento Artístico e Cultural de Pedro Gomes.
quadro diretivo
Presidente:
Jofre Teodoro José Pereira do
Vale
Vice-Presidente: Valdeir Batista José Pereira do
Vale
1º Secretário:
José Pereira Sobrinho
2º Secretário:
Joel Oliveira
Tesoureiro:
Manoel Elias
localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio
Rua Ceará, nº 93, Cidade de Pedro Gomes, Estado
de Mato Grosso do Sul;
coordenadas geográficas
18º5’49”S de latitude e 54º32’58”W de longitude,
correspondentes aos dados constantes no “Formulário de Informações Técnicas”, fls. 83, e “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação de RadCom”, fls.
98 e 99, que se refere à localização da estação.
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Associação Comunitária de Desenvolvimento Artístico e Cultural de Pedro Gomes, no sentido de conceder-lhe a Outorga de
Autorização para a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, dentro
das condições circunscritas no Processo Administrativo nº 53.700.001 .280/98, de 25 de agosto de 1998.
Brasília, 28 de novembro de 2000. – Relator da
conclusão Jurídica, Relator da conclusão Técnica
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 29 de novembro de 2000. – Hamilton
de Magalhães Mesquita, Coordenador-Geral
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 29 de novembro de 2000. – Antonio
Carlos Tardeli, Diretor do Departamento de Outorga
de Serviços de Radiodifusão
Aprovo
o
Relatório
nº
108/2000/DOSR/SSR/MC.
Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para exa me e parecer.
Brasília, 30 de novembro de 2000. – Paulo Menicucci, Secretário de Serviços de Radiodifusão
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268
14418 Terça-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2002
Julho de 2002

JULHO 2002
Julho de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

269
Terça-feira 2 14419

270
14420 Terça-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2002
Julho de 2002

JULHO 2002
Julho de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

271
Terça-feira 2 14421

272
14422 Terça-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2002
Julho de 2002

JULHO 2002
Julho de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

273
Terça-feira 2 14423

274
14424 Terça-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2002
Julho de 2002

JULHO 2002
Julho de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

275
Terça-feira 2 14425

276
14426 Terça-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2002
Julho de 2002

JULHO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Julho de 2002

277

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

PARECERES
PARECER Nº 781, DE 2002
Da Comissão de Constituição, Justi ça e Cidadania, sobre o Requerimento nº
252, de 2002, que requer a inserção em
ata de voto de congratulações pelo início
das atividades da Emissora de Televisão
Nazaré.
Relator: Senador Fernando Ribeiro
I – Relatório
Nos termos do art. 222 do Regimento Interno do
Senado Federal, vem a exame da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o Requerimento nº 252,
de 2002, do nobre Senador Ademir Andrade, destina do à inserção em ata de voto de congratulações pela
inauguração da TV Nazaré, canal 30.
O ato em epígrafe objetiva, ainda, que seja dado
conhecimento da homenagem ao Arcebispo Metro politano de Belém, D. Vicente Zico; ao Bispo Auxiliar,
D. Ângelo Verzeletti; ao jornalista Walter Monteiro,
editor-chefe do jornal Voz de Nazaré ; à Rádio Nazaré
FM e à TV Nazaré.
II – Análise
A consignação nos anais desta Casa da home nagem proposta nos parece justa e pertinente.
Com a iniciativa, estaremos prestando home nagem aos principais responsáveis pela entrada
em atividade da nova emissora de televisão do
Estado do Pará, TV Nazaré, canal 30, definida, na
justificação, como a concretização de um antigo so nho da população católica paraense, resultado de
ampla campanha e expressivos esforços empreen didos pela Arquidiocese de Belém e pela população
católica do Estado.
Importante veículo de divulgação do evangelho,
a emissora, ao tempo em que responde às expectati vas dos fiéis paraenses, estará proporcionando uma
interação eficiente entre as autoridades religiosas e a
comunidade.
Conforme nos informa o requerimento em exa me, através da torre e dos transmissores da nova TV,
outras duas emissoras católicas serão disponibiliza das para o Estado do Pará, que, com isso, passará a
contar com quatro canais católicos.
Merece referência, ainda, o fato de a nova emissora vir somar sua ação à Rádio Nazaré FM e ao se manário Voz de Nazaré que, por sinal, é o segundo
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mais antigo jornal do Pará, tendo iniciado suas atividades em 1910.
O voto de congratulações, muito oportunamente, é dirigido às principais autoridades eclesiásticas
do Pará, à equipe responsável pela implantação e
funcionamento da emissora e, principalmente, à população católica do Estado.
III – Voto
Pelo exposto, atendidos os pressupostos de
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa,
pronunciamo-nos pela aprovação do Requerimento
nº 252, de 2002.
Sala da Comissão, 19 de junho de 2002. – Bernardo Cabral, Presidente – Fernando Ribeiro, Relator – Maria do Carmo Alves – Gerson Camata –
Roberto Requião – Pedro Simon – Waldeck Ornelas – Ari Stadler – Benício Sampaio – José Fogaça – Romeu Tuma – Sebastião Rocha – Roberto
Freire – Luiz Otávio – Osmar Dias – Maguito Vilela – Romero Jucá – Antonio Carlos Júnior.

PARECER Nº 782,

DE 2002

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania sobre a Proposta de
Emenda à Constituição nº 11, de 2002,
tendo como primeiro signatário o Senador Mauro Miranda, que altera a redação
do § 2º do art. 201 da Constituição Federal, para dispor sobre o valor mensal máximo dos benefícios do regime geral de
previdência social
Relator: Senador Waldeck Ornélas
I – Relatório
É submetida à apreciação desta CCJ a Proposta de Emenda àConstituição nº 11, de 2002, de autoria do ilustre Senador Mauro Miranda e outros Senadores. Trata-se de alteração do dispositivo constitucional que fixa o valor mínimo do benefício mensal que
substitui o salário de contribuição ou o rendimento do
trabalho do segurado. É introduzido um limite superior, equivalente a dez salários mínimos.
O autor defende a proposição afirmando a existência de uma injustiça para com os beneficiários do
regime geral de previdência social: “A renda daqueles
com direito a benefícios situados em torno do limite
máximo está cada vez mais próxima da devida aos
beneficiários com menores rendimentos. Isso ocorre
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porque o teto dos benefícios tem sido reajustado por
índices menores que os aplicados ao valor do piso, ou
seja, do salário mínimo”.
Estaria havendo, na visão do proponente, um
estreitamento na diferença entre o piso e o teto dos
benefícios previdenciários, em função do estabeleci mento de um valor nominal na Constituição, ao mes mo tempo em que está havendo uma gradual recupe ração do salário mínimo, com reajustes acima da in flação. A solução preconizada é o estabelecimento do
teto também em salários mínimos, o que exige mu dança na Constituição dado que o valor do teto foi
constitucionalizado, além de estar vedada a vincula ção do salário mínimo para qualquer fim.
É o Relatório.
II – Análise
A Proposta de Emenda à Constituição nº 11, de
2002, está subscrita pelo número mínimo de senado res, previsto no inciso I do art. 60 da Constituição, e
não trata de alteração de cláusula pétrea. Não há,
portanto, impedimentos constitucionais à tramitação
da iniciativa.
Existem dois comandos constitucionais relati vos à correção dos valores de benefícios: um, de or dem geral (art. 201, § 4º), assegura o reajustamento,
conforme critérios definidos em lei, para preser var-lhes, em caráter permanente, o valor real, vale dizer, o poder de compra; o outro (art. 201, § 2º), fixa
que nenhum benefício previdenciário terá valor men sal inferior ao salário mínimo. Já o art. 14 da Emenda
nº 20 fixou em R$1.200,00 (um mil e duzentos reais) o
limite máximo para o valor dos benefícios do RGPS
com reajuste pelos mesmos índices aplicados aos
benefícios, de forma a preservar, em caráter perma nente, seu valor real.
No mérito, concordamos, em grande parte, com
as mudanças propostas pelo autor. Os argumentos
que orientam nossa posição, entretanto, são ligeira mente diferentes. Em nossa visão, a preservação e o
aumento do poder aquisitivo dos benefícios pagos
pela Previdência Social não dependem de sua vincu lação ao salário mínimo. Ao compararmos os rendi mentos de beneficiários em situação diferenciada pe rante a Previdência Social o que é preciso considerar
são as variações de preços e as políticas de reajuste
dos valores dos benefícios.
Estudos do Ministério da Previdência e Assis tência Social registram que, apesar da inexistência de
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uma vinculação dos benefícios ao salário mínimo,
tem havido um crescimento do valor médio dos benefícios, em decorrência da política de reajuste adotada
e da estabilidade monetária. A suposta defasagem
entre os valores máximo e mínimo dos benefícios é
devida, na verdade, aos ganhos reais do salário mínimo. Os beneficiários que recebem acima desse valor,
entretanto, não têm tido perda, até porque isto seria
inconstitucional.
A evolução do valor médio dos benefícios pagos
pela Previdência Social (RGPS), de 1991 a 2002, calculados a preços de março/2002, nos mostra crescimento, a partir de 1991, quando era de R$122,26,
tendo alcançado R$205,77 em 1993 e atingido
R$315,27 em 2001. Observa-se assim que a preservação do poder de compra do aposentado não depende de sua vinculação ao salário mínimo _ que muitas vezes, ao longo do tempo, já foi corrigido abaixo
da inflação.
É verdade que a elevação do valor médio dos
benefícios, sobretudo nos últimos anos, tem sido fortemente influenciada pela elevação real do valor do
salário mínimo, ou seja, do aumento efetivo do salário
daqueles que ganham menos, principalmente graças
às lutas empreendidas no âmbito do Congresso Nacional. Não se deve, portanto, correr o risco de, indexando o teto, reforçar os argumentos daqueles que
são contra uma política de aumentos reais no valor do
salário mínimo.
Note-se, ademais, que a Constituição não impede que um aumento real seja dado a todo o contingente de beneficiários da Previdência, desde que o
ônus adicional seja assumido pelo Tesouro. As condições fiscais, portanto, é que têm impedido isto.
Analisando-se o tratamento dado ao reajustamento dos benefícios de valor igual a um salário mínimo e os de valor superior ao salário mínimo, de 1995
a 2002, conforme a tabela 1, observa-se que ambos
os segmentos tiveram reajuste igual em 1995
(42,86%) e em 1999 (4,62%); em 1996, 1997 e 1998,
foram os benefícios de valor superior ao mínimo que
tiveram índices mais elevados de reajuste; a partir do
ano 2000, foram os benefícios de valor equivalente a
um salário mínimo favorecidos por uma clara e explicita política de aumentos reais, provocada pelo Con gresso Nacional. Dessa forma, fica evidente que a desindexação do teto em relação ao salário mínimo não
constitui obstáculo a aumentos mais elevados que a
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inflação do período para os benefícios de valor supe rior a um salário mínimo.

De qualquer forma, a Constituição Federal, por
princípio, veda a vinculação do salário mínimo para
qualquer fim (inciso IV do art. 7º), e não convém que brá-lo, para não reabrir, em sede constitucional, a in dexação da economia. Implicaria também dificulda des para a recuperação do mínimo legal, em prejuízo
dos trabalhadores e dos beneficiários da Previdência
Social que estão nessa faixa de renda – que são a
imensa maioria.
Mas, se a vinculação ao salário mínimo não nos
parece apropriada, a elevação do teto do valor dos be nefícios é, em nosso entendimento, uma iniciativa de
efeitos positivos, podendo ser fixado em reais, no valor
de R$2.000,00 (dois mil reais), que hoje equivaleria aos
dez salários mínimos, com previsão de reajustamento
anual, de modo a preservar, em caráter permanente, o
seu valor real. Estaremos dando aos assalariados de nível médio a oportunidade de contribuir com um valor
próximo ou igual ao do seu salário e, conseqüentemente, dando-lhes a possibilidade de um benefício futuro
mais compatível com a renda atual.
Cabe aqui uma observação do que nem sempre
é percebido: o empregador contribui para o Regime
Geral de Previdência Social sobre a remuneração to tal do empregado, mas esse, somente até o teto estabelecido na legislação para os benefícios pagos pelo
INSS.
É importante aclarar isto porque muitos confun dem, imaginado que há uma redução no valor do be -
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nefício previdenciário, especialmente a aposentadoria, em relação ao salário da vida ativa. Reafirme-se,
mais uma vez, que o benefício previdenciário não é
um novo contrato, mas reflete e resulta da contribuição do trabalhador quando em atividade. Especialmente agora, a partir da introdução do fator previdenciário, a base de cálculo do valor do benefício corresponde à média das contribuições feitas durante sua
vida laboral. Nesse sentido, o trabalhador que ganha
acima do teto do RGPS precisa ser sempre advertido
para a necessidade ou conveniência, a seu critério,
de ter um plano de previdência complementar, caso a
empresa onde trabalha não o patrocine.
Um teto mais elevado para o RGPS inclusive
trará ganhos imediatos de arrecadação para o INSS,
contribuindo, no curto e médio prazos, para a elevação das receitas da Previdência Social, enquanto que
os impactos nos custos serão diluídos no tempo. Dessa forma, melhoramos as expectativas fiscais e dos
contribuintes e disponibilizamos mais recursos para o
pagamento dos benefícios presentes. Conforme a tabela 2, o incremento da arrecadação em um ano (13
meses, considerando-se o décimo terceiro salário),
corresponderia a 2,02 bilhões de reais.

Outro as pecto a ser ressaltado é o reflexo desse novo teto no contingente da População Economi camente Ativa – PEA. Conforme a tabe la 3, atual mente 93% da PEA recebem ren dimentos de até
R$1.430,00. Com o teto em R$2.000,00, este per centual sobe para nada menos que 95,9% da PEA.
Como se vê, não é o chamado “teto do INSS”
que é baixo, o trabalhador brasileiro é que ganha pouco. E somente uma política de distribuição de renda
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pode corrigir isto. As distorções estão, portanto, no
mercado de trabalho e não no sistema previdenciário,
que o reflete. Afinal, a previdência é somente um se guro que o trabalhador faz para quando parar de tra balhar.
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desse valor e reajustes que assegurem a sua preservação real.
II – Voto
Por todas essas razões, opinamos pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº 11, de
2002, na forma do seguinte substitutivo, que fixe, em
reais, teto equivalente ao propugnado, em salários
mínimos, pela proposição.
EMENDA nº 1-CCJ (Substitutivo)
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUICÃO
Nº 11, DE 2002
Dispõe sobre o valor mensal máximo dos benefícios do regime geral de
previdência social.

Se, alternativamente, tomarmos como referên cia os dados da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previ dência Social – GFIP, esses percentuais são de
87,8% e 99,8% (tabela 4). Em outras palavras, pelos
dados da GFIP, a quase totalidade dos trabalhadores
formais – os que trabalham com carteira assinada –
se enquadrariam no novo teto.

Assim, concordo com o mérito da proposta em
análise, considerando apenas inapropriado o uso do
salário mínimo como referencial. A adoção de um teto
no valor de R$2.000,00 está em conformidade, como
provam as tabelas, com a renda efetiva dos trabalha dores e contribuintes brasileiros. Além disso, para evitar um valor em moeda corrente no corpo do texto
constitucional, tendo em vista a perenidade dessas
normas, estamos propondo que a matéria possa ser
objeto de lei, assegurando-se, desde já, a elevação

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao
texto constitucional:
“Art. 1º O § 2º do art. 201 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 201 ................................................
..............................................................
§ 2º O valor mensal do benefício que
substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado não poderá ser inferior ao salário mínimo e o limite
máximo, expresso em reais, será fixado em
lei, devendo ser reajustado, na mesma época e pelos mesmos índices aplicados aos
benefícios, de forma a preservar, em caráter
permanente, o seu valor real.”
Art. 2º Até que a lei discipline a matéria o li mite má ximo para o valor dos benefícios do regi me ge ral de previdência social de que trata o art.
201 da Constituição Federal é fixado em
R$2.000,00 (dois mil reais), devendo, a partir da
data da publicação desta Emenda, ser reajustado
de forma a preservar, em caráter permanente, seu
valor real, atualizado na mesma época e pe los
mesmos índi ces apli cados aos benefícios do re gi me geral da previdência so cial.
Art. 3º Revoga-se o art. 14 da Emenda Constitucional nº 20, de 1998.
Art. 4º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.”
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Sala da Comissão, 19 de junho de 2002. – Ber nardo Cabral, Presidente – Waldeck Ornélas, Rela tor – Romeu Tuma – Gerson Camata – Osmar Dias
– Antonio Carlos Júnior – Íris Rezende – Maria Do
Carmo Alves – Pedro Simon – José Eduardo Du tra – Luiz Otávio – Maguito Vilela – Amir Lando –
Ademir Andrade – Roberto Requião – Jefferson
Peres.
Complementam as Assinaturas dos Membros
da Comissão, nos termos do Art. 356, Parágrafo Úni co do RISF., Os Senhores Senadores: Casildo Mal daner – Ricardo Santos – Marluce Pinto – Fernan do Ribeiro – João Alberto Souza – Ari Stadler –
Carlos Bezerra – Roberto Saturnino – Benício
Sampaio – Moreira Mendes – Mauro Miranda, (Autor – 1º Signatário) – José Fogaça.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
TÍTULO II
Dos Direitos e Garantias Fundamentais
CAPÍTULO II
Dos Direitos Sociais
....................................................................................
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e
rurais, além de outros que visem à melhoria de sua
condição social:
....................................................................................
IV – salário mínimo, fixado em lei, nacionalmen te unificado, capaz de atender a suas necessidades
vitais básicas e às de sua família com moradia, ali mentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene,
transporte e previdência social, com reajustes perió dicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;
....................................................................................
....................................................................................
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20,
DE 15 DE DEZEMBRO DE 1998
Modifica o sistema de previdência
social, estabelece normas de transição e
dá outras providências.
....................................................................................
....................................................................................
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Art. 14. O limite máximo para o valor dos benefícios do regime geral de previdência social de que tra ta o art. 201 da Constituição Federal é fixado em
R$1.200,00 (um mil e duzentos reais),. devendo, a
partir da data da publicação desta Emenda, ser reajustado de forma a preservar, em caráter permanente,
seu valor real, atualizado pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência
social.
PARECER Nº 783, DE 2002
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Proposta de
Emenda à Constituição nº 21, de 2001,
tendo como primeiro signatário o Senador Antonio Carlos Valadares, que altera
a redação do art. 6º da Constituição Federal (São direitos sociais a educação, a
saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência
social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados).
Relator: Senador Sebastião Rocha
I – Relatório
A PEC nº 21, de 2001, proposta pelo Senador
Antonio Carlos Valadares e outros, inclui, dentre os
direitos sociais contemplados art. 6º, do Capítulo II,
dos Direitos Sociais, da Constituição Federal, o direito
à alimentação. A Proposta apresenta dois artigos,
sendo o primeiro referente a modificação proposta no
art. 6º da Constituição e o segundo determinando que
a emenda entre em vigor na data de sua publicação.
Em sua justificação, consta que o “direito à ali mentação foi reconhecido pela Comissão de Direitos
Humanos da ONU em 1993”, e que o Brasil apresentou voto favorável à proposição.
Não foram apresentadas emendas.
II – Análise
No Brasil, segundo informação do Mapa da
Fome divulgado em 1993, as regiões Norte e Nordeste apresentam os maiores problemas relacionados
com as carências nutricionais, especialmente no
meio rural. Entretanto, a situação é bastante grave no
País como um todo, mesmo nos estados de maior
renda per capita, como São Paulo, Paraná e Rio
Grande do Sul, dentre outros.
Conforme pesquisa realizada pelo IBGE, “o
País termina o século marcado pela permanência da
desigualdade: na década de 90, o rendimento dos
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10% mais ricos e dos 40% mais pobres cresceu 38%
(passando de 13,30 salários mínimos para 18,40) e
40% (da fração de 0,70 salário mínimo para 0,98),
respectivamente, mantendo inalterada a elevada con centração da renda na sociedade brasileira”. Essa
concentração, juntamente com a alta taxa de desem prego, é uma das principais responsáveis pelas deficiências alimentares crônicas nos estratos da popula ção de menor renda.
É importante observar que vários estudos reali zados nos últimos anos não indicam falta absoluta de
alimentos no País, mas sim dificuldades de acesso
aos alimentos por grande número de pessoas, mes mo tendo o Governo Federal investido em alguns pro gramas sociais destinados a combater a desnutrição.
Os danos causados pela desnutrição, especial mente em crianças, gestantes e nutrizes, podem ser
considerados quase irreparáveis e os prejuízos para
o País tornam extremamente pertinentes ações que
visem garantir o mínimo necessário para a sobrevi vência digna dos grupos de risco.
Também é necessário informar que tramitam
nas duas Casas propostas que igualmente abordam
o direito social à alimentação, embora distintas da
PEC em análise. Destacamos, dentre outros, a PEC
nº 430, de 2001, do Deputado Geovan Freitas, que in clui no art. 6º o direito social à segurança alimentar,
enquanto a PEC nº 522, de 1997, do Deputado Valde mar Costa Neto, propõe alterar o art. 212 da Constitui ção Federal, que dispõe sobre a utilização da receita
dos impostos para programas de assistência à saúde
e de suplementação alimentar, ambos em tramitação
na Câmara dos Deputados. Destaca-se, ainda, a PEC
nº 259, de 2000, de autoria do Deputado Bispo Rodri gues, que dispõe sobre imunidade tributária dos gê neros alimentícios, também tramitando naquela
Casa.
No Senado Federal, merece destaque a PEC nº
95, de 1999, de autoria da Comissão Mista Especial
que estudou propostas para combate a pobreza e
propõe renda mínima como direito social.
Essas propostas demonstram amplamente o interesse do Legislativo na matéria e a compreensão da
importância da alimentação como um dos direitos so ciais básicos da população.
III – Voto
Do exposto, concluímos pela aprovação da PEC
nº 21, de 2001, que apresenta elevado mérito e satis faz as condições de constitucionalidade e juridicida de.
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Sala da Comissão, 19 de junho de 2002. – Bernardo Cabral, Presidente – Sebastião Rocha, Rela tor – Maria do Carmo Alves – Maguito Vilela – Gerson Camata – Amir Lando – Roberto Requião –
José Fogaça – Fernando Ribeiro – Luiz Otavio –
Romeu Tuma – Osmar Dias – Ademir Andrade –
Pedro Simon – Ricardo Santos – Antonio Carlos
Júnior.

PARECER Nº 784, DE 2002
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Proposta de
Emenda à Constituição nº 56, de 2001,
tendo como primeira signatária a Senadora Marina Silva, que altera o inciso II
do § 7º do artigo 201 da Constituição Federal para regulamentar a aposentadoria
do extrativista vegetal.
Relator: Senador Sérgio Machado
Relator ad hoc: Senador José Eduardo Dutra
I – Relatório
Tendo como primeira signatária a ilustre Senadora MARINA SILVA, vem a exame desta Comissão a
Proposta de Emenda à Constituição nº 56, de 2001,
que altera o inciso II do § 7º do art. 201 da Lei Fundamental, a fim de dispor sobre a aposentadoria do ex trativista vegetal.
Vazada em um único artigo, a PEC em referência versa matéria relacionada com o direito à aposentadoria especial, no regime geral da previdência social, por parte de algumas categorias específicas de
trabalhadores, imprimindo nova redação ao apontado
comando da Lei Maior, para acrescentar-lhe a categoria do extrativista vegetal, nos seguintes termos:
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“Art.201 .................................................
..............................................................
§ 7º........................................................
..............................................................
II – sessenta e cinco anos, se homem,
e sessenta anos de idade, se mulher, reduzido em cinco anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para
os que exerçam suas atividades em regime
de economia familiar, neste incluídos o pro dutor rural, o garimpeiro, o pescador artesanal e o extrativista vegetal;
.....................................................”(NR)
Justificando o acréscimo proposto, consignam os
subscritores da Iniciativa, em linhas gerais, inicialmen te que, no dispositivo em questão, dentre outras situações também ali contempladas, tem-se “o reconheci mento da especificidade da atividade rural familiar, na
qual o desgaste físico é muito maior do que o da atividade desenvolvida nas cidades. Assim, para garantir a
isonomia, a Carta Magna determina que desiguais se jam tratados desigualmente”.
Em seguida, ressaltam que o “texto do dispositi vo constitucional, entretanto, omite os extrativistas vegetais, que trabalham sob condições similares ou,
mesmo, mais precárias”.
E arrematam destacando que o seu objetivo é
“corrigir essa omissão, assegurando a esses traba lhadores, os mesmo direitos daqueles em situação
congênere”.
É o relatório.
II – Análise
A PEC sob análise encontra-se subscrita por 32
(trinta e dois) ilustres Senhores Senadores, com o
que atende ao requisito preliminar insculpido no inci so I do art. 60 da Lei Maior.
Ademais, vazada em termos tecnicamente ade quados, apenas altera, como vimos, dispositivo já en cartado no texto constitucional, sem infringir, outros sim, qualquer dos princípios constitucionais estrutu rantes do Estado brasileiro.
No mérito, tampouco ostenta quaisquer incon venientes. Ao contrário, consubstancia, a nosso ver,
medida não só de inteira conformidade com o princí pio constitucional da isonomia, mas principalmente
de irrecusável justiça, porquanto os chamados “extra tivistas vegetais” exercem atividades tão ou mais pe nosas que as das categorias já contempladas na par te final do dispositivo cuja alteração ora se propõe.
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Apenas com intuito exemplificativo, basta citar
que, conforme reportagem da Gazeta Mercantil, edição de 20 de maio de 1999, no Estado do Acre, a extração do “ouro verde” que enriqueceu os comerciantes de
Manaus e Belém no início do século, numa demonstração de sua patente inviabilidade econômica, ainda é realizada segundo os mesmos métodos primitivos utilizados àquela época. “Com um tambor preso às costas, o
seringueiro ainda percorre uma picada aberta na mata,
que ele chama de estrada, onde existem várias seringueiras. Na primeira volta pela estrada, o seringueiro vai
cortando o tronco das árvores e posicionando os baldes
para recolher a seiva. Na segunda volta, despeja o conteúdo dos baldes no tambor de madeira e retorna para
casa.” Conforme velho “soldado da borracha aposentado”, então com 85 anos, ouvido pela reportagem, é co mum o seringueiro sair de casa à uma hora da manhã e
só retornar quase ao final da tarde, em sua faina contínua e estafante.
Desgaste assemelhado também enfrentam
aqueles que se dedicam à extração do látex da sorva
da Amazônia (Couma guianensis), que, embora
poucos saibam, constitui insumo indispensável à fa bricação da popular goma de mascar.
III – Voto
Por todo o exposto, o nosso voto é no sentido da
aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº
56, de 2001.
Sala da Comissão, 19 de junho de 2002. – Ber nardo Cabral – Presidente – José Eduardo Dutra –
Relator ad hoc – Amir Lando – Gerson Camata –
Romeu Tuma – Waldeck Ornélas – José Fogaça –
Casildo Maldaner – Moreira Mendes – Ricardo
Santos – Antonio Carlos Júnior – Maria do Carmo
Alves.
PARECER Nº 785, DE 2002
Da COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 46, de
2002 (nº 3.739/2000, na Casa de origem),
que denomina ‘Rodovia Ministro Alfredo
Nasser’ a rodovia BR-153, do Estado do
Pará até o Estado do Rio Grande do Sul.
Relator: Senador Maguito Vilela
I – Relatório
Oriundo da Câmara dos Deputados, o Projeto
de Lei da Câmara nº 46, de 2002, destina-se a denominar “Rodovia Ministro Alfredo Nasser” a rodovia federal BR-153. De acordo com o projeto, a denomina-
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ção se aplicaria a toda a extensão da rodovia, desde o
Município de Marabá, no Estado do Pará, até o Muni cípio de Aceguá, no Estado do Rio Grande do Sul.
A justificação apresentada destaca aspectos da
biografia do homenageado: jornalista, advogado e homem público com relevantes serviços prestados a
sua terra natal – o Estado de Goiás – e ao País.
Alfredo Nasser iniciou sua carreira política com
o mandato de deputado estadual e membro da
Assembléia Constituinte do Estado de Goiás em
1934. No Congresso Nacional, foi senador, eleito em
1947, e deputado federal por duas vezes, sempre
pelo mesmo Estado.
Durante o primeiro mandato de deputado fede ral (1958-1961), afastou-se temporariamente da ativi dade parlamentar para exercer o cargo de Ministro da
Justiça, em virtude de nomeação pelo Primeiro-Minis tro Tancredo Neves. O segundo mandato, iniciado em
1962, foi interrompido pelo seu falecimento, ocorrido
em outubro de 1965.
Distribuída com exclusividade a esta Comissão
de Educação, a proposição não recebeu emendas no
prazo regimental.
II – Análise
Nos termos da Constituição Federal, as ques tões relativas a transportes incluem-se na reserva de
competência legislativa da União (art. 22, inciso XI).
Como tal, cabe ao Congresso Nacional dispor sobre o
assunto (art. 48, caput), assegurada a possibilidade
de iniciativa parlamentar na proposição de leis atinen tes à matéria (art. 61, caput).
A Lei nº 6.682, de 27 de agosto de 1979, por sua
vez, faculta atribuir a terminais, viadutos ou trechos
de vias integrantes do Sistema Nacional de Transpor tes, mediante lei especial, designação supletiva
àquela de caráter oficial estabelecida no Plano Nacio nal de Viação. São admissíveis, para esse fim, as de signações de fatos históricos ou nomes de pessoas
falecidas com relevantes serviços prestados à Nação
ou à humanidade. Antes do advento dessa norma es pecífica, outro instrumento – a Lei nº 6.454, de 24 de
outubro de 1977 – já dispunha genericamente sobre a
proibição de atribuir “nome de pessoa viva a bem pú blico, de qualquer natureza, pertencente à União ou
às pessoas jurídicas da Administração indireta”.
Evidencia-se, assim, que, tal como se encontra
formulado, o PLC nº 46, de 2002, atende aos requisi tos formais de constitucionalidade e juridicidade, a
par de estar disposto em boa técnica legislativa.
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No mérito, revela oportunidade e pertinência. Fi gura de destaque na vida pública goiana e brasileira,
Alfredo Nasser ficou conhecido pela sua extraordinária
capacidade de articulação e liderança política, e pelo
seu permanente envolvimento com as grandes questões de interesse estadual e nacional. Digno de nota,
nesse particular, foi o seu esforço em prol da interiorização do desenvolvimento, processo que culminou com a
transferência da capital federal para Brasília.
Portanto, seja como cidadão, como profissional
liberal ou como líder político, os registros biográficos
oferecidos mais do que justificam a homenagem pretendida. O exemplo de Alfredo Nasser merece ser difundido nacionalmente e sua memória, perpetuada
na denominação da BR-153. Afinal, trata-se de uma
rodovia que, a par de ter especial significado para o
Estado de Goiás e para o Centro-Oeste brasileiro,
constitui verdadeiramente um eixo de integração na cional, haja vista que cruza longitudinalmente todo o
País, indo do Pará ao Rio Grande do Sul.
III – Voto
Ante o exposto, o voto é pela Aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 46, de 2002.
Sala da Comissão, 11 de junho de 2002. – Ricardo Santos, Presidente – Maguito Vilela, Relator.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988
....................................................................................
TÍTULO III
Da Organização do Estado
....................................................................................
CAPÍTULO II
Da União
....................................................................................
Art. 22. Compete privativamente à União legislar
sobre:
....................................................................................
XI – trânsito e transporte;
....................................................................................
....................................................................................
TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes
CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a
sanção do Presidente da República, não exigida esta
para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre
todas as matérias de competência da União, especi almente sobre:
....................................................................................
....................................................................................
SEÇÃO VIII
....................................................................................
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.
....................................................................................
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....................................................................................
LEI Nº 6.682, DE 27 DE AGOSTO DE 1979
Dispõe sobre a denominação de
vias e estações terminais do Plano Nacional de Viação, e dá outras providências.
....................................................................................
LEI Nº 6.454, DE 24 DE OUTUBRO DE 1977
Dispõe sobre a denominação de logradouros, obras serviços e monumentos públicos, e dá outras providências.
....................................................................................
PARECER Nº 786 , DE 2002
Da Comissão de Assuntos Sociais,
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 230,
de 2001 que Altera a Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
para autorizar o não-comparecimento ao
serviço, sem prejuízo do salário, para a
procura de parente desaparecido.
Relator: Senador Moreira Mendes
I – Relatório
A iniciativa do nobre Senador Renan Calheiros,
consubstanciada no Projeto de Lei do Senado nº 230, de
2001, pretende permitir que o empregado possa deixar
de comparecer ao trabalho, sem prejuízo do salário, por
até quinze dias, no caso de desaparecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que viva
sob dependência econômica do empregado. O desaparecimento será comprovado mediante certidão fornecida
pela autoridade policial competente e o período de licença poderá ser estendido, em caso de a pessoa permanecer desaparecida após esse lapso de tempo.
Fundamenta-se a iniciativa nos efeitos desestruturantes do desaparecimento de um familiar. Afir ma-se que o impacto desses eventos desestrutura a
família, com reflexos na relação de emprego, causando, não raro, o desemprego. O autor afirma textualmente que “em 85% dos casos de desaparecimento
que ocorrem no Brasil, sejam nas ocorrências em fa mílias de baixa renda ou alta, além do choque da perda, das falhas da investigação policial, da falta de
apoio da Justiça, pais de crianças desaparecidas têm
de conviver com o fantasma do desemprego, quase
sempre conseqüência das faltas ao trabalho em razão do próprio desaparecimento e da necessidade de
acompanhamento do andamento das investigações,
a busca em necrotérios e locais de desova, em endereços de conhecidos, órgãos de apoio e campanhas
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de divulgação, sem contar que normalmente isso é feito por conta própria, muitas vezes sem qualquer apo io dos entes governamentais.
É o relatório.
II – Análise
O Projeto de Lei do Senado nº 230, de 2001, trata de uma modalidade de ausência justificada ao tra balho, inserindo-se, portanto, no âmbito das relações
de emprego e da legislação celetista. Na sua elabora ção foram observados os pressupostos constitucio nais relativos à competência e à iniciativa de proposi ções (inciso I do art. 22 e caput do art. 61 da Constitu ição Federal). Também não há restrições regimentais
ou jurídicas à tramitação da matéria. Sendo assim,
opinamos pela constitucionalidade, juridicidade e
adequação regimental da iniciativa.
Quanto ao mérito, firmamos entendimento favorável à aprovação da iniciativa. Os impactos do desapare cimento de um familiar no âmbito psicológico de parentes e amigos não podem ser menosprezados. Não há
como exigir que o empregado, submetido a essa perda,
tenha condições de exercer normalmente as suas atividades profissionais. Até do ponto de vista médico as ausências ao trabalho são plenamente justificadas.
Além disso, os familiares são fundamentais nos
procedimentos de busca. São eles que conhecem os
hábitos e procedimentos da pessoa desaparecida. A
localização de um cônjuge, ascendente, descenden te, irmão ou pessoa que viva sob a dependência eco nômica do empregado não é possível sem essas in formações. Não se pode esperar que o aparato polici al, sobrecarregado pela criminalidade, por si só, con siga levantar todos os dados nesse processo. A participação de parentes e amigos é, então, essencial
para o sucesso da empreitada.
Finalmente, a localização dos desaparecidos é
importante para diminuição da violência e dos índices
de criminalidade, dada a possível redução da impunidade. É, além disso, importante para a cidadania dos tra balhadores, na medida em que reduz a insegurança ju rídica a respeito da condição do desaparecido. A concessão de um prazo mínimo para que o empregado
busque seus entes queridos, nesse sentido, colabora
para que a Justiça seja restabelecida ou, no caso de
pessoas desaparecidas em função de doenças mentais, para que elas venham a ser tratadas dignamente.
III – Voto
Em face desses argumentos, somos favoráveis
ao conteúdo do Projeto de Lei do Senado nº 230, de
2001, e, portanto, opinamos pela sua aprovação.
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Sala da Comissão, – Presidente – Moreira Mendes, Relator.

Seu art. 2º trata da vigência da lei fruto da aprovação do projeto. Não foram apresentadas emendas.

OF. Nº 32/02 – PRES./CAS

II – Análise
O autor do projeto de lei em análise, em sua justificação, informa que o Município de Capinzal “é o
maior produtor de chester no Brasil e a empresa Perdigão Agroindustrial, ali localizada, é a única processadora nacional do referido produto”.
Considera ainda que muitos produtores rurais
têm na criação do chester sua maior fonte de renda e
que a indústria também ocupa grande contingente de
mão-de-obra. No ano 2000, a Perdigão Agroindustrial
produziu 16.500 toneladas de chester e, para 2001, a
produção estimada foi da ordem de 18.500 toneladas.
A vantajosa situação econômica e social do Município, que tem na avicultura sua atividade principal,
“constitui-se num exemplo positivo de desenvolvimento integrado”.
Ainda, em 25 de julho de 2001, na Assembléia
Legislativa do Estado de Santa Catarina, foi aprovada
proposta legislativa declarando o Município de Capinzal a Capital Catarinense do Chester.
A importância econômica e social da produção de
chester para o Município de Capinzal, no Estado de Santa
Catarina, justifica a homenagem prestada na proposição
em tela. O projeto de lei obedece à técnica legislativa recomendada e não existem reparos em termos jurídicos.
III – Voto
Assim, opinamos pela aprovação deste projeto
de lei nos termos em que se apresenta.
Sala da Comissão, 18 de junho de 2002. – Ricardo Santos, Presidente – Adir Gentil, Relator.

Brasília, 19 de junho 2002
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do artigo 91 do Regimento
Interno do Senado , comunico a Vossa Excelência
que esta Comissão, em reunião no dia 19 de junho de
2002, aprovou, em decisão terminativa, o Projeto de
Lei do Senado nº 230, de 2001, que “Altera a Consoli dação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decre to-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para autorizar
o não-comparecimento ao serviço, sem prejuízo do
salário, para a procura de parente desaparecido.
Atenciosamente, – Senador Romeu Tuma, Pre sidente.

LEGISLAÇÃO CITADA NO PARECER ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988
Art. 22. Compete privativamente à União legislar
sobre:
I – direito civil, comercial, penal, pro cessual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;
..............................................................
Art. 61. A iniciativa das leis comple mentares 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.
PARECER Nº 787, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Lei do Senado nº 73, de 2002,
que declara o MunicÍpio de Capinzal, no
Estado de Santa Catarina, capital Brasileira do Chester.
Relator:Senador Adir Gentil
I – Relatório
O Projeto de Lei do Senado nº 73, de 2002, de
autoria do nobre Senador Casildo Maldaner, em seu
art. 1º declara o Município de Capinzal, no Estado de
Santa Catarina, Capital Brasileira do Chester.
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gas, outorgadas a adquirentes de imóveis conceituados como terrenos de marinha e seus acrescidos,
bem ainda de imóveis construídos sobre acrescidos
de marinha, nas condições que especifica.
A iniciativa, de acordo com sua justificação, busca corrigir injusta omissão legislativa acrescentando
dispositivo à aludida Lei nº 9.636, originária da conhecida Medida Provisória nº 1.567, e que dispõe sobre a
regularização, administração, aforamento e alienação
de bens imóveis de domínio da União, altera dispositios
vos dos Decretos-Leis n 9.760, de 5 de setembro de
1946, e 2.398, de 21 de dezembro de 1987, e regulamenta o § 2º do art. 49 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
O dispositivo que se quer acrescentar contempla dois tipos de situações que têm afligido os cidadãos titulares do direito de propriedade nelas envolvidos e está vazado nos seguintes termos:

PARECER Nº 788, DE 2002
Da Comissão de Constituição, Justi ça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 139, de 2002 de autoria do Senador Ricardo Santos, que altera a Lei nº
9.636, de 15 de maio de 1998, a fim de
dispor sobre a situação de escrituras pú blicas antigas, outorgadas a adquirentes
de imóveis conceituados como terrenos
de marinha e seus acrescidos, bem ainda
de imóveis construídos sobre acrescidos
de marinha, nas condições que especifica.
Relator: Senador Luiz Otávio
I – Relatório
De conformidade com as normas regimentais,
vem ao exame da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania o Projeto de Lei do Senado nº 139, de
2002, de autoria do Senador Ricardo Santos, que al tera a Lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998, a fim de
dispor sobre a situação de escrituras públicas anti-

Art. 44-A. São válidas, para todos efei tos legais, inclusive para a transferência do
domínio pleno dos imóveis a que se referem, as escrituras públicas concernentes à
alienação da propriedade de terrenos e
acrescidos de marinha que, devidamente registradas no cartório de imóveis competente, atendam ainda às seguintes condições:
I – refiram-se a imóvel cuja cadeia do minial comprovadamente tenha início em
data anterior à vigência do Decreto-Lei nº
9.760, de 5 de setembro de 1946;
II – outorgadas até 15 de fevereiro de
1997, digam respeito a áreas de aterros artificiais construídos e alienados por Estados
e Municípios.
O projeto chega à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania para apreciação terminativa,
nos termos do art. 101, II, l e m, combinado com o
art. 91, I, e § 1º, V, ambos do Regimento Interno.
No prazo regimental, não foram apresentadas
emendas.
É o relatório.
II – Análise
Nos termos do art. 101, I e II, l e m, do Regimento Interno do Senado Federal, compete à Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania opinar sobre a
constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade
das matérias que lhe forem submetidas por despacho
da Presidência, e emitir parecer, quanto ao mérito, sobre as matérias de competência da União, especial-
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mente as relativas a registro público e bens do domí nio da União. Assim, não há qualquer óbice quanto à
regimentalidade do projeto.
Também não há inconstitucionalidade a se ale gar. A matéria se encontra elencada nos dispositivos
referentes à competência para legislar privativa da
União (art. 22, XXV, combinado com o art. 48, V, da
Constituição Federal).
Por outro lado, o projeto encontra-se redigido
em boa técnica legislativa, nada havendo a corrigir ou
acrescentar.
Quanto ao mérito, as razões do proponente es tão, clara e exaustivamente, expostas na justificação
da proposta, ao discorrer, minuciosamente, com res paldo em reconhecida obra da Procuradora da Fazen da Nacional Rosita De Sousa Santos (Terras de Mari nha, Forense, 1982), sobre o panorama nacional caó tico e indefinido da legislação brasileira, por longo pe ríodo, no que concerne à conceituação e definição da
propriedade dos terrenos de marinha e seus acresci dos:
Enfim, só com a edição do Decreto-Lei nº 9.760,
de 5 de setembro de 1946 – a chamada “Lei do Patrimô nio“ – é que veio a lume a primeira definição legal precisa sobre a propriedade da União em relação aos “terrenos de marinha e seus acrescidos” que igualmente tra çou, também pela primeira vez em lei ou ato equivalente, a seguinte conceituação, até hoje em vigor:
“Art. 2º São terrenos de marinha, em
uma profundidade de 33 (trinta e três) metros medidos horizontalmente, para a parte
da terra, da posição da linha do preamar-médio de 1831:
a) os situados no continente, na cos ta marítima e nas margens dos rios e lago as, até onde se faça sentir a influência das
marés;
b) os que contornam as ilhas situadas
em zona onde se faça sentir a influência das
marés.
Art. 3º São terrenos acrescidos de ma rinha os que se tiverem formado, natural ou
artificialmente, para o lado do mar ou dos
rios e lagoas, em seguimento aos terrenos
de marinha.”
Ora, se ao cidadão comum já é extre mamente difícil atender à presunção legal
de que “a ninguém é dado descumprir a lei
a pretexto de desconhecê-la”, imagine-se
exigir do mesmo cidadão, num contexto de
extrema desorganização e indefinição como
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o acima resumido, que ele saiba que o imóvel que está adquirindo em uma das muitas
cidades litorâneas existentes neste País, objeto de escritura pública já devidamente re gistrada, é de propriedade da União a partir
de uma decisão judicial em que se analisava conflito entre o Governo Federal e Estados (alusão à Ação Originária nº 8, julgada
pelo Supremo Tribunal Federal em 31 de janeiro de 1905), ou, pior ainda, com base na
interpretação de juristas de renome, como o
saudoso Clóvis Bevilacqua! Sinceramente,
trata-se de algo que, a nosso ver, beira as
raias do absurdo!
Daí a primeira formulação constante
do artigo que propomos seja acrescido à Lei
nº 9.636, de 1998, na qual preconizamos
que devem ser reconhecidas como válidas,
para todos os efeitos legais, inclusive – e
principalmente – para efeito da transferência
do domínio pleno alegadamente pertencente à União, as áreas de terras de marinha e
acrescidos adquiridos de detentores de escritura pública, devidamente registrada, cuja
cadeia dominial remonte a data anterior à
vigência do Decreto-Lei nº 9.760, de 1946,
quando só então, como pensamos ter demonstrado, foi expressamente deferida à
União a propriedade desses imóveis.
Casos dessa ordem existem à farta na
região metropolitana de Vitória, em que titulares de propriedades jamais contestadas,
portadores de escrituras públicas tidas como boas e valiosas, registradas ainda mesmo na década de vinte, têm sido surpreendidos, sobretudo nos últimos anos, com vultosas cobranças de taxa de ocupação ou de
foros encaminhadas pelo Serviço do Patrimônio da União (SPU).
Não menos injusta, de outra parte, se
nos afigura a situação que pretendemos solucionar com o inciso II do mesmo artigo a
ser acrescido à lei em comento.
Com efeito, mesmo depois da edição
do mencionado Decreto-Lei nº 9.760, continuou reinando o mais completo caos na administração do patrimônio imobiliário da
União, especialmente no que se refere aos
“terrenos de marinha e acrescidos“. Tudo,
como é notório, em conseqüência do descaso e da omissão do Governo Federal, que
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jamais estruturou convenientemente o Ser viço do Patrimônio da União.
Sobretudo em capitais fisicamente si tuadas em ilhas – Vitória, Florianópolis, etc
–, por uma necessidade natural decorrente
do próprio crescimento demográfico, marcadamente a partir da aceleração do processo
de urbanização brasileiro, anos sessenta em
diante, tem sido freqüente o governo municipal ou o próprio governo do estado construírem aterros ar tificiais, ampliando, assim, o
território dessas mesmas capitais, com vistas ao atendimento da forte pressão de de manda por áreas destinadas à edificação de
residências. Em Vitória, cuja realidade melhor conhecemos, temos casos de bairros
inteiros construídos sobre aterramentos
dessa natureza, como ocorre com a Praia
do Canto, além de outros exemplos nos municípios de Vila Velha e Guarapari, no Esta do do Espírito Santo.
O que aí ocorre, na realidade, é que
Estados e Municípios, conforme o caso, investem maciçamente na construção dessas
áreas, nelas realizam inclusive vultosos gastos com infraestrutura, sem qualquer oposição eficaz da União, e só depois de tudo
pronto e vendido pelos respectivos governos
a particulares, vem o SPU reivindicar cobrança de foros anuais, numa verdadeira
forma de enriquecimento sem causa em
proveito da União, tudo a pretexto de um di reito de propriedade que pouco ou nada fez
para defender ou preservar na ocasião devida e pelos meios juridicamente apropriados.
E mais: em vez de cobrar do governo estadual ou municipal que auferiu rendas alienando, de forma ilegal, bem imóvel alegadamente da União, passa a achacar o cidadão
comum, que, premido pela necessidade de
moradia para si e seus familiares, adquire
de boa-fé sejam parcelas dessas áreas com
vistas a edificação futura, sejam imóveis já
edificados por incorporadores autorizados a
construir pelo próprio Poder Público!
Para corrigir essa situação não apenas
injusta, mas flagrantemente iníqua, estamos
propondo que se reconheçam também válidas as escrituras públicas, concernentes à alienação de áreas situadas em aterros artificiais construídos por Estados e Municípios, por
estes outorgadas até 15 de fevereiro de 1997.
E por que até 15 de fevereiro de 1997?
É que nessa data foi assinada, para posterior publicação, quando então entrou em vigor, a primeira versão da medida provisória
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que deu origem à Lei nº 9.636, de 1998 (MP
nº 1.567). A apontada lei, além de prever a
realização de um amplo cadastramento de
todos os terrenos de marinha e acrescidos
existentes (arts. 1º a 10) – o que mais uma
vez comprova o caos aqui denunciado –,
contempla uma série de dispositivos que
permitem uma fiscalização efetivamente rigorosa sobre a utilização dessas áreas, inclusive a realização de aterros ar tificiais (art.
33, alterando dispositivos do Decreto-Lei nº
2.398, de 1987).
Em suma, a nossa idéia é que se pacifiquem as situações geradas pelo caos até então reinante, na expectativa de que o SPU,
pelo menos a partir da entrada em vigor da
MP em referência, tenha passado a cumprir rigorosamente o seu papel, sobretudo para prevenir que futuramente, devido à omissão de
certos órgãos do Poder Público, novos cidadãos venham a ser logrados em sua boa-fé.
Efetivamente, o projeto se encontra fundamentado na omissão e no descaso do Estado em apresentar aos seus concidadãos situações clara e juridicamente definidas. Envolve o questionamento do
que vem a ser reconhecido como justo ou injusto,
com solução a ser plantada pela vontade política.
Enfim, está intrinsecamente ligado à idéia de justiça.
Não resta dúvida que o Direito dos povos há de
se plantar, fértil, em princípios gerais que o renomado
jurisconsulto romano Ulpiano resumia como o viver
honestamente, não lesando a ninguém e dando a
cada um o que é seu.
Diante de tão bem arrazoadas ponderações do
autor do projeto, resta-nos apoiar a iniciativa, reconhecendo a validade de seus propósitos:
sanar a omissão legislativa em face de situações constituídas ao sabor do tempo em que reinou
verdadeiro caos na conceituação clara e evidente do
que vem a se reconhecer como terrenos de marinha e
seus acrescidos, com vistas a uma produção legislativa compatível com o grau de distribuição de justiça
esperado pela sociedade no Novo Milênio.
III – Voto
Pelo exposto, votamos pela aprovação do Proje to de Lei do Senado nº 139, de 2002.
Sala da Comissão, 19 de junho de 2002. – Bernardo Cabral, Presidente – Luiz Otavio, Relator –
Maguito Vilela – Maria Do Carmo Alves – Sebastião Rocha – Gerson Camata – Pedro Simon – Roberto Requião – Ademir Andrade – Fernando Ri beiro – José Fogaça – Amir Lando – Moreira Mendes – Osmar Dias – Antonio Carlos Junior – Ricardo Santos (Autor)
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Ofício nº 149/02 – PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 19 de junho de 2002
Excelentíssimo Senhor
Senador Ramez Tebet
Presidente do Senado Federal
Nesta
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nes ta data, esta Comissão deliberou pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 139, de 2002, de autoria
do Senador Ricardo Santos, que “Altera a Lei nº
9.636, de 15 de maio de 1998, a fim de dispor sobre a
situação de escrituras públicas antigas, outorgadas a
adquirentes de imóveis conceituados como terrenos
de marinha e seus acrescidos, bem ainda de imóveis
construídos sobre acrescidos de marinha, nas condi ções que especifica”.
Aproveito a oportunidade para renovar protes tos de estima e consideração.
Cordialmente, Senador Bernardo Cabral, Pre sidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cida dania.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Art. 22. Compete privativamente à União legislar
sobre:
....................................................................................
XXV - registros públicos;
....................................................................................
Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a
sanção do Presidente da República, não exigida esta
para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre
todas as matérias de competência da União, especi almente sobre:
....................................................................................
V - limites do território nacional, espaço aéreo e
marítimo e bens do domínio da União;
....................................................................................
ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS
Art. 49. A lei disporá sobre o instituto da enfiteu se em imóveis urbanos, sendo facultada aos foreiros,
no caso de sua extinção, a remição dos aforamentos
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mediante aquisição do domínio direto, na conformidade do que dispuserem os respectivos contratos.
....................................................................................
§ 2º Os direitos dos atuais ocupantes inscritos ficam assegurados pela aplicação de outra modalidade de contrato.
....................................................................................
LEI Nº 9.636, DE 15 DE MAIO DE 1998
Dispõe sobre a regularização, administração, aforamento e alienação de
bens imóveis de domínio da União, altera
dispositivos dos Decretos-Leis nº 9.760,
de 5 de setembro de 1946, e 2.398, de 21
de dezembro de 1987, regulamenta o § 2º
do art. 49 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e dá outras providências.
PARECER Nº 789, DE 2002
Da Comissão De Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 98, de
2002 (nº 1.182/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a
concessão da Rádio Progresso de Descanso Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Descanso, Estado de Santa Catarina.
Relator: Senador Casildo Maldaner.
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 98, de 2002 (nº 1.182, de
2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova a concessão da Rádio Progresso de Descanso Ltda. para explorar o serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Descanso, Estado de Santa Catarina.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.234,
de 2000, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante do Decreto de 22 de
agosto de 2000, que renova a concessão para a ex ploração de canal de radiodifusão sonora, nos termos
do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, 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 legisla ção aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a composição acionária do empre endimento Rádio Progresso de Descanso Ltda. (cf. fl.
133):
Nome do Sócio Cotista Cotas de Participação
• Valdir Basso
12.960
• José Basso
5.370
• Roberto Carlos Basso
7.870
• Neuto Fausto de Conto
2.500
• Vitório Basso
21.300
Total de Cotas
50.000
O referido projeto foi aprovado pela Comis são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática da Câmara dos Deputados, que se guiu o parecer favorável de seu relator, o De puta do Bispo Rodrigues.
Na Co missão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o projeto foi considerado
jurídico, constitucional e vazado em boa técnica le gislativa.
II – Análise
O processo de exame e apreciação, pelo Con gresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autori zação para que se executem serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, nos termos do art. 223
da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa
do Legislativo, às formalidades e aos critérios estabe lecidos 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 instru ir o processo submetido à análise desta Comissão de
Educação.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 98, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a entidade Rádio Progresso de
Descanso Ltda. atendeu a todos os requisitos técni cos e legais para habilitar-se à renovação da conces são, opinamos pela aprovação do ato, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara
dos Deputados.

Sala da Comissão, 26 de junho de 2002. –
Presidente, Relator.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
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CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sis temas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não-renovação da concessão ou permis são dependerá de aprovação de, no mínimo, dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Con gresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permis são, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
PARECER Nº 790, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 182, de
2002 (nº 919/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a
concessão da Rádio Difusora de Piracicaba S/A para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade
de Piracicaba, Estado de São Paulo.
Relator: Senador Romeu Tuma
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 182, de 2002 (nº 919, de
2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova a concessão da Rádio Difusora de Piraci caba S/A para explorar o serviço de radiodifusão so nora em onda média na cidade de Piracicaba, Estado
de São Paulo.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 817, de
2000, o Presidente da República submete ao Con gresso Nacional o ato constante do Decreto de 28 de
abril de 2000, que renova a concessão para a explo ração de canal de radiodifusão sonora, nos termos do
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da
Constituição Federal.
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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 em preendimento Rádio Di fusora de Piracicaba S/A (cf.
fl. 91):
Nome do Sócio Cotista Cotas de Participação
Maria Conceição Pippa Soave
60.930
Andréa Pippa Soave
35.280
Roberta Soave Piva
35.280
Daniela Pippa Soave
35.280
Maria Therezinha Pippa Rochelle
11.330
Carmem Apparecida Pippa Tomazella
11.330
Luiz Gonzaga Hercoton
20.570
Total de Cotas
210.000
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator, o Deputado José Men donça Bezerra.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
O processo de exame e apreciação, pelo Con gresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, nos termos do art. 223
da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa
do Legislativo, às formalidades e aos critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de 1992, do Senado
Federal. Essa norma interna relaciona uma série de
informações a serem prestadas e exigências a serem
cumpridas pela entidade pretendente, bem como
pelo Ministério das Comunicações, que devem instruir o processo submetido à análise desta Comissão de
Educação.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 182, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a entidade Rádio Difusora de Piracicaba S/A atendeu a todos os requisitos técnicos e
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legais para habilitar-se à renovação da concessão,
opinamos pela aprovação do ato, na forma do Projeto
de Decreto Legislativo originário da Câmara dos De putados.
Sala da Comissão, 26 de junho de 2002. Presi dente, Relator.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicaçao Social
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não-renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo, dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 791, DE 2002
Da Comissão De Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 188, de
2002 (nº 1.274/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação de Desenvolvimento Comunitário, Beneficente e Cultural de Olivença a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Olivença, Estado
de Alagoas.
Relator: Senador Teotonio Vilela Filho
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I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 188, de 2002 (nº 1.274, de 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação de Desenvolvimento Comunitário, Be neficente e Cultural de Olivença a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Olivença,
Estado de Alagoas.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.440,
de 2000, o Presidente da República submete ao Con gresso Nacional o ato constante da Portaria nº 346,
de 17 de julho de 2000, que autoriza a exploração de
canal de radiodifusão, nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição
Federal.
A exposição de motivos do Ministério das Co municações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente soli citação foi instruída de conformidade com a legisla ção aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a direção da Associação de Desen volvimento Comunitário, Beneficente e Cultural de
Olivença (cf fl. 16):
Presidente:

José Luiz Barbosa

Vice-Presidente:

Alberto Godoi Silva

Secretária:

Alice Neri Santiago

Tesoureira:

Lindaura Dias Silva

Diretor Cultural e de Comunicação Social:

Jecival Dionisio

O referido projeto foi aprovado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da
Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator, o Deputado Corauci Sobrinho.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Re dação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
O processo de exame e apreciação, pelo Con gresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autori zação para que se executem serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, nos termos do art. 223
da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa
do Legislativo, às formalidades e aos critérios estabe lecidos 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 instru -
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ir o processo submetido à análise desta Comissão de
Educação.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 188, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a Associação de Desenvolvimento
Comunitário, Beneficente e Cultural de Olivença 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 originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 26 de junho de 2002. – Presidente, Relator.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres so Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renova ção de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sis temas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não-renovação da concessão ou permis são dependerá de aprovação de, no mínimo, dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Con gresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permis são, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
PARECER Nº 792, DE 2002
Da Co missão de Educação, sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 195,
de 2002 (nº 1.112/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que auto riza a Associação São José Operário a
executar serviço de radiodifusão comu nitária na cidade de Matão, Estado de
São Paulo.
Relator: Senador Romeu Tuma
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I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 195, de 2002 (nº 1.112, de 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação São José Operário a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Matão,
Estado de São Paulo.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.439,
de 2000, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 384,
de 31 de julho de 2000, que autoriza a exploração de
canal de radiodifusão, nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição
Federal.
A exposição de motivos do Ministro das 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 direção da Associação São José
Operário (cf. fls. 60/65):
Presidente:
Braulino Gilliolli Junior
Vice-Presidente:
Flamínio Mazzoni Juni-or
Primeira Secretária:
Apparecida Belasco
Segunda Secretária: Aparecida Elisabete Maester
Primeira Tesoureira:
Clarice Cunha Fernandes
Segundo Tesoureiro:
Pedro Zandomenighi Filho
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator, o Deputado Luiz Piauhylino.
Na Co missão de Constituição e Justi ça e de
Redação daquela Casa, o projeto foi considerado
jurídico, constitucional e vazado em boa técnica le gislativa.
II – Análise
O processo de exame e apreciação, pelo Con gresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, nos termos do art. 223
da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa
do Legislativo, às formalidades e aos critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de 1992, do Senado
Federal. Essa norma interna relaciona uma série de
informações a serem prestadas e exigências a serem
cumpridas pela entidade pretendente, bem como
pelo Ministério das Comunicações, que devem instru-
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ir o processo submetido à análise desta Comissão de
Educação.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

III – Voto

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 195, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a Associação São José Operário
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 origi nário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 26 de junho de 2002. – Presi dente,Relator.

....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão;
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não-renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo, dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
PARECER Nº 793, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 198, de
2002 (nº 1.231/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Fundação São Francisco de
Assis, para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Assis, Estado de São Paulo.
Relator: Senador Romeu Tuma
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I – Relatório
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.897,
de 2000, o Presidente da República submete ao Con gresso Nacional, nos termos do art. 49, inciso XII,
combinado com o art. 223, § lº, da Constituição Fede ral, ato constante da Portaria nº 687, de 14 de novem bro de 2000, que outorga permissão à Fundação São
Francisco de Assis para executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, com fins exclusi vamente educativos, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de Assis, Estado
de São Paulo.
Nos termos do art. 16, § 10, do Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto
nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação
dada pelo Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de
1996, a outorga será concedida mediante autoriza ção do Senhor Presidente da República e formalizada
sob a forma de convênio, após a aprovação do Con gresso Nacional, conforme disposto no art. 223, § 3º,
da Constituição Federal.
A documentação anexada à Mensagem Presi dencial informa que o processo foi examinado pelos
órgãos técnicos do Ministério das Comunicações,
constatando-se estar devidamente instruído e em
conformidade com a legislação pertinente.
O referido projeto, examinado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da
Câmara dos Deputados, recebeu parecer favorável
de seu relator, o Deputado Silas Câmara, e aprova ção daquele órgão colegiado. Já na Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o
projeto foi considerado jurídico, constitucional e vaza do em boa técnica legislativa.
É a seguinte a direção da Fundação São Fran cisco de Assis (cf. fl. 118):
Presidente Diretor-Geral:

José Carlos D’Angelo

Diretor Técnico Operacional:

Vicente Paula Gomes

Diretor Administrativo e Financeiro: Floriano de Oliveira Garcez
Diretor de Produção e Programação:

João Batista Polo

II – Análise
Regulado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de ou tubro de 1963, com a redação dada pelo Decreto nº
2.108, de 24 de dezembro de 1996, o processo de ou torga, pelo Poder Executivo, para execução de servi ço de radiodifusão educativa, condiciona-se ao cum primento de exigências distintas daquelas observa das nos casos de concessões ou permissões para exploração de canais comerciais de rádio e televisão.
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A legislação pertinente estabelece que a outorga para exploração desse tipo de serviço não depende de edital. Também não se aplicam à radiodifusão
educativa as exigências da Resolução do Senado Federal nº 39, de 1992, que dispõe sobre formalidades e
critérios para a apreciação dos atos de outorga e re novação de concessão e permissão para o serviço de
radiodifusão sonora e de sons e imagens.
Além disso, devido à sua especificidade, os ca nais de radiodifusão educativa são reservados à exploração da União, Estados e Municípios, universidades e
fundações constituídas no Brasil, com finalidade edu cativa, conforme preceitua o art. 14 do Decreto nº 236,
de 28 de fevereiro de 1967, que complementou e modificou a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, que institui o Código Brasileiro de Telecomunicações.
III – Voto
Diante da regularidade dos procedimentos e do
cumprimento da legislação pertinente, opinamos pela
aprovação do ato de outorga em exame, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo nº 198, de 2002.
Sala da Comissão, 26 de junho de 2002. – Presidente, Relator.
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LEGISLAÇÂO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. Ë da competência exclusiva do Congres so Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sis temas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não-renovação da concessão ou permis são dependerá de aprovação de, no mínimo, dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Con gresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permis são, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962
Instituí o Código Brasileiro de Telecomunicações.´
....................................................................................
DECRETO Nº 52.795, DE 31 DE OUTUBRO DE 1963
Aprova o Regulamento dos Serviços de Radiodifusão.
....................................................................................
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DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967
Complementa e modifica a Lei nº
4.112, de 27 de agosto de 1962.
....................................................................................
Art. 14. Somente poderão executar serviço de
televisão educativa:
a) a União;
b) os Estados, Territórios e Municípios;
c) as Universidades Brasileiras;
d) as Fundações constituídas no Brasil, cujos
Estatutos não contrariem o Código Brasileiro de Telecomunicações.
§ 1º As Universidades e Fundações deverão,
comprovadamente, possuir recursos próprios para o
empreendimento.
§ 2º A outorga de canais para a televisão educativa não dependerá da publicação do edital previsto
no artigo 34 do Código Brasileiro de Telecomunicações.
....................................................................................
DECRETO Nº 2.108,
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996
Altera dispositivos do Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro
de 1963, e modificado por disposições
posteriores.
....................................................................................
PARECER Nº 794, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 202, de
2002 (nº 1.279/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação de Radiodifusão Comunitária
Nove de Julho a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Palmeira do Piauí Estado do Piauí.
Relator: Senador Freitas Neto
Relator ad hoc: Senador Benício Sampaio
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 202, de 2002 (nº 1.279, de 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação de Radiodifusão Comunitária Nove de
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Julho a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Palmeira do Piauí, Estado do Piauí.
Por meio da Mensagem Presidencial no 1.819,
de 2000, o Presidente da República submete ao Con gresso Nacional o ato constante da Portaria nº 680,
de 25 de outubro de 2000, que autoriza a exploração
de canal de radiodifusão, nos termos do art. 49, XII,
combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Constitui ção Federal.
A Exposição de Motivos do Ministro das Comu nicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente soli citação foi instruída de conformidade com a legisla ção aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a direção da Associação de Radio difusão Comunitária Nove de Julho (cf. fl. 32):
Presidente – Solon Pinheiro Leal
Vice-Presidente – Geralda Cassiana Diniz
Secretária – Maria do Socorro Almeida da Luz
Tesoureiro – Laudimiro Santos Vieira Filho
Diretor de Comunicação – Ronilton Leal de Carvalho
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator, o Deputado Roberto Rocha.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídi co, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
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munitária Nove de Julho 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 originário da Câmara dos De putados.
Sala da Comissão, 26 de junho de 2002.

II – Análise
O processo de exame e apreciação, pelo Con gresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autori zação para que se executem serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, nos termos do art. 223
da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa
do Legislativo, às formalidades e aos critérios estabe lecidos 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 instru ir o processo submetido à análise desta Comissão de
Educação.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 202, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a Associação de Radiodifusão Co -

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
.................................. .................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
............................. .......................................................
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CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sis temas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não-renovação da concessão ou permis são dependerá de aprovação de, no mínimo, dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Con gresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permis são, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
PARECER Nº 795, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 203, de
2002 (nº 1.282/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação de Desenvolvimento Comunitário de Lucrécia – ADECOL, a executar
serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Lucrécia, Estado do Rio Gran de do Norte.
Relator: Senador Luiz Otávio
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 203, de 2002 (nº 1.282, de 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação de Desenvolvimento Comunitário de
Lucrécia – ADECOL, a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Lucrécia, Estado do Rio
Grande do Norte.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 308, de
2001, o Presidente da República submete ao Con gresso Nacional o ato constante da Portaria nº 743,
de 12 de dezembro de 2000, que autoriza a explora ção de canal de radiodifusão, nos termos do art. 49,

Julho de 2002

XII, combinado com o art. 223, § 3º 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 se guinte a dire ção da Associação de De senvolvimento Comunitário de Lucrécia – ADECOL
(cf. fl. 67):
Presidente – Lindalice Carlos de Paiva Brito
Secretária – Maria do Carmo da Cunha e Silva
Tesoureira – Maria da Conceição de Brito Meneghetti
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator, o Deputado Luiz Piauhylino.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
O processo de exame e apreciação, pelo Con gresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, nos termos do art. 223
da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa
do Legislativo, às formalidades e aos critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de 1992, do Senado
Federal. Essa norma interna relaciona uma série de
informações a serem prestadas e exigências a serem
cumpridas pela entidade pretendente, bem como
pelo Ministério das Comunicações, que devem instruir o processo submetido à análise desta Comissão de
Educação.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 203, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a Associação de Desenvolvimento
Comunitário de Lucrécia – ADECOL, atendeu a todos
os requisitos técnicos e legais para habilitar-se à au torização, opinamos pela aprovação do ato, na forma
do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
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Sala da Comissão, 26 de junho de 2002.
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serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não-renovação da concessão ou per missão dependerá de aprovação de, no mínimo,
dois quintos do Congresso Nacional, em votação
nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º o cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 796, DE 2002

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 210, de
2002 (nº 1.180/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a
permissão outorgada ao Sistema Barretense de Comunicação e Cultura Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão so nora em freqüência modulada na cidade
de Barretos, Estado de São Paulo.
Relator: Senador Romeu Tuma

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

I – Relatório

Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional

Chega a esta Comissão, para parecer, o Pro jeto de Decre to Le gislativo nº 210, de 2002 (nº
1.180, de 2001, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a permissão ou torgada ao
Sistema Barretense de Comunicação e Cul tura
Ltda., para explorar o serviço de radiodifusão sono ra em freqüência mo dulada na cidade de Barretos,
Estado de São Paulo.

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres so Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o

Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.353,
de 2000, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 370,
de 24 de julho de 2000, que renova a permissão para
a exploração de canal de radiodifusão sonora, nos
termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º,
ambos da Constituição Federal.
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A exposição de mo tivos do Minis tro das Co municações ao Pre si den te da Re pública, do cu mento que in tegra os autos, dá conta de que a pre sente so licitação foi instru í da de con formidade
com a le gislação apli cável, o que le vou ao seu de ferimento.

Julho de 2002

Sala da Comissão, 26 de junho de 2002.

É a seguinte a composição acionária do empre endimento Sistema Barretense de Comunicação e
Cultura Ltda. (cf. fl. 81):
Nome do Sócio Cotista

Cotas de Participação
Luiz Antônio Monteiro de Barros
6.400
Márcia Guaritá Sandoval Monteiro de Barros
73.600
Total de Cotas

80.000

O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator, o Deputado Gastão Vieira.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídi co, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
O processo de exame e apreciação, pelo Con gresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autori zação para que se executem serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, nos termos do art. 223
da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa
do Legislativo, às formalidades e aos critérios estabe lecidos 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 instru ir o processo submetido à análise desta Comissão de
Educação.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 210, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a entidade Sistema Barretense de
Comunicação e Cultura Ltda., atendeu a todos os re quisitos técnicos e legais para habilitar-se à renova ção da permissão, opinamos pela aprovação do ato,
na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário
da Câmara dos Deputados.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
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serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sis temas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não-renovação da concessão ou per missão dependerá de aprovação de, no míni mo,
dois quintos do Congresso Nacional, em votação
nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Con gresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permis são, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 797, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 211, de
2002 (nº 1.183/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a
concessão da Rádio Difusora do Amazo nas Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade
de Manaus, Estado do Amazonas.
Relatora: Senadora Marluce Pinto
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 211, de 2002 (nº 1.183, de
2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova a concessão da Rádio Difusora do Ama zonas Ltda., para explorar serviço de radiodifusão so nora em onda média na cidade de Manaus, Estado do
Amazonas.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.234,
de 2000, o Presidente da República submete ao Con gresso Nacional o ato constante do Decreto de 22 de
agosto de 2000, que renova a concessão para a ex ploração de canal de radiodifusão sonora, nos termos
do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos
da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comu nicações ao Presidente da República, documento
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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 em preendimento Rádio Difusora do Amazonas Ltda.,
(cf. fl. 54):
Nome do Sócio Cotista Cotas de Participação
Josué Cláudio de Souza Filho
50,74
Maria da Fé Xerez de Souza de Anzoategui 36,66
Maria do Carmo Xerez de Souza Miranda
12,6
Total de Cotas

100

O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu Relator, o Deputado Corauci Sobrinho.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
O processo de exame e apreciação, pelo Con gresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, nos termos do art. 223
da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa
do Legislativo, às formalidades e aos critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de 1992, do Senado
Federal. Essa norma interna relaciona uma série de
informações a serem prestadas e exigências a serem
cumpridas pela entidade pretendente, bem como
pelo Ministério das Comunicações, que devem instruir o processo submetido à análise desta Comissão de
Educação.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 211, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a entidade Rádio Difusora do Amazonas 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
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de Decreto Legislativo originário da Câmara dos De putados.
Sala da Comissão, 26 de junho de 2002.

Julho de 2002

CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não-renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo, dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 798, DE 2002

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 215, de
2002 (nº 1.206/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Rádio FM de Iporá Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Iporá, Estado de Goiás.
Relator: Senador Lindberg Cury
Relator ad hoc: Senador Valmir Amaral
I – Relatório

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

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

Chega a esta Comissão, para parecer, o Proje to de Decreto Legislativo nº 215, de 2002 (nº 1.206,
de 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que outorga per missão a Rádio FM de Iporá
Ltda., para explorar o serviço de radiodifusão so nora
em freqüência modulada na cidade de Iporá, Estado
de Goiás.

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

Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.671,
de 2000, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria Nº 610,
de 4 de outubro de 2000, que outorga permissão para
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a exploração de canal de radiodifusão sonora, nos
termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º,
ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comu nicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente soli citação foi instruída de conformidade com a legisla ção aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a composição acionária do empre endimento Rádio FM de Iporá Ltda. (cf. fl. 5):
Nome do Sócio Cotista
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e legais para habilitar-se à outorga da permissão,
opinamos pela aprovação do ato, na forma do Pro jeto de Decre to Le gislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 26 de junho de 2002.

Cotas de Participação

Wanderley Alves da Paixão
Sônia Maria Clélia Araújo Barcelos

10.000
10.000

Total de Cotas

20.000

O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informáti ca da Câmara dos Deputados, que seguiu o pare cer favorável de sua Relatora, a Deputada Luiza
Erundina.
Na Co missão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o projeto foi considerado
jurídico, constitucional e vazado em boa técnica le gislativa.
II – Análise
O processo de exame e apreciação, pelo Con gresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autori zação para que se executem serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, nos termos do art. 223
da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa
do Legislativo, às formalidades e aos critérios estabe lecidos 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 instru ir o processo submetido à análise desta Comissão de
Educação.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documenta ção que acompanha o PDS nº 215, de 2002, eviden cia o cum primento das formalidades estabelecidas
na Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando ca racterizado que a entidade Rá dio FM de
Iporá Ltda., atendeu a todos os requisitos técnicos

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
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CAPÍTULO V
Da Comunicação Social

XII, combinado com o art. 223, § 3º ambos da Constituição Federal.

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sis temas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não-renovação da concessão ou permis são dependerá de aprovação de, no mínimo, dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Con gresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permis são, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................

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.

PARECER Nº 799, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 217, de
2002 (nº 1.217/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária de Notícias e
Radiodifusão de Altos a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Altos, Estado do Piauí.
Relator: Senador Freitas Neto
Relator ad hoc: Senador Benício Sampaio
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 217, de 2002 (nº 1.217, de 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária de Notícias e Radiodifusão
de Altos a executar serviço de radiodifusão comunitá ria na cidade de Altos, Estado do Piauí.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.710,
de 2000, o Presidente da República submete ao Con gresso Nacional o ato constante da Portaria nº 560,
de 14 de setembro de 2000, que autoriza a explora ção de canal de radiodifusão, nos termos do art. 49,

É a seguinte a direção da Associação Comunitária de Notícias e Radiodifusão de Altos (cf. fl. 17):
Presidente – Waldilene Maria Saraiva Nogueira
Vice-Presidente – Anacélis Soares de Sousa
1º Tesoureiro – Waldério Soares Saraiva e Sousa
2º Tesoureiro – Antônio Raimundo Gomes de Almeida
1º Secretário – Noélia Teixeira de Abreu
2º Secretário – Elmiro Rodrigues de Abreu Filho
O referido projeto foi aprovado pela Comis são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática da Câmara dos Deputados, que se guiu o parecer favorável de seu Relator, o De puta do Roberto Rocha.
Na Co missão de Constituição e Justi ça e de
Redação daquela Casa, o projeto foi considerado
jurídico, constitucional e vazado em boa técnica le gislativa.
II – Análise
O processo de exame e apreciação, pelo Con gresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, nos termos do art. 223
da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa
do Legislativo, às formalidades e aos critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de 1992, do Senado
Federal. Essa norma interna relaciona uma série de
informações a serem prestadas e exigências a serem
cumpridas pela entidade pretendente, bem como
pelo Ministério das Comunicações, que devem instruir o processo submetido à análise desta Comissão de
Educação.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 217, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a Associação Comunitária de Notícias e Radiodifusão de Altos atendeu a todos os re -
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quisitos técnicos e legais para habilitar-se à autoriza ção, opinamos pela Aprovação do ato, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 26 de junho de 2002.
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CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não-renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo, dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 800, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 219, de
2002 (nº 1.250/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação do Bairro Setor Aeroporto de
Campos Belos a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Campos Belos, Estado de Goiás.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

Relator: Senador Lindberg Cury
Relator ad hoc: Senador Valmir Amaral

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

I – Relatório

....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres so Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 219, de 2002 (nº 1.250, de 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação do Bairro Setor Aeroporto de Campos
Belos a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Campos Belos, Estado de Goiás.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 44, de
2001, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 631,
de 5 de outubro de 2000, que autoriza a exploração
de canal de radiodifusão, nos termos do art. 49, XII,
combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
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A exposição de motivos do Ministro das Comu nicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente soli citação foi instruída de conformidade com a legisla ção aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a direção da Associação do Bairro
Setor Aeroporto de Campos Belos (cf. fl. 18):

Julho de 2002

Sala da Comissão, 26 de junho de 2002.

Presidente – Vagner Ferreira Barbosa
Vice-Presidente – Marizeth Ferreira Farias
1ª Secretária – Charlene Costa e Silva Ritter
2ª Secretária – Geromina Maria da Cunha
Tesoureira – Maria Aparecida dos Santos Souza
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator, o Deputado Hermes Parcia nello.
Na Co missão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o projeto foi considerado
jurídico, constitucional e vazado em boa técnica le gislativa.
II – Análise
O processo de exame e apreciação, pelo Con gresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autori zação para que se executem serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, nos termos do art. 223
da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa
do Legislativo, às formalidades e aos critérios estabe lecidos 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 instru ir o processo submetido à análise desta Comissão de
Educação.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 219, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a Associação do Bairro Setor Ae roporto de Campos Be los atendeu a to dos os requi sitos técnicos e legais para habilitar-se à autoriza ção, opinamos pela aprovação do ato, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara
dos Deputados.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
.................. ..................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
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observado o principio da complementaridade dos sis temas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não-renovação da concessão ou per missão dependerá de aprovação de, no míni mo,
dois quintos do Congresso Nacional, em votação
nominal.
§ 3º O ato de outor ga ou renovação so mente
pro du zi rá efei tos le gais após de li be ra ção do Con gresso Naci o nal, na forma dos pa rágrafos ante ri o res.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permis são, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 801, DE 2002
Da Co missão de Educação, sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 221,
de 2002 (nº 1.281, 2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que reno va a con cessão outorgada à Rádio cida de de Marília Ltda., para explorar ser viço de radiodifusão sono ra em onda média na cidade de Marília, Estado de São
Paulo.
Relator: Senador Romeu Tuma
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 221, de 2002 (nº 1.281, de
2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Cidade
de Marília Ltda., para explorar o serviço de radiodifu são sonora em onda média na cidade de Marília,
Estado de São Paulo.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.962,
de 2000, o Presidente da República submete ao Con gresso Nacional o ato constante do Decreto de de zembro de 2000, que renova a concessão para a ex ploração de canal de radiodifusão sonora, nos termos
do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos
da Constituição Federal.

Terça-feira 2 14461

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 Cidade de Marília Ltda. (cf. fl. 150):
Nome do Sócio Cotista Cotas de Participação
Carlos Francisco Cardoso
6.406
Renata Baldissera Cardoso
164
Total de Cotas

6.570

O referido projeto foi aprovado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática da Câmara dos Deputados, que se guiu o parecer favorável de seu Relator, o De puta do Wigberto Tar tuce.
Na Co missão de Constituição e Justi ça e de
Redação daquela Casa, o projeto foi considerado
jurídico, constitucional e vazado em boa técnica le gislativa.
II – Análise
O processo de exame e apreciação, pelo Con gresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, nos termos do art. 223
da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa
do Legislativo, às formalidades e aos critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de 1992, do Senado
Federal. Essa norma interna relaciona uma série de
informações a serem prestadas e exigências a serem
cumpridas pela entidade pretendente, bem como
pelo Ministério das Comunicações, que devem instruir o processo submetido à análise desta Comissão de
Educação.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 221, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a entidade Rádio Cidade de Marília Ltda., atendeu a todos os requisitos técnicos e legais para habilitar-se à renovação da concessão,
opinamos pela aprovação do ato, na forma do Proje-
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to de Decreto Legislativo originário da Câmara dos
Deputados.
Sala da Comissão, 26 de junho de 2002.

Julho de 2002

serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não-renovação da concessão ou per mis são depen de rá de apro vação de, no mí nimo,
dois quin tos do Con gresso Naci o nal, em vo tação
no mi nal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 802, DE 2002

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................

Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 222, de
2002 (nº 1.164, de 2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova
a permissão outorgada à Rádio Hertz de
Franca Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Franca, Estado de São
Paulo.
Relator: Senador Lindberg Cury
Relator ad hoc: Senador Valmir Amaral

Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional

I – Relatório

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres so Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 222, de 2002 (nº 1.164, de
2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Rádio Hertz de
Franca Ltda., para explorar o serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade de Franca,
Estado de São Paulo.

CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o

Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.441,
de 2000, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 353,
de 24 de julho de 2000, que renova a permissão para
a exploração de canal de radiodifusão sonora, nos
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termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º,
ambos da Constituição Federal.
A exposição de mo tivos do Minis tro das Co municações ao Pre si den te da Re pública, do cu mento que in tegra os autos, dá conta de que a pre sente so licitação foi instru í da de con formidade
com a le gislação apli cável, o que le vou ao seu de ferimento.
É a seguinte a composição acionária do empre endimento Rádio Hertz de Franca Ltda., (cf. fl. 124):
Nome do Sócio Cotista
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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, 26 de junho de 2002.

Cotas de Participação

Sidnei Franco da Rocha
Baltasar José de Sousa
Paulo Constantino
Diva Aparecida Faleiros Franco da Rocha

1.290
1.290
1.290
430

Total de Cotas

4.300

O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu Relator, o Deputado Marçal Filho.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídi co, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
O processo de exame e apreciação, pelo Con gresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autori zação para que se executem serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, nos termos do art. 223
da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa
do Legislativo, às formalidades e aos critérios estabe lecidos 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 instru ir o processo submetido à análise desta Comissão de
Educação.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 222, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a entidade Rádio Hertz de Franca
Ltda., atendeu a todos os requisitos técnicos e legais

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
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serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sis temas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da con cessão ou per mis são depen de rá de apro vação de, no mínimo,
dois quin tos do Con gresso Naci o nal, em vo tação
no mi nal.
§ 3º O ato de outor ga ou renovação so mente
pro du zi rá efeitos le gais após de li be ra ção do Con gresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permis são, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 803, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 223, de
2002 (nº 1.269/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a
permissão outorgada à Rádio Transamérica de Brasília Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Brasília, Distrito
Federal.
Relator: Senador Lindberg Cury
Relator ad hoc: Senador Valmir Amaral
I – Relatório
Chega a esta comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 223, de 2002 (nº 1.269, de
2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Rádio Transa mérica de Brasília Ltda., para explorar o serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Brasília, Distrito FederaL.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.175,
de 2000, o Presidente da República submete ao Con gresso Nacional o ato constante da Portaria nº 356,
de 24 de julho de 2000, que renova a permissão para
a exploração de canal de radiodifusão sonora, nos
termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º
ambos da Constituição Federal.

Julho de 2002

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 em preendimento Rádio Transamérica de Brasília Ltda.
(cf. fl. 99):
Nome do Sócio Cotista

Cotas de Participação

Aloysio de Andrade Faria
Carlos Fernandes
Flávio Márcio
Mirian Gabriel Chaves

420.913
1
1
1

Total de Cotas

420.916

O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator, o Deputado Benito Gama.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
O processo de exame e apreciação, pelo Con gresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, nos termos do art. 223
da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa
do Legislativo, às formalidades e aos critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de 1992, do Senado
Federal. Essa norma interna relaciona uma série de
informações a serem prestadas e exigências a serem
cumpridas pela entidade pretendente, bem como
pelo Ministério das Comunicações, que devem instruir o processo submetido à análise desta Comissão de
Educação.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 223, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a entidade Rádio Transamérica de
Brasília Ltda. atendeu a todos os requisitos técnicos e
legais para habilitar-se à renovação da permissão,
opinamos pela aprovação do ato, na forma do Projeto
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de Decreto Legislativo originário da Câmara dos De putados.
Sala da Comissão, 26 de junho de 2002.
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CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não-renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo, dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 804, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 224, de
2002 (nº 1.295/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Fundação Educativa de Urânia,
para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Fernandópolis, Estado de São Paulo.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres so Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

Relator: Senador Romeu Tuma
I – Relatório
Por meio da Mensagem Presidencial nº 642, de
2001, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional, nos termos do art. 49, inciso XII,
combinado com o art. 223, § 1º, da Constituição Federal, ato constante da Portaria nº 17, de 8 de fevereiro de 2001, que outorga permissão à Fundação Edu cativa de Urânia para executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, com fins exclusivamente educativos, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de Fernandópolis,
Estado de São Paulo.
Nos termos do art. 16, § 10, do Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto
nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação
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dada pelo Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de
1996, a outorga será concedida mediante autoriza ção do Senhor Presidente da República e formalizada
sob a forma de convênio, após a aprovação do Con gresso Nacional, conforme disposto no art. 223, § 3º,
da Constituição Federal.
A documentação anexada à Mensagem Presi dencial informa que o processo foi examinado pelos
órgãos técnicos do Ministério das Comunicações,
constatando-se estar devidamente instruído e em
conformidade com a legislação pertinente.
O referido projeto, examinado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da
Câmara dos Deputados, recebeu parecer favorável
de seu Relator, o Deputado Francistônio Pinto, e apro vação daquele órgão colegiado. Já na Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o
projeto foi considerado jurídico, constitucional e vaza do em boa técnica legislativa.
É a seguinte a direção da Fundação Educativa
de Urânia (cf. fls. 226/227):

Julho de 2002

1962, que institui o Código Brasileiro de Telecomunicações.
III – Voto
Diante da regularidade dos procedimentos e do
cumprimento da legislação pertinente, opinamos pela
aprovação do ato de outorga em exame, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo nº 224, de 2002.
Sala da Comissão, 26 de junho de 2002.

Diretor Executivo – Marcos César Main
Membro – Antônio Donizete da Silva
Membro – Elaine Fabiana Selequim Main
Membro – Mariseli Cenir Main
Membro – Eliana Cristina Selequim
II – Análise
Regulado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de ou tubro de 1963, com a redação dada pelo Decreto nº
2.108, de 24 de dezembro de 1996, o processo de ou torga, pelo Poder Executivo, para execução de servi ço de radiodifusão educativa, condiciona-se ao cum primento de exigências distintas daquelas observa das nos casos de concessões ou permissões para exploração de canais comerciais de rádio e televisão.
A legislação pertinente estabelece que a outor ga para exploração desse tipo de serviço não depen de de edital. Também não se aplicam à radiodifusão
educativa as exigências da Resolução do Senado Federal nº 39, de 1992, que dispõe sobre formalidades e
critérios para a apreciação dos atos de outorga e re novação de concessão e permissão para o serviço de
radiodifusão sonora e de sons e imagens.
Além disso, devido à sua especificidade, os ca nais de radiodifusão educativa são reservados à ex ploração da União, Estados e Municípios, universida des e fundações constituídas no Brasil, com finalida de educativa, conforme preceitua o art. 14 do Decreto
nº 236, de 28 de fevereiro de 1967, que complemen tou e modificou a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
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XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sis temas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não-renovação da concessão ou permis são dependerá de aprovação de, no mínimo, dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Con gresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permis são, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962
Institui o Código Brasileiro de Telecomunicações.
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c) as universidades brasileiras;
d) as fundações constituídas no Brasil, cujos estatutos não contrariem o Código Brasileiro de Telecomunicações.
§ 1º As universidades e fundações deverão,
comprovadamente possuir recursos próprios para o
empreendimento.
§ 2º A outorga de canais para a televisão educativa não dependerá da publicação do edital previsto
no artigo 34 do Código Brasileiro de Telecomunicações.
....................................................................................
DECRETO Nº 2.108,
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996
Altera dispositivos do Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Decreto nº 52.795(1), de 31 de outubro de 1963, e modificado por disposições posteriores.
....................................................................................
PARECER Nº 805, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 235, de
2002 (nº 1.397/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Herrera Grillo Publicidade S/C
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Sarutaiá, Estado de São Paulo.

....................................................................................
Relator: Senador Romeu Tuma
DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963
Aprova o Regulamento dos Serviços de Radiodifusão.
....................................................................................
DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967
Complementa e modifica a Lei nº 4.117 (*), de
27 de agosto de 1962.
....................................................................................
Art. 14. Somente poderão executar serviço de
televisão educativa:
a) a União;
b) os Estados, Territórios e Municípios;

I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 235, de 2002 (nº 1.397, de
2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que outorga permissão à Herrera Grillo Publicidade
S/C Ltda., para explorar o serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Sarutaiá,
Estado de São Paulo.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 749, de
2001, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 155 de
27 de março de 2001, que outorga permissão para a
exploração de canal de radiodifusão sonora, nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º,
ambos da Constituição Federal.
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A exposição de motivos do Ministro das Comu nicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente soli citação foi instruída de conformidade com a legisla ção aplicável, o que levou ao seu deferimento.
E a seguinte a composição acionária do em preendimento Herrera Grillo Publicidade S/C Ltda.
(cf. fl. 7):
Nome do Sócio Cotista

JULHO 2002
Julho de 2002

Sala da Comissão, 26 de junho de 2002.

Cotas de Participação

Marlene Aparecida Herrera de Souza
Lourdes Troiano Alves de Lima

25.000
25.000

Total de Cotas

50.000

O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu Relator, o Deputado Jonival Lucas
Junior.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídi co, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
O processo de exame e apreciação, pelo Con gresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autori zação para que se executem serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, nos termos do art. 223
da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa
do Legislativo, às formalidades e aos critérios estabe lecidos 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 instru ir o processo submetido à análise desta Comissão de
Educação.

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

III – Voto

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

Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 235, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a entidade Herrera Grillo Publici dade S/C Ltda., atendeu a todos os requisitos técni cos e legais para habilitar-se à outorga da permis são, opinamos pela aprovação do ato, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara
dos Deputados.

Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
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CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
Art. 223. compete ao Poder Executivo outorgar e
renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sis temas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não-renovação da concessão ou permis são dependerá de aprovação de, no mínimo, dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Con gresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permis são, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 806, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 241, de
2002 (nº 1.024/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação
Sócio-Cultural
Ribeirão
Branco a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ribeirão
Branco, Estado de São Paulo.
Relator: Senador Lindberg Cury
Relator ad hoc: Senador Valmir Amaral
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 241, de 2002 (nº 1.024, de 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Sócio-Cultural Ribeirão Branco a exe cutar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Ribeirão Branco, Estado de São Paulo.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.439,
de 2000, o Presidente da República submete ao Con gresso Nacional o ato constante da Portaria nº 387,
de 31 de julho de 2000, que autoriza a exploração de
canal de radiodifusão, nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição
Federal.
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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 direção da Associação Sócio-Cultural Ribeirão Branco (cf. fl. 9):
Presidente – Marco Antônio Souza Teixeira
1º Vice-Presidente – Mauro Pereira da Silva
2º Vice-Presidente – Inês Aparecida Machado Teixeira
1º Tesoureiro – Eliseu Bueno de Camargo
2º Tesoureiro – José Celso de Oliveira Barros
1º Secretário – Luiz Carlos Barros de Oliveira
2º Secretário – Amilton de Jesus Almeida Barros
O referido projeto foi aprovado pela Comis são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática da Câmara dos Deputados, que se guiu o parecer favorável de sua Relatora, a Deputada Ana Corso.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o projeto foi considerado
jurídico, constitucional e vazado em boa técnica le gislativa.
II – Análise
O processo de exame e apreciação, pelo Con gresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, nos termos do art. 223
da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa
do Legislativo, às formalidades e aos critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de 1992, do Senado
Federal. Essa norma interna relaciona uma série de
informações a serem prestadas e exigências a serem
cumpridas pela entidade pretendente, bem como
pelo Ministério das Comunicações, que devem instruir o processo submetido à análise desta Comissão de
Educação.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documenta ção que acompanha o PDS nº 241, de 2002, eviden cia o cumprimento das formalidades es tabelecidas
na Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando caracterizado que a Associação Sócio-Cul tural Ri beirão Branco atendeu a todos os requisitos
técnicos e legais para habilitar-se à autorização,
opinamos pela aprovação do ato, na forma do Pro jeto de Decre to Le gislativo originário da Câmara
dos Deputados.
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Sala da Comissão, 26 de junho de 2002.

Julho de 2002

CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não-renovação da concessão ou per mis são depen de rá de apro vação de, no mí nimo,
dois quin tos do Con gresso Naci o nal, em vo tação
no mi nal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 807, DE 2002

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres so Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 284, de
2002 (nº 1.340/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a
permissão outorgada à Radiodifusão
Indio Condá Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Chapecó, Estado
de Santa Catarina.
Relator: Senador Casildo Maldaner
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 284, de 2002 (nº 1.340, de
2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Radiodifusão
Indio Condá Ltda., para explorar o serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Chapecó, Estado de Santa Catarina.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.669,
de 2000, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 532,
de 14 de setembro de 2000, que renova a permissão
para a exploração de canal de radiodifusão sonora,
nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223,
§ 3º ambos da Constituição Federal.
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A exposição de motivos do Ministro das Comu nicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente soli citação foi instruída de conformidade com a legisla ção aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a se guinte a com posição acio ná ria do em preendimen to Radi o di fu são Indio Condá Ltda., (cf.
fl. 103):
Nome do Sócio Cotista

Cotas de Participação

Alfredo Lang
Clara Mirian Lang
Decio Luiz Muller Bohner
Romeu Roque Hartmann

24.800
18.900
4.700
1. 600

Total de Cotas

50.000
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Sala da Comissão, 26 de junho de 2002.

O referido projeto foi aprovado pela Comis são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e in for má ti ca da Câ mara dos Depu ta dos, que seguiu
o parecer favorável de seu Relator, o Deputado
Aldo Arantes.
Na Co mis são de Consti tu i ção e Justi ça e de
Re da ção daquela Casa, o proje to foi considerado
jurídico, consti tu ci o nal e va zado em boa téc ni ca le gislativa.
II – Análise
O processo de exame e apreciação, pelo Con gresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autori zação para que se executem serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, nos termos do art. 223
da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa
do Legislativo, às formalidades e aos critérios estabe lecidos 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 instru ir o processo submetido à análise desta Comissão de
Educação.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 284, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a entidade Radiodifusão Indio
Condá Ltda., 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 De putados.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
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CAPÍTULO V
Da Comunicação Social

É a seguinte a composição acionária do Estúdio
Digital Ltda. (cf. fl. 13):

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sis temas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, §§ 2º e 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da conces são ou per mis são depen de rá de apro vação de, no mínimo,
dois quin tos do Con gresso Naci o nal, em vo tação
no mi nal.
§ 3º O ato de outor ga ou renovação so mente
pro du zi rá efei tos le gais após de li be ra ção do Con gresso Naci o nal, na forma dos pa rágrafos ante ri o res.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permis são, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º o prazo da concessão ou permissão será de
dez anos para as emissoras de rádio e de quinze para
as de televisão.
....................................................................................

Nome do Sócio Cotista Cotas de Participação
Eugênio Maia Fonte Boa
50
Elisabet Cristina de Oliveira
50

O processo de exame e apreciação, pelo Con gresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, nos termos do art. 223
da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa
do Legislativo, às formalidades e aos critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de 1992, do Senado
Federal.

PARECER Nº 808, DE 2002

III – Voto

Da Comis são de Edu cação, sobre
o Proje to de De cre to Legis la ti vo nº 287,
de 2002 (nº 1.352/2001, na Câ ma ra dos
Deputados), que aprova o ato que ou torga permissão a Estú dio Digi tal Ltda.
para ex plo rar serviço de ra di o di fu são
so no ra em fre qüência mo du la da na ci dade de Car mo do Ca juru, Estado de
Minas Gerais.
Relator: Senador Francelino Pereira
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 287, de 2002 (nº 1.352, de
2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que outorga permissão a Estúdio Digital Ltda. para
explorar o serviço de radiodifusão sonora em freqüên cia modulada na cidade de Carmo do Cajuru, Estado
de Minas Gerais.
A exposição de motivos do Ministro das Comu nicações ao Presidente da República informa que a
solicitação foi instruída de conformidade com a legis lação aplicável, o que levou ao seu deferimento.

Total de Cotas

100
II – Análise

Essa norma interna relaciona uma série de in formações 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.

Carmo do Cajuru é um dos principais municípios do Centro-Oeste de Minas Gerais. Com uma população de 18 mil habitantes, dedicados sobretudo às
atividades minerais e agrícolas, Carmo do Cajuru se
prepara para oferecer a seus habitantes serviços culturais, informativos e de entretenimento, com a instalação de sua primeira emissora de rádio.
Tenho especial carinho por Carmo do Cajuru e
por suas lideranças políticas, empresariais e comunitárias, em razão do esforço conjunto que desenvolvem em favor do progresso e do desenvolvimento do
município.
É, portanto, com grande prazer, que dou parecer
favorável à instalação da primeira emissora de rádio
em Carmo do Cajuru.
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 287, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a Estúdio Digital Ltda. atendeu a
todos os requisitos técnicos e legais para habilitar-se
à outorga da permissão, opinamos pela aprovação do
ato, na forma do projeto de decreto legislativo originário da Câmara dos Deputados.
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Sala da Comissão, 26 de junho de 2002.
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§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º o cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
RESOLUÇÃO Nº 39, DE 1992
Dispõe sobre formalidades e critérios para a apreciação dos atos de outorga
e renovação de concessão, permissão e
autorização para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens.
....................................................................................
PARECER Nº 809, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Lei da Câmara nº 17, de 2002
(nº 259/99, na origem), que “dispõe sobre
a obrigatoriedade da inclusão, no ensino
oficial da Rede de Ensino, da temática
‘História e Cultura Afro-Brasileira’, e dá
outras providências”.
Relator:Senador Geraldo Cândido
I – Relatório

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para
o serviço de radiodifusão sonora e de sons e ima gens, observado o princípio da complementaridade
dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, §§ 2º e 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não-renovação da concessão ou permis são dependerá de aprovação de, no mínimo, dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.

O Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº 17, de
2002, de autoria dos Deputados Esther Grossi e
Ben-Hur Ferreira, tem como objetivo incluir nos currículos do ensino fundamental e médio, das escolas
públicas e privadas, a disciplina “História e Cultura
Afro-Brasileira”.
De acordo com a proposta, o conteúdo programático da disciplina “incluirá o es tudo da Histó ria da
África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a
cultura negra brasileira e o negro na formação da
sociedade na cional”, devendo ser ministrado “no
âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas
áreas de Educação Artística e de Literatura e His tória Brasileiras”.
O projeto estabelece, também, que pelo menos
dez por cento do conteúdo programático anual ou semestral das matérias História do Brasil e Educação
Artística devem ser constituídos por temas relacionados à História e Cultura Afro-Brasileira.
Além disso, fica prevista a participação de entidades do movimento afro-brasileiro nos cursos de ca-
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pacitação de professores e a inclusão, no calendário
escolar, do dia 20 de novembro como “Dia Nacional
da Consciência Negra”.
Para justificar a iniciativa, os autores ressaltam
a finalidade do projeto de lei de restaurar a contribui ção do povo negro no desenvolvimento do País, res salvando a condição de inferioridade e de discrimina ção em que essa população foi colocada pela socie dade dominante; a importância da educação como
instrumento de garantia do direito de cidadania, daí a
necessidade de se reconstruírem os currículos esco lares, incluindo conteúdos que traduzem a realidade
étnica do Brasil; e a necessidade de conscientização
dos agentes envolvidos no processo educacional,
que não reconhecem o direito à diferença e, como
conseqüência, mutilam as peculiaridades de impor tante segmento da população.
Na Câmara dos Deputados, o PLC recebeu pa recer favorável da Comissão de Educação, Cultura e
Desporto e da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação.
II – Análise
Em levantamento recente sobre a questão racial
no País, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(IPEA) desenvolve o tema “Desigualdades raciais no
Brasil hoje: a realidade desmente o mito”, no qual
destaca os seguintes fatos:
“Mais de um século depois da aboli ção, as desvantagens e desigualdades geradas pelo regime escravista permanecem
entre nós, e continuam sendo transmitidas
entre as gerações;
No Brasil persistem grandes diferenças
entre os indicadores socioeconômicos de
brancos e negros e, o que é mais grave, vá rios desses indicadores não têm uma trajetória convergente;
Apesar disso, a sociedade brasileira
continua negando a existência do problema
e a necessidade de enfrentá-lo.”
Para corroborar tais fatos, o estudo apresenta
dados, de 1999, sobre educação, mercado de trabalho, desemprego, renda e pobreza, trabalho infantil e
condições habitacionais, com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) da Fundação
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Com relação à educação, por exemplo, o levan tamento revela que a taxa de analfabetismo da popu lação negra com mais de 25 anos de idade é mais que
o dobro daquela encontrada para os brancos de mes -
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ma idade. Associada a isso, a escolaridade média
(anos de estudo) dos brancos é bem superior à dos
negros.
Quanto ao mercado de trabalho, encontrou-se
uma taxa de desemprego dos homens negros da ordem de 11%, enquanto para os brancos essa taxa ficou em torno de 7,5%. Entre as mulheres, as taxas foram 16,5% e 12,5%, respectivamente.
Ainda segundo o levantamento, 48% da população pobre e indigente é negra, contra 23% de brancos.
Caso se prossiga na descrição dos indicadores,
percebe-se que a situação dos negros não melhora.
Para o Brasil, em 1999, 52% dos domicílios pertencentes aos negros não tinham condições adequadas
de esgoto e 9% não dispunham de energia elétrica,
enquanto para os brancos os percentuais são de 28%
e 3%, respectivamente.
Entende o autor do estudo, com o qual concordamos plenamente, que “na origem das extremas desigualdades raciais observadas no Brasil está o fato
óbvio de que os africanos e muitos dos seus descendentes foram incorporados à sociedade brasileira na
condição de escravos”. A situação atual resulta, portanto, da acumulação das desvantagens iniciais
transmitidas através das gerações.
Frente a tal cenário, e pressionado pelas contingências estabelecidas pela realização da III Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação
Racial, a Xenofobia e Formas Correlatas de Intolerância, realizada na África do Sul em setembro de 2001,
o Governo brasileiro reconheceu, publicamente, que
a escravidão e o tráfico de escravos praticados por
quase quatro séculos pelo Brasil constitui, nos termos
atuais, crime contra a humanidade que exige medidas
compensatórias capazes de resgatar os direitos dos
afrodescendentes.
Medidas de ação afirmativa, tais como a fixação
de cotas para a admissão de negros em órgãos e universidades públicos, foram, então, apresentadas. No
âmbito do Programa Nacional de Direitos Humanos II,
o Governo estabeleceu inúmeras metas, entre as
quais cabe destacar:
”Apoiar o processo de revisão dos livros didáticos de modo a resgatar a história
e a contribuição dos afrodescendentes para
a construção da identidade nacional;
Promover um ensino fundado na tolerância, na paz e no respeito à diferença, que
contemple a diversidade cultural do País, incluindo o ensino sobre cultura e história dos
afrodescendentes.”
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Desta forma, julgamos o PLC nº 17, de 2002,
extremamente oportuno. Entendemos que o destaque que pretende dar ao ensino da História e Cultura Afro-Brasileira, nas escolas brasileiras de ensino
fundamental e médio, poderá contribuir para a for mação da consciência social do jovem brasileiro,
instrumento indispensável para a construção da de mocracia racial em nossa sociedade.
III – Voto
Ante o exposto, opinamos pela aprovação do
Projeto de Lei da Câmara nº 17, de 2002.
Sala da Comissão, 26 de junho de 2002.
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cípio de Miracema do Tocantins, Estado
do Tocantins”.
Relator: Senador Leomar Quintanilha
I – Relatório
O Projeto de Lei da Câmara nº 25, de 2002 (nº
2.966, de 2000, na origem), de autoria do Deputado
Rainel Barbosa, atribui à subestação de energia elé trica do Linhão Norte-Sul da Eletronorte, localizada
em Miracema, Tocantins, a denominação de “subestação Delfino Araújo”.
A proposição em epígrafe foi aprovada na Câ mara dos Deputados, tendo recebido parecer favorável da Comissão de Educação, Cultura e Desporto e
da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
nos termos do substitutivo apresentado.
Em exame na Comissão de Educação do Senado Federal, o projeto não recebeu emendas no prazo
regimental.
II – Análise

PARECER Nº 810, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Lei da Câmara nº 25, de 2002
(nº 2.966/2000, na origem), que “denomina ‘subestação Delfino Araújo Macedo’ a
subestação de energia elétrica do Linhão
Norte-Sul da Eletronorte situada no Muni-

A justificação do projeto em tela aponta, com
muita propriedade, para os efeitos positivos da atribuição do nome de um cidadão, cuja memória é cara
para uma comunidade, a monumentos e obras públicas da sua região. Esse tipo de iniciativa atua como
eficaz mecanismo de perpetuação de salutar exemplo de cidadania.
É exatamente esse o espírito da iniciativa em
comento. Delfino Araújo Macedo foi o principal responsável pela emancipação política do Município de
Miracema, no Estado do Tocantins, em 1948.
Desde o início da década de 1940, o abnegado cidadão, eleito vereador por seis legislaturas como representante do então distrito de Miracema, vencia grandes
distâncias, em lombo de burro, para comparecer às sessões da Câmara Municipal de Araguacema.
O esforço e o empenho pessoal em favor do
bem comum é a marca da herança deixada por Delfino Araújo Macedo. A designação proposta chama a
atenção da comunidade de Miracema para a impor tância de sua atuação em favor do Município ao tem po em que promove a preservação da história e da
tradição locais.
III – Voto
Pelo exposto, e por não encontrarmos óbices de
natureza constitucional, jurídica ou de técnica legislativa, pronunciamo-nos pela aprovação do Projeto de
Lei da Câmara nº 25, de 2002 (nº 2.966, de 2000, na
origem).
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Sala da Comissão, 26 de junho de 2002.
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A justificação apresentada enfoca aspectos das
biografias dos homenageados, destacando que, es pecialmente como parlamentares – o primeiro, senador e o segundo, deputado –, ambos tiveram grande
participação na luta pela “construção dessa importan te e monumental obra”.
Distribuída com exclusividade a esta Comissão
de Educação, a proposição não recebeu emendas no
prazo regimental.
II – Análise

PARECER Nº 811, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Lei da Câmara nº 56, de 2002
(nº 2.008/99, na origem), que “dá denominação à ponte rodoferroviária sobre o rio
Paraná, que liga os Municípios de Rubinéa-SP e Aparecida do Taboado-MS”.
Relator: Senador Juvêncio da Fonseca
I – Relatório
Oriundo da Câmara dos Deputados, o Projeto
de Lei da Câmara (PLC) nº 56, de 2002 (nº 2.008, de
1999, na origem), pretende atribuir à ponte rodoferro viária sobre o rio Paraná, que interliga os Municípios
de Rubinéa (SP) e Aparecida do Taboado (MS), as
denominações “Ponte Senador Vicente Vuolo” e
“Ponte Deputado Roberto Rollemberg”, que passari am a designar, respectivamente, a ligação ferroviária
e a ligação rodoviária providas pela mesma ponte.

Nos termos da Constituição Federal, as ques tões relativas a transportes incluem-se na reserva de
competência legislativa da União (art. 22, inciso XI).
Como tal, cabe ao Congresso Nacional dispor sobre o
assunto (art. 48, caput), assegurada a iniciativa par lamentar na proposição de leis atinentes à matéria
(art. 61, caput).
A Lei nº 6.682, de 27 de agosto de 1979, por sua
vez, faculta atribuir a terminais, viadutos ou trechos
de vias integrantes do Sistema Nacional de Transpor tes, mediante lei especial, designação supletiva
àquela de caráter oficial estabelecida no Plano Nacional de Viação. São admissíveis, para esse fim, as de signações de fatos históricos ou nomes de pessoas
falecidas com relevantes serviços prestados à Nação
ou à humanidade. Antes do advento dessa norma específica, outro instrumento – a Lei nº 6.454, de 24 de
outubro de 1977 – já dispunha genericamente sobre a
proibição de atribuir “nome de pessoa viva a bem pú blico, de qualquer natureza, pertencente à União ou
às pessoas jurídicas da administração indireta”.
Evidencia-se, assim, que, tal como se encontra
formulado, o projeto atende aos requisitos formais de
constitucionalidade e juridicidade, a par de estar dis posto em boa técnica legislativa.
No mérito, revela oportunidade e pertinência.
Como indica o histórico da proposição, o PLC nº 56,
de 2002, é fruto da aprovação, na forma de substitutivo, de dois projetos de lei que tramitaram conjuntamente na Câmara dos Deputados – ambos buscando
homenagear figuras ilustres, igualmente importantes
para a concretização da obra em pauta.
Tendo em conta o indiscutível mérito dos dois
homenageados, laborou com sabedoria aquela Casa
quando vislumbrou, nas próprias características da
ponte, a viabilidade da acolhida de ambas as propostas. O fato de abrigar duas modalidades de tráfego
permite que cada uma das estruturas da ponte – a superior, com características rodoviárias; e a inferior,
destinada ao tráfego ferroviário – receba uma deno-
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minação própria, sem que qualquer das propostas te nha de ser descartada em benefício da outra.
Figuras de destaque na vida política brasileira, e
batalhadores incansáveis pela concretização da referida ponte, os registros biográficos de Vicente Vuolo e
Roberto Rollemberg mais do que justificam a home nagem pretendida. O exemplo desses dois brasileiros
merece ser difundido nacionalmente e suas memóri as perpetuadas em uma obra cuja importância já divi sara Euclides da Cunha no início do século Passado e
que, concluída em 1998, resultou em “uma das maio res pontes rodoferroviárias do mundo”, com três mil e
setecentos metros de extensão.
Como relator deste projeto, tenho a oportunida de histórica de homenagear o mato-grossense, o
ex-Senador Vicente Vuolo, pela sua luta em favor da
ponte que agora leva seu nome, fator de desenvolvi mento do Centro-Oeste, que se integra definitivamen te ao rico Sudeste brasileiro.
III – Voto
Ante o exposto, o voto é pela aprovação do Pro jeto de Lei da Câmara nº 56, de 2002.
Sala da Comissão, 26 de junho de 2002.
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 22. Compete privativamente à União legislar
sobre:
....................................................................................
XI – trânsito e transporte;
....................................................................................
Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a
sanção do Presidente da República, não exigida esta
para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre
todas as matérias de competência da União, especialmente sobre:
....................................................................................
I – sistema tributário, arrecadação e distribuição
de rendas;
II – plano plurianual, diretrizes orçamentárias,
orçamento anual, operações de crédito, dívida pública e emissões de curso forçado;
III – fixação e modificação do efetivo das Forças
Armadas;
IV – planos e programas nacionais, regionais e
setoriais de desenvolvimento;
V – limites do território nacional, espaço aéreo e
marítimo e bens do domínio da União;
VI – incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas de territórios ou estados, ouvidas as
respectivas Assembléias Legislativas;
....................................................................................
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.
....................................................................................
LEI Nº 6.454, DE 24 DE OUTUBRO DE 1977
Dispõe sobre a denominação de logradouros, obras, serviços e monumentos públicos, e dá outras providências.
....................................................................................
LEI Nº 6.682, DE 27 DE AGOSTO DE 1979
Dispõe sobre a denominação de
vias e estações terminais do Plano Nacional de Viação, e dá outras providências.
....................................................................................
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PARECER Nº 812, DE 2002
Da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 593, de 1999, de autoria do Senador
Ademir Andrade, que “modifica os arts. 104
e 105 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990,
que ‘dispõe sobre o Estatuto da Criança e
do Adolescente e dá outras providências”.
Relatora: Senadora Maria do Carmo Alves
I – Relatório
Vem a esta Comissão, para exame, o Projeto de
Lei do Senado nº 593, de 1999, de autoria do ilustre
Senador Ademir Andrade, que “modifica os arts. 104
e 105 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que
‘dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente
e dá outras providências’”.
A proposição, que não recebeu emendas no pra zo regimental, altera o art. 104 do Estatuto da Criança e
do Adolescente – ECA, para permitir que sejam aplicadas medidas socioeducativas previstas no art. 112 do
Estatuto àqueles que atingiram a maioridade penal,
mas que, como adolescentes, cometeram atos infracionais que ainda não foram sancionados.
Alterando o art. 105 do Estatuto, quer, também,
permitir a aplicação de medidas socioeducativas do
art. 112 do Estatuto à criança infratora, “observadas
as circunstâncias, gravidade da infração ou proximi dade com a aquisição da adolescência”.
II – Análise
A proposta é meritória porque, entre outros objetivos, busca preencher um vazio na lei: a inexistência de
qualquer medida socioeducacional para aqueles que,
tendo cometido um ato infracional, como adolescentes,
atingem a maioridade antes que a medida lhes seja
aplicada. E, nesse aspecto, não contraria disposições
constitucionais nem peca pela injuridicidade.
Não obstante, como um todo, o projeto apresen ta alguns equívocos quanto à juridicidade e técnica legislativa que merecem correção.
No § 2º, sugerido como acréscimo ao art. 104 do
ECA, observamos a seguinte expressão: “(...) inde pendente de o adolescente ter atingido a maiorida de(...)”. Ora, aqui ocorre uma incongruência. Quem
atinge a maioridade não é mais adolescente. Sugeri mos a mudança do termo “adolescente” por “infrator”.
No § 3º, onde o autor sugere as medidas socioeducativas (previstas no art. 112) aplicáveis aos maio res de dezoito anos que cometeram atos infracionais
não julgados na adolescência, sem nenhuma razão,
omite a “liberdade assistida” que, no entanto, julga mos absolutamente válida.

Julho de 2002

No parágrafo único, sugerido como acréscimo
ao art. 105 do ECA, o nobre parlamentar sugere que
medidas socioeducativas sejam aplicadas, também,
à criança. Isso, além de ser injurídico, nos parece inadequado do ponto de vista da doutrina educacional.
Estaríamos, na prática, por artifício legal, tratando crianças como adolescentes.
Não obstante, poderíamos, de forma análoga ao
que foi sugerido para adultos que cometeram atos infracionais como adolescentes, propor a extensão da
aplicação dessas medidas aos adolescentes que co meteram infração quando crianças.
III – Voto
Pelo exposto, opinamos favoravelmente à apro vação do Projeto de Lei do Senado nº 593, de 1999,
observada a seguinte emenda:
EMENDA Nº 1–CCJ
Dê-se ao art. 1º do Projeto de Lei do Senado nº
593, de 1999, a seguinte redação:
“Art. 1º ..................................................
Art. 104. ................................................
§ 2º As medidas previstas nesta lei serão aplicadas independentemente de o infrator ter atingido a maioridade penal, ressalvado o § 5º do art. 121.
§ 3º Na impossibilidade de aplicação
das medidas previstas nos incisos V a VII
do art. 112, em vista de o infrator ter completado a maioridade penal ou civil sem ainda ter se sujeitado a qualquer das medidas
socioeducativas, a autoridade competente
aplicará uma das hipóteses dos incisos I a
IV do mesmo artigo, conforme diretriz estabelecida em seu § 1º (NR)
Art. 105. ................................................
Parágrafo único. A autoridade competente pode, dadas as circunstâncias, a gravidade da infração e a necessidade educacional, aplicar ao adolescente quaisquer das
medidas previstas nos incisos I a IV e VII do
art. 112, por ato infracional praticado antes
da adolescência.” (NR)
Sala da Comissão, 19 de junho de 2002. – Bernardo Cabral, Presidente; Maria do Carmo Alves,
Relatora; Sebastião Rocha – Fernando Ribeiro; Maguito Vilela – Ari Stadler – Benício Sampaio – Ade mir Andrade (autor); Waldeck Ornélas – José Fogaça – Roberto Requião – Pedro Simon – Gerson
Camata – Ricardo Santos – Luiz Otávio – Osmar
Dias – Antonio Carlos Júnior.
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TEXTO FINAL
Do Projeto de Lei do Senado nº 593, de 1999, na
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que:
“Modifica os artigos 104 e 105 da Lei
nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dis põe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente e dá outras providências”.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 104 e 105 da Lei nº 8.069, de 13
de julho de 1990, passam a vigorar com os seguintes
parágrafos:
“Art. 104. ...............................................
..............................................................
§ 1º Para efeitos desta lei, deve ser
considerada a idade do adolescente à data
do fato. (NR)
§ 2º As medidas previstas nesta lei se rão aplicadas independentemente de o infrator ter atingido a maioridade penal, ressalvado o § 5º do art. 121.
§ 3º Na impossibilidade de aplicação
das medidas previstas nos incisos V a VII
do art. 112, em vista de o infrator ter completado a maioridade penal ou civil sem ainda ter se sujeitado a qualquer das medidas
socioeducativas, a autoridade competente
aplicará uma das hipóteses dos incisos I a
IV do mesmo ar tigo, conforme diretriz estabelecida em seu § 1º (NR)
Art. 105. ................................................
Parágrafo único. A autoridade compe tente pode, dadas as circunstâncias, a gravidade da infração e a necessidade educacional, aplicar ao adolescente quaisquer das
medidas previstas nos incisos I a IV e VII do
art. 112, por ato infracional praticado antes
da adolescência.” (NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala da Comissão, 19 de junho de 2002. – Ber nardo Cabral, Presidente.
OFÍCIO Nº 150/02–PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 19 de junho de 2002.
Sr. Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
do Regimento Interno desta Casa, comunico a V. Exa.
que, em reunião ordinária realizada nesta data, esta
Comissão deliberou pela aprovação do Projeto de Lei
do Senado nº 593, de 1999, de autoria do Senador
Ademir Andrade, que “modifica os artigos 104 e 105
da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que ‘dispõe
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sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá
outras providências’”.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.
Cordialmente, Bernardo Cabral, Presidente da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
PARECER Nº 813, DE 2002
Da Comissão de Serviços de
Infra-Estrutura, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 17, de 2002, de autoria do Senador Romero Jucá, que “altera a Lei nº
5.917, de 10 de setembro de 1973, que
‘aprova o Plano Nacional de Viação’, de
modo a incluir, na Relação Descritiva das
Rodovias do Sistema Rodoviário Federal,
a rodovia que especifica, sob a designação de BR-438”.
Relatora: Senadora Marluce Pinto
I – Relatório
Che ga a esta Co mis são de Servi ços de
Infra-Estrutu ra, para apreciação, o Pro jeto de Lei
do Senado nº 17, de 2002, de auto ria do Se nador
Ro me ro Jucá. O projeto visa in cluir, na Relação
Descritiva das Ro dovias do Sis tema Rodoviário
Federal do Pla no Na cional de Viação (PNV), apro vado pela Lei nº 5.917, de 10 de se tembro de 1973,
uma nova ro dovia, a BR-438, a si tu ar-se no su des te do Estado de Ro raima. O tre cho ro do viá rio em
questão tem extensão de 71km e deve rá li gar as cida des de São João da Bali za e Ro rainópolis, as sim
como as ro dovias federais BR-174 e BR-210, no
Estado de Roraima.
O autor justifica seu projeto como forma de proporcionar ao povo do interior do Estado melhores
condições de escoamento dos produtos da atividade
econômica da região para Manaus e demais localidades da Amazônia.
Submetido à apreciação desta Comissão, em
caráter terminativo, o projeto não recebeu emendas
no prazo regimental.
II – Análise
É, sem dúvida, de grande importância para o
Estado de Roraima e para o País a construção da estrada pretendida, que vai permitir o aumento da acessibilidade da população da região aos serviços sociais
e econômicos, essenciais para a melhoria de sua
qualidade de vida e para a viabilização de suas atividades produtivas. Afinal, como todos sabem, a região
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Norte, de modo geral, tem entre os principais entra ves ao desenvolvimento seu isolamento em relação
às demais regiões do País.
A inclusão da rodovia na Relação Descritiva das
Rodovias do PNV, por sua vez, é justificável, visto tra tar-se da forma mais segura de se obterem recursos
federais para a execução das obras, além de conferir
maior importância à via, como vetor de desenvolvi mento da região. Por esses atributos, consideramos
meritória a proposição.
No que tange aos aspectos legais, o projeto
atende aos critérios exigidos para a inclusão de rodo vias no Plano Nacional de Viação, ao possibilitar a li gação entre duas rodovias federais já existentes.
Além disso, não apresenta vícios de inconstitucionali dade ou injuridicidade que o desabonem.
III – Voto
À vista do exposto, somos de parecer favorável
à aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 17, de
2002.
Sala da Comissão, 18 de junho de 2002.
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OF. Nº 24/02-CI
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II – Análise
Brasília, 18 de junho de 2002

Sr. Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento
Interno do Senado Federal, comunico a V. Exa. que
esta Comissão aprovou o Projeto de Lei do Senado nº
17, de 2002, que “altera a Lei nº 5.917, de 10 de se tembro de 1973 – Plano Nacional de Viação, de modo
a incluir, na Relação Descritiva das Rodovias do Sis tema Rodoviário Federal, a rodovia que especifica,
sob a designação de BR-438”.
Atenciosamente, Lúdio Coelho, Presidente em
exercício.
PARECER Nº 814, DE 2002
Da Comissão de Serviços de
Infra-Estrutura, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 18, de 2002, de autoria do Se nador Romero Jucá, que “altera a Lei nº
5.917, de 10 de setembro de 1973, que
‘aprova o Plano Nacional de Viação’, de
modo a incluir, na Relação Descritiva das
Rodovias do Sistema Rodoviário Federal,
a rodovia que especifica, sob a designação de BR-439”.
Relatora: Senadora Marluce Pinto
I – Relatório
Submete-se a esta Comissão de Serviços de
Infra-Estrutura, para apreciação, o Projeto de Lei do
Senado nº 18, de 2002, de autoria do Senador Rome ro Jucá. O projeto visa incluir, na Relação Descritiva
das Rodovias do Sistema Rodoviário Federal do Pla no Nacional de Viação (PNV), aprovado pela Lei nº
5.917, de 10 de setembro de 1973, uma nova rodovia,
a BR-439, com extensão de 180km, ligando a BR-174
à localidade de Uiramutã, na fronteira com a Guiana,
no extremo nordeste do Estado de Roraima.
De acordo com seu autor, o projeto irá viabilizar
o escoamento da produção econômica local e repre sentará um acesso à divisa com a Guiana. Esse acesso, destaca, tem a vantagem de melhorar as condi ções de defesa da faixa de fronteira, pelo fortaleci mento do município limítrofe.
Submetido à apreciação desta Comissão, em
caráter terminativo, o projeto não recebeu emendas
no prazo regimental.

Analisada quanto ao mérito, a proposta de inclusão da rodovia na Relação Descritiva das Rodovias
do PNV encontra pleno respaldo no âmbito desta Comissão. O aumento da acessibilidade é um dos itens
mais importantes para o desenvolvimento de uma região como a amazônica, onde as grandes distâncias
e a precariedade das vias de comunicação limitam a
mobilidade da população e comprometem o acesso
dos habitantes aos serviços sociais e econômicos.
Quanto aos aspectos legais, o projeto se apresenta de conformidade com as normas constitucio nais e jurídicas, além de estar vazado em boa técnica legislativa. Outrossim, a estrada em questão se
destina a efetuar ligação de caráter internacional, no
que atende aos critérios exigidos para a inclusão de
rodovias no Plano Nacional de Viação.
III – Voto
Pelas razões expendidas, voto pela aprovação
do Projeto de Lei do Senado nº 18, de 2002.
Sala da Comissão, 18 de junho de 2002.
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OF. Nº 24/02-CI
Brasília, 18 de junho de 2002.
Sr. Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento
Interno do Senado Federal, comunico a V. Exa. que
esta Comissão aprovou o Projeto de Lei do Senado nº
18, de 2002, que “altera a Lei nº 5.917, de 10 de se tembro de 1973 – Plano Nacional de Viação, de modo
a incluir, na Relação Descritiva das Rodovias do Sis tema Rodoviário Federal, a rodovia que especifica,
sob a designação de BR-439”.
Atenciosamente, Lúdio Coelho, Presidente em
exercício.
PARECER Nº 815, DE 2002
Da Comissão de Serviços de
Infra-Estrutura, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 19, de 2002, de autoria do Senador Romero Jucá, que “altera a Lei nº
5.917, de 10 de setembro de 1973, que
‘aprova o Plano Nacional de Viação’, de
modo a incluir, na Relação Descritiva das
Rodovias do Sistema Rodoviário Federal,
a rodovia que especifica, sob a designação de BR-440”.
Relatora: Senadora Marluce Pinto
I – Relatório
O projeto sob exame, de autoria do Senador Romero Jucá, tem por objetivo incluir, na Relação Des critiva das Rodovias do Sistema Rodoviário Federal,
uma nova rodovia, denominada BR-440, no oeste do
Estado de Roraima.
Segundo o autor do projeto, esse trecho rodoviário, com extensão de 150km, torna-se necessário
em razão dos seguintes argumentos: (a) permitirá o
escoamento da produção local, em condições de “segurança e rapidez”; (b) constituirá ligação com a Venezuela com vistas, inclusive, à exportação da produção regional.
Apresentado no último dia 21 de fevereiro e submetido à deliberação terminativa desta Comissão, o
projeto não recebeu emendas no transcurso do prazo
regimental.
II – Análise
A inclusão da rodovia proposta na Relação Descritiva do Plano Nacional de Viação (PNV), embora
não seja suficiente para assegurar sua efetiva implantação, constitui condição legal obrigatória para abri gar futura e legítima reivindicação de recursos orça-
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mentários que permitam a execução da obra. Por força do que dispõe o art. 7º da Lei nº 5.917, de 1973, “os
recursos provenientes do Orçamento Geral da União
(...) não poderão ser empregados em vias (...) que
não constem de programas ou planos oficiais, anuais
ou plurianuais, enquadrados nos respectivos sistemas de viação”.
Quanto ao mérito do projeto, concordamos inte gralmente com seu autor, cujo propósito é o atendi mento da população do interior do Estado de Rorai ma. São milhares de pessoas, hoje dependentes de
medidas de estímulo à produção econômica local e
regional, que terão nessa rodovia merecido e justifi cado alento.
De outra parte, não vislumbro inconstitucionali dade ou injuridicidade na proposição.
III – Voto
À vista do exposto, voto pela aprovação do Pro jeto de Lei do Senado nº 19, de 2002.
Sala da Comissão, 18 de junho de 2002.
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OF. Nº 24/02-CI
Brasília, 18 de junho de 2002
Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo 2º, do artigo 91, do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vos sa Excelência, que esta Comissão aprovou o Projeto
de Lei do Senado nº 19, de 2002, que “altera a Lei nº
5.917, de 10 de setembro de 1973 Plano Nacional de
Viação, de modo a incluir, na Relação Descritiva das
Rodovias do Sistema Rodoviário Federal, a rodovia
que especifica, sob a designação de BR-440.
Atenciosamente, Lúdio Coelho, Presidente, em
exercício.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI Nº 5.917, DE 10 DE SETEMBRO DE 1973
Aprova o Plano Nacional de Viação
e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 7º Os recursos provenientes do Orçamento
Geral da União e de Fundos específicos, destinados
ao Setor Transportes, não poderão ser empregados
em vias, portos e aeródromos que não constem de
programas ou planos, oficiais, anuais ou plurianuais,
enquadrados nos respectivos sistemas de viação, obedecidos os demais dispositivos legais concernentes.
....................................................................................
PARECER Nº 816, DE 2002
Da comissão de Serviços de
Infra-estrutura, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 130, de 2001 , de autoria do senador Mozarildo Cavalcanti, que dispõe
sobre o Adicional Tarifário para Linhas
Aéreas Regionais Suplementadas.
Relator: Senador Leomar Quintanilha
Relatora ad hoc: Senadora Marluce Pinto
I – Relatório
Submete-se à Comissão de Serviços de
Infra-Estrutura, para exame em decisão terminativa, o
Projeto de Lei do Senado nº 130, de 2001, de autoria
do Senador Mozarildo Cavalcanti, “que dispõe sobre
o Adicional Tarifário para Linhas Aéreas Regionais
Suplementadas”.
O projeto visa criar adicional tarifário, com coefi ciente de 1%, incidente sobre o valor da tarifa de to -
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dos os bilhetes vendidos referentes a viagens por li nhas regulares domésticas não suplementadas. Os
recursos arrecadados seriam aplicados, exclusivamente, na suplementação tarifária de linhas aéreas
regionais de passageiros que operam dentro da Amazônia Legal.
Finalmente, o Senador remete para o Departamento de Aviação Civil (DAC) a competência sobre a
fiscalização e a normatização da arrecadação e da
aplicação dos recursos provenientes do adicional tarifário, assim como o estabelecimento das penalidades
cabíveis em caso de descumprimento da norma.
Na presente Comissão, não foram apresentadas emendas ao Projeto no prazo regimental.
II – Análise
O grande argumento utilizado para justificar a
proposição é o papel que as empresas aéreas regionais representam na integração econômica e social
das localidades situadas na Amazônia. De fato, pelas
características da geografia da região – grandes dis tâncias, largas bacias hidrográficas e vegetação densa – muitas comunidades da Amazônia Legal se en contram em situação de completo isolamento, dependendo do transporte aéreo para o atendimento das
necessidades mais essenciais, como os serviços médicos, por exemplo. Longe de ser apenas uma alternativa mais rápida e confortável, o transporte aéreo é,
aqui, freqüentemente, a única opção para os deslocamentos de longa distância.
Entretanto, sendo ainda débil a economia da região, o padrão de renda de seus habitantes é baixo, o
que impede a maioria de arcar com as tarifas das viagens aéreas. Conseqüentemente, torna-se inviável a
oferta de serviços, que atendam minimamente às ne cessidades das comunidades locais, mediante tarifas
que incorporem a totalidade dos custos envolvidos no
transporte.
A oferta dos serviços aéreos não pode, nessas
circunstâncias, se orientar somente segundo as leis
do mercado, visto estar envolvida a prestação de serviços socialmente necessários. Acredita-se, portanto,
que a concessão de subsídios é fundamental para a
manutenção do nível de serviços requerido para o desenvolvimento da região.
Observe-se, ainda, que o adicional tarifário proposto já foi efetivamente criado mediante ato administrativo do Comando da Aeronáutica do Ministério da
Defesa (Portaria nº 101 /GC-5, de 22 de fevereiro de
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2000). A presente proposição tem, assim, o objetivo
de assegurar a continuidade da provisão desses re cursos. Portanto, não criará impactos expressivos so bre os valores tarifários praticados.
Não obstante o mérito da proposição, os termos
em que foi vazada permitiram a ocorrência de impre cisões, as quais devem ser sanadas para propiciar
maior clareza à norma. Trata-se, basicamente, da re ferência às linhas suplementadas e à suplementação
tarifária, nos arts. 1º e 2º, sem a necessária explica ção sobre o significado do termo para os efeitos da
norma. Além disso, o art. 3º cria atribuições para o Departamento de Aviação Civil, o que fere o princípio da
independência entre os Poderes. Finalmente, não há
cláusula de vigência.
III – Voto
Pelas razões expostas, somos de parecer favo rável à aprovação do Projeto de Lei do Senado nº
130, de 2001, como na forma do Substitutivo que
apresentamos.
EMENDA Nº 1-CI (SUBSTITUTIVO)
AO PLS Nº 130, DE 2001
Dispõe sobre adicional tarifário para
a suplementação de linhas aéreas regio nais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica criado adicional tarifário com coefici ente de um por cento sobre o valor da tarifa dos bilhe tes de passagem vendidos referentes às linhas aére as regulares domésticas não suplementadas.
Parágrafo único. Linhas suplementadas, para os
fins do disposto nesta lei, são linhas regionais que li gam duas localidades dentro da Amazônia Legal,
sendo pelo menos uma delas classificada como de
baixo ou médio potencial de tráfego.
Art. 2º O produto da arrecadação do adicional
tarifário será recolhido pelas empresas aéreas e utili zado exclusivamente, na suplementação de linhas
aéreas regionais.
Art. 3º A regulamentação desta lei estabelecerá
condições de fiscalização da arrecadação e da apli cação dos recursos provenientes do adicional tarifá rio, bem como as penalidades cabíveis em caso de
descumprimento do disposto.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala da Comissão, 18 de junho de 2002.
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TEXTO FINAL
Do Projeto de Lei do Senado nº 130, de 2001,
aprovado pela Comissão de Serviços de Infra-Estru tura em reunião do dia 18 de junho de 2001.
Dispõe sobre o Adicional Tarifário
para Linhas Aéreas Regionais Suplementadas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica criado adicional tarifário com coefici ente de um por cento sobre o valor da tarifa dos bilhe tes de passagem vendidos referentes às linhas aére as regulares domésticas não suplementadas.
Parágrafo único. Linhas suplementadas, para
fins do disposto nesta lei, são linhas regionais que li gam duas localidades dentro da Amazônia Legal,
sendo pelo menos uma delas classificada como de
baixo ou médio potencial de tráfego. Pró-morar – ca sas tipo embrião, edificadas em série previamente urbanizadas e vinculadas a Programas Sociais de Habi tação, observando as demais condições exigidas
para a Baixa Renda;
Art. 2º O produto da arrecadação do adicional
tarifário será recolhido pelas empresas aéreas e utili zado exclusivamente, na suplementação de linhas
aéreas regionais.
Art. 3º A regulamentação desta lei estabelecerá
condições de fiscalização da arrecadação e da apli cação dos recursos provenientes do adicional tarifá rio, bem como as penalidades cabíveis em caso de
descumprimento do disposto.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala da Comissão, 18 de junho de 2002. –
Alberto Silva, Presidente – Marluce Pinto, Relator.
OF. Nº 20/02-CI
Brasília, 18 de junho de 2002
Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo 2º, do artigo 91, do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vos sa Excelência, que esta Comissão aprovou em turno
suplementar o Projeto de Lei do Senado nº 130, de
2001, que “Dispõe sobre o Adicional Tarifário para Linhas Aérea Regionais Suplementadas.”
Atenciosamente, Lúdio Coelho, Presidente,
em Exercício.
PARECER Nº 817, DE 2002
Da Comissão de Constituição, Justi ça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da
Câmara nº 10, de 2002 (nº 1.295/99, na
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Casa de origem), que altera a Lei nº
9.503, de 23 de setembro de 1997, para
disciplinar a exploração e a condução de
veículos de aluguel.
Relator: Senador Osmar Dias
I – Relatório
O projeto em pauta, de autoria do Deputado
Adolfo Marinho, tem o objetivo de “estabelecer requisitos relativos à exploração de veículos de aluguel,
equipados com taxímetro, destinados ao transporte
individual ou coletivo de passageiros, bem como relativos à habilitação de condutores desses veículos”.
Para tanto, altera o Código de Trânsito Brasileiro
(CTB) ao acrescer-lhe dispositivos no sentido de de terminar ao “poder competente” que, nos casos de exploração dos serviços de táxis, observe os seguintes
requisitos mínimos:
1. intransferibilidade da autorização ou
permissão;
2. exigência de que a autorização ou
permissão seja “conferida a pessoa física,
para seu uso exclusivo”;
3. limite do número de autorizações,
permissões ou concessões conferidas “a
urna mesma pessoa jurídica” a dez por cento do total licitado;
4. exigência de que a contratação de
condutores por empresas ocorra exclusivamente por meio de “vínculo empregatício”;
5. impedimento de que a idade dos veículos utilizados nesse serviço ultrapasse os
dez anos.
A par dessas determinações, decorrentes de
acréscimo de parágrafo ao art. 107 do CTB, a proposição cria, no art. 143 do Código de Trânsito, uma
nova categoria de habilitação, denominada “F”, para
o condutor de veículo de aluguel, equipado com taxímetro, destinado ao transporte individual ou coletivo de passageiros”, passando ainda a exigir, em ar tigo inovador, que a habilitação nessa nova categoria decorra de aprovação “em curso especializado,
nos termos da normatização do Contran”.
Ampara o projeto o argumento de que, embora
seja marcado pela preocupação com a segurança no
trânsito, o Código de Trânsito Brasileiro ostenta “lacuna inexplicável em relação à formação e qualificação
de condutores de veículos de aluguel”. Alega o autor
que, premidos pela circunstância do desemprego,
muitos motoristas amadores passam a exercer a ativi-
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dade de taxista sem reunir os requisitos mínimos do
ofício, como, por exemplo, o conhecimento das vias e
logradouros urbanos.
Ademais, segundo o autor, também como de corrência da pressão do desemprego, esses motoris tas costumam sofrer exploração por parte dos deten tores das autorizações, permissões ou concessões,
submetendo-se, por força dos contratos celebrados, a
jornadas excessivas e a outras “situações indignas”.
O projeto foi assim formulado como meio para
sanar os problemas apontados. Na Câmara dos De putados, foi sucessivamente examinado pela Comis são de Viação e Transportes, que o aprovou na forma
de substitutivo, e pela Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, que também o acatou, dessa
vez adequando-o à Lei Complementar nº 95, de 26 de
fevereiro de 1998, que dispõe sobre a redação, a alteração e a consolidação das leis.
No Senado Federal, o PLC nº 10, de 2002, foi
distribuído, com exclusividade, a esta CCJ.
II – Análise
Trata-se de iniciativa que incide sobre atividade
de imensa importância social. Segundo dados da
Confederação Nacional do Transporte (CNT), a ope ração dos serviços de táxis no País é realizada por
aproximadamente trezentos mil condutores autôno mos e gera, diretamente, cerca de novecentos mil
postos de trabalho. Não há dúvida, portanto, de que o
ânimo de levar segurança pessoal e profissional aos
operadores e usuários desse sistema de transporte
deve merecer o empenho do Congresso Nacional.
Entretanto, a despeito das pertinentes razões
que o motivam, o projeto em causa parece contraditó rio nos efeitos que enseja. Se, de um lado, decorre de
preocupação com as conseqüências do desemprego,
de outro, ao impor que, no caso de pessoa física, a
condução dos veículos seja exclusividade do detentor
da autorização ou permissão, a iniciativa tenderia a
desempregar centenas de milhares de “auxiliares de
condutores autônomos”, atividade profissional regu larizada nos termos da Lei nº 6.094, de 30 de agosto
de 1974 – norma que, apesar de se encontrar em ple na vigência, seria tacitamente derrogada pela lei pro posta.
Se, de um lado, almeja elevar os padrões de segurança do trânsito, de outro, ao tornar intransferíveis
as autorizações e permissões conferidas, levaria in segurança a centenas de milhares de profissionais,
que, após anos de trabalho, nenhum direito patrimoni al poderia transferir a terceiros ou legar a seus familia res e herdeiros.
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Se, de um lado, parece saneadora ao limitar a
dez por cento do total licitado o número de autorizações, permissões ou concessões conferidas a uma
mesma pessoa jurídica”, de outro, a proposição causa preocupação ao admitir, em decorrência do mes mo dispositivo, que apenas dez empresas, controladas por pessoas físicas não necessariamente distintas, possam deter a totalidade da operação dos serviços de táxi em determinado município.
Não é casual, portanto, a reação contrária que a
proposição vem provocando. Entidades representativas, como a Federação Nacional dos Taxistas e
Transportadores Autônomos de Passageiros e a pró pria Confederação Nacional do Transporte, ao lado
de dezenas de associações, sindicatos e cooperativas, municipais e estaduais, se opõem ao projeto.
Destacam as conseqüências negativas que poderão
advir das impropriedades apontadas e testemunham,
em documentos oficiais, “um clima de convulsão e desespero” que se teria formado entre os profissionais
do setor.
Não fossem suficientes as ambigüidades que,
como se viu, empanam os propósitos do projeto, o
PLC nº 10, de 2002, padece de inconstitucionalidade.
A pretexto de alterar o Código de Trânsito Brasileiro,
os arts. 1º e 2º do projeto invadem a competência municipal – fixada no art. 30, I e V, da Constituição Federal – de legislar sobre “assuntos de interesse local”
bem como “organizar e prestar, direta ou indiretamente, os serviços públicos de interesse local”.
De fato, descabe à União, na legislação do trânsito, estabelecer critérios que alcancem a prestação,
direta ou indireta, de serviço público sob titularidade
municipal. Cumpre ao ente federal fazê-lo, e a rigor já
o fez, em lei que atenda ao mandamento inscrito no
art. 175 da Lei Maior – obrigação satisfeita pela edi ção da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que
“Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da
prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da
Constituição Federal, e dá outras providências”.
Assim, ainda que viesse a ser acolhida em seu
conteúdo, grande par te da iniciativa deveria incidir sobre a Lei nº 8.987, de 1995, e não sobre o Código de
Trânsito Brasileiro, como proposto. Mesmo nesse
caso, caberia escoimar o projeto de minudências que
ultrapassam a competência constitucional da União,
que, sobre a matéria, pode dispor tão-somente sobre
“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; os direitos dos usuários; políti-

340

ANAIS DO SENADO FEDERAL

14490 Terça-feira 2

JULHO 2002

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ca tarifária; e a obrigação de manter serviço adequa do” (art. 175, parágrafo único, da CF).
III – Voto
Ante o exposto, voto pela rejeição do PLC nº 10,
de 2002.
Sala da Comissão, 5 de junho de 2002. – Ber nardo Cabral, Presidente – Osmar Dias, Relator –
Benício Sampaio – José Fogaça – José Eduardo
Dutra – Waldeck Ornélas – Romeu Tuma – Jeffer son Péres – Roberto Requião – Fernando Ribeiro
– Reginaldo Duarte – Francelino Pereira – Antônio
Carlos Júnior.
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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.
....................................................................................
....................................................................................
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.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

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

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

LEI Nº 6.094, DE 30 DE AGOSTO DE 1974

....................................................................................
TÍTULO III
Da Organização do Estado
....................................................................................
CAPÍTULO IV
Dos Municípios
....................................................................................
Art. 30. Compete aos Municípios:
I – legislar sobre assuntos de interesse local;
....................................................................................
V – organizar e prestar, diretamente ou sob regi me de concessão ou permissão, os serviços públicos
de interesse local, incluído o de transporte coletivo,
que tem caráter essencial;
....................................................................................
....................................................................................
TÍTULO VII
Da Ordem Econômica e Financeira
CAPÍTULO I
Dos Princípios Gerais da Atividade Econômica
....................................................................................
Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da
lei, diretamente ou sob regime de concessão ou per missão, 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 espe cial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como

Define, para fins de Previdência Social, a atividade de Auxiliar de Condutor
Autônomo de Veículo Rodoviário, e dá
outras providências.
....................................................................................
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das
leis, conforme determina o parágrafo único do art. 59 da Constituição Federal, e
estabelece normas para a consolidação
dos atos normativos que menciona.
....................................................................................
....................................................................................
PARECER Nº 818, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Lei do Senado nº 110, de 2002,
de autoria do Senador Luiz Otávio, que
acrescenta alínea ao inciso I do artigo 23
da Lei nº 8.977, de 6 de janeiro de 1995,
que dispõe sobre o, Serviço de TV a
Cabo, para incluir canal reservado ao Comando do Exército Brasileiro.
Relator: Senadora Marluce Pinto
I – Relatório
De autoria do eminente Senador Luiz Otávio,
vem a exame desta Comissão, para deliberação em
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caráter terminativo, o Projeto de Lei do Senado nº
110, de 2002, que “acrescenta alínea ao inciso I do
art. 23 da Lei nº 8.977, de 6 de janeiro de 1995, que
dispõe sobre o Serviço de TV a Cabo, para incluir ca nal reservado ao Comando do Exército Brasileiro”.
Transcorrido o prazo regimental, o projeto não
recebeu emendas.
É o relatório.
II – Análise
Como bem retrata o Autor da proposição, Sena dor Luiz Otávio, em sua justificação, o Exército Brasi leiro tem manifestado sua presença nos mais diver sos aspectos do desenvolvimento da sociedade bra sileira, garantindo a soberania e a integridade territo rial e social do nosso País e contribuindo para a con solidação de nossa cidadania.
Em um mundo onde a televisão se tomou o meio
mais rápido e eficaz de transmissão de informações à
vasta população brasileira, assume grande relevância
esta iniciativa de se dotar o Comando de nosso Exército deste poderoso instrumento de divulgação de
suas ações, permitindo-lhe intensificar sua interação
com o público e promover, principalmente junto à nos sa juventude, os valores e princípios morais e cívicos
que constituem os pilares de nossa sociedade.
Além disso, cumpre destacar o apoio que um
canal reservado de televisão aportará ao exercício
das funções constitucionais do Exército Brasileiro, de
defesa da Pátria em caso de necessidade e de per manente garantia da lei e da ordem.
Entretanto, entendemos que as duas outras ar mas das Forças Armadas Brasileiras, Marinha e Ae ronáutica, também se distinguiram, ao longo da história de nosso País, pela prestação de relevantes servi ços à Nação, razão pela qual apresentamos um
Substitutivo ao projeto, dando-lhes, igualmente, aces so ao canal reservado do Serviço de TV a Cabo.
III – Voto
Diante do exposto, louvamos a iniciativa de nosso ilustre colega, Senador Luiz Otávio, e opinamos favoravelmente à aprovação do Projeto de Lei do Sena do nº 110, de 2002, na forma do Substitutivo que
apresentamos, e apelamos aos nobres Senadores a
apoiar nosso voto.
EMENDA Nº 1–CE (SUBSTITUTIVO)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 110, DE 2002
Acrescenta alínea ao inciso I do arti go 23 da Lei nº 8.977, de 6 de, janeiro de
1995, que dispõe sobre o Serviço de TV a
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Cabo, para incluir canal reservado ao Ministério da Defesa.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O inciso I do art. 23 da Lei nº 8.977, de 6
de janeiro de 1995, passa a vigorar acrescido do se guinte dispositivo:
“Art. 23. .................................................
..............................................................
I – .........................................................
..............................................................
h) um canal reservado ao Ministério da
Defesa, para a divulgação das atividades
dos Comandos do Exército, Marinha e Aeronáutica;
....................................................“(NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala da Comissão, 11 de junho de 2002.
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DECLARAÇÃO DE VOTO
Senhor Presidente,
Quero manifestar, desde logo, minha concor dância com a emenda de autoria da ilustre senadora
Marluce Pinto, ao Projeto de Lei do Senado nº 110,
de 2002, do qual S. Exª é relatora, que estende aos
comandos da Marinha e da Aeronáutica o canal re ser vado de TV a Cabo destinada ao Comando do
Exército.
As três armas, com tantos serviços dedicados
ao País, certamente farão melhor uso desse veículo
de comunicação se atuarem em conjunto, embora
cada uma transmitindo a sua mensagem, que é a
mesma: de defesa do território nacional, de manuten ção da soberania do País e de vigilância de nossas
fronteiras terrestres, marítimas e aéreas.
Estou convencido de que, dispondo de um ins trumento de divulgação como um canal reservado de
TV a Cabo, Exército, Marinha e Aeronáutica terão sua
atuação facilitada em todo o território nacional.
Destaco, no entanto, a Amazônia, onde os fatos
geopolíticos conhecidos, sobretudo no extremo nor te
do continente sul-americano, exigem uma vigilância
constante, muitas vezes, como ocorreu recentemen te, com o sacrifício de vida de soldados brasileiros.
Porém é no plano interno que ressalta a impor tância, para as Forças Armadas, de um poderoso veí culo de divulgação como a TV a Cabo.
Volto ao exemplo da Amazônia, esse imenso
território brasileiro tão cobiçado, de extensas frontei ras, cuja ocupação física e econômica é indispensá vel à manutenção da soberania nacional e ao desen volvimento sustentável de sua população.
As ações sociais tradicionalmente desenvolvi das pelas Forças Armadas na Amazônia, em especial
as de saúde preventiva, certamente encontrarão nes se novo veículo de comunicação mais útil e o mais valioso instrumento.
São essas as razões que me levam a apoiar o
parecer da nobre Senadora Marluce Pinto, relativo ao
mérito do PLS nº 110, de 2002.
Muito obrigado, – Francelino Pereira.
I – Tramitação do Projeto
Em reunião da Comissão de Educação realiza da em 4 de junho último, o Senhor Presidente, Sena dor Ricardo Santos, nos termos do art. 132 do Regi mento Interno do Senado Federal, concedeu vista co letiva para reexame. Do Projeto de Lei do Senado nº
110, de 2002, que acrescenta alínea ao inciso I do art.
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23 da Lei nº 8.977, de 6 de janeiro de 1995, para incluir canal reservado ao Comando do Exército Brasileiro.
Relatada pela nobre Senadora Marluce Pinto, a
proposição recebeu parecer favorável pela sua apro vação, nos termos de substitutivo que estende à Marinha e à Aeronáutica as disposições previstas no pre sente projeto de lei. Nos termos propostos pela nova
redação, o canal passa a ser reservado ao Ministério
da Defesa, para divulgação das atividades dos Comandos do Exército, da Marinha e da Aeronáutica.
Não obstante a concordância com a alteração
proposta pela nobre Relatora, considerando a nova
configuração institucional de nossas Forças Armadas, nosso pedido de vista foi motivado pelo entendimento acerca da necessidade da ampliação do escopo do projeto, de modo a assegurar que a divulgação
de suas atividades atingissem maior contingente da
população, via satélite, não ficando restritas aos assinantes de TV a Cabo.
No entanto, impedimentos de ordem técnica e
óbices de natureza legislativa, que serão discutidos
na seção II desta Declaração de Voto, nos convenceram da impossibilidade do aperfeiçoamento pretendido no texto do projeto em exame. Neste sentido, a
presente manifestação reveste-se de significado dis tinto daquele comumente atribuído a essa espécie legislativa. Não apresentaremos voto contrário ao posicionamento da Relatoria, mas nosso apoio à aprovação da iniciativa com as ressalvas fundadas nas razões a seguir expostas.
II – Considerações sobre a Matéria
O advento da TV por assinatura em nosso País
significou o surgimento de instrumentos fundamentais de democratização da comunicação por permitirem
a proliferação quase infinita da oferta de canais de rádio e de televisão. O desenvolvimento de novas mo dalidades de transmissão e distribuição de imagens e
sons superou a noção da limitação do espectro eletromagnético que reservou os poucos canais disponíveis basicamente a grandes grupos econômicos ou
concessionários aliados politicamente com o poder
concedente.
Após quase cinco décadas de funcionamento, a
televisão brasileira chegou aos anos 90 tendo de rever os conceitos e códigos utilizados em seu processo comunicativo. As novas tecnologias desenvolvidas, a par de significarem importantes inovações de
caráter técnico, abriram espaço para novas aplicações do produto audiovisual que passaram a exigir do
veículo uma adequação a essa nova ordem. O conceito do broadcasting – transmissão abrangente da in-
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formação a um público genérico e indefinido, teve de
incorporar a concepção do narrowcasting, da difu são de mensagens específicas para públicos determi nados e afins.
Progressivamente, o telespectador foi se trans formando de agente passivo da comunicação televisi va em público qualificado, exigente e interativo. Ciente
de sua possibilidade de escolha, ensejada pela diver sificação das fontes de informação surgidas com o
desenvolvimento de novas tecnologias, tornou-se su jeito, e não mero objeto do processo de comunicação.
Pouco a pouco, vê superada a via de mão única que
caracterizava suas relações com o modelo convenci onal de televisão.
Nesse contexto, a Lei nº 8.977, de 6 de janeiro
de 1995, que normatizou o serviço de TV a Cabo, in corporou princípios inovadores com vistas ao aumen to da variedade de programação, da diversidade de
informação e de possibilidade de acesso aos meios
de comunicação. Entre eles, destaca-se o estabeleci do no art. 23 do diploma legal, que introduz o conceito
dos chamados “canais de acesso público”. O disposi tivo determina que as operadoras devem tornar dis poníveis, nas suas respectivas áreas de serviço, seis
canais para serem utilizados gratuitamente para vei culação dos trabalhos do Senado Federal, da Câmara
dos Deputados, das Assembléias Legislativas e das
Câmaras de Vereadores, de universidades, além de
entidades educativo-culturais e comunitárias, sem
fins lucrativos, localizadas no município da área de
serviço.
Essa iniciativa vem possibilitando, inegavelmen te, a abertura do leque de opções de programação
possibilitada pela entrada no mercado de novos pro dutores de mensagens, e, por isso mesmo, tende a
deslocar o eixo do controle dos canais de televisão no
País. Os expressivos índices de audiência registrados
pela TV Senado e pela TV Câmara, com a cobertura
dos trabalhos legislativos diários, documentários e
debates sobre temas de relevância nacional, atestam
a sabedoria do legislador ao conceber essa revolucio nária experiência social com vistas à democratização
da comunicação em nosso País.
Com efeito, a transmissão dos trabalhos das
duas Casas, via TV Câmara e TV Senado, vem permi tindo o acompanhamento das atividades legislativas
pela população, proporcionando um contato mais di reto dos eleitores com seus representantes no Con gresso Nacional, e estimulando a consciência do ci dadão sobre a ação pública. Assegura, dessa manei ra, que a população brasileira possa conhecer e jul -
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gar, a partir de dados objetivos, o papel do Poder Legislativo na construção da sociedade brasileira.
Pelas mesmas razões, a destinação de um ca nal para divulgação das atividades do Ministério da
Defesa parece-nos extremamente oportuna e desejável. A informação ao público sobre nossas Forças
Armadas eleva a confiança em seus procedimentos e
em sua finalidade. Atualmente organizados de forma
harmônica, trabalhando de maneira integrada, Exér cito, Marinha e Aeronáutica, vêm congregando esforços no sentido de garantir nossa soberania, a preservação da integridade territorial, do patrimônio e dos
interesses nacionais.
Não há como negar, no entanto, o desconhecimento quase generalizado da população acerca do
papel e das funções do Ministério da Defesa e das razões que justificam a manutenção dos efetivos das
três Forças em um País com índole pacífica e sem
ameaças aparentes e iminentes de conflitos armados. Convém, portanto, fazer menção a algumas atribuições do órgão, contidas nas linhas programáticas
da política de defesa nacional estabelecidas pela Presidência da República:
– participar de operações de manutenção de paz de acordo com interesses, nacionais, e contribuir efetiva e ativamente para
o fortalecimento, a expansão e a solidificação da integração nacional;
– atuar para a manutenção de um clima
de paz e de cooperação ao longo das fronteiras nacionais e para a solidariedade na América Latina e na região do Atlântico Sul;
– intensificar o intercâmbio com as
Forças Armadas das nações amigas, manter a participação das Forças Armadas em
ações subsidiárias que visem à integração
nacional e à defesa civil no desenvolvimento
socioeconômico do País, em harmonia com
sua destinação constitucional insubstituível;
– proteger a Amazônia brasileira, com
o apoio de toda a sociedade e com a valorização da presença militar;
– aprimorar o sistema de vigilância,
controle e defesa das fronteiras, das águas
jurisdicionais da plataforma continental e do
espaço aéreo brasileiros, bem como dos tráfegos marítimo e aéreo.
Pelo relevante papel desempenhado pelas Forças Armadas em nosso País, fica evidente a necessidade de prover o Ministério da Defesa com canal
de comunicação que possibilite um melhor desem-
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penho de suas atividades, especialmente em vista
de suas atribuições relativas à vigilância de nossa
faixa de fronteira, de proteção da Amazônia, de con trole do espaço aéreo brasileiro, de interesse estra tégico para a Nação.
No entanto, é importante ressaltar que as dispo sições contidas no presente projeto de lei referem-se
a canal de televisão via cabo, disponível apenas para
assinantes de prestadoras de serviço de televisão por
assinatura que utilizam essa modalidade de transmis são de sinais. O canal reservado para o Ministério da
Defesa nos termos da proposição sob análise, não
pode ser acessado por telespectadores de canais de
televisão aberta, por exemplo.
Essa exatamente a razão que motivou nosso
pedido de vista: a percepção acerca da importância
de se dotar nossas Forças Armadas de canal de co municação e a preocupação com o contingente do
público a ser atingido pelo seu sinal. Nesse sentido,
procedemos a estudos visando determinar que o ca nal reservado ao Ministério da Defesa fosse retrans mitido também via satélite.
No entanto, constatamos que os serviços de
transmissão de televisão via satélite por assinatura,
seja na modalidade MMDS (Distribuição de Sinais
Multiponto Multicanal-por microondas), DTH (Distri buição de Sinais de Televisão e de Áudio por Assina tura via Satélite), ou os que utilizam a tecnologia de
antenas parabólicas para recepção, não estariam
obrigadas a retransmitir o canal, já que não estão
submetidas aos ditames da Lei nº 8.799, de 1995. Por
suas características de serviços especiais de teleco municações, estão normatizados por decreto (Decre tos nº 2.195, de 8 de abril de 1997, nº 2.196, de 8 de
abril de 1997, e nº 95.744, de 23 de fevereiro de 1988)
o que impede alteração mediante projeto de iniciativa
do Poder Legislativo.
III – Conclusão
Pelas razões expostas, manifestamos nosso
apoio ao Projeto de Lei do Senado nº 110, de 2002,
na forma do substitutivo apresentado pela Senadora
Marluce Pinto.
Sala da Comissão, 18 de junho de 2002. – Emi lia Fernandes.
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 110 (SUBSTITUTIVO), DE 2002
Acrescenta alínea ao inciso I do arti go 23 da Lei nº 8.977, de 6 de janeiro de
1995, que dispõe sobre o Serviço de TV a
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Cabo, para incluir canal reservado ao Comando do Exército Brasileiro.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O inciso I do art. 23 da Lei nº 8.977, de 6
de janeiro de 1995, passa a vigorar acrescido do se guinte dispositivo:
“Art. 23. .................................................
..............................................................
I – .........................................................
..............................................................
h) um canal reservado ao Ministério da
Defesa, para a divulgação das atividades
dos Comandos do Exército, Marinha e Aeronáutica;
.................................................... “(NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala da Comissão, – Ricardo Santos, Presidente – Marluce Pinto, Relator.
OF. Nº CE/39/2002
Brasília, 11 de junho de 2002
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão aprovou, em reunião realizada no dia de hoje,
substitutivo de autoria de Sua Excelência a Senhora
Senadora Marluce Pinto, ao Projeto de Lei do Senado
nº 110, de 2002, de Sua Excelência o Senhor Senador Luiz Otávio que, “Acrescenta alínea ao inciso I do
artigo 23 da Lei nº 8.977, de 6 de janeiro de 1995, que
dispõe sobre o Serviço de TV a Cabo, para incluir canal reservado ao Comando do Exército Brasileiro”.
A matéria será incluída em pauta da próxima reunião, para apreciação em turno suplementar, nos
termos do disposto no art. 282, combinado com o art.
92 do Regimento Interno do Senado Federal.
Atenciosamente, – Ricardo Santos, Presidente
da Comissão de Educação.
OF. Nº CE/43/2002
Brasília, 18 de junho de 2002
Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo 2º do artigo 91 do Regimento interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão aprovou, em turno
suplementar, na reunião realizada no dia de hoje, o
substitutivo de autoria de Sua Excelência a Senhora
Senadora Marluce Pinto ao Projeto de Lei do Senado
n.º 110, de 2002, de Sua Excelência o Senhor Senador Luiz Otávio, que “Acrescenta alínea ao inciso I do
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artigo 23 da Lei nº 8.977, de 6 de janeiro de 1995, que
dispõe sobre o Serviço de TV a Cabo, para incluir ca nal reservado ao Comando do Exército Brasileiro”.
Atenciosamente, – Ricardo Santos, Presidente
da Comissão de Educação
PARECER Nº 819, DE 2002
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 219, de 2001.
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 219, de 2001,
que anula a concessão da Ordem do Cruzeiro do Sul
ao Sr. Alberto Fujimori pelo Governo brasileiro.
Sala de Reuniões da Comissão, 1º de julho de
2002. – Ramez Tebet – Ronaldo Cunha Lima.
ANEXO AO PARECER Nº 819, DE 2002
Anula a concessão da Ordem do
Cruzeiro do Sul ao Sr. Alberto Fujimori
pelo Governo brasileiro.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É anulada a concessão, feita pelo Gover no brasileiro, da Ordem do Cruzeiro do Sul ao Sr.
Alberto Fujimori, ex-Presidente da República do Peru.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
PARECER Nº 820, DE 2002
Da Comissão de Constituição, Justi ça e Cidadania, do Senador Osmar Dias,
sobre o Requerimento nº 114, de 2002,
que requer voto de aplauso à Radio Clu be Paranaense B2 pelo transcurso de seu
78º aniversário.
Relator: Senador Francelino Pereira
I – Relatório
Nos termos do art. 222, § 1º, do Regimento
Interno do Senado Federal, vem a exame desta Co missão de Constituição, Justiça e Cidadania o Reque rimento nº 114, de 2002, que requer voto de aplauso à
Rádio Clube Paranaense B2, pelo transcurso do seu
78º aniversário.
II – Análise
A consignação nos Anais desta Casa da home nagem proposta nos parece justa e pertinente.
Como bem relata o autor da proposição, o nobre
Senador Osmar Dias, em sua justificação, a atuação
da Rádio Clube Paranaense B2 tem se caracterizado
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pela prestação de inestimáveis serviços à comunidade, no transcurso de seus 78 anos de existência, que
completará no dia 27 de junho do corrente ano.
Essas virtudes tornam-se ainda mais relevantes
quando se considera que a emissora é a mais antiga
do Estado do Paraná e a terceira do País.
III – Voto
À vista do exposto, e atendidos os pressupostos
de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, somos de parecer favorável à aprovação do Requerimento nº 114, de 2002.
Sala da Comissão, 25 de junho de 2002. – Bernardo Cabral – Presidente – Francelino Pereira –
Relator – Ricardo Santos – Pedro Simon – Osmar
Dias – Moreira Mendes – Luiz Otávio – Fernando
Ribeiro – Antônio Carlos Júnior – Romero Jucá –
Eduardo Suplicy – Romeu Tuma.
PARECER Nº 821, DE 2002
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Emenda nº 1, de
Plenário, apresentada ao Projeto de Lei
da Câmara nº 36, de 2002 (nº 4.908/ 2001,
na origem), de iniciativa do Presidente da
República, que altera a Lei nº 9.140, de 4
de dezembro de 1995, que reconhece
como mortas pessoas desaparecidas em
razão de participação, ou de acusação de
participação, em atividades políticas, no
período de 2 de setembro de 1961 a 15 de
agosto de 1979, e dá outras providências.
Relator: Senador Osmar Dias
I – Relatório
O projeto de lei em epígrafe foi aprovado nesta
Comissão, na reunião ordinária do dia 5 de junho de
2002. Emenda apresentada em Plenário, pelo Senador Iris Rezende, altera a redação da alínea b do art.
4º, para acrescentar, ao final do dispositivo, a expressão “ou em locais sob a tutela ou responsabilidade do
Estado”.
II – Análise da Emenda
O autor pretende, com a emenda, ampliar os benefícios da Lei nº 9.140, de 4 de dezembro de 1995,
ao acrescentar, ao rol dos lugares previstos na alínea
b do art. 4º, “locais sob a tutela ou responsabilidade
do Estado”, com o objetivo de reparar “as famílias das
vítimas fatais, mortas no exercício do seu direito cons-
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titucional de protestar em praças públicas contra um
regime ditatorial.”
Tal ampliação afigura-se desnecessária, a nos so ver, pois foge ao objetivo do projeto, de prorrogar
os prazos definidos na Lei nº 9.140, de 1995, que não
abrangeram todo o período de vigência dos dispositi vos de exceção do regime militar, e de reabrir o prazo
para que as famílias das vítimas comprovem a legitimidade da pretensão e a requeiram.
Não se tratou, em nenhuma fase da tramitação
do projeto, de redefinir os locais de abrangência das
ações de responsabilidade do Estado, por se encon trarem eles suficientemente delimitados às depen dências policiais ou assemelhadas, conforme deter mina a redação do art. 4º, b. O acréscimo proposto
pela emenda demandaria um esforço de definição,
para cada caso, dos locais considerados sob tutela ou
responsabilidade do Estado, o que dificultaria o seu
enquadramento no âmbito da nova lei e, conseqüen temente, retardaria a sua aplicação.
III – Voto
À vista do exposto, o voto é pela rejeição da
Emenda nº 1, de Plenário, ao Projeto de Lei da Câma ra nº 36, de 2002.
Sala da Comissão, 25 de junho de 2002. – Ber nardo Cabral – Presidente, Osmar Dias – Relator,
Ricardo Santos – Pedro Simon – Romeu Tuma –
Moreira Mendes – Luiz Otávio – Benício Sampaio
– Antonio Carlos Junior – Romero Jucá – Eduar do Suplicy – Francelino Pereira – Fernando Ribei ro – Jefferson Peres.
PARECER Nº 822, DE 2002
Da Comissão De Constituição, Justi ça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 45, de 2001, de autoria da Se nadora Marina Silva, que concede anistia
post mortem a João Cândido Felisberto,
líder da chamada Revolta da Chibata e
aos demais participantes.
Relator: Senador Antonio Carlos Júnior
I – Relatório
Sob exame desta Comissão, para apreciação
em decisão terminativa (RI/SF, art. 91, 1), o projeto de
lei referenciado à epígrafe, de autoria da ilustre Sena dora Marina Silva, que “concede anistia post mortem
a João Cândido Felisberto, líder da chamada Revolta
da Chibata e aos demais participantes”.
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Vazado, essencialmente, em um único ar tigo, já
que contempla, no art. 2º, a usual cláusula de vigência, assim estabelece o projeto, in verbis:
“Art. 1º É concedida anistia post mortem a João Cândido Felisberto e aos demais participantes da chamada Revolta da Chibata.
Parágrafo único. A anistia de que trata
o caput produzirá todos os seus efeitos, in clusive em relação às promoções a que te riam direito os anistiados se estivessem(sic) permanecido em serviço ativo,
bem como em relação ao benefício da pensão por morte.”
Justificando a proposição, consigna a ilustre
autora, inicialmente, que o seu objetivo é “reparar in justiça em relação ao marinheiro João Cândido Felisberto, líder, e aos demais participantes da chamada “Revolta da Chibata”, episódio ocorrido em 1910
e que teve como conseqüência a abolição do castigo físico na Marinha do Brasil”.
Em seguida, após breve referência a depoimento segundo o qual as costas de um marinheiro examinado “assemelhavam-se a uma tainha lanhada para
ser salgada”, assinala que, depois de três dias de tensão, em que “os revoltosos ameaçavam bombardear
a Cidade do Rio de Janeiro e os navios que não se rebelassem” e o Governo, por sua vez, “ameaçava bombardear os revoltosos caso não se rendessem”, o
Congresso Nacional rapidamente aprovou projeto de
lei de anistia, da lavra do então Senador Rui Barbosa.
Prosseguindo, relata que, “não obstante a anistia aprovada pelo Congresso Nacional que garantiu o
fim da situação de grave tensão e o fim da Revolta, os
seus participantes foram excluídos da Marinha, mui tos presos em condições desumanas e mesmo mortos, sob o pretexto do levante do Batalhão Naval ocorrido no começo de dezembro de 1910. O mais irônico
é que muitos dos revoltosos da Rebelião da Chibata,
inclusive João Cândido, foram leais ao Governo por
ocasião do levante, tendo sido absolvidos pelo Con selho de Guerra da Marinha em novembro de 1912,
não obstante tenham sido desligados da Armada.
João Cândido, não obstante ser exímio navegador
(elogiado pelas manobras que comandou no Encou raçado Minas Gerais – principal navio da Armada),
com a saúde abalada pelas condições carcerárias
que enfrentou e homem de poucas letras, passou a
vender peixes e fazer pequenos biscates até sua morte em 1969, aos oitenta e nove anos, no ostracismo”.
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Logo adiante, enfatiza ser do seu entendimento
“que é chegada a hora de o Congresso Nacional recu perar a anistia que aprovou para os homens que se
revoltaram e puseram fim aos castigos corporais na
Marinha de Guerra, anistia que foi desrespeitada à
época. Um Estado que pretende consolidar e apro fundar a democracia deve resgatar a memória dos
que lutaram por um País digno e civilizado”.
E, concluindo, transcreve vários trechos da justi ficação do então Senador Rui Barbosa para o projeto
de anistia, dentre os quais parece-nos suficiente re produzir o seguinte, ipsis litteris:
Esses homens aventuraram-se a mei os bárbaros, na ameaça que nos fazem de
bombardear a grande capital brasileira. Mas
a isso foram levados pelas conseqüências irresistíveis da situação em que se tinham co locado, pelos desvios a que se tinham arrastado, na reivindicação de algumas pretensões, nas quais não se poderá deixar de reconhecer o caráter de um verdadeiro direito.
As reclamações capitais existentes na
base desse movimento correspondem a ne cessidades irrecusáveis.
Aberto o prazo regimental, não foram ofereci das emendas ao projeto sob análise.
É o relatório.
II – Voto
Nos termos regimentais, cabe a esta Comissão
não apenas examinar o atendimento dos requisitos
preliminares de constitucionalidade, juridicidade e re gimentalidade, como também pronunciar-se sobre o
mérito da iniciativa.
Quanto aos apontados requisitos de constitucio nalidade e juridicidade, nada vemos a objetar, por quanto, a teor do art. 48, VIII, da Lei Fundamental,
cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presi dente da República, dispor sobre “concessão de anistia”. Desse modo, a iniciativa não somente tem claro
amparo constitucional, como procura utilizar-se da
espécie normativa adequada, no caso, lei formal.
Com respeito ao último dos requisitos mencio nados, ressalta evidente a sua estrita conformidade
aos trâmites regimentais pertinentes.
Relativamente ao mérito, tampouco vislumbra mos quaisquer reparos.
Com efeito, segundo ressalta de toda a justifica ção da iniciativa, já é mais do que tempo de resga -
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tar-se a anistia aprovada pelo Congresso Nacional
em 25 de novembro de 1910, afinal desrespeitada pelas autoridades militares da época, numa atitude de
certo modo compreensível – embora não justificável –
dada a intranqüilidade reinante àquele tempo, em que
o Brasil continuava lutando para consolidar o seu ainda incipiente sistema republicano.
Regis tre-se, por oportuno, que a me dida, a par
de sua intrínseca jus tiça, não acarretará ônus con sideráveis ao Tesouro Na cional, haja vista que,
como referido na justificação, o próprio líder da cha mada Revolta da Chibata faleceu há mais de vinte
anos, contando já oi tenta e nove anos de idade.
Assim, razoável nos parece presumir que apenas
alguns poucos eventuais herdeiros poderão vir a reivindicar o direito à pensão correspondente, a qual
não alcançará período remoto, já que sujeita à prescrição qüinqüenal que fatalmente atinge os créditos
contra a União.
Igualmente irretocável, de seu turno, nos parece
a formulação por meio da qual se assegura o direito a
todas as promoções a que fariam jus os anistiados,
como se em atividade tivessem permanecido até o final de suas respectivas carreiras. Afinal, de outro
modo não haverá efetiva anistia, nem reparar-se-á integralmente a injustiça cometida. Apenas entendemos essencial, quanto a esse ponto, uma pequena
correção no texto proposto, de modo a corretamente
traduzir-se, para o vernáculo, a expressão “se estivessem permanecido em serviço ativo”, inserida no parágrafo único do art. 1º.
Diante do acima exposto, o nosso voto é pela
aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 45, de
2001, com a seguinte emenda:
Emenda 1-CCJ
Substitua-se, no texto do parágrafo único do art.
1º do projeto, a expressão “se estivessem permanecido em serviço ativo” por “se tivessem permanecido
em serviço ativo”.
Sala da Comissão, 19 de junho de 2002. –
Bernardo Cabral, Presidente – Antonio Carlos Júnior, Relator – Sebastião Rocha – Maria do Carmo
Alves – Benício Sampaio – Roberto Freire – Wal deck Ornelas – Roberto Requião – Pedro Simon
– Ricardo Santos – Amir Lando – Gerson Camata
– Maguito Vilela – Luiz Otávio – Osmar Dias –
José Eduardo Dutra.
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TEXTO FINAL

I – Relatório

Do Projeto de Lei do Senado nº 45, de 2001, na
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania que

Vem a esta Comissão de Educação, para exame
em caráter terminativo, o Projeto de Lei do Senado nº
214, de 2001, de autoria do Senador Mozarildo Ca valcanti. A proposição visa a alterar a denominação
do atual Aeroporto de Boa Vista, no Estado de Ro raima, para Aeroporto Inter nacional Atlas Brasil
Cantanhede.

“Concede anistia post mortem a
João Cândido Felisberto, líder da chamada Revolta da Chibata e aos demais participantes “.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É concedida anistia post mortem a João
Cândido Felisberto e aos demais participantes da
chamada Revolta da Chibata.
Parágrafo único. A anistia de que trata o caput
produzirá todos os seus efeitos, inclusive em relação
às promoções a que teriam direito os anistiados se tivessem permanecido em serviço ativo, bem como em
relação ao benefício da pensão por morte.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala da Comissão, 19 de junho de 2002. – Ber nardo Cabral, Presidente.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a
sanção do Presidente da República, não exigida esta
para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre
todas as matérias de competência da União, especi almente sobre:
....................................................................................
VIII – concessão de anistia;
....................................................................................
PARECER Nº 823, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Lei do Senado nº 214, de 2001,
de autoria do Senador Mozarildo Cavalcanti, que altera o nome do Aeroporto
Internacional de Boa Vista.
Relator: Senador Leomar Quintanilha
Relator ad hoc: Senador Freitas Neto

Ao justificar a iniciativa, o autor, aponta para a
importância dos pioneiros, como Atlas Brasil Cantanhede, no desenvolvimento do Estado de Roraima.
Lembra que até os anos sessenta o antigo “Território
Federal do Rio Branco, depois Território Federal de
Roraima, encontrava-se isolado do restante do País,
pela inexistência de ligação rodoviária, e dependente
do regime dos rios que cortam seu território”. Nessa
época, Atlas Brasil Cantanhede, agrônomo e aviador
civil, “abriu áreas de pouso com as próprias mãos e
com ajuda de moradores” de comunidades locais,
para que pudesse descer com seus aviões. Dessa forma, teria contribuído enormemente para a circulação
de riquezas regionais e para que a população tivesse
melhores condições para se deslocar em busca de
tratamento de saúde na Capital.
Destaca, ainda, o autor do projeto, que o atual
Aeroporto Internacional de Boa Vista teria na sua
construção “a, semente do trabalho de Atlas Brasil
Cantanhede, uma vez que foi erguido sobre antigo
hangar desse pioneiro piloto”.
À Comissão de Educação compete examinar a,
proposição quanto à constitucionalidade, juridicidade,
regimentalidade e técnica legislativa, além de pronunciar-se sobre o mérito da iniciativa.
A proposição não recebeu emendas no prazo
regimental.
II – Análise
O projeto em exame encontra respaldo no art.
22, XI, da Constituição Federal, que inclui o transpor te na reserva de competência legislativa da União.
Assim, cabe ao Congresso Nacional (art. 48, caput),
bem como a qualquer de seus membros (art. 6l, caput), a iniciativa para a proposição de leis sobre tais
matérias.
A proposição atende plenamente ao aspecto de
juridicidade, ao respeitar as normas que disciplinam a
designação de aeroportos, basicamente a Lei nº
1.909, de 21 de junho de 1953. Essa Lei estabelece,
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em seu art. 1º que os aeroportos brasileiros terão em
geral a denominação das próprias cidades, vilas ou
povoados em que se encontrem (...), embora admita
que poderá um aeroporto ou um aeródromo ter a de signação de um nome de brasileiro que tenha prestado relevante serviço à causa da Aviação, ou de um
fato histórico nacional.
A proposição, além disso, está elaborada de
conformidade com a boa técnica legislativa e observa
os termos da Lei Complementar nº 95, de 1998, alterada pela Lei Complementar nº 107, de 2001.
No que tange ao mérito, acreditamos que a biografia de Atlas Brasil Cantanhede o credencia plena mente para a homenagem que se lhe quer prestar.
Especialmente, porque foi mediante sua dedicação
à causa da aviação –, a qual propiciou a própria
construção do aeroporto de Boa Vista –, que ele ofe receu sua maior contribuição para o desenvolvimen to da região.
Atribuir nova denominação ao aeroporto, en tretanto, exigiria alterações nas cartas aeronáuti cas, mapas e registros, en tre outros transtornos, o
que poderia sig nificar riscos à segurança da nave gação aé rea e dispêndios desnecessários para a
administração pública. Para evitar tais inconvenien tes, sugere-se que seja mantida a denominação
atual, que identifica a localidade onde se encontra o
aeroporto, jus tapondo-se a ela o nome do homena geado.
III – Voto
Em face do exposto, votamos pela aprovação do
PLC nº 214, de 2001, nos termos da emenda que
apresentamos.
EMENDA Nº 1-CE
Dê-se ao art. 1º do Projeto de Lei do Senado nº
214, de 2001, a seguinte redação:
Art. 1º Fica denominado Aeroporto
Internacional de Boa Vista-Atlas Brasil Can tanhede o Aeroporto Internacional de Boa
Vista, no Estado de Roraima.
Sala da Comissão, 18 de junho de 2002. – Ri cardo Santos, Presidente – Leomar Quitanilha, Relator. – Freitas Neto, Relator ad hoc.
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Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
....................................................................................
XI – trânsito e transporte;
....................................................................................
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.
....................................................................................
LEI Nº 1.909, DE 21 DE JULHO DE 1953
Dispõe sobre a denominação dos
aeroportos e aeródromos nacionais

TEXTO FINAL
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 214, DE 2001
Altera o nome do Aeroporto Interna cional de Boa Vista.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica denominado Aeroporto internacional
de Boa Vista Atlas Brasil Cantanhede o Aeroporto
Internacional de Boa Vista, no Estado de Roraima.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala da Comissão, – Ricardo Santos, Presi dente – Freitas Neto, Relator.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................

O Congresso Nacional decreta e eu promulgo,
nos termos do artigo 70, § 4º, da Constituição Federal, a seguinte Lei:
Art. 1º Os aeroportos brasileiros terão em geral
a denominação das próprias cidades, vilas ou povoados em que se encontrem, declarando-se a posição
Norte, Sul, Leste ou Oeste, quando houver mais de
um na localidade.
§ 1º Sempre mediante lei especial para cada
caso poderá um aeroporto ou um aeródromo ter a designação de um nome de brasileiro que tenha prestado relevante serviço à causa da Aviação, ou de um
fato histórico nacional.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das
leis, conforme determina o parágrafo único do art. 59 da Constituição Federal, e
estabelece normas para a consolidação
dos atos normativos que menciona.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 107,
DE 26 DE ABRIL DE 2001
Mensagem de veto nº 393
Altera a Lei Complementar nº 95, de
26 de fevereiro de 1998.
....................................................................................
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PARECER Nº 824, DE 2002
Da Comissão de Constituição, Justi ça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei nº
51, de 2002, de autoria do Senador Ma guito Vilela, que “altera a Lei nº 1.521, de
26 de dezembro de 1951, para tipificar
como crime a exploração de concursos
de sorteios de números ou outros símbo los, para a obtenção de prêmios em dinheiro ou bens de qualquer natureza, au toriza a exploração indireta do serviço de
loteria mediante procedimento licitatório
e revoga os arts. 50 a 58 do Decreto-Lei
nº 3.688, de 3 de outubro de 1941”.
Relator: Senador Luiz Otávio
I – Relatório
O Projeto de Lei do Senado nº 51, de 2002, ora
sob exame, pretende considerar crime contra a econo mia popular a exploração ou realização ilícita de con curso de sorteio de números ou quaisquer outros sím bolos, por meio manual ou eletrônico, destinado à ob tenção de prêmios em dinheiro ou bens de qualquer
natureza, ou a prática de ato relativo à sua realização
ou exploração. É o que determina o inciso I do art. 31
que se propõe acrescer à Lei nº 1.521, de 1951, que
determina os crimes contra a economia popular.
Conforme o texto do inciso II que se propõe ao
mesmo artigo, constitui crime explorar ou introduzir
em território nacional loteria estrangeira; ou explorar
em outro estado ou no Distrito Federal loteria autori zada para uma determinada unidade federativa, exceto quando houver aquiescência de ambas. A pena
cominada para ambos os delitos é de dois a seis anos
de detenção e multa.
O projeto con templa, igualmente, o acréscimo
do art. 31-B à mesma lei, para determinar que “a au torização do serviço de loteria somente po derá ser
realizada diretamente pela União, pelos estados e
pelo Distrito Federal, ou indiretamente, me diante li citação”.
A cláusula revocatória da proposição, inscrita
em seu art. 3º, determina a exclusão do mundo jurídi co dos arts. 50 a 58 do Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de
outubro de 1941.
Na justificação, o autor do projeto destaca a im portância que tem, no Brasil de hoje, o combate ao
crime organizado e, ao lado disso, comenta a articula ção entre o crime organizado e o jogo clandestino. E
argumenta: “Hoje, no Brasil, como não há legislação
específica que regulamente os jogos, o crime organi -
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zado tomou conta dessa área, contribuindo para o aumento da criminalidade”.
Após menciona o sentimento de impunidade
das pessoas que lidam com essa atividade, a certeza
do enriquecimento fácil e a proximidade com o poder
político, possibilitando um verdadeiro poder paralelo,
concorrente com o Estado constitucional.
Por tais razões, assinala o autor do projeto, “não
é mera coincidência que não se tenha desenvolvido a
repressão administrativo-policial a todo esse universo
de ilicitudes e que, por outro, não tenha havido con sistência e seriedade em qualquer alardeada vontade
política de atuar nesses moldes”. E atribui essa situação ao comprometimento e contaminação do aparelho da administração pública, notadamente a polícia,
assim como “nos quadros políticos que abastecem os
corredores do poder de nosso País”.
O eminente autor do projeto critica a postura do
Governo, que considera ser de descaso com a situação do jogo. Uma medida provisória atribuía à Caixa
Econômica Federal a administração dos bingos, até a
data de 30 de dezembro de 2001. O prazo exauriu-se
e o Governo não editou nenhuma outra medida provisória, “deixando à mercê dos clandestinos tamanha
fonte de renda”.
Considera o Senador Maguito Vilela que é ne cessário tipificar como crime essa atividade e cominar-lhe penas duras, com o enquadramento do infrator nos crimes contra a economia popular, sonegação
fiscal e formação de quadrilha.
A matéria é hoje disciplinada pela Lei de Contravenções Penais, em seus artigos 50 a 58. Para o Se nador Maguito Vilela, uma atividade intrinsecamente
associada a crimes como lavagem de dinheiro e estelionato não pode ser considerada mera contravenção,
sob pena de o legislador acabar por estimular não
apenas a contravenção, mas delitos de maior potencial ofensivo.
Outro aspecto a considerar é o fiscal: a sociedade brasileira, nas condições atuais, perde volume
considerável de recursos, que poderiam ser aplicados em atividades de importância social e contribuir
para o saneamento financeiro do Estado. A atividade
do chamado jogo do bicho, ilegal, torna-se imune à
ação do Fisco. A sociedade é onerada duplamente:
de um lado, pelas atividades ilícitas que se vinculam à
contravenção, que ela financia; de outro, pela situação objetiva de isenção fiscal, que debilita a condição
do Estado. O autor da proposição fornece diversas informações a respeito.
Por fim, conclui o autor: “São evidentes as rela ções entre o jogo de azar e o crime organizado. O efeito corruptor do jogo estende-se sobre toda a socieda-
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de e, até mesmo, sobre o sistema policial que deveria
coibi-lo. Por isso, entendemos que deveríamos dar
um tratamento mais enérgico a essa atividade delitu osa, transformando em crime aquilo que hoje é tratado simplesmente como uma infração menor”.
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gaça; Ari Stadler; Antonio Carlos Junior; Roberto
Freire; Osmar Dias; Romeu Tuma; Maguito Vilela
(autor); Iris Rezende.

II – Análise
A proposição sob análise contempla dois aspec tos fundamentais, que são a conversão da prática de
jogo de azar de contravenção em crime, cominan do-lhe a pena de dois a seis anos de detenção, e multa, e a possibilidade de que, mediante licitação, pos sam os chefes do Poder Executivo autorizar a realiza ção indireta do serviço lotérico.
Em outras palavras, define-se, com maior clare za, a condição do cidadão que vier a explorar ativida de de jogo: ou cometerá um ilícito penal tipificado
como crime, ou o fará legalmente, após participar de
licitação, circunstância que implicará ao titular do ne gócio o cumprimento de todas as obrigações legais,
inclusive as fiscais.
É uma iniciativa política e jurídica de grande importância e considerável impacto social: a possibilida de de legalizar uma atividade que hoje se tem como
contravenção, associada a tipificação penal rigorosa
da atividade dos que permanecerem à margem da lei.
A ordem jurídico-constitucional brasileira não
estabelece, a nosso juízo, qualquer empecilho que
possa obstar a livre apreciação da matéria pelo Con gresso Nacional. Trata-se de legislar sobre direito pe nal, matéria de competência exclusiva do Congresso
Nacional, a teor do que determina o inciso I do art. 22
da Constituição.
Importa, na espécie, definir a opção do legisla dor, a partir de juízo de oportunidade e conveniência.
Assumimos, em nosso voto, a responsabilidade pro posta pela autor do projeto de lei. É chegado o mo mento de o Congresso Nacional tomar posição clara
a respeito de matéria tão importante e superar as am bigüidades que tanto prejuízo têm causado à socie dade brasileira.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

III – Voto

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Em face do exposto, o nosso voto é pela aprova ção do Projeto de Lei do Senado nº 51, de 2002.
Sala da Comissão, 19 de junho de 2002. – Ber nardo Cabral, Presidente; Luiz Otávio, Relator; Fernando Ribeiro; Romero Jucá; Sebastião Rocha;
Maria do Carmo Alves; Gerson Camata; Ricardo
Santos; Pedro Simon; Roberto Requião; Waldeck
Ornélas; Benício Sampaio; Amir Lando; José Fo -

....................................................................................
Art. 22. Compete privativamente à União legislar
sobre:
I – direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do
trabalho;
....................................................................................
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PARECER Nº 825, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Lei do Senado nº 152, de 2002,
de autoria do Senador Chico Sartori, que
“dispõe sobre a criação do Dia Nacional
do Pecuarista e dá outras providências”.
Relator: Senador Jonas Pinheiro
I – Relatório
O Projeto de Lei do Senado nº 152, de 2002,
que “dispõe sobre a criação do Dia Nacional do Pecu arista e dá outras providências”, de autoria do Sena dor Chico Sartori, em seu art. 1º institui o “Dia Nacio nal, do Pecuarista”, a ser comemorado anualmente
no dia 15 de julho.
O art. 2º do mencionado projeto determina que
“a lei entra em vigor na data de sua publicação”.
Não foram apresentadas emendas.
II – Análise
Em sua justificação, o ilustre parlamentar men ciona estudo da Confederação Nacional da Agricultu ra (CNA), em parceria com o Centro de Estudos
Avançados em Economia Aplicada da Universidade
de São Paulo (CEPEA-USP), que informa “ter sido o
Produto Interno Bruto (PIB) da pecuária brasileira
responsável por aproximadamente 47,1% do PIB ru ral em 2000”.
A mesma fonte demonstra que “no período de
1994 a 2000, enquanto o PIB da agricultura caiu 7,9%
em termos reais, passando de R$49,43 bilhões para
R$45,48 bilhões, o PIB da pecuária cresceu 16,6%,
passando de R$34,73 bilhões para R$40,51 bilhões”.
Também na justificação é mencionada a impor tância da pecuária na “manutenção e aperfeiçoamen to tecnológico de uma atividade de grande importân cia social, econômica e cultural”. Lembra o autor que
“estão ligadas à agropecuária muitas das celebra ções tradicionais de nosso folclore, como as vaqueja das, os rodeios, as festas do bumba-meu-boi”.
A pecuária é igualmente importante para o mercado externo e, como exemplo do contínuo aperfeiço amento tecnológico do setor, mencionamos a implan tação do rastreamento bovino e bubalino, implantado
por intermédio do Sistema Brasileiro de Identificação
e Certificação de Origem Bovina e Bubalina
(SISBOV).
O sistema, lançado em janeiro do corrente ano,
permitirá o rastreamento dos animais desde o nasci mento até o momento em que a carne é processada
para ir à mesa do consumidor. É intenção do Governo
“ter todo o rebanho brasileiro, cerca de 160 milhões
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de cabeças, devidamente inscrito no Sisbov até dezembro de 2007”.
Atualmente o Brasil é um dos maiores produtores e um dos principais exportadores de carne, com
destaque não apenas para o volume, mas também
para a produtividade e a qualidade do produto.
Por tudo isso, consideramos a instituição do “Dia
Nacional do Pecuarista” uma justa homenagem que
possibilitará ao povo brasileiro comemorar, relembrar
e enaltecer essa classe profissional indispensável ao
crescimento do Brasil.
III – Voto
Do exposto, considerando a importância do trabalho dos pecuaristas para o desenvolvimento do
País, recomendamos a aprovação do Projeto de Lei
do Senado nº 152, de 2002, que “dispõe sobre a criação do Dia Nacional do Pecuarista e dá outras providências”, nos termos em que se apresenta.
Sala da Comissão, 26 de junho de 2002 .
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PARECERES NºS 826, 827 E 828, DE 2002
Sobre o Projeto de Lei da Câmara nº
11, de 1998 (nº 731/95, na Casa de origem), que “regulamenta o § 1º do art. 213
da Constituição Federal” (concessão de
bolsas de estudo a estudantes carentes
da rede pública de ensino) (tramitando
em conjunto com o PLS nº 59, de 1999).
PARECER Nº 826, DE 2002
(Da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania)
Relatora: Senadora Maria do Carmo Alves
I – Relatório
O Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº 11, de
1998, de iniciativa do Deputado Ubiratan Aguiar, re gulamenta o § 1º do art. 213 da Constituição Federal,
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que dispõe sobre a concessão de bolsas de estudo,
com recursos públicos, a alunos de escolas privadas.
Por sua vez, o Projeto de Lei do Senado (PLS)
nº 59, de 1999, de iniciativa do Senador Edison Lobão, institui o Programa Nacional de Bolsas de Estu do, com base no § 1º do art. 213 da Constituição Federal.
O art. 1º da proposição da Câmara determina
que a concessão das bolsas de estudo beneficiará os
estudantes carentes que a rede pública não está em
condições de receber.
O art. 2º estipula que as bolsas destinam-se ao
custeio dos encargos cobrados legalmente dos usuários pelas escolas comunitárias, confessionais e filantrópicas. Tais encargos, estabelece o parágrafo único
do dispositivo, poderão ser reduzidos por negociação
entre o poder público e as instituições de ensino.
De acordo com o art. 3º, a destinação de recursos públicos para as bolsas será admitida apenas
quando houver falta de vagas e de cursos regulares
da rede pública de ensino fundamental ou médio na
localidade de residência do estudante. Quando essa
situação se manifestar e bolsas forem concedidas,
fica o poder público obrigado a implementar as medidas necessárias ao cumprimento da norma constitucional de investimento prioritário na expansão da
rede de ensino oficial.
O art. 4º estabelece os procedimentos para a
apuração do déficit de vagas na rede escolar pública,
que se baseará nos resultados do censo escolar anual feito pelo poder público competente e levará em
conta a totalidade de vagas existentes em cada localidade pelas redes federal, estadual e municipal.
Segundo o art. 5º, o estudante carente, para efeito de recebimento da bolsa de estudo, é aquele cuja
renda familiar seja inferior ao limite de isenção do
Imposto sobre a Renda. Em casos excepcionais, esse
limite poderá ser desconsiderado, desde que fique
comprovado que a situação econômica da família do
aluno não lhe possibilite arcar com os encargos edu cacionais do ensino privado.
Definidas as localidades com real déficit de va gas, estipula o art. 6º, o poder público competente organizará listas de estudantes que receberão bolsas
de estudo, bem como indicará as escolas habilitadas
a recebê-los.
Os arts. 7º e 8º dispõem sobre o tratamento a
ser conferido, nos orçamentos públicos, à concessão
das bolsas de estudo. A respectiva despesa deve
constar das leis orçamentárias e, nos orçamentos do
ano seguinte, devem estar consignados recursos
para a expansão da rede pública em valores no mínimo iguais aos destinados às bolsas de estudo concedidas no exercício anterior.
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O art. 9º trata da prestação de contas, pelo po der público, dos recursos transferidos às escolas pri vadas em razão da concessão de bolsas de estudo.
Já a proposição do Senado institui, em seu art.
1º, o Programa Nacional de Bolsas de Estudo, com o
fim de custear, total ou parcialmente, os encargos
educacionais de escolas comunitárias, confessionais
ou filantrópicas, de educação básica, em favor de es tudantes com renda familiar abaixo do limite de isen ção do Imposto sobre a Renda.
O art. 2º do PLS determina a necessidade de
que os recursos públicos federais destinados à con cessão das bolsas sejam previstos globalmente no
orçamento da União e alocados diretamente para o
Programa.
O art. 3º confere ao Poder Executivo a prerroga tiva de: estabelecer o valor anual de cada bolsa, com
base na média de preços praticados pelas escolas;
definir os critérios para a comprovação da insuficiên cia de recursos e para a seleção dos estudantes; fixar
o número de formulários e o de quotas de bolsas a serem destinadas a cada membro da Federação; fazer a
própria seleção dos estudantes inscritos.
Os arts. 4º e 5º estipulam os procedimentos a serem seguidos para a concessão das bolsas. Os estudantes interessados devem indicar a escola de sua
preferência, preencher formulário e encaminhá-lo ao
órgão competente para a seleção. Este informará o re sultado aos contemplados e enviará os recursos cor respondentes diretamente para os estabelecimentos
de ensino, comprovada a matrícula do aluno e a sua
freqüência regular. As escolas são proibidas de cobrar
dos alunos bolsistas qualquer contribuição comple mentar dos respectivos encargos educacionais.
O PLC nº 11/98 foi aprovado, com substitutivo,
na Comissão de Educação, Cultura e Desporto da
Câmara. A seguir, a matéria foi examinada pela Co missão de Finanças e Tributação e pela Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação. Em ambas as
comissões, o projeto recebeu parecer favorável.
No Senado Federal, o PLC foi remetido a exame
da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) e da
Comissão de Educação (CE). Na primeira, o projeto
recebeu relatório favorável, com emendas, do Sena dor Antero Paes de Barros, bem como voto em sepa rado do Senador Eduardo Suplicy, também favorável
à matéria e com sugestões de aperfeiçoamento.
Já o PLS foi encaminhado para esta Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), onde re cebeu parecer favorável, e posteriormente encami nhado para exame da CE.
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Em virtude de aprovação de requerimento de
tramitação conjunta, a partir de iniciativa do Senador
Roberto Saturnino, a matéria foi encaminhada a esta
Comissão, agora para análise conjunta dos dois pro jetos.
II – Análise
O PLC nº 11/98 e o PLS nº 59/99 procuram tornar mais efetivo o mandamento constitucional sobre o
dever do Estado com a educação (art. 205), particularmente no ensino fundamental, obrigatório e gratuito, e no ensino médio gratuito, de universalização progressiva (art. 208, I e II).
Segundo o art. 213 da Constituição Federal, os
recursos públicos devem ser destinados às escolas
públicas. São previstas, no entanto, situações nas
quais esses recursos podem ser dirigidos a escolas
privadas, desde que sejam comunitárias, confessionais e filantrópicas e que comprovem finalidade não
lucrativa, apliquem seus excedentes em educação e
assegurem, no caso de encerramento de suas atividades, a destinação de seu patrimônio a outra escola
da mesma categoria, ou ao poder público.
Embora outras exceções sejam previstas nos §§
1º e 2º do próprio art. 213, bem como no art. 61 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, tanto o
PLC quanto o PLS em apreço limitam-se a tratar do
disposto no § 1º do art. 213, que diz respeito à concessão de bolsas de estudo, razão pela qual este pa recer deixa de abordar as demais situações.
Para que recursos públicos sejam destinados à
concessão de bolsas de estudo para escolas privadas é necessário, ainda, que: 1º) tais bolsas sejam dirigidas a alunos do ensino fundamental ou médio; 2º)
os alunos beneficiários demonstrem insuficiência de
recursos; 3º) ocorra falta de vagas e cursos regulares
da rede pública na localidade da residência do estudante; 4º) o poder público se obrigue a investir prioritariamente na expansão de sua rede na respectiva localidade.
Em linhas gerais, é possível afirmar que essas
condições são respeitadas pelas proposições em
apreço.
De qualquer forma, uma vez que os projetos,
pela primeira vez, chegam juntos para parecer de comissão, é recomendável que as contribuições de ambos sejam aproveitadas na composição de um substitutivo.
Cumpre destacar que as valiosas sugestões de
aperfeiçoamento apresentadas na CAE, por iniciativa
do Senador Antero Paes de Barros, relator da matéria, são incorporadas ao substitutivo. Também são le vadas em conta as argutas ponderações do Senador
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Eduardo Suplicy, feitas em seu referido voto em sepa rado, muito embora consideremos que os critérios de
transparência adotados dispensem a fixação de nor mas sobre a atribuição de competências a órgãos dos
governos subnacionais, medida, de qualquer modo,
hostil à autonomia dos entes federados.
Assim, fica previsto um teto para os encargos
educacionais transferidos à iniciativa privada, que
vem a ser ou o respectivo gasto por aluno na rede pú blica, apurado no ano imediatamente anterior ao da
concessão da bolsa, ou o gasto previsto por aluno
para o ano em curso. Findo o ano correspondente e
apurados os respectivos gastos por aluno, deverá ha ver a compensação dos valores repassados, qual quer que seja o teto escolhido. Como indicou o Sena dor Antero Paes de Barros em seu relatório, tal medi da protege tanto a escola quanto o erário de oscila ções de maior envergadura nos dispêndios por aluno
de um ano para outro ou entre os gastos previstos e
os de fato executados.
Também é estabelecido que os recursos orça mentários para a expansão da rede pública devem
ser suficientes para eliminar, até o ano subseqüen te, a concessão de bolsas, evitando a continuidade
de uma situação que deve ter caráter de excepcio nalidade.
São considerados, nós cálculos pertinentes do
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério
(FUNDEF), os valores das aplicações feitas com a
concessão de bolsas, para estudantes do ensino fun damental. Essa medida baseia-se no fato de que os
dispêndios com bolsas visam, igualmente, à manu tenção de alunos desse nível de ensino. Ademais, a
concessão de bolsas de estudo é considerada despe sa de manutenção e desenvolvimento do ensino, de
acordo com o disposto no art. 70, VI, da Lei nº 9.394,
de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional).
Cabe deter mi nar, ain da, que os re cursos despen di dos com alu nos bolsistas no en si no fun da men tal devem estar suje i tos às nor mas de acom panhamento e controle so cial previs tas para as
aplicações do Fundef. Des se modo, a transpa rên cia nas con ces sões de bol sas de estudo fica refor çada.
Finalmente, convém destacar a norma que rela ciona a concessão de bolsas ao transporte escolar. A
Constituição Federal prevê, em seu art. 208, VII, que
o educando do ensino fundamental deve receber do
poder público, entre outras formas de atendimento
paraescolares, o relativo ao transporte. Portanto,
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cumpre conferir prioridade aos investimentos públicos no transporte escolar gratuito para o deslocamento de uma localidade para outra, quando isso não re presentar dispêndio de tempo ou de esforço prejudiciais ao bem-estar do estudante.
As demais alterações propostas têm por objetivo conciliar as contribuições das duas proposições,
bem como oferecer aperfeiçoamentos para que os
fins almejados por ambas sejam mais bem atingidos
e, desta forma, a concessão de bolsas amplie o acesso à educação, respeitada a transparência na aplicação dos recursos públicos.
III – Voto
Em vista do exposto e dos critérios de precedência regimental, voto pela aprovação da matéria
contida no PLC no 11/98 e no PLS nº 59/99, que tra mitam em conjunto, na forma do substitutivo que se
segue:
EMENDA Nº 1-CCJ
(Substitutivo)
Regulamenta o § 1º do art. 213 da
Constituição Federal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A concessão de bolsas de estudo prevista no § 1º do art. 213 da Constituição Federal, que beneficia os estudantes carentes que a rede pública de
ensino fundamental e médio não está em condições
de atender, obedecerá ao disposto nesta lei.
Art. 2º As bolsas de estudo destinam-se ao custeio dos encargos educacionais legalmente cobrados
aos usuários pelas instituições de ensino comunitárias, confessionais e filantrópicas, mantidas pela iniciativa privada.
Parágrafo único. Os encargos educacionais
não poderão ser superiores ao respectivo gasto por
aluno na rede pública e serão estipulados com base
nos valores efetivamente apurados no ano anterior
ou previstos para o ano em curso, feitas, em qual quer caso, as devidas compensações ao final deste
período.
Art. 3º A destinação de recursos públicos a
bolsas de estudo para o ensino fundamental e mé dio será admitida so mente enquanto houver falta de
vagas e de cursos regulares da rede pública na lo calidade de residência do educan do, ob servada a
divisão de competências estabelecida pelo art. 211,
§§ 2º e 3º, da Constituição Federal, e pelos arts. 10
e 11 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
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§ 1º Simultaneamente à concessão de bolsas
de estudo, o poder público implementará as medidas
necessárias ao cumprimento da obrigação constituci onal de investir prioritariamente na expansão da rede
de ensino municipal e estadual.
§ 2º No caso de o deslocamento do aluno para localidade próxima não envolver esforço e dispêndio de
tempo prejudiciais ao seu bem-estar, o poder público
dará prioridade ao investimento no transporte público
gratuito sobre a concessão de bolsas de estudo.
Art. 4º Realizado o censo escolar anual pelo po der público competente, este divulgará o déficit de vagas da rede escolar pública de ensino fundamental e
médio e discriminará as localidades e escolas em que
será admitida a concessão de bolsa de estudo.
§ 1º O cálculo do déficit deve considerar a totali dade de vagas disponíveis na localidade, oferecidas
pelas redes escolares federal, estadual e municipal.
§ 2º A seleção das escolas que acolherão os estudantes será feita segundo critérios que assegurem
o cumprimento das normas gerais da educação naci onal e a qualidade do ensino ministrado.
Art. 5º Para os efeitos desta lei, considera-se carente todo estudante cuja renda familiar esteja abaixo
do limite de isenção do Imposto sobre a Renda.
Parágrafo único. Em casos excepcionais, igual
benefício fica assegurado ao estudante de renda familiar maior, uma vez provado que a situação econô mica de sua família não lhe permite arcar com o cus teio do ensino privado.
Art. 6º Definidas as localidades com efetivo défi cit de vagas na rede escolar pública, o sistema de en sino competente organizará as listas de estudantes
que, atendendo aos critérios fixados no art. 5º, rece berão bolsas de estudo, e indicará as escolas habilita das a acolhê-los.
§ 1º Não poderá haver repasse de recursos às
escolas, a título de bolsas de estudo, sem que tenham
sido previamente selecionados e matriculados os es tudantes-bolsistas.
§ 2º Nenhuma escola poderá cobrar dos bolsis tas qualquer contribuição a título de complementação
dos encargos educacionais, mesmo que o valor da
bolsa seja inferior aos encargos educacionais nor malmente praticados pela escola.
Art. 7º Os recursos destinados a bolsas de estu do serão globalmente previstos nos orçamentos pú blicos e sua destinação a cada escola somente será
feita após cumpridos os procedimentos previstos nos
artigos anteriores.
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Art. 8º No orçamento para o exercício seguinte,
o Poder Público competente consignará recursos suficientes para a expansão de vagas na rede pública,
de forma a eliminar, até o ano subseqüente, a concessão de bolsas de estudo.
Art. 9º Do montante de recursos transferidos a
instituições privadas mediante concessão de bolsas
de estudo, o Poder Público prestará contas à sociedade de forma específica e transparente.
Art. 10. Os alunos bolsistas do ensino fundamental, nos termos desta lei, serão computados no
total de alunos anualmente matriculados nas escolas
cadastradas das respectivas redes públicas de ensino, para os efeitos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização
do Magistério, de que trata a Lei nº 9.424, de 24 de
dezembro de 1996.
Parágrafo único. Os recursos despendidos com
alunos bolsistas no ensino fundamental estão sujeitos às normas de acompanhamento e controle social
previstas para as aplicações do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
Valorização do Magistério.
Art. 11. O Poder Executivo regulamentará esta
lei no prazo de noventa dias, contados a partir de sua
vigência.
Art. 12. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala da Comissão, 23 de maio de 2001. – Bernardo Cabral, Presidente – Maria do Carmo Alves,
Relatora – José Alencar – José Fogaça – Nilo Teixeira Campos – Leomar Quintanilha – Ademir
Andrade – Álvaro Dias – Sebastião Rocha – Jorge
Bornhausen – José Agripino – Bello Parga – João
Alberto.
PARECER Nº 827, DE 2002
(Da Comissão de Assuntos Econômicos)
Relator: Senador Freitas Neto
I – Relatório
As duas proposições em epígrafe, o Projeto de
Lei da Câmara (PLC) no 11, de 1998, do Deputado
Ubiratan Aguiar, e o Projeto de Lei do Senado (PLS)
nº 59, de 1999, do Senador Edison Lobão, dispõem
sobre o § 1º do art. 213 da Constituição Federal, que
trata da concessão de bolsas de estudo de ensino
fundamental e médio, com recursos públicos, a alunos matriculados em estabelecimentos particulares.
A proposta da Câmara reafirma as condições
estabelecidas pelo texto constitucional para a con-
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cessão das bolsas, quais sejam: o benefício deve ser
restrito aos estudantes carentes que a rede pública
não está em condições de receber; as bolsas serão
admitidas tão-somente se houver falta de vagas e de
cursos regulares da rede pública de ensino funda mental ou médio na localidade de residência do estudante; por fim, o Poder Público fica obrigado a investir
prioritariamente na expansão de sua rede de ensino
na respectiva localidade.
O PLC estipula que as bolsas destinam-se ao
custeio dos encargos cobrados legalmente dos usuá rios pelas escolas comunitárias, confessionais e filan trópicas, categorias de estabelecimento educacional
particular que podem, de acordo com a Constituição,
receber recursos oficiais. Esses encargos podem vir a
ser reduzidos por negociação entre o Poder Público e
as escolas.
Conforme o projeto, o eventual déficit de vagas
na rede escolar pública terá por base os resultados do
censo escolar anual feito pelo Poder Público e consi derará o total de vagas existentes nas escolas das re des federal, estadual e municipal. Caso se configure a
falta de vagas na rede pública, serão organizadas lis tas dos estudantes que receberão bolsas, bem como
das escolas habilitadas a matriculá-los.
Todavia, o Poder Público deverá adotar as medi das adequadas para que ocorra investimento prioritá rio na expansão da rede de ensino oficial. Por isso,
além da necessária previsão orçamentária para a
concessão das bolsas, devem ser consignados, nos
orçamentos do ano seguinte, recursos para a expan são da rede pública em valores no mínimo iguais aos
destinados às bolsas de estudo concedidas no exer cício anterior.
Para o recebimento da bolsa de estudo, será
considerado estudante carente aquele de renda fami liar inferior ao limite de isenção do Imposto sobre a
Renda. Em “casos excepcionais”, tal limite poderá ser
ultrapassado, desde que se comprove a impossibili dade de a família arcar com os encargos educaciona is da escola particular.
O projeto do Senado, por sua vez, cria o “Pro grama Nacional de Bolsas de Estudo”, que tem por
fim custear, total ou parcialmente, os encargos edu cacionais de escolas comunitárias, confessionais ou
filantrópicas, de educação básica, em favor de estudantes com renda familiar abaixo do limite de isenção
do Imposto sobre a Renda.
De acordo com essa iniciativa, caberá ao Poder
Executivo: 1º fixar o valor anual de cada bolsa; 2º definir os critérios para a comprovação da insuficiência
de recursos e para a seleção dos candidatos; 3º fixar
o número de formulários e de quotas de bolsas a se -
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rem destinadas a cada unidade federada; 4º fazer a
própria seleção dos candidatos inscritos.
O valor da bolsa será definido com base na média de preços praticados pelas escolas. Todavia, es tas são proibidas de cobrar dos alunos bolsistas qualquer valor a título de complementação dos respectivos encargos educacionais.
Finalmente, o PLS estabelece os procedimentos a serem seguidos para a concessão das bolsas.
Os candidatos devem indicar a instituição de ensino
de sua preferência, preencher formulário específico e
encaminhá-lo ao órgão competente para a seleção, o
qual informará o resultado aos selecionados e enviará os recursos correspondentes diretamente para as
escolas, após a comprovação da matrícula do aluno,
bem como de sua freqüência regular.
Antes de sua chegada ao Senado, o projeto da
Câmara recebeu parecer favorável na Comissão de
Educação, Cultura e Desporto (com substitutivo), na
Comissão de Finanças e Tributação e na Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação.
Nesta Comissão de Assuntos Econômicos
(CAE), o PLC foi objeto de parecer favorável do Senador Lúcio Alcântara. A seguir, redistribuído, o projeto
recebeu parecer favorável, com emendas de mérito,
do Senador Antero Paes de Barros, assim como de
voto em separado do Senador Eduardo Suplicy. Antes
da votação desse parecer, foi aprovado requerimento
de tramitação conjunta com o PLS nº 59/99. Este, por
sua vez, foi aprovado pela Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania (CCJ), a partir de parecer da Se nadora Maria do Carmo.
Enviada à CCJ, a matéria foi aprovada, com
substitutivo, novamente a partir de parecer da Senadora Maria do Carmo. Após a análise desta Comissão, os projetos serão remetidos à Comissão de Educação.
II – Análise
Em seu objetivo de regulamentar o § 1º do art.
213 da Constituição Federal, os dois projetos em
apreço procuram ser criteriosos. Respeitam as condições estabelecidas na própria Constituição e fixam
novas normas para evitar a má utilização dos recursos públicos.
Como foi acima apontado, em sua passagem
anterior pela CAE, o PLC nº 11/98 foi objeto de valiosas contribuições do relator então indicado para análise da matéria, o Senador Antero Paes de Barros.
Suas emendas reforçavam a preocupação com o
controle dos recursos financeiros envolvidos na con cessão das bolsas de estudo.
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Assim, o Senador Antero Paes de Barros suge riu que os encargos educacionais não deveriam ser
superiores ao respectivo gasto por aluno na rede pú blica. Também procurou assegurar que, no orçamento
para o exercício seguinte àquele em que houvesse
concessão de bolsas, o Poder Público consignasse
recursos suficientes para a expansão de vagas na
rede pública, de forma a eliminar a necessidade de
concessão de bolsas até o ano subseqüente. Final mente, sugeriu que os alunos bolsistas fossem com putados nos cálculos do Fundo de Manutenção e De senvolvimento do Ensino Fundamental e de Valoriza ção do Magistério (FUNDEF), para efeito das quotas
de distribuição de recursos entre os entes federados.
Ainda nesta Comissão, o trabalho do Senador
Antero Paes de Barros foi enriquecido pelas reflexões
do voto em separado do Senador Eduardo Suplicy,
particularmente no que se refere ao termo “localida de”, usado no § 1º do art. 213 do texto constitucional e
que se pensou em substituir por “município”.
Em sua deliberação sobre os dois projetos, a
CCJ acompanhou o parecer da Senadora Maria do
Carmo, que julgou ser necessário apresentar um
substitutivo que incorporasse contribuições de ambas
as iniciativas, bem como das sugestões, anteriormen te indicadas, de autoria do Senador Antero Paes de
Barros.
Em nossa avaliação, o esforço empreendido pela
Senadora Maria do Carmo foi bastante feliz. Em termos
gerais, seu substitutivo segue a linha do projeto da Câ mara, que evita regulamentar a matéria por meio da criação de um programa nacional de bolsas de estudo,
como pretendia o PLS em análise. Desta proposição,
contudo, vale mencionar a incorporação do dispositivo
que determina que nenhuma escola poderá cobrar dos
bolsistas qualquer contribuição a título de complemen tação das anuidades, mesmo que o valor da bolsa seja
inferior aos encargos educacionais normalmente cobrados pelo estabelecimento de ensino. Além disso, o
substitutivo não deixou de apresentar inovação, como é
o caso da exigência de se conferir, em relação às bol sas, prioridade aos investimentos públicos no transpor te escolar gratuito para o deslocamento de uma localidade a outra, quando isso não trouxer problemas ao
bem-estar do estudante.
Podemos afirmar, desse modo, que o substituti vo da CCJ constitui um aprimoramento dos textos dos
projetos originais, que reforça, ainda mais, o zelo pela
transparência da aplicação dos recursos públicos.
III – Voto
Em vista das razões expostas, o voto é pela
aprovação da matéria, nos termos do substitutivo
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apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania.
Sala da Comissão, 6 de novembro de 2001. –
Lúcio Alcântara, Presidente –Freitas Neto, Relator
– Carlos Bezerra – Antonio Carlos Júnior – Casildo Maldaner – Arlindo Porto – Jefferson Peres –
Geraldo Melo – Waldeck Ornelas – Paulo Souto –
Romero Jucá – Gilberto Mestrinho – Bernado Ca bral – Fernando Bezerra – Moreira Mendes – Jose
Fogaça – Ney Suassuna.
PARECER Nº 828, DE 2001
(Da Comissão de Educação)
Relator: Senador Casildo Maldaner
I – Relatório
Devido à aprovação do Requerimento nº 783,
de 1999, o Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº 11, de
1998, do Deputado Ubiratan Aguiar, e o Projeto de Lei
do Senado (PLS) nº 59, de 1999, de iniciativa do Se nador Edison Lobão, tramitam conjuntamente por disporem sobre a concessão de bolsas de estudo.
O primeiro regulamenta o § 1º do art. 213 da
Constituição Federal, que trata da concessão de bolsas de estudo, com recursos públicos, a alunos matriculados em estabelecimentos particulares de ensino.
O segundo, com origem no Senado, cria o Programa
Nacional de Bolsas de Estudo, com fundamento no
mesmo dispositivo constitucional.
Por meio da regulamentação do aludido dispositivo da Constituição Federal, o PLC procura beneficiar, com bolsas de estudo em escolas comunitárias,
confessionais e filantrópicas, os estudantes carentes
que a rede pública não está em condições de atender.
A concessão de bolsas será admitida apenas quando
houver falta de vagas e de cursos regulares da rede
pública de ensino fundamental ou médio na localidade de residência do estudante. Nesse caso, o Poder
Público é obrigado a implementar as medidas necessárias ao cumprimento da exigência de investimento
prioritário na expansão da rede de ensino oficial.
Segundo o PLC, a apuração do déficit de vagas
na rede escolar pública observará os resultados do
censo escolar anual feito pelo Poder Público, levando
em consideração o total de vagas existentes em cada
localidade pelas redes federal, estadual e municipal.
Definidas as localidades com real déficit de vagas, o
Poder Público organizará listas de estudantes que receberão bolsas de estudo e indicará as escolas habilitadas a recebê-los.
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O projeto considera estudante carente aquele
cuja renda familiar é inferior ao limite de isenção do
Imposto sobre a Renda. Todavia, uma vez comprovado
que a situação econômica da família do estudante não
lhe possibilita arcar com os encargos educacionais do
ensino privado, esse limite poderá não ser observado.
Finalmente, a proposta da Câmara prevê que as
despesas concernentes à concessão das bolsas de
estudo devem constar das leis orçamentárias e, nos
orçamentos do ano seguinte, devem ficar consigna dos recursos para a expansão da rede pública em va lores no mínimo iguais aos destinados às bolsas con cedidas no exercício anterior. O Poder Público tam bém deve prestar contas dos recursos transferidos às
escolas privadas no processo de concessão de bol sas de estudo.
O PLS nº 59/99, por sua vez, cria o Programa
Nacional de Bolsas de Estudo, que tem por objetivo
arcar, total ou parcialmente, com as anuidades esco lares de estudantes de renda familiar abaixo do limite
de isenção do Imposto sobre a Renda, matriculados
em instituições de educação básica comunitárias,
confessionais ou filantrópicas.
O Poder Executivo, prevê o projeto, estabelece rá o valor anual de cada bolsa, baseado na média de
preços praticados pelas escolas. Definirá, ainda, os
critérios para a comprovação da insuficiência de re cursos e para a seleção dos estudantes. Fixará. tam bém, o número de formulários e de quotas de bolsas
às unidades federadas, bem como fará a própria sele ção dos candidatos inscritos.
Os estudantes interessados na obtenção das bolsas devem indicar o estabelecimento de ensino de sua
preferência e encaminhar formulário específico ao órgão competente para a seleção, o qual, por sua vez, in formará o resultado aos contemplados. Os recursos
correspondentes às bolsas concedidas serão repassados diretamente aos estabelecimentos de ensino, com provada a matrícula do aluno e a sua freqüência regular.
Essas escolas não poderão cobrar qualquer contribuição complementar dos alunos bolsistas.
Antes da tramitação conjunta, o PLC foi enviado
à Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), onde
chegou a receber parecer favorável do Senador Lúcio
Alcântara, sem alterações, do Senador Antero Paes
de Barros, com emendas, assim como voto em sepa rado do Senador Eduardo Suplicy, igualmente favorá vel à matéria e com sugestões de mudança. Já o PLS
foi acolhido, sem alterações, pela Comissão de Cons tituição, Justiça e Cidadania (CCJ).
Tramitando em conjunto, as proposições rece beram pareceres favoráveis na CCJ e na CAE. Na
CCJ foi apresentado substitutivo, por iniciativa da Se -
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nadora Maria do Carmo, relatora da matéria. A CAE,
finalmente, por meio da iniciativa do relator, Senador
Freitas Neto, proferiu seu parecer, favorável à matéria, nos termos do substitutivo da CCJ.
II – Análise
De acordo com o art. 213 da Constituição Federal, em situações especiais, os recursos públicos po dem ser destinados às escolas particulares. Para tanto,
tais estabelecimentos devem classificar-se como comunitários, confessionais ou filantrópicos, comprovar finalidade não lucrativa, aplicar seus excedentes em educação e, no caso de encerramento de suas atividades, assegurar a destinação de seu patrimônio a outra escola
da mesma categoria, ou ao Poder Público.
Os §§ 1º e 2º do mesmo art. 213 prevêem outros
casos de destinação de recursos públicos a escolas
privadas. Os dois projetos em apreço tratam da situação prevista no § 1º, que diz respeito à concessão de
bolsas de estudo.
Dessa forma, as bolsas de estudo devem beneficiar estudantes carentes do ensino fundamental ou
médio de escolas particulares sempre que houver falta de vagas e cursos regulares da rede pública na lo calidade da residência do estudante. Nessas circunstâncias, o Poder Público fica obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede na respectiva localidade.
Os projetos em exame cumprem esses preceitos constitucionais, o que recomenda o acolhimento
de suas propostas, conforme concluíram os pareceres da CCJ e da CAE, salvo alguns reparos.
Cabe ressaltar, no entanto, que a criação de um
programa nacional de bolsas de estudo, administrado
pelo Ministério da Educação, como sugere o PLS, representaria a criação de um mecanismo excessivamente centralizado, sujeito a inúmeras distorções,
uma vez que não haveria como fiscalizar, com o devido zelo, as situações de solicitação de bolsas nas
mais diversas localidades do País. Sobre esse aspecto, são reveladoras as experiências de fraudes na
compra de vagas pelas empresas, à custa do salário-educação, sistema extinto pela Emenda à Constituição nº 14/96.
Além disso, contrário ao que prevê o texto constitucional, o PLS amplia o sistema de concessão de
bolsas para toda a educação básica – o que inclui a
educação infantil.
Em tais circunstâncias, tomou-se o texto do projeto da Câmara como base para a elaboração do
substitutivo da CCJ, que foi elaborado devido à ne-
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cessidade de conciliar não apenas as sugestões das
duas proposições, mas também as demais idéias surgidas na tramitação da matéria no Senado.
O Senador Antero Paes de Barros, por exemplo,
apresentou três sugestões importantes. A primeira
prevê um teto para os encargos educacionais transferidos à iniciativa privada, correspondente ao respecti vo gasto por aluno na rede pública, apurado no ano
imediatamente anterior ao da
concessão da bolsa, ou ao gasto previsto por
aluno para o ano em curso. A segunda sugestão de termina que os recursos orçamentários para a expan são da rede pública devem ser suficientes para elimi nar, até o ano subseqüente, a concessão de bolsas,
de modo a eliminar essa situação de carência. A ter ceira considera os cálculos referentes ao Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Funda mental e de Valorização do Magistério (FUNDEF) na
fixação dos valores bolsas dos estudantes do ensino
fundamental.
Como bem indicaram igualmente os pareceres
da CCJ e da CAE, as considerações apresentadas
pelo Senador Eduardo Suplicy, no seu voto em separa do ao parecer inicialmente apresentado na CAE, foram
relevantes também para o aprimoramento da matéria.
A Senadora Maria do Carmo teve a sensibilida de de acolher todas essas sugestões em seu substitutivo, aprovado pela CCJ. Não deixou, ainda, de
apresentar importantes contribuições originais, como
a determinação de que os recursos despendidos com
as bolsas estejam sujeitos às mesmas normas de
acompanhamento e controle social das aplicações do
Fundef. O substitutivo também dispôs sobre o trans porte escolar. Como seu parecer destacou, cumpre
conferir prioridade aos investimentos públicos no
transporte escolar gratuito para o deslocamento de
uma localidade para outra, quando isso não repre sentar dispêndio de tempo ou de esforço prejudiciais
ao bem-estar do estudante.
Por fim, cabe lembrar que, em face do que de termina nossa Carta Maior, em seu art. 208, incisos I
e II, é necessário que sejam reunidos esforços para
garantir o acesso de todos os brasileiros ao ensino
fundamental e à progressiva universalização do ensi no médio. Eventuais falhas do Poder Público, na oferta de vagas em sua própria rede escolar, devem ser
corrigidas mediante a concessão de bolsas de estudo
em escolas particulares. Essa situação, porém, em
respeito ao que preconiza a Constituição Federal,
deve ter caráter provisório, bem como precisa atender
a critérios que assegurem o bom uso dos recursos
públicos. Em nosso modo de ver, o substitutivo da
CCJ oferece as melhores garantias para que esses
princípios sejam respeitados.
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III – Voto
Em face das ponderações apresentadas, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei do Senado nº 59,
de 1999, e pela aprovação do Projeto de Lei da Câ mara nº 11, de 1998, nós termos do substitutivo oferecido pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, com a seguinte subemenda oferecida.
SUBEMENDA Nº 1-CE
À Emenda nº 1-CCJ
(Substitutivo)
Suprima-se o art. 11 do substitutivo aprovado na
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Sala da Comissão, 21 de maio de 2002. – Ricardo Santos, Presidente – Casildo Maldaner, Relator.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
CAPÍTULO III
Da Educação, da Cultura e do Desporto
Seção I
Da Educação
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do
Estado e da família, será promovida e incentivada
com a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
....................................................................................
Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios organizarão em regime de colabora ção seus sistemas de ensino.
....................................................................................
§ 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no
ensino fundamental e na educação infantil.
§ 3º Os Estados e o Distrito Federal atuarão pri oritariamente no ensino fundamental e médio.
....................................................................................
TÍTULO X
Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias
....................................................................................
Art. 61. As entidades educacionais a que se re fere o art. 213, bem como as fundações de ensino e
pesquisa cuja criação tenha sido autorizada por lei,
que preencham os requisitos dos incisos I e II do referido artigo e que, nos últimos três anos, tenham rece bido recursos públicos, poderão continuar a rece bê-los, salvo disposição legal em contrário.
....................................................................................
EMENDA CONSTITUCIONAL
Nº 14, DE 12 DE SETEMBRO DE 1996
Modifica os arts. 34, 208, 211 e 212
da Constituição Federal e dá nova redação ao art. 60 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Consti-
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tuição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional:
Art. 1º É acrescentada no inciso VII do art. 34,
da Constituição Federal, a alínea e:
“e) aplicação do mínimo exigido da receita re sultante de impostos estaduais, compreendida a pro veniente de transferência, na manutenção e desenvolvimento do ensino.”
Art. 2º É dada nova redação aos incisos I e II do
art. 208 da Constituição Federal:
“I – ensino fundamental obrigatório e gratuito,
assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos
os que a ele não tiveram acesso na idade própria;
II – progressiva universalização do ensino mé dio gratuito;”
Art. 3º E dada nova redação aos §§ 1º e 2º do
art. 211 da Constituição Federal e nele são inseridos
mais dois parágrafos:
“Art. 211. ...............
§ 1º A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, financiará as instituições de
ensino públicas federais e exercerá, em matéria edu cacional, função redistributiva e supletiva, de forma a
garantir equalização de oportunidades educacionais
e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante
assistência técnica e financeira aos Estados, ao Dis trito Federal e aos Municípios.
§ 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no
ensino fundamental e na educação infantil.
§ 3º Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio.
§ 4º Na organização de seus sistemas de ensino, os Estados e os Municípios definirão formas de
colaboração, de modo a assegurar a universalização
do ensino obrigatório.”
Art. 4º É dada nova redação ao § 5º do art. 212
da Constituição Federal:
“§ 5º O ensino fundamental público terá como
fonte adicional de financiamento a contribuição social
do salário-educação, recolhida pelas empresas, na
forma da lei.”
Art. 5º É alterado o art. 60 do ADCT e nele são
inseridos novos parágrafos, passando o artigo a ter a
seguinte redação:
“Art 60. Nos dez primeiros anos da promulgação
desta emenda, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão não menos de sessenta por cento
dos recursos a que se refere o caput do art. 212 da
Constituição Federal, à manutenção e ao desenvolvi-
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mento do ensino fundamental, com o objetivo de as segurar a universalização de seu atendimento e a re muneração condigna do magistério.
§ 1º A distribuição de responsabilidades e recur sos entre os estados e seus municípios a ser concreti zada com parte dos recursos definidos neste artigo, na
forma do disposto no art. 211 da Constituição Federal,
e assegurada mediante a criação, no âmbito de cada
Estado e do Distrito Federal, de um fundo de manuten ção e desenvolvimento do ensino fundamental e de valorização do magistério, de natureza contábil.
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LEI Nº 9.424, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996
Dispõe sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, na
forma prevista no art. 60, § 7º, do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, e dá outras providências.
....................................................................................
....................................................................................
LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

§ 2º O Fundo referido no parágrafo anterior será
constituído por, pelo menos, quinze por cento dos

Estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional.

recursos a que se referem os arts. 155, inciso II;
158, inciso IV; e 159, inciso I, alíneas a e b; e inciso II,
da Constituição Federal, e será distribuído entre cada
Estado e seus Municípios, proporcionalmente ao nú mero de alunos nas respectivas redes de ensino fun damental.

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

§ 3º A União complementará os recursos dos
Fundos a que se refere o § 1º, sempre que, em cada
Estado e no Distrito Federal, seu valor por aluno não
alcançar o mínimo definido nacionalmente.
§ 4º A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios ajustarão progressivamente, em um prazo
de cinco anos, suas contribuições ao Fundo, de forma
a garantir um valor por aluno correspondente a um
padrão mínimo de qualidade de ensino, definido naci onalmente.
§ 5º Uma proporção não inferior a sessenta por
cento dos recursos de cada Fundo referido no § 1º
será destinada ao pagamento dos professores do en sino fundamental em efetivo exercício no magistério.
§ 6º A União aplicará na erradicação do analfa betismo e na manutenção e no desenvolvimento do
ensino fundamental, inclusive na complementação a
que se refere o § 3º, nunca menos que o equivalente a
trinta por cento dos recursos a que se refere o caput
do art. 212 da Constituição Federal.
§ 7º A lei disporá sobre a organização dos Fun dos, a distribuição proporcional de seus recursos, sua
fiscalização e controle, bem como sobre a forma de
cálculo do valor mínimo nacional por aluno.”
Art. 6º Esta emenda entra em vigor a primeiro de
janeiro do ano subseqüente ao de sua promulgação.
....................................................................................
....................................................................................

TÍTULO IV
Da Organização da Educação Nacional
....................................................................................
Art. 10. Os Estados incumbir-se-ão de:
I – organizar, manter e desenvolver os órgãos e
instituições oficiais dos seus sistemas de ensino;
II – definir, com os Municípios, formas de cola boração na oferta do ensino fundamental, as quais
devem assegurar a distribuição proporcional das responsabilidades, de acordo com a população a ser
atendida e os recursos financeiros disponíveis em
cada uma dessas esferas do Poder Público;
III – elaborar e executar políticas e planos edu cacionais, em consonância com as diretrizes e planos
nacionais de educação, integrando e coordenando as
suas ações e as dos seus Municípios;
IV – autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos
do seu sistema de ensino;
V – baixar normas complementares para o seu
sistema de ensino;
VI – assegurar o ensino fundamental e oferecer,
com prioridade, o ensino médio.
Parágrafo único. Ao Distrito Federal aplicar-se-ão as competências referentes aos Estados e
aos Municípios.
Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de:
I – organizar, manter e desenvolver os órgãos e
instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da
União e dos Estados;
II – exercer ação redistributiva em relação às
suas escolas;
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III – baixar normas complementares para o seu
sistema de ensino;
IV – autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino;
V – oferecer a educação infantil em creches e
pré-escolas, e, com prioridade, o ensino fundamental,
permitida a atuação em outros níveis de ensino so mente quando estiverem atendidas plenamente as
necessidades de sua área de competência e com re cursos acima dos percentuais mínimos vinculados
pela Constituição Federal à manutenção e desenvol vimento do ensino.
Parágrafo único. Os Municípios poderão optar,
ainda, por se integrar ao sistema estadual de ensino
ou compor com ele um sistema único de educação
básica.
....................................................................................
....................................................................................
TÍTULO VII
Dos Recursos financeiros
....................................................................................
....................................................................................
Art. 70. Considerar-se-ão como de manutenção
e desenvolvimento do ensino as despesas realizadas
com vistas à consecução dos objetivos básicos das
instituições educacionais de todos os níveis, compre endendo as que se destinam a:
I – remuneração e aperfeiçoamento do pessoal
docente e demais profissionais da educação;
II – aquisição, manutenção, construção e con servação de instalações e equipamentos necessários
ao ensino;
III — uso e manutenção de bens e serviços vin culados ao ensino;
IV – levantamentos estatísticos, estudos e pes quisas visando precipuamente ao aprimoramento da
qualidade e à expansão do ensino;
V – realização de atividades-meio necessárias
ao funcionamento dos sistemas de ensino;
VI – concessão de bolsas de estudo a alunos de
escolas públicas e privadas;
VII – amortização e custeio de operações de
crédito destinadas a atender ao disposto nos incisos
deste ar tigo;
VIII – aquisição de material didático-escolar e
manutenção de programas de transporte escolar.
....................................................................................
....................................................................................
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DOCUMENTOS ANEXADOS PELA
SECRETARIA–GERAL DA MESA NOS
TERMOS DO ART. 250, PARÁGRAFO
ÚNICO DO REGIMENTO INTERNO.
RELATÓRIO
Da Comissão de Assuntos Econômicos, ao Projeto de Lei da Câmara n° 11,
de 1998 (n° 731, de 1995, na Casa de Origem), que “regulamenta o § 1° do art. 213
da Constituição Federal”.
Relator: Senador Lúcio Alcântara
I – Relatório
O Projeto de Lei da Câmara n° 11, de 1998, tem
por objetivo regulamentar o § 1° do art. 213 da Constituição Federal, que trata da concessão de bolsas de
estudo, pelo Poder Público, a estudantes carentes do
ensino fundamental e médio que não puderem ser
atendidos pela rede escolar pública.
O art. 2° do PLC n° 11/98 lembra que as bolsas
de estudo “destinam-se ao custeio dos encargos educacionais legalmente cobrados aos usuários pelas
instituições de ensino comunitárias, confessionais e
filantrópicas”. É feita, porém, a ressalva de que tais
encargos podem vir a ser reduzidos mediante acordo
entre o Poder Público e a instituição de ensino.
O art. 3° da iniciativa repete condicionamento
previsto no referido dispositivo constitucional para
que recursos públicos possam ser destinados à con cessão de bolsas de estudo no ensino fundamental e
no médio: deve haver falta de vagas e de cursos regulares na localidade de residência do estudante a ser
beneficiado. Também como determina a Constituição
Federal, ao mesmo tempo em que concede as referidas bolsas, o Poder Público deve investir prioritaria mente na expansão de sua rede escolar, a fim de corrigir o problema da falta de vagas.
O art. 4° prevê a forma de definição das localidades e escolas em que será permitida a concessão de
bolsas de estudo. O déficit de vagas da rede pública
será determinado pelo censo escolar anual e considerará a totalidade de vagas oferecidas pelas redes de
ensino dos três níveis governamentais. Quanto às es colas privadas passíveis do benefício das bolsas, basta que cumpram as normas gerais da educação nacional e assegurem a qualidade do ensino ministrado.
O critério de carência dos alunos é previsto no
art. 5°: a renda de sua família deve estar abaixo do limite de isenção do Imposto sobre a Renda. “Em ca sos excepcionais”, prevê ainda o projeto, um estudan-
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te de renda familiar maior pode ser beneficiado com a
bolsa de estudo, desde que “provado que sua situa ção econômica não lhe permite arcar com os custeios
do ensino privado”.
De acordo com o art. 6°, o Poder Público deve
elaborar listas de estudantes a serem beneficiados,
assim como indicar as escolas que poderão rece bê-los, devendo estas efetuar as respectivas matrícu las para que possam receber os correspondentes re cursos públicos.
Os arts. 7° e 8° tratam de questões orçamentári as. O primeiro prevê que os recursos destinados à
concessão de bolsas de estudo devem estar global mente previstos nos orçamentos públicos. Já o art. 7°
determina que fiquem consignados no orçamento pú blico recursos para a expansão de sua própria rede
de ensino, em montante ao menos igual aos destina dos ao pagamento de bolsas de estudo no exercício
anterior.
O art. 9° prevê que o Poder Público deverá prestar contas à sociedade “de forma específica e trans parente” dos recursos destinados às escolas privadas
relativos a bolsas de estudos.
Finalmente, o art. 10 prevê a regulamentação da
lei no prazo de noventa dias.
De iniciativa do Deputado Ubiratan Aguiar, o
PLC n° 11/98 foi aprovado, com substitutivo, na Co missão de Educação, Cultura e Desporto da Câmara.
Adiante, a matéria foi examinada pela Comissão de
Finanças e Tributação e pela Comissão de Constitui ção e Justiça e de Redação, recebendo em ambas
pareceres favoráveis.
No Senado Federal, além da análise da Comis são de Assuntos Econômicos, o PLC n° 11/98 será
analisado pela Comissão de Educação.
II – Análise
Uma vez que o projeto de lei em apreço não foi
distribuído para a Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, convém analisar a sua constitucionalida de e juridicidade, antes de apreciar a sua adequação
econômico-financeira e orçamentária.
O art. 213 da Constituição Federal determina
que os recursos públicos devem ser destinados às escolas públicas. Porém, estabelece exceções para o
envio desses recursos às escolas privadas comunitá rias, confessionais e filantrópicas que comprovem fi nalidade não lucrativa, apliquem seus excedentes em
educação e assegurem a destinação de seu patrimô nio a outra escola da mesma categoria, ou ao Poder
Público, no caso de encerramento de suas atividades.
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Outras exceções são estabelecidas nos parágrafos 1° e 2° do próprio art. 213 e no art. 61 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias. Interessa a este parecer o caso do § 1° do art. 213, sobre a
concessão de bolsas de estudo para cursar escolas
privadas, que é o objeto de regulamentação do PLC
n° 11/98.
Para que recursos públicos sejam destinados à
concessão de bolsas de estudo em escolas privadas
é necessário o atendimento dos seguintes requisitos:
1°) as bolsas devem ser dirigidas aos níveis fundamental e médio;
2°) os alunos beneficiários devem demonstrar
“insuficiência de recursos”;
3°) deve haver falta de vagas e cursos regulares
da rede pública na localidade da residência do estudante;
4°) o Poder Público fica obrigado a investir prioritariamente na expansão da rede na localidade.
É possível afirmar que essas condições estão
sendo respeitadas pelo PLC n° 11/98. O primeiro re quisito está especificado no art. 3º da proposição. O
segundo aparece no art. 5°, sob a forma do conceito
de estudante “carente”. O terceiro e o quarto requisitos estão inscritos no art. 6° e instrumentalizados, na
forma da previsão orçamentária, nos arts. 7° e 8°.
Além disso, a iniciativa apresenta o mérito de
evitar o vício da criação de novas restrições e obstáculos, não previstas no texto constitucional, como por
vezes ocorre nas tentativas de regulamentação de
nossa Carta Maior. Portanto, nenhum desrespeito é
feito ao mandamento inscrito no § 1° do art. 213 da
Constituição Federal.
Este parecer julga também que nenhuma outra
disposição constitucional está sendo ferida pelo PLC
n° 11/98. Pelo contrário, ao procurar ampliar as oportunidades educacionais, o projeto reforça o princípio
constitucional que prevê a educação como um direito
de todos e dever do Estado (art. 206).
Dessa forma, nenhum obstáculo de inconstitucionalidade há a apresentar ao Projeto de Lei da Câmara n° 11/98. Também não há reparos sobre sua juridicidade, à exceção de um pequeno lapso de técnica legislativa que contraria o disposto no art. 9° da Lei
Complementar n° 95, de 26 de fevereiro de 1998, que
determina:
“Art. 9° Quan do ne cessária a cláusula de revogação, esta deverá indicar expressamente as leis ou disposições legais
revogadas.”
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Não sendo o caso de indicar norma a ser revo gada, torna-se desnecessária a disposição presente
no art. 12 do PLC n° 11/98, que será assim objeto de
emenda supressiva.
Quanto aos aspectos econômico-financeiros e
orçamentários, não há ressalvas a apresentar. O pro jeto não cria novas despesas, mas regulamenta, sem
criar liberalidades ou outras distorções, dispositivo
constitucional que autoriza o Poder Público a destinar
recursos para a concessão de bolsas de estudo, nas
condições indicadas.
O PLC n° 11/98 é também inteiramente compa tível com as Leis de Diretrizes Orçamentárias para
1998 e 1999 (respectivamente, Leis n° 9.473, de 22
de julho de 1997, e n° 9.692, de 28 de julho de 1998),
que ressalvam a inclusão, na lei orçamentária anual e
em seus créditos adicionais, de dotações a título de
subvenções sociais destinadas a entidades privadas
sem fins lucrativos, de atividades de natureza continuada, que preencham as condições enumeradas,
entre elas a de atendimento direto ao público, nas
áreas de educação, assistência social ou saúde (arts.
23 e 24, respectivamente).
Por sua vez, as disposições referentes aos orça mentos públicos, presentes nos arts. 7° e 8° do PLC
n° 11/98, contribuem para o bem da coisa pública e
são plenamente exeqüíveis.
Já o critério de carência para a obtenção das
bolsas possui um traço de arbitrariedade que estaria
presente em qualquer outro que viesse a ser adotado,
dada a complexidade da vida real. De qualquer forma,
constitui o critério mais indicado para evitar que bene fícios sejam concedidos a quem deles não precisa.
É possível concluir, assim, que o projeto de lei
em questão não possui empecilhos de natureza eco nômico-financeira ou orçamentária.
III – Voto
Em vista do exposto, o voto deste parecer é pela
aprovação do Projeto de Lei da Câmara n° 11, de
1998, acolhida a seguinte
Emenda de Relator (Adequação – Lei Comple mentar n° 95/98)
Suprima-se o art. 12 do Projeto de Lei da Câma ra n° 11/98.
Sala da Sessão, – Lucio Alcântara, Relator.
RELATÓRIO
Da Comissão de Assuntos Econô micos, ao Projeto de Lei da Câmara n° 11,
de 1998 (n° 731 de 1995, na Casa de ori -
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gem), que “regulamenta o § 1° do art. 213
da Constituição Federal
Relator: Senador Antero Paes de Barros
I – Relatório
O Projeto de Lei da Câmara n° 11, de 1998, tem
por objetivo regulamentar o § 1° do art. 213 da Constituição Federal, que dispõe sobre a concessão de bolsas de estudo, pelo Poder Público, a estudantes ca rentes do ensino fundamental e médio que não puderem ser atendidos pela rede escolar oficial.
Em seu art. 2°, a proposição esclarece que as
bolsas de estudo “destinam-se ao custeio dos encargos educacionais legalmente cobrados aos usuários
pelas instituições de ensino comunitárias, confessionais e filantrópicas”. Todavia, faz-se a ressalva de que
esses encargos podem vir a ser reduzidos por meio
de acordo entre o Poder Público e a instituição de en sino.
O art. 3° reitera condicionamento previsto no art.
213 da Constituição Federal para que recursos públicos possam ser destinados de concessão de bolsas
de estudo no ensino fundamental e no médio, a saber.
Deve ocorrer falta de vagas e de cursos regulares na
localidade de residência do estudante a ser beneficiado. Também como determina o mesmo dispositivo
constitucional, o Poder Público deve investir prioritariamente na expansão de sua rede escolar, com o objetivo de corrigir o problema da falta de vagas.
Em seu art. 4°, o PLC n° 11/98 prevê a forma de
definição das localidades e escolas em que será permitida a concessão de bolsas de estudo. O déficit de
vagas da rede pública será estipulado pelo censo escolar anual realizado pelo Poder Público competente.
Será considerada a totalidade de vagas oferecidas
pelas redes de ensino dos três níveis governamentais. No que diz respeito às escolas privadas que poderão receber alunos bolsistas, é prevista, ainda, a ne cessidade de cumprimento das normas gerais da
educação nacional e de garantia de qualidade do en sino oferecido.
O art. 5° trata do critério de carência dos alunos
para o recebimento de bolsa de estudo. A renda de
sua família deve estar abaixo do limite de isenção do
Imposto sobre a Renda. Entretanto, em “casos excepcionais”, um estudante de renda familiar maior pode
ser beneficiado com a bolsa de estudo, desde que
“provado que sua situação econômica não lhe permite arcar com os custeios do ensino privado”.
De acordo com o art. 6°, o Poder Público deve
elaborar listas de estudantes a serem beneficiados,
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bem como indicar as escolas que poderão rece bê-los.
Os arts. 7° e 8°, por sua vez, tratam de questões
orçamentárias. O primeiro dispositivo estabelece que
os recursos destinados à concessão de bolsas de es tudo devem estar globalmente previstos nos orça mentos públicos. Já o segundo determina que esses
orçamentos devem prever recursos para a expansão
da rede de ensino oficial, em montante ao menos
igual aos destinados ao pagamento das bolsas de es tudo no exercício anterior.
O art. 9° prevê que o Poder Público deverá prestar contas à sociedade, “de forma específica e trans parente”, dos recursos destinados à concessão de
bolsas de estudo em escolas privadas.
Por fim, o art. 10 prevê a regulamentação da lei
no prazo de noventa dias, a partir da data de sua pu blicação.
O PLC n° 11/98 é de iniciativa do Deputado Ubi ratan Aguiar e foi aprovado, com substitutivo, na Co missão de Educação, Cultura e Desporto da Câmara.
A seguir, a matéria foi examinada pela Comissão de
Finanças e Tributação e pela Comissão de Constitui ção e Justiça e de Redação. Em ambas as comissões,
o projeto recebeu parecer favorável.
No Senado Federal, depois de analisado pela
Comissão de Assuntos Econômicos, o PLC n° 11/98
será submetido à Comissão de Educação.
Inicialmente encaminhado para a relatoria do
Senador Lúcio Alcântara, o projeto em apreço foi re distribuído devido ao desligamento do mencionado
parlamentar desta Comissão. O parecer ora apresen tado mantém grande parte do texto do Senador Lúcio
Alcântara. Todavia, como se verá adiante, são agora
apresentadas algumas mudanças no Projeto da Câ mara, de forma a dar continuidade a seu aperfeiçoa mento.
II – Análise
Antes de apreciar a adequação econômico-fi nanceira e orçamentária do projeto de lei em tela, ca beria apreciar a sua constitucionalidade e juridicida de, uma vez que não foi distribuído para a Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania.
O art. 213 da Constituição Federal estipula que
os recursos públicos devem ser destinados às esco las públicas. Contudo, são estabelecidas exceções
para o envio desses recursos às escolas privadas co munitárias, confessionais e filantrópicas que compro vem finalidade não lucrativa, apliquem seus exceden tes em educação e assegurem a destinação de seu
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patrimônio à outra escola da mesma categoria, ou ao
Poder Público, no caso de encerramento de suas atividades.
Outras exceções são estabelecidas nos §§ 1° e
2° do próprio art. 213 e no art. 61 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Todavia, este parecer irá deter-se sobre o caso do § 1° do art. 213, relativo à concessão de bolsas de estudo, uma vez que
esse é o objeto do PLC n° 11/98.
Para que recursos públicos sejam destinados à
concessão de bolsas de estudo em escolas privadas
é necessário o atendimento dos seguintes requisitos:
1°) as bolsas devem ser dirigidas aos níveis fundamental e médio;
2°) os alunos beneficiários devem demonstrar
“insuficiência de recursos”;
3°) deve haver falta de vagas e cursos regulares
da rede pública na localidade da residência do estudante;
4°) o Poder Público fica obrigado a investir prioritariamente na expansão da rede na localidade.
Em linhas gerais, é possível afirmar que essas
condições são respeitadas pelo PLC n° 11/98. O primeiro requisito está especificado no art. 3° da Proposição. O segundo aparece no art. 5°, sob a forma do
conceito de estudante “carente”. O terceiro e o quarto
requisitos aparecem inscritos no art. 6º e instrumentalizados, na forma da previsão orçamentária, nos arts.
7° e 8°.
Além disso, a iniciativa apresenta o mérito de
evitar o vício da criação de novas restrições e obstáculos, não previstas no texto constitucional como por
vezes ocorre nas tentativas de regulamentação de
nossa Carta Maior. Portanto, nenhum desrespeito é
feito ao mandamento inscrito no § 1° do art. 213 da
Constituição Federal, ainda que, como se esclarece
adiante, alguns reparos mereçam ser formulados,
com a finalidade de garantir as verdadeiras intenções
dos constituintes.
Este parecer julga também que nenhuma outra
disposição constitucional está sendo ferida pelo PLC
n° 11/98. Pelo contrário, ao procurar ampliar as oportunidades educacionais, o Projeto reforça o princípio
constitucional que prevê a educação como um direito
de todos e dever do Estado (art. 206).
Dessa forma, nenhum obstáculo de inconstitucionalidade há a apresentar ao Projeto de Lei da Câmara n° 11/98.
Igualmente, não há reparos sobre sua juridicidade, à exceção de um pequeno lapso de técnica legislativa que contraria o disposto no art. 9º da Lei Com -
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plementar n° 95, de 26 de fevereiro de 1998, que de termina:
Art. 9° Quando necessária à cláusula de
revogação esta deverá indicar expressamente
às leis ou disposições legais revogadas.
Não sendo o caso de indicar norma a ser revo gada, torna-se desnecessária a disposição presente
no art. 12 do PLC n° 11/98, que será assim objeto de
emenda supressiva, adiante apresentada sob o nú mero 1.
Quanto aos aspectos econômico-financeiro e
orçamentário, o projeto apresenta linhas gerais apro priadas, embora sujeitas a aperfeiçoamentos.
Com efeito, a proposição não cria novas despe sas, mas regulamenta, sem criar liberalidades ou ou tras distorções, dispositivo constitucional que autoriza
o Poder Público a destinar recursos para a concessão
de bolsas de estudo, nas condições indicadas.
O primeiro aperfeiçoamento apresentado ao
projeto diz respeito à previsão de um teto para os en cargos educacionais transferidos à iniciativa privada,
que tem por fim evitar eventuais excessos nocivos ao
erário público. O teto sugerido adiante, por meio da
Emenda n° 2, é o do respectivo gasto por aluno na
rede pública, apurado no ano imediatamente anterior
ao da concessão da bolsa ou previsto para o ano em
curso. Qualquer que seja o valor escolhido, decorrido
o ano correspondente, quando tiverem sido apurados
os respectivos gastos por aluno na rede pública, deverá haver a compensação dos valores repassados.
Com isso, evita-se prejudicar tanto as escolas priva das quanto o poder público, caso ocorram oscilações
maiores nos dispêndios por aluno de um ano para outro ou entre os gastos previstos e os efetivamente
executados.
Quanto à possibilidade de redução dos encar gos, não há necessidade de estabelecê-la, pois,
como originalmente está inscrito no projeto, ela de pende de negociação entre o poder público e a institu ição de ensino, o que dispensa previsão legal, já que,
por princípio, não contraria qualquer norma jurídica.
A expressão “localidade”, usada no art. 3°, pre cisa ser melhor especificada, com o propósito de evitar abusos que levem à requisição de bolsas por sim ples comodidade. O referido termo, usado na Constituição Federal, está a exigir uma regulamentação que
o esclareça. Em virtude disso, este parecer apresenta
emenda, sob o número 3, que prevê que a falta de va gas e de cursos regulares deve ocorrer no interior do
município do requisitante ou eventual beneficiário da
bolsa.
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As disposições referentes aos orçamentos pú blicos, presentes nos arts. 7° e 8° do PLC n° 11/98,
procuram contribuir para o bem da coisa pública. O
art. 8°, contudo, pode ser aperfeiçoado. Em vez de
previsão de recursos orçamentários para a expansão
da rede pública, em montante pelo menos igual ao
destinado às bolsas de estudo concedidas no ano anterior, cabe estabelecer uma regra mais clara e coerente com o caráter excepcional dessas bolsas. Os
recursos orçamentários para a expansão da rede pú blica devem ser suficientes para eliminar, até o ano
subseqüente, a concessão de bolsas. Dessa forma,
evita-se que se perpetue àquilo que tem caráter de
excepcionalidade. Essa mudança aparece a seguir na
Emenda n° 4.
A Emenda n° 5, por sua vez, considera os gas tos feitos com a concessão de bolsas, para estudantes do ensino fundamental, nos cálculos pertinentes
do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério
(FUNDEF). Afinal, os recursos serão despendidos
pelo respectivo poder público para o mesmo fim, a saber, a manutenção de alunos do ensino fundamental.
Além disso, a concessão de bolsas de estudo é considerada despesa de manutenção e desenvolvimento
do ensino, conforme dispõe a Lei de Diretrizes e Ba ses da Educação Nacional (Lei n° 9.394/96), em seu
art. 70, inciso VI.
Por fim, caberia indicar que o critério de carência para a obtenção das bolsas possui um traço de arbitrariedade. Esse traço, contudo, estaria presente
em qualquer outro que viesse a ser adotado, dada a
complexidade da vida real. Dessa forma, constitui o
critério mais indicado para evitar que benefícios sejam concedidos a quem deles não precisa.
III – Voto
Em vista do exposto, o voto é pela aprovação do
Projeto de Lei da Câmara n° 11, de 1998, acolhidas
as seguintes emendas:
EMENDA N° 1
(Adequação-Lei Complementar n° 95/98)
Suprima-se o art. 12 do Projeto de Lei da Câmara n° 11/98
EMENDA N° 2
Dê-se ao parágrafo único do art. 2° a seguinte
redação:
Parágrafo único. Os encargos educacionais não poderão ser superiores ao res-
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pectivo gasto por aluno na rede pública e
serão estipulados com base nos valores efetivamente apurados no ano anterior ou previstos para o ano em curso, feitas, em qual quer caso, as devidas compensações ao final deste período.
EMENDA N° 3
Substitua-se no art. 3° a expressão “na localida de de residência do estudante” por “no município de
residência do estudante”.
EMENDA N° 4
Dê-se ao art. 8° a seguinte redação:
Art. 8° No orçamento para o exercício
seguinte, o poder público competente consignará recursos suficientes para a expansão de vagas na rede pública, de forma a
eliminar, até o ano subseqüente, a concessão de bolsas de estudo.
EMENDA N° 5
Acrescente-se o seguinte artigo ao projeto, sob
o número 10, renumerando-se os demais:
Art. 10. Os alunos bolsistas do ensino
fundamental, nos termos desta lei, serão
computados no total de alunos anualmente
matriculados nas escolas cadastradas das
respectivas redes públicas de ensino, para
os efeitos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
Valorização do Magistério, de que trata a Lei
n° 9.424, de 24 de dezembro de 1996.
Sala da Comissão, – Ricardo Santos, Presi dente – Antero Paes de Barros, Relator.
VOTO EM SEPARADO AO PLC Nº 11/98
PLC N° 11, DE 1998 (n° 731/95, na
Câmara dos Deputados) que “regulamenta
§ 1° do art. 213 da Constituição Federal.”
Senador Eduardo Suplicy
O PLC n° 11/98, “dispõe sobre a concessão de
bolsas de estudo para o ensino médio, previsto no pa rágrafo 1°, art. 213 da Constituição Federal”. Nesse
sentido, contém uma proposta de regulamentação do
processo de compra de bolsas no ensino fundamen tal e médio, junto à rede de escolas comunitárias, fi lantrópicas, confessionais e/ou privadas, tendo por
base os encargos educacionais legalmente cobrados
aos usuários pelas três primeiras categorias de esco -
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las mencionadas, na ausência de vagas no Sistema
de Educação Pública e diante da imediata impossibilidade de ampliação dessa rede pública.
Conforme bem coloca o Relator, Senador Antero Paes de Barros, vários aspectos importantes em
uma iniciativa desse caráter estão cobertas pelo pro jeto, como: a necessidade comprovada de falta de vagas e impossibilidade de ampliação da rede pública; a
definição de que o déficit de vagas será dado pelo
censo escolar do ano anterior; considerando a totalidade de vagas a partir da agregação dos vários níveis
de redes de ensino; a necessidade da garantia do
cumprimento de normas gerais de educação nacional, com qualidade; o critério de carência ou dificuldade de cobrir as despesas da escola que recebe o(a)
aluno(a); regras junto ao orçamento; e, ainda, a diretriz que obriga o Poder Público prestar contas à sociedade dessa sua decisão e procedimento.
À exceção da emenda de número 3, são pertinentes as emendas apresentadas pelo Relator, para
que fique mais claramente assegurado o princípio da
transitoriedade da iniciativa e o seu objetivo de ampliação no número de vagas, em função de um maior
acesso à escola por parte dos nossos jovens e ado lescentes.
Análise e Voto
Sem dúvida é uma proposta que aponta para ampliação do acesso à educação, entretanto, também não
resta dúvida de que não é exatamente a democratização do acesso que preconizamos, nem é exatamente o
que normatiza a Constituição Federal em seu art. 208.
Na verdade, trata-se de uma exceção e que obrigatoriamente deverá ter um caráter transitório.
A análise do mérito do PLC em apreço, envolve
uma discussão que compreende o aspecto técnico-financeiro, bem como o aspecto político-educacional.
Não se trata de uma questão simples que comporte
uma análise linear, pois diz respeito, especialmente, ao
princípio da publicização do ensino e do dever do Estado com a educação pública. É constitucional o princípio
de que os recursos públicos deverão ser destinados à
educação pública – caput do art. 213. No que se refere
à possibilidade de procedimentos que traduzam exceções, também estão previstos na Constituição Brasileira/88 – art. 213, I e II e no seu § 1°, matéria que é objeto
do PLC nº 21/98 em discussão:
Em primeiro lugar, para que se abra esse espaço de realização das exceções, faz-se necessário que
o Estado comprove, de direito e de fato, a impossibilidade real de ampliar sua rede, quanto aos recursos
humanos, físicos, pedagógicos, financeiros e tecnoló-
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gicos. E que, para comprovar tal situação, apresente
um plano, com acesso às instâncias competentes e
com difusão do mesmo junto à sociedade, demons trando que é um programa totalmente transitório, com
tempo físico e espaço geográfico definidos, a ser en cerrado logo que seja viável, conforme permita a ca pacidade do sistema educacional de ampliar a sua
rede pública de educação básica. Desse plano deverá
constar todo programa, incluindo metas de tempo, orçamento e estratégias concretas de ampliação da
rede pública, que possibilite o encerramento do pro grama de concessão de bolsas.
Temos de ter a clareza de que somente o inves timento real por parte do Estado na formação dos profissionais da educação, na construção de qualidade,
na adoção e construção de metodologias adequadas,
e em outros itens similares que traduzam uma educa ção de qualidade, será capaz de superar o estrangu lamento da falta de escolaridade e do poder do co nhecimento por parte de nossa população. Ainda contamos com dados alarmantes tipo: dos onze milhões
de jovens na faixa de 15 a 17 anos de idade de nosso
País, apenas 25% têm acesso ao sistema de ensino.
Esses dados são coincidentes, sejam fornecidos pelo
IBGE, seja pela SEEC/MEC. Contamos com um qua dro docente para o ensino fundamental ainda man tendo um grande número de professores leigos e com
a predominância de seus professores sem a forma ção específica exigida pela LDB. Quadro que reflete
melhora quando se trata do ensino médio, uma vez
que em torno de 80% dos docentes desse nível de
ensino já possui formação de nível superior.
Em todos as unidades federadas, para o ensino
fundamental e médio, há um movimento acentuado
de diminuição da demanda para o ensino privado e
maior procura pelo sistema público, até a idade de 17
anos, quando cai essa demanda para qualquer um
dos sistemas administrativos da educação, pois nos sos jovens necessitam trabalhar arduamente e pou cos conseguem continuar seus estudos, seja na uni versidade, seja nos cursos técnicos profissionalizan tes. Obviamente, esse dado traduz um indicador im portante que diz da dificuldade de sobrevivência que
vive a sociedade, envolvendo profundamente os jo vens de classe média e pobre. Esses e tantos outros
dados nos obrigam a lutar por uma educação pública
e gratuita.
Não existe ausência de legislação que defina a
educação pública como dever do Estado. Revisitando
a legislação brasileira nessa direção, em princípio en contramos:
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1. Constituição Federal
“Art. 206. O ensino será ministrado com base
nos seguintes princípios:
I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II – ....................................................................;
III – ....................................................................;
IV – gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
V – ....................................................................;
VI – ...................................................................;
VII – garantia de padrão de qualidade.”
Art. 208. O dever do Estado com a educação
será efetivado mediante a garantia de:
I – ensino fundamental obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos os
que a ele não tiveram acesso na idade própria;
II – progressiva universalização do ensino mé dio:
III – ...................................................................;
IV – ...................................................................;
V – ....................................................................;
VI – oferta de ensino noturno regular, adequado
às condições do educando;
VII – atendimento ao educando, no ensino fun damental, através de programas suplementares de
material didático-escolar, transporte, alimentação e
assistência à saúde.
§ 1° O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é
direito público subjetivo.
§ 2° O não-oferecimento do ensino obrigatório
pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa
responsabilidade da autoridade competente.
§ 3° Compete ao Poder Público recensear os
educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a cha mada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela
freqüência à escola.”
“Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca
menos de dezoito por cento, e os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e
desenvolvimento do ensino”.
§ 1° ....................................................................
§ 2° ....................................................................
§ 3º ....................................................................
§ 4º ....................................................................
§ 5º ....................................................................
“Art. 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos as es-
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colas comunitárias, confessionais ou filantrópicas,
definidas em lei, que:
I – comprovem finalidade não lucrativa e apli quem seus excedentes financeiros em educação;
II – assegurem a destinação de seu patrimônio a
outra escola comunitária, filantrópica ou confessional,
ou ao poder público, no caso de encerramento e suas
atividades.
§ 1º Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados a bolsas de estudo para o ensino fundamental e médio, na
forma da lei, para os que demonstrem insuficiência de recursos, quando houver falta
de vagas e cursos regulares da rede pública
na localidade da residência do educando, ficando o poder público obrigado a investir
prioritariamente na expansão de sua rede
na localidade.”
“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do
Estado assegurar à criança e ao adolescente, com
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à ali mentação, à educação, ao lazer, à profissionalização,
à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los
a salvo de toda forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão.”
Com a Emenda nº 14 à Constituição/88, no art.
60, fica mais explicitada a prioridade dada ao ensino
fundamental:
“Art. 60. Nos dez primeiros anos da promulga ção desta Emenda, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios destinarão não menos de sessenta por
cento dos recursos a que se refere o art. 212 da Constituição Federal, à manutenção e ao desenvolvimento
do ensino fundamental, com o objetivo de assegurar a
universalização de seu atendimento e a remuneração
condigna do magistério.”
2. LDB – Lei de Diretrizes e Bases para a Educação
Nacional
A LDB define como prioridade a educação públi ca e gratuita. Em seu art. 20 define as características
principais das escolas comunitárias, filantrópicas e
confessionais, que se constituem exceções no uso
das verbas públicas, além daquelas previstas no art.
213 da Constituição Federal/88, como também, define em seus arts. 70 e 71, o que é desenvolvimento e
manutenção do ensino, previsto no art. 212 da Constituição Federal/88.
Com base na argumentação aqui desenvolvida,
voto favoravelmente pelo projeto, apoiando as emen -
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das apresentadas pelo Sr. Relator, a exceção da
emenda nº 3, por entender que a expressão “localidade” diz melhor da questão geográfica, especialmente
se nos reportarmos às cidades de médio e grande
porte, bem como pelo fato dela, no meu entender,
adequadamente predominar nos vários textos da le gislação educacional que trata do tema, especialmente do projeto em discussão. Partindo do pressuposto
que as emendas do Relator serão aprovadas, apresento mais uma emenda com o objetivo de aperfeiçoar o texto e concretamente assegurar o princípio do
dever do Estado com a educação pública nos níveis
fundamental e médio:
EMENDA Nº 6
Acrescente-se o seguinte parágrafo ao art. 3º,
remunerando-se os demais:
§ 1º O poder público, para implantar e
implementar o sistema de concessão de
bolsas para o ensino fundamental e médio,
deverá apresentar aos seus respectivos
Conselhos Nacional, Estadual e/ou Municipal de Educação, para a devida aprovação,
um plano justificando a necessidade de tal
procedimento como medida emergencial,
bem como, descriminando metas de tempo
e forma de ampliação da rede pública como
política pública de caráter estrutural.
Sala da Comissão, 29 de junho de 1999. – Eduardo Suplicy.
RELATÓRIO
Da Comissão de Assuntos Econômicos, ao Projeto de Lei da Câmara n° 11,
de 1998 (n° 731, de 1995, na Casa de Origem), que “regulamenta o § 1° do art. 213
da Constituição Federal”.
Relator: Senador Antero Paes de Barros
I – Relatório
O Projeto de Lei da Câmara n° 11, de 1998, tem
por objetivo regulamentar o § 1° do art. 213 da Constituição Federal, que dispõe sobre a concessão de bolsas de estudo, pelo poder público, a estudantes ca rentes do ensino fundamental e médio que não puderem ser atendidos pela rede escolar oficial.
Em seu art. 2°, a Proposição esclarece que as
bolsas de estudo “destinam-se ao custeio dos encargos educacionais legalmente cobrados aos usuários
pelas instituições de ensino comunitárias, confessio-
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nais e filantrópicas”. Todavia, faz-se a ressalva de que
esses encargos podem vir a ser reduzidos por meio
de acordo entre o poder público e a instituição de en sino.
O art. 3° reitera condicionamento previsto no art.
213 da Constituição Federal para que recursos públi cos possam ser destinados à concessão de bolsas de
estudo no ensino fundamental e no médio, a saber,
deve ocorrer falta de vagas e de cursos regulares na
localidade de residência do estudante a ser beneficia do. Também como determina o mesmo dispositivo
constitucional, o poder público deve investir prioritari amente na expansão de sua rede escolar, com o obje tivo de corrigir o problema da falta de vagas.
Em seu art. 4°, o PLC n° 11/98 prevê a forma de
definição das localidades e escolas em que será permitida a concessão de bolsas de estudo. O déficit de
vagas da rede pública será estipulado pelo censo es colar anual realizado pelo poder público competente.
Será considerada a totalidade de vagas oferecidas
pelas redes de ensino dos três níveis governamenta is. No que diz respeito às escolas privadas que pode rão receber alunos bolsistas, é prevista, ainda, a ne cessidade de cumprimento das normas gerais da
educação nacional e de garantia de qualidade do en sino oferecido.
O art. 5° trata do critério de carência dos alunos
para o recebimento de bolsa de estudo. A renda de
sua família deve estar abaixo do limite de isenção do
Imposto sobre a Renda. Entretanto, em “casos excep cionais”, um estudante de renda familiar maior pode
ser beneficiado com a bolsa de estudo, desde que
“provado que sua situação econômica não lhe permi te arcar com os custeios ‘do ensino privado”.
De acordo com o art. 6°, o poder público deve
elaborar listas de estudantes a serem beneficiados,
bem como indicar as escolas que poderão rece bê-los.
Os arts. 7° e 8°, por sua vez, tratam de questões
orçamentárias. O primeiro dispositivo estabelece que
os recursos destinados à concessão de bolsas de es tudo devem estar globalmente previstos nos orça mentos públicos. Já o segundo determina que esses
orçamentos devem prever recursos para a expansão
da rede de ensino oficial, em montante ao menos
igual aos destinados ao pagamento das bolsas de es tudo no exercício anterior.
O art. 9° prevê que o poder público deverá prestar contas à sociedade, “de forma específica e trans parente”, dos recursos destinados à concessão de
bolsas de estudo em escolas privadas.
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Por fim, o art. 10 prevê a regulamentação da lei
no prazo de noventa dias, a partir da data de sua pu blicação.
O PLC n° 11/98 é de iniciativa do Deputado Ubiratan Aguiar e foi aprovado, com substitutivo, na Co missão de Educação, Cultura e Desporto da Câmara.
A seguir, a matéria foi examinada pela Comissão de
Finanças e Tributação e pela Comissão de Constituição e Justiça e de Redação. Em ambas as comissões,
o projeto recebeu parecer favorável.
No Senado Federal, depois de analisado pela
Comissão de Assuntos Econômicos, o PLC n° 11/98
será submetido à Comissão de Educação.
Inicialmente encaminhado para a relatoria do Senador Lúcio Alcântara, o projeto em apreço foi redistribuído devido ao desligamento do mencionado parlamentar desta Comissão. O parecer ora apresentado
mantém grande parte do texto do Senador Lúcio Alcântara. Todavia, como se verá adiante, são agora apresentadas algumas mudanças no Projeto da Câmara, de forma a dar continuidade a seu aperfeiçoamento.
II – Análise
Antes de apreciar a adequação econômico-financeira e orçamentária do projeto de lei em tela, ca beria apreciar a sua constitucionalidade e juridicidade, uma vez que não foi distribuído para a Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania.
O art. 213 da Constituição Federal estipula que os
recursos públicos devem ser destinados às escolas públicas. Contudo, são estabelecidas exceções para o en vio desses recursos às escolas privadas comunitárias,
confessionais e filantrópicas que comprovem finalidade
não lucrativa, apliquem seus excedentes em educação
e assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola da mesma categoria, ou ao poder público, no caso
de encerramento de suas atividades.
Outras exceções são estabelecidas nos §§ 1° e
2° do próprio art. 213 e no art. 61 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Todavia, este parecer irá deter-se sobre o caso do § 1° do art. 213, relativo à concessão de bolsas de estudo, uma vez que
esse é o objeto do PLC n° 11/98.
Para que recursos públicos sejam destinados à
concessão de bolsas de estudo em escolas privadas
é necessário o atendimento dos seguintes requisitos:
1°) as bolsas devem ser dirigidas aos níveis fundamental e médio;
2°) os alunos beneficiários devem demonstrar
“insuficiência de recursos”;
3°) deve haver falta de vagas e cursos regulares
da rede pública na localidade da residência do estudante;
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4°) o poder público fica obrigado a investir priori tariamente na expansão da rede na localidade.
Em linhas gerais, é possível afirmar que essas
condições são respeitadas pelo PLC n° 11/98. O primeiro requisito está especificado no art. 3° da Proposição.
O segundo aparece no art. 5°, sob a forma do conceito
de estudante “carente”. O terceiro e o quarto requisitos
aparecem inscritos no art. 6° e instrumentalizados, na
forma da previsão orçamentária, nos arts. 7° e 8°.
Além disso, a iniciativa apresenta o mérito de
evitar o vício da criação de novas restrições e obstáculos, não previstas no texto constitucional, como por
vezes ocorre nas tentativas de regulamentação de
nossa Carta Maior. Portanto, nenhum desrespeito é
feito ao mandamento inscrito no § 1° do art. 213 da
Constituição Federal, ainda que, como se esclarece
adiante, alguns reparos mereçam ser formulados,
com a finalidade de garantir as verdadeiras intenções
dos constituintes.
Este parecer julga também que nenhuma outra
disposição constitucional está sendo ferida pelo PLC
n° 11/98. Pelo contrário, ao procurar ampliar as oportunidades educacionais, o Projeto reforça o princípio
constitucional que prevê a educação como um direito
de todos e dever do Estado (art. 206).
Dessa forma, nenhum obstáculo de inconstituci onalidade há a apresentar ao Projeto de Lei da Câma ra nº 11/98.
Igualmente, não há reparos sobre sua juridicida de, à exceção de um pequeno lapso de técnica legis lativa que contraria o disposto no art. 9º da Lei Com plementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, que de termina:
Art. 9º Quando necessária a cláusula de
revogação, esta deverá indicar expressamente as leis ou disposições legais revogadas.
Não sendo o caso de indicar norma a ser revogada, torna-se desnecessária a disposição presente no art.
12 do PLC nº 11/98, que será assim objeto de emenda
supressiva, adiante apresentada sob o número 1.
Quanto aos aspectos econômico-financeiros e
orçamentários, o projeto apresenta linhas gerais
apropriadas, embora sujeitas a aperfeiçoamentos.
Com efeito, a proposição não cria novas despe sas, mas regulamenta, sem criar liberalidades ou ou tras distorções, dispositivo constitucional que autoriza
o Poder Público a destinar recursos para a concessão
de bolsas de estudo, nas condições indicadas.
O primeiro aperfeiçoamento apresentado ao projeto diz respeito à previsão de um teto para os encargos
educacionais transferidos à iniciativa privada, que tem
por fim evitar eventuais excessos nocivos ao Erário públi-
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co. O teto sugerido adiante, por meio da Emenda nº 2, é o
do respectivo gasto por aluno na rede pública, apurado
no ano imediatamente anterior ao da concessão da bolsa ou previsto para o ano em curso. Qualquer que seja o
valor escolhido, decorrido o ano correspondente, quando
tiverem sido apurados os respectivos gastos por aluno
na rede pública, deverá haver a compensação dos valores repassados. Com isso, evita-se prejudicar tanto as
escolas privadas quanto o Poder Público, caso ocorram
oscilações maiores nos dispêndios por aluno de um ano
para outro ou entre os gastos previstos e os efetivamente
executados.
Quanto à possibilidade de redução dos encargos,
não há necessidade de estabelecê-la, pois, como originalmente está inscrito no projeto, ela depende de negociação entre o Poder Público e a instituição de ensino, o
que dispensa previsão legal, já que, por princípio, não
contraria qualquer norma jurídica.
As disposições referentes aos orçamentos públicos, presentes nos arts. 7º e 8º do PLC nº 11/98, procuram contribuir para o bem da coisa pública. O art. 8º, contudo, pode ser aperfeiçoado. Em vez de previsão de recursos orçamentários para a expansão da rede pública,
em montante pelo menos igual ao destinado às bolsas
de estudo concedidas no ano anterior, cabe estabelecer
uma regra mais clara e coerente com o caráter excepcional dessas bolsas. Os recursos orçamentários para a expansão da rede pública devem ser suficientes para eliminar, até o ano subseqüente, a concessão de bolsas. Dessa forma, evita-se que se perpetue aquilo que tem caráter de excepcionalidade. Essa mudança aparece a seguir
na Emenda nº 3.
A Emenda nº 4, por sua vez, considera os gas tos feitos com a concessão de bolsas, para estudantes do ensino fundamental, nos cálculos pertinentes
do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério
(FUNDEF). Afinal, os recursos serão despendidos
pelo respectivo Poder Público para o mesmo fim, a
saber, a manutenção de alunos do ensino fundamental. Além disso, a concessão de bolsas de estudo é
considerada despesa de manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme dispõe a Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), em
seu art. 7º, inciso VI.
Por fim, caberia indicar que o critério de carência para a obtenção das bolsas possui um traço de arbitrariedade. Esse traço, contudo, estaria presente
em qualquer outro, que viesse a ser adotado, dada a
complexidade da vida real. Dessa forma, constitui o
critério mais indicado para evitar que benefícios sejam concedidos a quem deles não precisa.
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III – Voto
Em vista do exposto, o voto é pela aprovação do
Projeto de Lei da Câmara nº 11, de 1998, acolhidas
as seguintes emendas:
EMENDA Nº 1
(Adequação – Lei Complementar nº 95/98)
Suprima-se o art. 12 do Projeto de Lei da Câma ra nº 11/98.
EMENDA Nº 2
Dê-se ao parágrafo único do art. 2º a seguinte
redação:
Parágrafo único. Os encargos educaci onais não poderão ser superiores ao respectivo gasto por aluno na rede pública e
serão estipulados com base nos valores efetivamente apurados no ano anterior ou previstos para o ano em curso, feitas, em qual quer caso, as devidas compensações ao final deste período.
EMENDA Nº 3
Dê-se ao art. 8º a seguinte redação:
Art. 8º No orçamento para o exercício
seguinte, o Poder Público competente consignará recursos suficientes para a expansão de vagas na rede pública, de forma a
eliminar, até o ano subseqüente, a concessão de bolsas de estudo.
EMENDA Nº 4
Acrescente-se o seguinte artigo ao Projeto, sob
o número 10, renumerando-se os demais:
Art. 10. Os alunos bolsistas do ensino
fundamental, nos termos desta lei, serão
computados no total de alunos anualmente
matriculados nas escolas cadastradas das
respectivas redes públicas de ensino, para
os efeitos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
Valorização do Magistério, de que trata a Lei
nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996.
Sala da Comissão, – Ricardo Santos, Presi dente – Antero Paes de Barros, Relator.
RELATÓRIO
Da Comissão de Educação, ao Pro jeto de Lei da Câmara nº 11, de 1998 (nº
731, de 1995, na Casa de Origem), que re -
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gulamenta o § 1º do art. 213 da Constituição Federal, e ao Projeto de Lei do Senado nº 59, de 1999, que institui o Programa
Nacional de Bolsas de Estudo e dá outras providências.
Relator: Senador Paulo Hartung
I – Relatório
O Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº 11, de
1998, do Deputado Ubiratan Aguiar, e o Projeto de Lei
do Senado (PLS) nº 59, de 1999, de iniciativa do Se nador Edison Lobão, tramitam conjuntamente por disporem sobre a concessão de bolsas de estudo.
A proposição da Câmara regulamenta o § 1º do
art. 213 da Constituição Federal, que trata da concessão de bolsas de estudo, com recursos públicos, a
alunos matriculados em estabelecimentos particulares de ensino. Já a iniciativa do Senado cria, com fundamento no mesmo dispositivo constitucional, o Pro grama Nacional de Bolsas de Estudo.
Detenhamo-nos, inicialmente, no PLC. Por meio
da regulamentação do aludido dispositivo da Constituição Federal, a iniciativa procura beneficiar, com
bolsas de estudo em escolas comunitárias, confessionais e filantrópicas, os estudantes carentes que a
rede pública não está em condições de atender. A
concessão de bolsas será admitida apenas quando
houver falta de vagas e de cursos regulares da rede
pública de ensino fundamental ou médio na localidade de residência do estudante. Nesse caso, o Poder
Público é obrigado a implementar as medidas necessárias ao cumprimento da exigência de investimento
prioritário na expansão da rede de ensino oficial.
A apuração do déficit de vagas na rede escolar
pública observará os resultados do censo escolar
anual feito pelo Poder Público, levando em consideração o total de vagas existentes em cada localidade
pelas redes federal, estadual e municipal. Definidas
as localidades com real déficit de vagas, o Poder Público organizará listas de estudantes que receberão
bolsas de estudo e indicará as escolas habilitadas a
recebê-los.
O projeto considera estudante carente aquele
cuja renda familiar é inferior ao limite de isenção do
imposto sobre a renda. Todavia, uma vez comprovado
que a situação econômica da família do estudante
não lhe possibilita arcar com os encargos educacionais do ensino privado, esse limite poderá não ser observado.
Finalmente, o projeto prevê que as despesas
concernentes à concessão das bolsas de estudo de vem constar das leis orçamentárias e, nos orçamentos do ano seguinte, devem ficar consignados recur-
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sos para a expansão da rede pública em valores no
mínimo iguais aos destinados às bolsas concedidas
no exercício anterior. O Poder Público também deve
prestar contas dos recursos transferidos às escolas
privadas no processo de concessão de bolsas de es tudo.
O PLS nº 59/99, por sua vez, cria o Programa
Nacional de Bolsas de Estudo, que tem por objetivo
arcar, total ou parcialmente, com as anuidades esco lares de estudantes de renda familiar abaixo do limite
de isenção do imposto sobre a renda, matriculados
em instituições de educação básica comunitárias,
confessionais ou filantrópicas.
O Poder Executivo, prevê o projeto, estabelece rá o valor anual de cada bolsa, baseado na média de
preços praticados pelas escolas. Definirá, ainda, os
critérios para a comprovação da insuficiência de re cursos e para a seleção dos estudantes. Fixará, tam bém, o número de formulários e de quotas de bolsas
às unidades federadas, bem como fará a própria sele ção dos candidatos inscritos.
Os estudantes interessados na obtenção das
bolsas (levem indicar o estabelecimento de ensino de
sua preferência e encaminhar formulário específico
ao órgão competente para a seleção, o qual, por sua
vez, informará, o resultado aos contemplados. Os re cursos correspondentes às bolsas concedidas serão
repassados diretamente aos estabelecimentos de ensino, comprovada a matrícula do aluno e a sua fre qüência regular. Essas escolas não poderão cobrar
qualquer contribuição complementar dos alunos bol sistas.
Antes da tramitação conjunta, o PLC foi enviado
à Comissão de Assuntos Econômicos – CAE, onde
chegou a receber parecer favorável do Senador Lúcio
Alcântara, sem alterações, do Senador Antero Paes
de Barros, com emendas, assim como voto em sepa rado do Senador Eduardo Suplicy, igualmente favorá vel à matéria e com sugestões de mudança. Já o PLS
foi acolhido, sem alterações, pela Comissão de Cons tituição, Justiça e Cidadania _ CCJ.
Após a aprovação da tramitação conjunta, as
proposições receberam pareceres favoráveis na CCJ
e na CAE. Na CCJ foi apresentado substitutivo, por
iniciativa da Senadora Maria do Carmo, relatora da
matéria. A CAE, finalmente, por meio da iniciativa do
relator, Senador Freitas Neto, proferiu seu parecer, favorável à matéria, nos termos do substitutivo da CCJ.
II – Análise
O art. 213 da Constituição Federal determina
que os recursos públicos devem ser destinados às escolas públicas, mas admite situações especiais em
que estabelecimentos particulares poderão rece bê-los. Tais estabelecimentos devem classificar-se

377
Terça-feira 2 14527

como comunitários, confessionais ou filantrópicos,
comprovar não ter finalidade lucrativa, aplicar seus
excedentes em educação e, no caso de encerramento de suas atividades, assegurar a destinação de seu
patrimônio a outra escola da mesma categoria, ou ao
Poder Público.
Os §§º 1º e 2º do mesmo art. 213 prevêem ou tros casos de destinação de recursos públicos a escolas privadas. Os dois projetos em apreço tratam da situação prevista no § 1º, que diz respeito à concessão
de bolsas de estudo.
Com efeito, a concessão de bolsas de estudo
em escolas particulares, com recursos oficiais, deve
respeitar alguns condicionamentos constitucionais.
Tais bolsas devem beneficiar estudantes carentes do
ensino fundamental ou médio, caso haja falta de va gas e cursos regulares da rede pública na localidade
da residência do estudante. Se isso ocorrer, o poder
público fica obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede na respectiva localidade.
Como apontaram os pareceres da CCJ e da
CAE, salvo alguns reparos, os dois projetos cumprem
esses preceitos constitucionais, o que representa o
primeiro sinal favorável ao acolhimento de suas pro postas.
No entanto, um programa nacional de concessão de bolsas, centralizado no Ministério da Educação, como sugere o PLS, representaria a criação de
um mecanismo excessivamente centralizado, sujeito
a inúmeras distorções, uma vez que não haveria
como fiscalizar, com o devido zelo, as situações de
solicitação de bolsas nas mais diversas localidades
do País. Sobre esse aspecto, são reveladoras as ex periências de fraudes na compra de vagas pelas empresas, à custa do salário-educação, sistema extinto
pela Emenda à Constituição nº 14/96.
Além disso, o PLS amplia o sistema de concessão de bolsas para toda a educação básica – o que
inclui a educação infantil – e não apenas para o ensino fundamental e médio, como prevê o texto constitucional.
Desse modo, o texto do projeto da Câmara foi
tomado como base para a confecção do substitutivo
da CCJ, que foi elaborado devido à necessidade de
conciliar não apenas as sugestões das duas proposições, mas também as demais idéias surgidas na tra mitação da matéria no Senado.
Três importantes sugestões foram oferecidas
pelo Senador Antero Paes de Barros. A primeira diz
respeito à previsão de um teto para os encargos educacionais transferidos à iniciativa privada, correspondente ao respectivo gasto por aluno na rede pública,
apurado no ano imediatamente anterior ao da concessão da bolsa, ou ao gasto previsto por aluno para
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o ano em curso. A segunda sugestão refere-se à de terminação de que os recursos orçamentários para a
expansão da rede pública devem ser suficientes para
eliminar, até o ano subseqüente, a concessão de bolsas, de modo a eliminar essa situação de excepciona lidade. A terceira consiste em considerar os cálculos
referentes ao Fundo de Manutenção e Desenvolvi mento do Ensino Fundamental e de Valorização do
Magistério (FUNDEF) na fixação dos valores bolsas
dos estudantes do ensino fundamental.
Como bem indicaram igualmente os pareceres
da CCJ e da CAE, foram relevantes também para o
aprimoramento da matéria as considerações apre sentadas pelo Senador Eduardo Suplicy, no seu voto
em separado ao parecer inicialmente apresentado
naquela Comissão.
A Senadora Maria do Carmo teve a sensibilida de de acolher todas essas sugestões em seu substitutivo, aprovado pela CCJ. Não deixou, ainda, de
apresentar importantes contribuições originais, como
a determinação de que os recursos despendidos com
as bolsas estejam sujeitos às mesmas normas de
acompanhamento e controle social das aplicações do
Fundef (parágrafo único do art. 10).
Registre-se, em face dessa remissão ao contro le social, que há necessidade de aprimoramento do
processo de escolha dos membros dos conselhos
municipais, do que já cuidam o PLS nº 126, de 2000,
de minha autoria, o PLS nº 67, de 2000, do Senador
Ademir Andrade, e o PLS nº 83, de 2000, do Senador
Luiz Pontes, não sendo o caso de alterar o texto do
substitutivo, mas de se agilizar a votação daquelas
matérias, que já tramitam em conjunto.
O substitutivo também dispôs sobre o transpor te escolar. Como seu parecer destacou, “cumpre con ferir prioridade aos investimentos públicos no trans porte escolar gratuito para o deslocamento de uma localidade para outra, quando isso não representar dis pêndio de tempo ou de esforço prejudiciais ao
bem-estar do estudante”.
Cabe concluir este parecer destacando a ne cessidade de que sejam reunidos esforços para ga rantir o acesso de todos os brasileiros ao ensino fun damental e a progressiva universalização do ensino
médio, como preconiza o texto constitucional, em seu
art. 208, incisos I e II. Eventuais falhas do poder públi co na oferta de vagas em sua própria rede escolar devem ser corrigidas pela concessão de bolsas de estudo em escolas particulares. Essa situação, porém, em
respeito ao que determina a Constituição Federal,
deve ter caráter provisório, bem como precisa respei tar parâmetros que assegurem o bom uso dos recur -
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sos públicos. O substitutivo da CCJ procura oferecer
as melhores garantias para que esses princípios se jam respeitados.
Há, não obstante, um senão no projeto originário e repetido no substitutivo apresentado, qual seja, o
artigo 11, que impõe ao Executivo baixar a regulamentação da lei no prazo de 90 dias, o que já foi con siderado como interferência indevida do Legislativo
no Executivo, o que é vedado pela Constituição, razão
pela qual apresentamos emenda supressiva do art.
10 do projeto, na redação originária, e do art. 11 do
substitutivo.
III – Voto
Em vista do exposto e da precedência regimental (art. 260, II), voto pela aprovação do Projeto de Lei
da Câmara nº 11, de 1998, nos termos da Emenda nº
1-Substitutiva, da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, com a emenda supressiva do art. 11 que
apresento, declarando, em conseqüência, prejudicado o Projeto de Lei do Senado nº 59, de 1999, consignando que várias de suas contribuições foram contempladas no substitutivo aprovado na CCJ.
EMENDA SUPRESSIVA
Suprima-se o art. 10 do PLC nº 11, de 1998 (artigo 11 da Emenda nº 1-Substitutiva, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania).
Sala da Comissão. – Ricardo Santos, Presidente – Paulo Hartung, Relator.
PARECER N° , DE 2001
Da Comissão de Educação, ao Projeto de Lei da Câmara n° 11, de 1998 (n°
731, de 1995, na Casa de origem), que regulamento o § 1° do art. 213 da Constituição Federal, e ao Projeto de Lei do Senado n° 59, de 1999, que institui o Programa
Nacional de Bolsas de Estudo e dá outras providências .
Relator: Senador Casildo Maldaner
I – Relatório
Devido à aprovação do Requerimento n° 783,
de 1999, o Projeto de Lei da Câmara (PLC) n°, 11, de
1998, do Deputado Ubiratan Aguiar, e o Projeto de Lei
do Senado (PLS) n° 59, de 1999, de iniciativa do Se nador Edison Lobão, tramitam conjuntamente por disporem sobre a concessão de bolsas de estudo.
O primeiro regulamenta o § 1° do art. 213 da
Constituição Federal, que trata da concessão de bol-
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sas de estudo, com recursos públicos, a alunos matri culados em estabelecimentos particulares de ensino.
O segundo, com origem no Senado, cria Programa
Nacional de Bolsas de Estudo, com fundamento no
mesmo dispositivo constitucional.
Por meio da regulamentação do aludido disposi tivo da Constituição Federal, o PLC procura benefici ar, com bolsas de estudo em escolas comunitárias,
confessionais e filantrópicas, os estudantes carentes
que a rede pública não está em condições de atender.
A concessão de bolsas será admitida apenas quando
houver falta de vagas e de cursos regulares da rede
pública de ensino fundamental ou médio na localida de de residência do estudante. Nesse caso, o Poder
Público é obrigado a implementar as medidas neces sárias ao cumprimento da exigência de investimento
prioritário na expansão da rede de ensino oficial.
Segundo o PLC, a apuração do déficit de vagas
na rede escolar pública observará os resultados do
censo escolar anual feito pelo Poder Público, levando
em consideração o total de vagas existentes em cada
localidade pelas redes federal, estadual e municipal.
Definidas as localidades com real déficit de vagas, o
Poder Público organizará listas de estudantes que re ceberão bolsas de estudo e indicará as escolas habili tadas a recebê-los.
O projeto considera estudante carente aquele
cuja renda familiar é inferior ao limite de isenção do
imposto sobre a renda. Todavia, uma vez comprovado
que a situação econômica da família do estudante
não lhe possibilita arcar com os encargos educacio nais do ensino privado, esse limite poderá não ser observado.
Finalmente, a proposta da Câmara prevê que as
despesas concernentes à concessão das bolsas de
estudo devem constar das leis orçamentárias e, nos
orçamentos do ano seguinte, devem ficar consigna dos recursos para a expansão da rede pública em va lores no mínimo iguais aos destinados às bolsas con cedidas no exercício anterior. O Poder Público tam bém deve prestar contas dos recursos transferidos às
escolas privadas no processo de concessão de bol sas de estudo.
O PLS n° 59/99, por sua vez, cria o Programa
Nacional de Bolsas de Estudo, que tem por objetivo
arcar, total ou parcialmente, com as anuidades esco lares de estudantes de renda familiar abaixo do limite
de isenção do imposto sobre a renda, matriculados
em instituições de educação básica comunitárias,
confessionais ou filantrópicas.
O Poder Executivo, prevê o, projeto, estabelece rá o valor anual de cada bolsa, baseado na média de
preços praticados pelas escolas. Definirá, ainda, os
critérios para a comprovação da insuficiência de re cursos e para a seleção dos estudantes. Fixará, tam -
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bém, o número de formulários e de quotas de bolsas
às unidades federadas, bem como fará a própria seleção dos candidatos inscritos.
Os estudantes interessados na obtenção das
bolsas devem indicar o estabelecimento de ensino de
sua preferência e encaminhar formulário específico
ao órgão competente para a seleção, o qual, por sua
vez, informará o resultado aos contemplados. Os re cursos correspondentes às bolsas concedidas serão
repassados diretamente aos estabelecimentos de ensino, comprovada a matrícula do aluno e a sua freqüência regular. Essas escolas não poderão cobrar
qualquer contribuição complementar dos alunos bolsistas.
Antes da tramitação conjunta, o PLC foi enviado
à Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), onde
chegou a receber parecer favorável do Senador Lúcio
Alcântara, sem alterações, do Senador Antero Paes
de Barros, com emendas, assim como voto em separado do Senador Eduardo Suplicy, igualmente favorável à matéria e com sugestões de mudança. Já o PLS
foi acolhido, sem alterações, pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ).
Tramitando em conjunto, as proposições receberam pareceres favoráveis na CCJ e na CAE. Na
CCJ foi apresentado substitutivo, por iniciativa da Se nadora Maria do Carmo, relatora da matéria. A CAE,
finalmente, por meio da iniciativa do relator, Senador
Freitas Neto, proferiu seu parecer, favorável à matéria, nos termos do substitutivo da CCJ.
II – Análise
De acordo com o art. 213 da Constituição Federal, em situações especiais, os recursos públicos po dem ser destinados às escolas particulares. Para tanto, tais estabelecimentos devem classificar-se como
comunitários, confessionais ou filantrópicos, comprovar
finalidade não lucrativa, aplicar seus excedentes em
educação e, no caso de encerramento de suas atividades, assegurar a destinação de seu patrimônio a outra
escola da mesma categoria, ou ao Poder Público.
Os §§ 1° e 2° do mesmo art. 213 prevêem outros
casos de destinação de recursos públicos a escolas
privadas. Os dois projetos em apreço tratam da situação prevista no § 1°, que diz respeito à concessão de
bolsas de estudo.
Dessa forma, as bolsas de estudo devem beneficiar estudantes carentes do ensino fundamental ou
médio de escolas particulares, sempre que houver
falta de vagas e cursos regulares da rede pública na
localidade da residência do estudante. Nessas circunstâncias, o Poder Público fica obrigado a investir
prioritariamente na expansão de sua rede na respectiva localidade.
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Os projetos em exame cumprem esses precei tos constitucionais, o que recomenda o acolhimento
de suas propostas, conforme concluíram os parece res da CCJ e da CAE, salvo alguns reparos.
Cabe ressaltar, no entanto, que a criação de um
programa nacional de bolsas de estudo, administrado
pelo Ministério da Educação, como sugere o PLS, re presentaria a criação de um mecanismo excessiva mente centralizado, sujeito a inúmeras distorções,
uma vez que não haveria como fiscalizar, com o devi do zelo, as situações de solicitação de bolsas nas
mais diversas localidades do País. Sobre esse aspec to, são reveladoras as experiências de fraudes na
compra de vagas pelas empresas, à custa do salá rio-educação, sistema extinto pela Emenda à Constituição n° 14/96.
Além disso, contrário ao que prevê o texto constitucional, o PLS amplia o sistema de concessão de
bolsas para toda a educação básica – o que inclui a
educação infantil.
Em tais circunstancias, tomou-se o texto do projeto da Câmara como base para a elaboração do
substitutivo da CCJ, que foi elaborado devido à ne cessidade de conciliar não apenas as sugestões das
duas proposições, mas também as demais idéias surgidas na tramitação da matéria no Senado.
O Senador Antero Paes de Barros, por exemplo,
apresentou três sugestões importantes. A primeira
prevê um teto para os encargos educacionais transferidos à iniciativa privada, correspondente ao respecti vo gasto por aluno na rede pública, apurado no ano
imediatamente anterior ao da concessão da bolsa, ou
ao gasto previsto por aluno para o ano em curso. A segunda sugestão determina que os recursos orçamen tários para a expansão da rede pública devem ser su ficientes para eliminar, até o ano subseqüente, a con cessão de bolsas, de modo a eliminar essa situação
de carência. A terceira considera os cálculos referen tes ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério
(FUNDEF) na fixação dos valores bolsas dos estudantes do ensino fundamental.
Como bem indicaram igualmente os pareceres
da CCJ e da CAE, as considerações apresentadas
pelo Senador Eduardo Suplicy, no seu voto em sepa rado ao parecer inicialmente apresentado na CAE, foram relevantes também para o aprimoramento da matéria.
A Senadora Maria do Carmo teve a sensibilida de de acolher todas essas sugestões em seu substitutivo, aprovado pela CCJ. Não deixou, ainda, de
apresentar importantes contribuições originais, como
a determinação de que os recursos despendidos com
as bolsas estejam sujeitos às mesmas normas de
acompanhamento e controle social das aplicações do
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Fundef. O substitutivo também dispôs sobre o trans porte escolar. Como seu parecer destacou, cumpre
conferir prioridade aos investimentos públicos no
transporte escolar gratuito para o deslocamento de
uma localidade para outra, quando isso não representar dispêndio de tempo ou de esforço prejudiciais
ao bem-estar do estudante.
Por fim, cabe lembrar que, em face do que de termina nossa Carta Maior, em seu art. 208, incisos I
e II, é necessário que sejam reunidos esforços para
garantir o acesso de todos os brasileiros ao ensino
fundamental e a progressiva universalização do ensino médio. Eventuais falhas do Poder Público, na oferta de vagas em sua própria rede escolar, devem ser
corrigidas mediante a concessão de bolsas de estudo
em escolas particulares. Essa situação, porém, em
respeito ao que preconiza a Constituição Federal,
deve ter caráter provisório, bem como precisa atender
a critérios que assegurem o bom uso dos recursos
públicos. Em nosso modo de ver, o substitutivo da
CCJ oferece as melhores garantias para que esses
princípios sejam respeitados.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – O Expe diente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A Presidência comunica ao Plenário que os Projetos de Decreto Legislativo nºs 330 a 378, de 2002, lidos anteriormente, tramitarão com prazo determinado de qua renta 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 (Ramez Tebet) – A Presidência recebeu do Vice-Presidente, no exercício da
Presidência do Tribunal de Contas da União, o Aviso
nº 48, de 2002 (nº 705/2002, na origem), de 1º do corrente, encaminhando, para os fins previstos na alínea
“g” do inciso I do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de
1990, a relação dos nomes dos responsáveis que ti veram suas contas julgadas irregulares em decisão
definitiva por aquele Tribunal, nos últimos cinco anos,
consoante o disposto no art. 91 da Lei nº 8.443, de
1992.
Informa, ainda, que tornará disponíveis, sempre
que necessário, atualizações da referida lista, tendo
em vista o vencimento de prazos de recursos e o julgamento dos apelos interpostos contra deliberações
posteriores à data de 1º do corrente.
O expediente vai às Comissões de Constituição,
Justiça e Cidadania, e de Fiscalização e Controle.
É o seguinte o Aviso recebido:
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Sobre a
mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1º Secretário
em exercício, Senador Jonas Pinheiro.
São lidos os seguintes:
OF. Nº CE/43/2002
Brasília, 18 de junho de 2002
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do art. 91, do Regimento
Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Exce lência que esta Comissão aprovou, em turno suple mentar, na reunião realizada no dia de hoje, o substitutivo de autoria de Sua Excelência a Senhora Sena dora Marluce Pinto ao Projeto de Lei do Senado nº
110, de 2002, de Sua Excelência o Senhor Senador
Luiz Otávio, que “Acrescenta alínea ao inciso I do artigo 23 da Lei nº 8.977, de 6 de janeiro de 1995, que
dispõe sobre o Serviço de TV a Cabo, para incluir ca nal reservado ao Comando do Exército Brasileiro”.
Atenciosamente, – Ricardo Santos, Presidente
da Comissão de Educação.
OF. Nº CE/44/2002
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Projeto de Lei do Senado nº 152 de 2002, de autoria
de Sua Excelência o Senhor Senador Chico Sartori
que, “Dispõe sobre a criação do Dia Nacional do Pe cuarista e dá outras providências”.
Atenciosamente, – Ricardo Santos, Presidente
da Comissão de Educação.
OF. Nº 32/02 – PRES./CAS
Brasília, 19 de junho 2002
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do art. 91 do Regimento
Interno do Senado, comunico a Vossa Excelência que
esta Comissão, em reunião no dia 19 de junho de
2002, aprovou, em decisão terminativa, o Projeto de
Lei do Senado nº 230, de 2001, que “Altera a Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para autorizar
o não comparecimento ao serviço, sem prejuízo do
salário, para a procura de parente desaparecido.
Atenciosamente, – Romeu Tuma, Presidente.
OF. Nº 148/02–PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 19 de junho de 2002

Brasília, 18 de junho de 2002
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comis são aprovou, em reunião realizada no dia de hoje,
Projeto de Lei do Senado nº 214 de 2001, de autoria
de Sua Excelência o Senhor Senador Mozarildo Ca valcanti que, “Altera o nome do Aeroporto Internacio nal de Boa Vista, Estado de Roraima”.
Atenciosamente, – Ricardo Santos, Presidente
da Comissão de Educação.
OF. Nº CE/45/2002
Brasília, 18 de junho de 2002
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comis são aprovou, em reunião realizada no dia de hoje,
Projeto de Lei do Senado nº 73 de 2002, de autoria de
Sua Excelência o Senhor Senador Casildo Maldaner
que, “Declara o Município de Capinzal, no Estado de
Santa Catarina, Capital Brasileira do Chester”.
Atenciosamente, – Ricardo Santos, Presidente
da Comissão de Educação.
OF. Nº CE/47/2002
Brasília, 26 de junho de 2002
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comis são aprovou, em reunião realizada no dia de hoje,

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta data, esta Comissão deliberou pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 51, de 2002, de autoria
do Senador Maguito Vilela, que “Altera a Lei nº 1521,
de 26 de dezembro de 1951, para tipificar, como cri me, a exploração de concurso de sorteios de números ou outros símbolos, para a obtenção de prêmios
em dinheiro ou bens de qualquer natureza, autoriza a
exploração indireta do serviço de loteria, mediante
procedimento licitatório, e revoga os artigos 50 a 58
do Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941”.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.
Cordialmente, – Bernardo Cabral, Presidente
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
OF. Nº 149/02–PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 19 de junho de 2002
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta data, esta Comissão deliberou pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 139, de 2002, de autoria
do Senador Ricardo Santos, que “Altera a Lei nº
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9.636, de 15 de maio de 1998, a fim de dispor sobre a
situação de escrituras públicas antigas, outorgadas a
adquirentes de imóveis conceituados como terrenos
de marinha e seus acrescidos, bem ainda de imóveis
construídos sobre acrescidos de marinha, nas condi ções que especifica”.
Aproveito a oportunidade para renovar protes tos de estima e consideração.
Cordialmente, – Bernardo Cabral, Presidente
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
OF. Nº 150/02–PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 19 de junho de 2002
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nes ta data, esta Comissão deliberou pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 593, de 1999, de autoria
do Senador Ademir Andrade, que “Modifica os artigos
104 e 105 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que
“dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente
e dá outras providências”.
Aproveito a oportunidade para renovar protes tos de estima e consideração.
Cordialmente, – Bernardo Cabral, Presidente
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
OF. Nº 151/02–PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 19 de junho de 2002
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nes ta data, esta Comissão deliberou pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 45, de 2001, de autoria
da Senadora Marina Silva, que “Concede anistia post
mortem a João Cândido Felisberto, líder da chamada
Revolta da Chibata e aos demais participantes”.
Aproveito a oportunidade para renovar protes tos de estima e consideração.
Cordialmente, – Bernardo Cabral, Presidente
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
OF. Nº 20/02-CI
Brasília, 18 de junho de 2002
Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo 2º, do artigo 91, do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vos sa Excelência, que esta Comissão aprovou em turno
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suplementar o Projeto de Lei do Senado nº 130, de
2001, que “Dispõe sobre o Adicional Tarifário para Linhas Aérea Regionais Suplementadas”.
Atenciosamente, – Lúdio Coelho, Presidente,
em exercício.
OF. Nº 24/02-CI
Brasília, 18 de junho de 2002
Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo 2º, do artigo 91, do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência, que esta Comissão aprovou o Projeto
de Lei do Senado nº 17, de 2002, que “Altera a Lei nº
5.917, de 10 de setembro de 1973, que aprova o Plano Nacional de Viação, de modo a incluir, na Relação
Descritiva das Rodovias do Sistema Rodoviário Federal, a rodovia que especifica, sob a designação de BR
– 438.
Atenciosamente, – Lúdio Coelho, Presidente
em exercício.
OF. Nº 25/02-CI
Brasília, 18 de junho de 2002
Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo 2º, do artigo 91, do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência, que esta Comissão aprovou o Projeto
de Lei do Senado nº 18, de 2002, que “Altera a Lei nº
5.917, de 10 de setembro de 1973, que aprova o Plano Nacional de Viação, de modo a incluir, na Relação
Descritiva das Rodovias do Sistema Rodoviário Federal, a rodovia que especifica, sob a designação de BR
– 439.
Atenciosamente, – Lúdio Coelho, Presidente,
em exercício.
OF. Nº 26/02-CI
Brasília, 18 de junho de 2002.
Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo 2º, do artigo 91, do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência, que esta Comissão aprovou o Projeto
de Lei do Senado nº 19, de 2002, que “Altera a Lei nº
5.917, de 10 de setembro de 1973, que aprova o Plano Nacional de Viação, de modo a incluir, na Relação
Descritiva das Rodovias do Sistema Rodoviário Federal, a rodovia que especifica, sob a designação de BR
– 440.
Atenciosamente, – Lúdio Coelho, Presidente
em exercício.
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A Presidência comunica ao Plenário que o Requerimento nº
252, de 2002, do Senador Ademir Andrade, que soli cita inserção em ata de voto de congratulações pelo
início das atividades da Emissora de Televisão Naza ré, inaugurada em 11 de maio de 2002, cujo parecer
foi lido anteriormente, constará da Ordem do Dia da
sessão deliberativa ordinária do dia 6 de agosto, nos
termos do art. 222, § 2º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A Presidência comunica ao Plenário que o Projeto de Lei da
Câmara nº 46, de 2002, que denomina “Rodovia Mi nistro Alfredo Nasser” a rodovia BR153, do Estado do
Pará até o Estado do Rio Grande do Sul, cujo parecer
foi lido anteriormente, ficará perante a Mesa durante
cinco dias úteis, a fim de receber emendas, nos ter mos do art. 235, II, “d”, do Regimento Interno do Se nado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A Presidência comunica ao Plenário que, nos termos do art.
91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso,
por um décimo da composição da Casa, para que os
Projetos de Lei do Senado nºs 593, de 1999, 45, 130,
214 e 230, de 2001; 17 a 19, 51, 73, 110, 139 e 152,
de 2002, cujos pareceres foram lidos anteriormente,
sejam apreciados pelo Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A Presidência comunica ao Plenário que o Projeto de Lei da
Câmara nº 11, de 1998 (nº 731/95, na Casa de ori gem), que regulamenta o § 1º do art. 213 da Constitui ção Federal (concessão de bolsas de estudo a estudantes carentes da rede pública de ensino) (tramitan do em conjunto com o Projeto de Lei do Senado nº 59,
de 1999); o Projeto de Lei da Câmara nº 17, de 2002
(nº 259/99, na Casa de origem), que dispõe sobre a
obrigatoriedade da inclusão, no ensino oficial da
Rede de Ensino, da temática “História e Cultura
Afro-Brasileira”, e dá outras providências; o Projeto de
Lei da Câmara nº 25, de 2002 (nº 2.966/2000, na
Casa de origem), que denomina “subestação Delfino
Araújo Macedo” a subestação de energia elétrica do
Linhão Norte-Sul da Eletronorte situada no Município
de Miracema do Tocantins, Estado do Tocantins e o
Projeto de Lei da Câmara nº 56, de 2002 (nº 2.008/99,
na Casa de origem), que dá denominação à ponte ro doferroviária sobre o Rio Paraná, que liga os Municí pios de Rubinéa-SP e Aparecida do Toboado-MS, cu jos pareceres foram lidos anteriormente, ficarão pe rante a Mesa durante cinco dias úteis, a fim de rece ber emendas, nos termos do art. 235, II, “d”, do Regi mento Interno.
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A Presidência comunica ao Plenário que ao Projeto de Lei da
Câmara nº 10, de 2002 (nº 1.295/99, na Casa de origem), que altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de
1997, para disciplinar a exploração e a condução de
veículos de aluguel, cujo parecer foi lido anteriormente, de acordo com o disposto no parágrafo único do
art. 254, combinado com o art. 133, § 1º, do Regimento Interno, fica aberto o prazo de dois dias úteis para
interposição de recurso, por um décimo dos membros
do Senado, para que a matéria continue sua tramitação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A Presidência comunica ao Plenário que o Requerimento nº
114, de 2002, do Senador Osmar Dias, solicitando,
nos termos regimentais, voto de aplauso à Rádio Clube Paranaense B2, pelo transcurso de seu 78º aniversário, cujo parecer foi lido anteriormente, constará da
Ordem do Dia da próxima sessão deliberativa, nos
termos do art. 222, § 2º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Encerrou-se sexta-feira última o prazo para apresentação
de emendas ao Projeto de Lei da Câmara nº 30, de
1999 (nº 4.695/98, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que altera os arts. 789 e
790 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943, que também fica acrescida dos arts. 789-,
789-B, 790 – e 790-B.
Não tendo recebido emendas, a matéria será incluída em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Jonas Pinheiro.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N° 459 DE 2002
Tendo em vista o disposto no caput do art. 1° da
Resolução n° 40, de 1995, requeiro que a Mesa do
Senado Federal determine à Procuradoria Parlamentar tomar as providências a seu cargo previstas nos
incisos I e II do § 3° do mesmo artigo, visando à proteção da imagem e da honra do Senador João Alberto
de Souza, atingidas pelas matérias Klinger; um nome
que liga dois escândalos, publicada no jornal Correio
Braziliense , de Brasília-DF, em 26 de junho de 2002,
p. 12, e Escândalo de Santo André – MP pede prisão
de sobrinho do senador João Alberto, publicada no sítio do Jornal Pequeno, de São Luís-MA, na Internet
(www.jornalpequeno.net), na mesma data, cujas có pias anexamos
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Reitero, assim, a solicitação que apresentei ao
Presidente da Sessão de hoje.
Justificação
As matérias jornalísticas acima referidas promovem vínculo entre o Senador João Alberto de Souza e
os fatos que vêm sendo divulgados pela imprensa en volvendo denúncias de corrupção na Prefeitura Municipal de Santo André-SP. Trata-se de ligação que atin ge a honra e a imagem do parlamentar, uma vez que é
absolutamente desprovida de qualquer base real.
O vínculo que buscam estabelecer entre aque las denúncias de corrupção e o ilustre Senador maranhense se estribam, exclusivamente, em associação
que se revela totalmente falsa, devida à similaridade
entre o nome do principal envolvido nas denúncias e
nome de um irmão do parlamentar, eminente profes sor universitário em São Luís.
A gravidade do caso impõe a tomada de provi dências por esta Casa, para que o fato não caia no esquecimento, com um pequeno registro de correção ao
pé de uma página secundária dos jornais.
Assim, na forma da Resolução que instituiu a
Procuradoria Parlamentar, requeiro que a Mesa do Se nado Federal determine que esse órgão atue no caso,
com o objetivo de obter a imprescindível reparação dos
fatos, de extrema gravidade, que atingem a reputação
de um dos mais ilustres membros desta Casa.
Sala das Sessões, 1° de julho de 2002. – Fran cisco Escórcio, Líder do PMDB, em exercício.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – O reque rimento lido será encaminhado aos procuradores par lamentares, nos termos da Resolução nº 40, de 1995.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Há ora dores inscritos.
Concedo a palavra ao Senador Lauro Campos.
O SR. LAURO CAMPOS (PDT – DF. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o que vou dizer
hoje foi estimulado por um debate que tive com o Mi nistro Pedro Malan na semana passada, na Comis são de Assuntos Econômicos,.
S. Exª afirmou que nós, Parlamentares da Opo sição, usamos uma linguagem de palanque. Parece
que essa linguagem corrente, palanqueira, não agra da aos ouvidos de S. Exª o Ministro Malan. Obviamen te existem várias linguagens. Será que uma lingua gem exotérica, uma linguagem acadêmica, uma lin guagem para um círculo fechado pode vir aqui, à luz
do dia, nesse exoterismo, transformar-se em uma lin guagem exotérica, compreensível a todos aqueles
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que devem escutar o que os Parlamentares têm a comunicar? Será que pode haver isso? Farei essa tentativa hoje.
Muitos de nós não usamos essa linguagem hermética, essa linguagem dos principiados, dos círculos
fechados e acadêmicos, dos laureados, não porque a
desconheçamos, mas por não ser adequada aos ou vintes. E assim como existem outras linguagens,
como a linguagem poética e a linguagem musical, de
que o homem pode se valer, assim também os economistas conhecem ou deveriam conhecer e utilizar várias linguagens.
Durante quase 300 anos, prevaleceu uma lin guagem na economia. O fundador do termo “economia política”, Antoine de Montchrestien, escreveu seu
livro em verso. Enquanto hoje escrevem em “economês” ou em matemática, Antoine de Montchrestien
cunhou o termo “economia política” e escreveu seu livro em verso, numa linguagem completamente diferente da que os tecnocratas, os acadêmicos e os que
usam a linguagem exotérica, fechada, utilizam hoje.
Além disso, os mercantilistas, por exemplo, tinham
uma série de termos que entraram em derrocada
quando o mercantilismo foi superado na França, em
1750, por François Quesnay, médico de Luís XVI, que
escreveu Le Tableau Economique. Ele criou uma linguagem diferente, a linguagem dos fisiocratas, com
um conceito diferente de riqueza, com a visão difente
da estrutura social, já dividida por François Quesnay
em três classes sociais: a dos trabalhadores, a dos
ociosos e a dos consumidores, a classe improdutiva
como ele a chamava.
À proporção que os problemas aparecem, que a
realidade já não aceita a forma de funcionamento, perde a sua funcionalidade, transformando o que era ponto de equilíbrio em ponto de desequilíbrio, a linguagem
tem que mudar. As crises são as parteiras dessas mudanças e da criação de nova visão da economia, da
sociedade e do mundo. Não é sem importância isso, ao
contrário, muitas vezes é importantíssimo.
Tomemos como exemplo a transformação havida na linguagem dos marginalistas, dos neoliberais.
Em 1873, eles começaram, em Viena, Lousanne e
Londres, a criar essa nova linguagem que os neoliberais usam, a qual teve sua funcionalidade, serviu para
transmitir a ideologia neoliberal e entrou em crise em
1929, quando o colapso do capitalismo fez falirem cinco mil bancos nos Estados Unidos, em quatro anos,
produziu colapso na Bolsa de Nova Iorque, provocou
o desemprego de 44% na Alemanha, em 1933,
pré-Hitler, e de 25% nos Estados Unidos etc.
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Diante do colapso, as antigas palavras já não
eram capazes de reativar o mundo, de dar uma visão
reativadora daquela crise. Quem não compreende
isso não compreendeu nada da dinâmica do pensa mento econômico e das transformações do mundo
que ocorrem e provocam alterações na linguagem e
na ideologia.
Hoje não posso seguir muito à frente. Para mostrar a importância das linguagens e de suas mudan ças, vou deter-me apenas no diagnóstico formulado
pelos neoliberais globalizantes diante do colapso da
economia keynesiana, do capitalismo keynesiano,
sustentado pelo Governo, sustentado pelo state mo ney, pela moeda estatal, que surgiu na crise de 1929.
Antes de 1929, state money – moeda estatal –, e idle
money não existiam. Os termos: preferência pela li quidez, propensão marginal a consumir, multiplicador
de investimento, nenhum desses termos existia. Se
eu falasse aqui nessa linguagem, obviamente nin guém, ou quase ninguém, iria entender o que eu que ria dizer. Isso é óbvio.
Então, meu caro Ministro Pedro Malan, não posso usar a linguagem acadêmica, não posso usá-la em
nenhuma de suas versões. Uma vez eu estava dando
um curso para pós-graduados e professores da
Pós-Graduação em Economia (Pimes), em Pernam buco. Foram quatro horas de aula, todos os dias, in clusive aos sábados; portanto, oitenta horas. Eu não
sou adepto desse ensino moderno em que o profes sor delega aos alunos os seminários; sou apenas eu.
Dei oitenta horas de aula em vinte dias. Os professo res e alunos me disseram que era impressionante a
minha capacidade de falar na linguagem de Marx, na
linguagem de Keynes, na linguagem dos neoliberais.
Adquiri essa capacidade de traduzir uma linguagem
na outra, dentro do hermetismo e do esoterismo da
economia, porque lecionei 11 disciplinas no curso de
Economia; li A Riqueza das Nações – que Cannan
disse que ninguém leu – quatro vezes; li 14 vezes O
Capital, de Karl Marx; outros tive que ler menos ve zes, evidente; li 72 vezes a Teoria Geral de Keynes.
Por isso absorvi essas linguagens diferentes e posso,
na hora que eu quiser, traduzir de uma para a outra,
mostrando as diferenças e o porquê dessas diferen ças nas crises que provocaram essas mudanças na
estrutura da linguagem.
Não gostei – não gostei mesmo! – quando o
meu antigo colega Malan, hoje Ministro, veio com
aquela história de linguagem palanqueira. É preciso
entender por que usamos aqui uma linguagem exotérica, uma linguagem de comunicação para a massa.
Vejamos apenas um aspecto dessa questão da lin -
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guagem e de suas modificações, porque não tenho
tempo de, em dois minutos, mostrar toda essa riqueza das linguagens e suas transformações. Uma crise
do real provoca uma ressurreição, um renascimento,
um florescimento de novos termos que expressam
novas visões que tentam reativar essas crises. Isso
não é tão difícil de entender.
Assim, o que o gênio de Lord John Maynard
Keynes fez foi obviamente criar, transformar os antigos conceitos, adequados a uma situação de estabilidade da economia, uma situação de suposta normalidade em uma linguagem que fosse capaz de desper tar o capitalismo agônico, que em 1929 foi para a UTI
e foi mantido com gastos e mais gastos, despesas, injeções de dinheiro, injeções de “eficiência marginal
fictícia do capital”, expressão criada por Keynes.
A taxa de lucro real havia despencado, tudo estava no vermelho. Foram produzidos 5,3 milhões de
carros em 1929 nos Estados Unidos. Quatorze anos
depois esse número caiu para apenas 700 mil. Cinco
mil bancos quebraram. Houve, portanto, um enxugamento, falta de dinheiro. Esse enxugamento os neoliberais fizeram no Brasil, na Argentina e no México.
Para isso, demitiram funcionários e elevaram a taxa
de juros. Esse enxugamento, que é um fenômeno das
crises, fez com que o mundo real, inteligente, reagisse e 57 moedas novas foram inventadas, criadas nos
Estados Unidos para reagir ao enxugamento decorrente da falência de 5 mil bancos.
Na Argentina, há 15 moedas diferentes circulando para reagir ao enxugamento cavalar do Sr. Domingo Cavallo e ao enxugamento neoliberal imposto aos
argentinos.
Quando vem uma fase de enxugamento do di nheiro, começam a aparecer, por exemplo, vale refeição, vale transporte, vale isso, vale aquilo. São formas
de dinheiro que tentam compensar o enxugamento
exagerado que eles praticam ou que a economia im põe. As palavras e a linguagem paridas nas crises
econômicas, financeiras e sociais, as palavras atingidas pelas crises perdem a sua adequação para expressar uma visão que até então ajudava a dinamizar
o processo econômico.
Sr. Presidente, quando se criou o Plano Real, fizeram um diagnóstico muito estranho: afirmaram que
na América Latina e no Brasil havia excesso de demanda. Famélicos, nós, latino-americanos, fomos
acusados de ajudar a fazer um excesso de consumo,
e a demanda era muito elevada. Então, para reduzir a
demanda, reduziram-se os empregos, achataram-se
os salários e vencimentos, passaram a criar uma in flação bem reduzida, mas sem reposição. Existem ca-
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tegorias que estão há quase oito anos sem reposição
de salário.
Por conta do excesso de demanda, elevaram a
taxa de juro para que as pessoas não consumissem e
não investissem. Para reduzir o consumo, é possível
aumentar a carga tributária, que passou de 26% para
34% na era do Presidente Fernando Henrique Cardo so. Então, para que fazer reforma tributária, se as ren das estão despencando, se o desemprego está colo cando na ruas, sem renda no bolso, 19% da popula ção economicamente ativa em São Paulo? Também
deveria merecer esse tratamento o problema do de semprego e a sua terminologia, o vocabulário que ex pressa o desemprego – voluntário, involuntário, fricci onal, cíclico, galopante, desemprego decorrente da rigidez do mercado, uma pletora de expressões que
não visam, a não ser aparentemente, dar maior preci são ao fenômeno desemprego.
De acordo com Jeremy Rifkin, que escreveu O
Fim dos Empregos, o real desemprego no Japão é
três vezes maior que o desemprego apurado, esta tístico. Essa terminologia, esse vocabulário tão rico
visa mais a confundir, segundo Ogden e Richards,
em seu livro O Significado de Significado, do que
realmente transmitir referências, ser transparente e
detectar o real.
O que percebemos é que o diagnóstico feito por
esses “neoneoneoliberais”, esses enxugadores, estimuladores do desemprego, esses que não permiti ram que a renda nacional e o volume de ocupação aumentasse, mas que se reduzisse, no Brasil e na Amé rica Latina, esse diagnóstico não tem apoio nem nos
clássicos.
Thomas Robert Malthus, o maior dos economis tas de Cambridge, de acordo com John Maynard Keynes, afirma que o capitalismo é incompatível com a felicidade do homem. Entre outros defeitos, o capitalis mo cria uma insuficiência de demanda; não o excesso
de demanda, como dizem eles para nos enxugar os
salários, reduzir a nossa renda disponível e passar o
orçamento público para o orçamento privado, para
que paguemos pedágio na estrada, no ensino, na sa úde, ou seja, pedágio no pedágio.
Assim, a nossa renda disponível diminui e somos
obrigados a consumir menos outros bens e serviços.
Tudo foi montado: a engenharia e a cronometra gem desse Plano Real, que o FMI disse que não duraria senão três meses e que ele era eleitoreiro. Foi pre ciso afirmar que havia excesso de demanda, porque,
se não afirmasse que havia excesso de demanda,
não poderia reduzir a demanda, o consumo e os in -
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vestimentos, fazendo o quê? Reduzindo os salários,
reduzindo o número de funcionários, a renda dos ser vidores públicos e a demanda de investimentos, de
bens de capital, elevando a taxa de juros até o píncaro de 49%.
Robert Malthus, predecessor de Lord Keynes,
afirma que o problema da economia não é se há de manda. Ao contrário, é a insuficiência de demanda.
Robert Malthus, que ficou famoso pela teoria da população, afirma que a sociedade capitalista é composta de ricos e pobres. Os ricos só consomem uma
parte muito pequena de sua renda; têm renda demais
e não conseguem consumir sua renda total. Então,
consomem pouco, demandam pouco. Os pobres, que
gostariam muito de consumir mais, não têm renda,
senão muito reduzida, que lhes permitem um consumo diminuto.
A demanda efetiva da economia capitalista é reduzida, porque os ricos consomem pouco em relação
a sua renda e os pobres não podem consumir senão
até o nível do seu minguado salário. A soma dessas
duas demandas, afirma ele:
Quando lanço meus olhos para o mundo e vejo
imensas forças produtivas desempregadas e pergunto-me por que, só posso responder que isso se deve à
insuficiência de demanda efetiva.
Não o excesso, senhores Neoliberais do Plano
Real e de outros. É o contrário o que ele afirma. Ele
que foi the first, o primeiro, o maior dos economistas
de Cambridge.
E agora, o que afirmaria Karl Marx, que foi considerado o cérebro do milênio, numa pesquisa feita pela
BBC? O que diz Karl Marx? Será que ele afirma que
existe excesso de demanda na economia capitalista?
Não, ao contrário – tal como Malthus, como Keynes e
vários outros –, afirma que existe insuficiência de demanda. Ao contrário do que afirmam o Plano Real e
seus autores, que fizeram um absurdo, ao reduzir a demanda e empobrecer mais a população. Karl Marx afirma – e aí já vem a linguagem esotérica – que a demanda global, a demanda total da sociedade, é composta
de duas parcelas: a demanda de bens de consumo,
que ele chama de D-2, e a demanda de bens de capital, de meios de produção, que ele chama de D-1.
Então, a produção mercantil capitalista desenvolvida produz mercadorias que têm um valor composto de três elementos: o capital constante, aquele
correspondente às máquinas, equipamentos e matérias-primas; o capital variável, que é o correspondente ao pagamento de salários, é a mais-valia, que é
produzida sem pagamento algum. A mais-valia, que,

JULHO 2002
Julho de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

inicialmente, se encontra nas mercadorias, com a
venda das mercadorias, transforma-se em dinheiro e
no lucro dos capitalistas. Desta forma, o valor da oferta é composto de capital constante, capital variável e
mais-valia: C+V+S.
A demanda é composta apenas do pagamento
feito pelos empresários ao comprar a força de traba lho, pagar salários e investir em equipamentos, má quinas, matérias-primas e bens auxiliares. A deman da é insuficiente, pois tem apenas duas partes, en quanto nas mercadorias existem três componentes
do seu custo: C+V+S; e a demanda: D-1+D-2. Está
faltando uma parcela da demanda. Por isso, ela é in suficiente, falta uma parcela para comprar a mais-va lia, o valor incorporado de graça pelos trabalhadores
e que, portanto, tendo sido de graça, não gerou ren da, não gerou salário e não gerou, portanto, capaci dade de demanda e de consumo na sociedade.
A demanda da sociedade capitalista é insufici ente, porque é uma demanda capitalista, tem uma
parcela da demanda inexistente, que não foi lançada
como pagamento, na circulação; é o correspondente
a S – mais-valia. Esse valor transforma a mercadoria
vendida em lucro.
Para Malthus a demanda é insuficiente. Para
Marx a demanda é insuficiente. Para Lord Keynes a
demanda é insuficiente. São os maiores economistas
que dizem que a demanda do capitalismo é insufici ente. E não existe, portanto, excesso de demanda,
que eles enxergaram, para aumentar juros, reduzir
renda disponível, aumentar tributos, reduzir salários,
enxugar o número de funcionários públicos etc. E
também, obviamente, reduziram a demanda de bens
de capital e de investimentos ao abrirem as portas e
destruírem grande parte do parque industrial nacio nal, juntamente com as oportunidades de emprego.
Em todas essas linguagens – na clássica de
Malthus, na neoliberal e na keynesiana –, fica claro e
transparente que o capitalismo possui uma insuficiên cia de demanda efetiva. E é isso que Lord Keynes
fala, a crise que ele estava analisando, estava que rendo superar com suas idéias, com sua ideologia e
com suas novas palavras, produzindo uma nova sa bedoria – a new wisdom – para os novos tempos. Diz
Keynes: “é preciso continuar mentindo por mais 100
anos para nós mesmos e para todos, até que saiamos
do túnel da escassez, do túnel do capitalismo para a
luz do dia.” Isso é o que diz o Lorde Keynes. E se tornou Lorde por dizer expressões como essa.
Desse modo, optamos e ficamos hipnotizados
por esse diagnóstico absurdo e invertido que nos foi
aplicado pelo Governo, no primeiro e no segundo im -
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pério de Sua Majestade o Presidente da República,
Sr. Fernando Henrique Cardoso. Inverteram o mundo
e, apesar da nossa fome e da nossa incapacidade de
consumo – ou de uma capacidade muito limitada de
consumo –, alegaram que estamos consumindo de mais. É preciso, então, reduzir esse “excesso de de manda” que os visionários enxergaram no mundo famélico.
Keynes afirma que, quando aumenta a renda
nacional, ganhamos mais e o consumo cresce, mas o
consumo não aumenta tanto quanto a renda. Então, é
preciso que os investimentos cresçam para preencher a diferença ampliada entre o aumento do consumo e da renda. Esse é o diagnóstico de Lorde Keynes,
que assevera que a demanda global é insuficiente.
Ela é deficiente por falta de investimentos. Assim, de
acordo com ele, é necessário reduzir a taxa de juro e
aumentar a esperança de lucro, a eficiência marginal
do capital.
Estou usando estas palavras e esta terminologia em resposta ao Ministro Malan, que afirmou não
gostar da linguagem de palanque que temos que usar
freqüentemente. Assim, estou usando esse outro tipo
de linguagem que muitos dos doutores que andam
enfeitando este Governo não são capazes de entender. Então, tenho que traduzir essa linguagem; faço
um esforço fantástico para ver se a traduzo em conceitos e em linguagem acessível.
Como Lorde Keynes disse que o problema era
insuficiência de demanda, o Malthus, Professor de
Keynes, disse que o problema era insuficiência de demanda de meios de consumo. Ele, Keynes, afirma
que é insuficiência da demanda dos capitalistas, que
têm que comprar mais máquinas, mais equipamentos
e investir mais. Mas como investir mais se as máquinas estão paradas em 70% de ociosidade?
É impossível!
Então, o Governo teve que criar a nova moeda,
o state money, o dinheiro estatal, inconversível, moeda pintada, para lançar esse dinheiro em circulação e
aumentar a eficiência marginal do capital; ou seja, a
esperança, ainda que visionária, de lucros futuros,
como diz Lorde Keynes.
Assim, diz ele: se os empresários vierem alucinar-se em plena crise, em pleno vermelho; se os em presários vierem alucinar-se com lucros futuros, o
único perigo é que invistam demais e elevem seus in vestimentos além do ponto que tornariam máximos
seus lucros.
Em plena crise, ele começa a falar em excesso
de investimento, em sobreacumulação de capital, no
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perigo que se corre, quando os investimentos estão
zerados praticamente e os lucros no vermelho; ele
fala como esses investimentos seriam reanimados
por suas idéias e sua visão visionária do mundo real.
Assim, nenhum grande economista sério – por que existem, ou existiram, economistas sérios, sim! –
foi capaz de afirmar que o capitalismo gera uma de manda excessiva, superior à capacidade de produ ção e de oferta. Jamais! Nenhum disse esse despau tério; só os neoliberais do Governo, do FMI, só os “Cavallos” da Argentina e os “Cavallos” do Brasil. Nin guém mais!
Estou acabando, Sr. Presidente!
Se nos fosse permitido usar a linguagem esoté rica, esta linguagem de “eficiência marginal de capi tal”, de “multiplicador de investimento”, de “propensão
marginal ao consumismo”, de “composição orgânica
do capital”, de “capital constante”, de “capital variável”
etc, com qualquer dessas versões, com qualquer dessas linguagens, nós ficaríamos incompreendidos.
Eles fizeram esse diagnóstico, dizendo que o pacien te estava com “barriga d’água”, estava comendo de mais, e que era preciso aplicar uma anorexia sobre o
Brasil, a Argentina, o Peru e o México: “Vamos reduzir
a renda, passar fome, que as coisas se resolvem”.
Como disse um dia o Sr. Roberto Campos, pregando
esta teoria: “Vamos aplicar uma ‘sangria depurado ra’”. É uma expressão do Sr. Roberto Campos, que é
também desse time que afirma que há consumo ex cessivo. Sangraram tanto até que chegamos a esse
ponto, a essa anorexia.
Pois bem, parece que o recado foi suficiente.
Eu queria ape nas dizer que não uso dessa lin guagem, porque essa não é a linguagem adequada
aos meus fins, não é a linguagem adequada ao es clarecimento dos meus eleitores, não é a linguagem
adequada ao meio parlamentar. Ele que fique com a
linguagem dele! Ele que fale essa linguagem em in glês com o FMI e com aqueles que dão as ordens a
este País. Eu não preciso falar em inglês e não pre ciso usar essa linguagem. Não a uso porque não
quero.

Durante o discurso do Sr. Lauro Cam pos, o Sr. Ramez Tebet, Presidente, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Valmir Amaral.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Amaral) – Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º Secretá rio em exercício, Senador Lauro Campos.
É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 460, DE 2002
Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do artigo 218 do Regi mento Interno e de acordo com as tradições da Casa,
as seguintes homenagens pelo falecimento de Fran cisco Xavier.
a) inserção em ata de um voto de profundo pesar;
b) apresentação de condolências à família e ao
Estado de MG, e a Prefeitura Municipal de Uberaba.
Sala das Sessões, 1º de julho de 2002. – Ramez
Tebet.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Amaral) – O requerimento que acaba de ser lido depende de votação,
em cujo encaminhamento poderão fazer uso da palavra as Srªs e os Srs. Senadores que assim o desejarem.
Em votação.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Amaral) – Tem V.
Exª a palavra, para encaminhar.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o requerimento encontra ressonância. É um requerimento de pesar, pesar
que se abate sobre todos os brasileiros no instante
em que perdemos, porque passa desta vida para ou tra, a figura de um homem extraordinário, que sempre
demonstrou paciência e tolerância, que pregou bon dade, que transmitiu fé, a fé que remove montanhas e
que alimenta o espírito e nos dá tanta esperança. Refiro-me ao passamento de Francisco Cândido Xavier,
o famoso e respeitável Chico Xavier, que deixou este
mundo aos 92 anos e que, com toda certeza, fará falta
aos milhares de brasileiros que têm nos seus ensinamentos lições de fé e de força para enfrentar a vida.
Daqui da tribuna do Senado, solidarizamo-nos
com a sua família, com a dor da população de Uberaba, cidade onde viveu toda a sua vida, vida de realizações em benefício da humanidade. Deixou ele uma
vasta obra, são mais de 400 obras literárias, psicografadas por esse ilustre brasileiro, que foi o mais respeitado representante do Espiritismo no Brasil.
Todos os Srs. Senadores sabem como tenho
vinculação com o Catolicismo, embora respeite as
crenças de meus semelhantes. No caso de Chico Xavier, devemos considerá-lo acima de divisões de religiões ou de igrejas, porque devemos considerá-lo
como representante do bem neste planeta, atendendo milhares de brasileiros na sua vida de dedicação
aos pobres e aos desesperados. Sua mensagem
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sempre repleta de muito otimismo e de fé tem sido
multiplicada em diferentes tipos de publicações, que
podem ser encontradas nas diversas regiões do Bra sil e do Mundo.
Chico Xavier, sem dúvida alguma, vai fazer
grande falta a todos os brasileiros, e nos emociona
ver as homenagens que recebe neste momento em
Uberaba, onde seu corpo está sendo velado.
Em nome do Congresso Nacional, quero exter nar aqui a nossa tristeza pelo afastamento desse líder
espiritual e afirmo, sem vacilar, que perdemos uma
das maiores personalidades religiosas do nosso País.
O Senado, portanto, presta esse tributo de soli dariedade de profundo pesar às famílias, principal mente, de Uberaba, de Minas Gerais e do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Amaral) – Não ha vendo mais quem deseje encaminhar, encerro o en caminhamento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados.
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Amaral) – A Mesa
se associa às homenagens prestadas a Francisco
Cândido Xavier e tomará as providências necessárias
para que o voto de pesar chegue à sua família e ao
Estado de Minas Gerais.

O Sr. Valmir Amaral deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Ramez
Tebet, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A Mesa
comunica aos Srs. Congressistas que será mantida e
reaberta a sessão do Congresso Nacional amanhã,
às 15 horas, neste plenário, para a votação da Lei de
Diretrizes Orçamentárias.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Com a
palavra o Senador Jonas Pinheiro.
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, por ocasião do II
Congresso Brasileiro de Soja, realizado em Foz do
Iguaçu, Estado do Paraná, a Organização Não-Go vernamental Focus on Sabbatical, que reúne 4.500
produtores canadenses e americanos, e que tem por
objetivo proteger seus participantes e o mercado de
seus respectivos países, propôs pagar aos produto res brasileiros US$35.00 por acre – cada acre equiva le a 0,4 hectare –, para que eles deixem de cultivar
soja no Brasil, sob a alegação de que a diminuição da
produção desse grão forçará, como é próprio do mer-
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cado, o crescimento do seu preço no mercado internacional.
O objetivo declarado da política dessa ONG é
reduzir a produção de soja e a sua oferta no mercado
internacional em cerca de 40 milhões de toneladas,
volume coincidentemente equivalente à atual safra
desse grão no Brasil, que é o segundo maior produtor
de soja do mundo.
Essa ONG foi criada pelo produtor rural canadense Ken Goudy, que foi quem apresentou a proposta aos produtores brasileiros e garantiu-lhes que os
recursos para pagá-los viriam dos próprios produtores americanos, que têm muito interesse em manter,
num patamar mais elevado, o preço da soja e de ou tros grãos, evitando assim quebradeira e recessão.
Os Estados Unidos, o Brasil e a Argentina concentram sozinhos 80% da produção mundial de soja.
Essa produção que dobrou nesses últimos tempos
passando de 70 milhões de toneladas para 140 mi lhões, o que fez, evidentemente, o preço desse pro duto cair no mercado. Na opinião de Ken Goudy, nesses últimos 20 anos, o preço da soja no mercado nunca este tão baixo como agora.
O preço do bushel, que é uma unidade internacional de medida equivalente a 27 quilos e 200 gra mas, caiu 50% e passou de US$9,45, em 1980, para
US$4,80, que é o preço atual.
O esperto Sr. Goudy afirmou que: “Se os produtores rurais brasileiros acreditarem nisso – quer dizer,
no plano dele –, um ano antes de o plano ser colocado em prática, os preços poderão dobrar porque o
mercado tem natureza especulativa”.
Essa situação, difícil de administrar, foi um dos
fatores que fizeram os Estados Unidos a aplicarem os
subsídios aos produtores de grãos daquele país e
que gerou, na nossa opinião, essa especulação de
preços; mas, no dizer do produtor Goudy, foi a superoferta de produção que fez com que o preço caísse e
não esses subsídios.
Além da soja, essa ONG deseja também reduzir
a produção de trigo e milho, num total de 8 milhões de
bushels, ou seja, cerca de 218 milhões de toneladas
desses produtos. O mentor desse plano acredita que
levará três anos para organizá-lo.
Vejam, Srªs e Srs. Senadores, a angelical pro posta dessa ONG: os Estados Unidos também diminuiriam a sua produção de trigo e milho – e eles pro duzem o dobro de nós –, mas manteriam a área cultivada com soja. Assim, a Focus on Sabbatical espera arrecadar US$2 milhões para subsidiar os agricultores brasileiros, e depois também os argentinos, e
prometem pagar US$170 por hectare desde que es -
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ses produtores deixem a terra nua, sem plantarem ou
produzirem nelas. Só que, no Brasil, o custo de produ ção de um hectare não fica em menos de US$280.
Esse senhor – Ken Goudy – está no Brasil, confor me noticiam os jornais do setor, há bastante tempo, e,
nesse período, já conseguiu expor seu plano e fazer a
sua proposta a mais de 500 produtores; no dizer dele,
apesar de ela ser polêmica, tem sido muito bem aceita
pelos produtores de soja e de outros grãos.
No entanto, a proposta apresentada no Con gresso em Foz do Iguaçu suscitou as mais diversas
reações contrárias, inclusive a do Presidente da
Embrapa, Dr. Alberto Duque Portugal, que declarou:
“O que deprime os preços no mercado internacional
são os subsídios norte-americanos”.
Fiquemos atentos, então. Todos nós, Senadores
desta República, todos nós, brasileiros, temos que
ser frontalmente contra a invencionice dessa ONG
malabarista, que deseja, à custa de enredos sórdidos
e contando, talvez, com a boa-fé de alguns de nossos
produtores rurais, arrasar a nossa agricultura de
grãos e, com isso, a nossa balança comercial, que,
por falta das exportações, perderia divisas necessári as ao seu equilíbrio, que já anda tão precário.
Sr. Presidente, com essa proposta de reduzir o
plantio nos países que fazem concorrência com os
Estados Unidos, aquele país pretende, na prática,
transferir a despesa que tem o seu Governo com os
atuais subsídios e criar, com essa redução da oferta
do produto no mundo, um cartel no setor agrícola, o
qual, claro, seria dominado por eles! Eles gastariam
os mesmos US$3 bilhões que hoje são destinados a
seus produtores de soja.
Preocupado com o setor agrícola, como sem pre fui, quero declarar com veemência, desta tribu na, que deploro essa proposta; classifico-a, no míni mo, de indecorosa; acho-a mesquinha e vil diante da
grandeza da nossa soberania como nação e diante
da competência do nosso produtor ru ral. E digo mais.
A redução da área de plantio provocará um efeito do minó, com conseqüências negativas na indústria, no
comércio e no setor de serviços, porque gerará re cessão no campo. Os Estados Unidos e o Canadá
que paguem a seus produtores para não plantarem.
O que os Estados Unidos e o Canadá não querem
para eles, propõem ao Brasil fazer. Eles que provo quem a recessão lá!
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, como diria
meu pai, isso é negócio de bobo com ladino. E, nesse
caso, quem vocês pensam que serão os bobos?
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Sobre a
mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1º Secretário
em exercício, Senador Valmir Amaral.
São lidos os seguintes:
OFÍCIO Nº 692-L-PFL/2002
Brasília, 26 de junho de 2002
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Vossa Excelência os nomes dos Deputados do Partido da Frente
Liberal que farão par te da Comissão Mista destinada
a emitir parecer à Medida Provisória nº 41, de 20 de
junho de 2002, que “Altera a Lei nº 10.147, de 21 de
dezembro de 2000, que dispõe sobre a incidência da
contribuição para os Programas de Integração Social
e de Formação do Patrimônio – PIS-Pasep, e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
– COFINS, nas operações de venda dos produtos
que especifica, e dá outras providências”, em substituição aos anteriormente indicados.
Efetivos
Moreira Ferreira
Rubem Medina

Suplentes
José Carlos Fonseca Junior
Luciano Castro

Atenciosamente, – Deputado Inocêncio Oliveira, Líder do PFL.
OFICIO Nº 693-L-PFL/2002
Brasília, 26 de junho de 2002
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Vossa Excelência os nomes dos Deputados do Partido da Frente
Liberal que farão par te da Comissão Mista destinada
a emitir parecer à Medida Provisória nº 42, de 25 de
junho de 2002, que “Dispõe sobre a estruturação da
Carreira de Inteligência, a remuneração dos integrantes do Quadro de Pessoal da Agência Brasileira de
Inteligência – ABIN, e dá outras providências, em
substituição aos anteriormente indicados
Efetivos
Francisco Rodrigues
Werner Wanderer

Suplentes
José Carlos Fonseca Junior
Luciano Castro

Atenciosamente, – Deputado Inocêncio Oliveira, Líder do PFL.
OFÍCIO Nº 694-L-PFL/2002
Brasília, 26 de junho de 2002
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Vossa Excelência os nomes dos Deputados do Partido da Frente
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Liberal que farão parte da Comissão Mista destinada
a emitir parecer à Medida Provisória nº 43, de 25 de
junho de 2002, que “Dispõe sobre a remuneração dos
cargos da Carreira de Procurador da Fazenda Nacio nal, e dá outras providências”, em substituição aos
anteriormente indicados.
Efetivos
Cláudio Cajado
Roberto Brant

Suplentes
Jaime Martins
Laura Carneiro

Atenciosamente, – Deputado Inocêncio Oli veira, Líder do PFL.
Ofício nº 695-L-PFL/2002
Brasília, 26 de junho de 2002
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Vossa Excelên cia os nomes dos Deputados do Partido da Frente Li beral que farão parte da Comissão Mista destinada a
emitir parecer à Medida Provisória nº 44, de 25 de ju nho de 2002, que “Dispõe sobre a inclusão dos cargos
da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacauei ra – CEPLAC, no Plano de Classificação de Cargos,
instituído pela Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de
1970 em substituição aos anteriormente indicados.
Efetivos
Jaime Fernandes Filho
Paulo Magalhães

Suplentes
Francistônio Pinto
Paulo Braga

Atenciosamente, – Deputado Inocêncio Oli veira, Líder do PFL.
Ofício nº 696-L-PFL/2002
Brasília, 26 de junho de 2002
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Vossa Exce lência os nomes dos Deputados do Partido da Frente
Liberal que farão parte da Comissão Mista destinada
a emitir parecer à Medida Provisória nº 45, de 25 de
junho de 2002, que “Altera a Lei nº 9.650, de 27 de
maio de 1998, que dispõe sobre o Plano de Carreira
dos servidores do Banco Central do Brasil, e dá ou tras providências.
Efetivos
Jorge Khoury
Pauderney Avelino
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Suplentes
Aldir Cabral
Paulo Gouvêa

Atenciosamente, – Deputado Inocêncio Oli veira, Líder do PFL.

Terça-feira 2 14595

OFÍCIO Nº 697-L-PFL/2002
Brasília, 26 de junho de 2002
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Vossa Excelência os nomes dos Deputados do Partido da Frente
Liberal que farão par te da Comissão Mista destinada
a emitir parecer à Medida Provisória nº 46, de 25 de
junho de 2002, que “Dispõe sobre a reestruturação da
Carreira Auditoria do Tesouro Nacional, que passa a
denominar-se Carreira Auditoria da Receita Federal –
ARF, e sobre a organização da Carreira Auditoria-Fiscal da Previdência Social e da Carreira Auditoria-Fiscal do Trabalho, e dá outras providências”, em substituição aos anteriormente indicados.
Efetivos
Mussa Demes
Roberto Pessoa

Suplentes
Chico Sardelli
João Mendes

Atenciosamente, – Deputado Inocêncio Oliveira, Líder do PFL.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Serão
feitas as substituições solicitadas.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Srªs e
Srs. Senadores, antes de encerrar a presente sessão, cumpre à Presidência algumas palavras neste
momento de grande orgulho nacional. Digo orgulho
nacional porque todo o Brasil está vestido de verde e
amarelo. Digo mesmo que, se o mundo tivesse ou se
o mundo tem cor, hoje, as cores do mundo são o
nosso verde, amarelo, azul e branco da bandeira do
Brasil.
Esta globalização é a que nos interessa. É uma
globalização na qual vemos o capitão da Seleção
Brasileira, Cafu, subindo em um pedestal, levantando
a Copa do Mundo e fazendo uma declaração à sua
mulher, falando para mais de dois bilhões de seres
humanos.
Isso mostra que o Brasil é surpreendente, que
vivemos em um País que consegue fazer muito sucesso quando se concentra. E conseguimos conquistar, pela quinta vez, a Copa do Mundo.
É preciso destacar que o futebol hoje não é mais
uma atividade qualquer. É uma atividade feita por in tuição e por vocação. Trata-se de um empreendimento que sensibiliza todo o planeta e que requer grande
planejamento.
O futebol conseguiu demonstrar que temos ta lento. Não nos cansamos, nem podemos nos cansar
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de reverenciar os nossos craques, os dois Ronaldos,
o Rivaldo, o Marcos e todos os outros craques brasile iros. Temos que homenagear o administrador rigoro so, o administrador obstinado, que soube vencer obs táculos, que soube vencer pressões. Temos que reve renciar e homenagear Luiz Felipe Scolari, que conse guiu vencer máquinas de países de Primeiro Mundo,
que nos superam em outros campos de atividade, é
verdade.
Vimos também a Confederação Brasileira de Futebol imune a pressões externas e internas sem propó sito, prestigiando a equipe de profissionais convocada
para representar o Brasil na Coréia e no Japão.
A Seleção Brasileira de Futebol, que vamos re ceber com festa, em Brasília, amanhã, dá-nos a clara
sensação – permitam-me o paralelo – de que o cha mado risco Brasil é uma ofensa à nossa capacidade
de realização. Especuladores do mercado financeiro
conseguem, em alguns momentos, passar para o
mundo a sensação de que o Brasil é inviável, mas so mente manipulando dados sobre a nossa realidade
impõem esta imagem aos outros países.
O que a globalização mostrou para todo o plane ta nas últimas horas foi a realidade de uma Nação que
pode ser organizada, competente, de vanguarda e
confiante; de um País civilizado, que dá exemplo de
garra, de tenacidade e de criatividade.
A Copa do Mundo, creio eu, é o incentivo que
Deus oferece à população e aos governantes brasilei ros para que possamos ampliar a nossa auto-estima,
para que possamos erguer as nossas cabeças e dizer
para sempre que o Brasil é viável e pode unir forças
em busca de um mundo melhor.
Permitam-me ainda registrar algo que passou
pela minha mente e entrou fundo no meu coração: foi
quando vi que, para muitos, a glória não sobe à cabe ça. Naquele instante de glória, com a taça empunha da na mão, percebi que, na camisa do nosso capitão,
estava escrito “Jardim Irene”, o bairro humilde de
onde saiu o pobre menino, igual a tantos outros da
zona rural e da zona urbana de onde saíram os nos sos craques, os nossos jogadores, demonstrando
que o Brasil supera a si mesmo, que o Brasil sabe se
encontrar.
Essa foi uma demonstração muito importante,
não somente da força do nosso futebol, mas do nosso civis mo. O mundo pôde ver as nossas ori gens,
essa multiplicação de etnias do Brasil que deram e
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nos dão a certeza de que somos um povo forte e po deroso.
Devemos homenagear sempre esses atletas
que, na maioria dos casos, como eu disse, vieram de
famílias humildes para a Seleção, o que prova que o
povo brasileiro consegue evoluir, aperfeiçoando-se
para conviver com culturas sofisticadas, em condições de superioridade física e mental.
O Brasil precisa de mitos que avivem o nosso civismo e o patriotismo, como o fizeram nossos craques. O Brasil também precisa seguir o exemplo desse profissional chamado carinhosamente de Felipão,
que acreditou num plano de trabalho e, apesar de
submerso por críticas e pressões da imprensa e das
ruas, seguiu em frente. Nosso Brasil, com toda a certeza, está-se orgulhando da impressionante humildade dos nossos craques, como Rivaldo, por exemplo,
considerado por muitos o craque da Copa e que exprime bem o perfil médio do povo brasileiro.
Lembro também das transmissões da TV Globo, que, com seu time de comentaristas, proporcionou-nos o apoio e o incentivo necessários para atin girmos a vitória que estamos comemorando. A vitória
da Seleção Brasileira é uma demonstração da nossa
capacidade. O Brasil tem condições de superar as
suas dificuldades. O Brasil tem condições de superar
a pobreza, a miséria, as desigualdades, a violência.
Unido, mobilizado, o Brasil tem condições de ser uma
nação justa, uma nação cada vez mais forte e cada
vez mais igual como é o desejo de todos os que tra balhamos no Congresso Nacional e nas mais diversas atividades. E agora que estamos recompensados
por essa vitória do Brasil, que ela sirva de estímulo –
volto a repetir – para a superação dos nossos problemas e para a melhoria da qualidade de vida do nosso
povo e da nossa gente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) Não há
mais oradores inscritos.
O Sr. Senador Mauro Miranda enviou discurso à
Mesa para ser publicado na forma do disposto no art.
203 do Regimento Interno.
S. Exª será atendido.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Sr.
Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, é quando a eco nomia brasileira ameaça recepcionar mais uma crise,
que o fortalecimento das cooperativas brasileiras
ocupa, com mais legitimidade, lugar de destaque na
agenda nacional. Bem apropriado, nesse contexto,
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vem a ser o relatório do Deputado Euler Morais sobre
a admissibilidade da Medida Provisória nº 2.113-27,
que altera a legislação da Contribuição para a Seguri dade Social (Cofins) e para o Programa de Integração
Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Pú blico (Pis/Pasep). Nele, o relator vota pela aprovação,
argumentando que o conjunto de medidas destinadas
a combater a crise econômica e o déficit público inauguram, entre outras coisas, um tratamento tributário
especial com relação às sociedades cooperativas,
naquilo que tange às mencionadas contribuições.
Cumpre lembrar que, antes das alterações intro duzidas pelo Governo em 1999, as sociedades cooperativas suportavam, pesadamente, a incidência do
Pis/Pasep, à alíquota de 1% sobre a folha de salários
nas operações praticadas com associados, bem
como à alíquota de 0,65% sobre o faturamento em re lação às receitas decorrentes de operações pratica das com não-associados. Quanto à Cofins, as coope rativas eram isentas somente sobre aquilo que se re metia aos atos cooperativos próprios de suas finalida des, mas não sobre os demais atos, para os quais se
previa uma alíquota de 3%.
A partir da entrada em vigor da MP nº 1.858-7,
de 1999, e, mais atualmente, da MP nº 2.113-27, de
2001, as sociedades cooperativas passaram a contri buir para o pis/pasep e para a Cofins, sob o entendi mento de que o cálculo deveria ser realizado, às mes mas alíquotas, com base agora no faturamento bruto.
Mais que isso, das bases de cálculo poderiam ser ex cluídos, a partir de então, dentre outras coisas, os va lores repassados aos associados decorrentes da co mercialização de produtos por eles entregues à cooperativa, assim como as receitas de venda de bens e
mercadorias a associados e as receitas decorrentes
do beneficiamento, armazenamento e industrializa ção de produtos dos associados. Ao lado disso, isen tam-se as receitas decorrentes da prestação, aos as sociados, de serviços especializados, aplicáveis na
atividade rural, relativas à assistência técnica, exten são rural, formação profissional e assemelhados.
Acontece que, sobre todas essas mudanças na
lei, ainda paira certa limitação, pois a abrangência
das isenções não é tão adequada como se pretendia,
a ponto de alcançar todos os atos cooperativos pró prios das finalidades das sociedades cooperativas.
Nesse sentido, a exclusão desses atos provoca uma
brutal elevação da carga tributária sobre as cooperati vas, resultando, no final das contas, numa inviabiliza -
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ção do próprio sistema cooperativista. Aliás, é da Carta Constitucional que se extrai a leitura de que cabe à
lei complementar estabelecer normas gerais sobre o
“adequado tratamento tributário ao ato cooperativo
praticado pelas sociedades cooperativas”.
Para atender a tal dispositivo constitucional, tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei Complementar nº 109, de 1989, oriundo do Senado, com
pareceres favoráveis das Comissões competentes e
pronto para votação em Plenário. Enquanto a lei não
for aprovada, vale acatar as recomendações do relator, Deputado Euler Morais, quando afirma que com pete à administração tributária federal adotar as providências e mecanismos necessários para exercer uma
eficiente fiscalização sobre as sociedades cooperativas, de sorte a distinguir os atos cooperativos típicos
dos atos mercantis passíveis de tributação. Tudo isso
se justifica na medida em que evita a alegada sonegação fiscal por conta da indevida revogação da isenção
da Cofins, concedida ao ato cooperativo desde a instituição da contribuição, pela Lei Complementar nº 70,
de 1991.
Diante do exposto, Sr. Presidente, concluo essa
breve preleção, endossando as palavras do Deputado
Euler Morais, quando, relatando a matéria, se manifesta pela aprovação da Medida Provisória 2.113-27,
de 2001, com os devidos ajustes. Tal MP, como adiantei, restabelece o tratamento tributário que era dispensado às sociedades cooperativas antes da edição
das duas medidas provisórias que a antecederam.
Nessa linha, enfim, contamos com o apoio dos demais Colegas da Casa para o definitivo e bem-sucedido
desenlace da questão tributária relativa às cooperativas no Brasil.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) A Presidência lembra às Srªs e aos Srs. Senadores que a
sessão do Congresso Nacional será reaberta amanhã, às 15 horas, para a votação da Lei de Diretrizes
Orçamentárias.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às.16 horas e 14
minutos.)

COMISSÃO MISTA DE CONTROLE
DAS ATIVIDADES DE INTELIGÊNCIA (CCAI)
(Art. 6º da Lei nº 9.883, de 1999)
COMPOSIÇÃO EM ABRIL DE 2002
Presidente: Deputado Aldo Rebelo 1
CÂMARA DOS DEPUTADOS

SENADO FEDERAL

LÍDER DA MAIORIA

LÍDER DA MAIORIA

Deputado JUTAHY JÚNIOR
(PSDB-BA)
Telefones: 318-8221/7167/8224

Senador RENAN CALHEIROS
(PMDB-AL)
Telefones: 311-2261/2262 e 311-3051/3052

LÍDER DA MINORIA
Deputado JOÃO PAULO
(PT-SP)
Telefones: 318-5170/5172

LÍDER DA MINORIA
Senador EDUARDO SUPLICY
(Bloco PT/PPS-SP)
Telefones: 311-3191/3192/3873/3861/3862

PRESIDENTE
DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DEFESA NACIONAL
Deputado ALDO REBELO
(Bloco PSB/PCdoB-SP)
Telefones: 318-6992/6997/6996/6984

PRESIDENTE
DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DEFESA NACIONAL

Senador JEFFERSON PÉRES
(PDT-AM)
Telefones: 311-2063/2065 e 311-3259/3496

SENADO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DA MESA
Serviço de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SACOP)
Telefones: 311-4561 e 311-4569

1

Alternância feita na 1ª Reunião de 2002, realizada em 2 de abril, às 15h.

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR
(Resolução do Senado Federal nº 20/93)
1ª Eleição Geral: 19.04.1995
2ª Eleição Geral: 30.06.1999
3ª Eleição Geral: 27.06.2001
2
Presidente: Senador Juvêncio da Fonseca
Vice-Presidente: Senador Geraldo Althoff
PMDB

3

Titulares

UF

Ramal

Suplentes

UF

Ramal

Juvêncio da Fonseca 4
Carlos Bezerra
Casildo Maldaner
João Alberto Souza
Nabor Júnior

MS
MT
SC
MA
AC

1128
2291
2141
4073
1478

1.
2.
3.
4.
5.

Renan Calheiros
(vago) 5
Marluce Pinto
Gilvam Borges
Gerson Camata

AL

2261

RR
AP
ES

1301
2151
3203

PFL
6

Geraldo Althoff
Moreira Mendes
Bello Parga 9
Waldeck Ornelas

SC

2041

1.

Carlos Patrocínio (PTB) 7

TO

4058

RO
MA
BA

2231
3069
2211

2.
3.
4.

(vago) 8
Mozarildo Cavalcanti
Jonas Pinheiro

RR
MT

1160
2271

Antero Paes de Barros (PSDB)
Ricardo Santos (PSDB)
Benício Sampaio (PPB) 11

MT
ES
PI

PI
RR
CE

2131
2111
3242

AC
ES

2183
1129

Heloísa Helena (PT)
Jefferson Péres (PDT)

Bloco (PSDB/PPB)
1248
1. Freitas Neto (PSDB) 10
2022
2. Romero Jucá (PSDB)
3085
3. Reginaldo Duarte (PSDB) 12

Bloco Parlamentar de Oposição (PT/PPS) 13
AL
3197
1. Marina Silva (PT)
AM
2061
2. Paulo Hartung (PSB) 14

PSB
RJ
4229
1. Ademir Andrade
PA
2101
Roberto Saturnino (PT) 15
Senador Romeu Tuma – Corregedor do Senado (PFL/SP) (Membro nato – art. 25 da Resolução nº 20/93) – Ramal 2051
Atualizada em 28.5.2002
SECRETARIA-GERAL DA MESA
Serviço de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SACOP)
Telefones: 311-4561 e 311-3265

2

Em 27.6.2001, na 14ª Reunião do Conselho, em sua nova composição, foram eleitos Presidente e Vice-Presidente os Senadores Gilberto
Mestrinho e Geraldo Althoff respectivamente (Ata publicada no DSF de 29.6.2001). Em 13.8.2001, o Senador Gilberto Mestrinho licenciou-se do
mandato, para tratamento de saúde, tendo assumido, interinamente, a Presidência do Conselho o seu Vice-Presidente, Senador Geraldo Althoff. Na
Sessão de 5.9.2001, o Senador Gilberto Mestrinho comunicou sua renúncia às funções de Presidente e membro do Conselho. Em 13.9.2001, na
18ª Reunião do Conselho, foi eleito Presidente o Senador Juvêncio da Fonseca (Ata publicada no DSF de 20.9.2001).
3
Licenciado do exercício do mandato por 121 dias, no período de 21.5 a 18.9.2002, conforme requerimentos aprovados na Sessão de 21.5.2002.
4
Eleito membro do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar na Sessão de 5.9.2001, em face da renúncia do Senador Gilberto Mestrinho às
funções de Presidente e membro do Conselho, anunciada na mesma Sessão.
5
Vaga ocupada pelo Senador Ney Suassuna até 14.11.2001, quando comunicou, em Plenário, o seu afastamento do mandato de Senador, para
assumir o cargo de Ministro de Estado da Integração Nacional.
6
Licenciado do exercício do mandato por 121 dias, no período de 21.5 a 18.9.2002, conforme requerimentos aprovados na Sessão de 21.5.2002.
7
Comunicada sua filiação ao PTB na Sessão de 27.9.2001.
8
Vaga ocupada pelo Senador Freitas Neto até 20.11.2001, quando comunicou, em Plenário, sua renúncia às funções de membro suplente do
Conselho pelo PFL, tendo em vista sua filiação ao PSDB, anunciada na Sessão de 9.10.2001. Na mesma Sessão de 20.11.2001, foi eleito membro
suplente do Conselho na vaga do PSDB.
9
Licenciado do exercício do mandato por 121 dias, no período de 2.4 a 31.7.2002, conforme comunicação lida na Sessão de 24.4.2002.
10
Eleito na Sessão de 20.11.2001 para a vaga deixada pelo Senador Geraldo Melo, que, em 6.11.2001, comunicou, em Plenário, sua renúncia às
funções de membro suplente do Conselho.
11
Eleito na Sessão de 14.5.2002, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha, que, na Sessão de 10.10.2001, havia comunicado seu
desligamento do PPB e filiação ao PFL.
12
Eleito na Sessão de 14.5.2002, em substituição ao Senador Luiz Pontes (licenciado no período de 18.4 a 16.8.2002), que havia sido eleito na
Sessão de 20.11.2001 para a vaga deixada pelo Senador Sérgio Machado, que, por sua vez, em 8.11.2001, comunicara, em Plenário, sua renúncia
às funções de membro suplente do Conselho, tendo em vista sua filiação ao PMDB, anunciada na Sessão de 3.10.2001.
13
Comunicado o desligamento do PDT do Bloco Parlamentar de Oposição na Sessão de 17.4.2002.
14
Comunicada sua filiação ao PSB na Sessão de 8.10.2001.
15
Comunicada sua filiação ao PT na Sessão de 16.5.2002, tendo anunciado sua desfiliação do PSB na Sessão de 6.3.2002.

SECRETARIA - GERAL DA MESA
SUBSECRETARIA DE COMISSÕES
Diretora: CLEIDE MARIA BARBOSA F. CRUZ
Ramais: 3488 – 3491 Fax: 1095

SERVIÇO DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS
E PARLAMENTARES DE INQUÉRITO
Chefe: WILL DE MOURA WANDERLEY
Ramais: 3623 Fax: 3606
Secretários:

FRANCISCO NAURIDES BARROS (Ramal 3508)
DULCÍDIA RAMOS CALHÃO (Ramal 3514)
JANICE DE CARVALHO LIMA (Ramal 3511)
IRANI RIBEIRO DOS SANTOS (Ramal 4854)

SERVIÇO DE APOIO ÀS COMISSÕES MISTAS
Chefe: SÉRGIO DA FONSECA BRAGA
Ramais: 3507 - Fax: 3512
Secretários:

MARIA DE FÁTIMA MAIA DE OLIVEIRA (Ramal: 3520)
CLEUDES BOAVENTURA FARIAS NERY (Ramal: 3503)
MARIA CONSUELO DE CASTRO SOUZA (Ramal: 3504)
RILVANA CRISTINA DE SOUZA MELO (Ramal: 3509)
HERMES PINTO GOMES (Ramal: 3502)

SERVIÇO DE APOIO ÀS COMISSÕES PERMANENTES
Chefe: DIRCEU VIEIRA MACHADO FILHO
Ramais: 4638 - 3492 - Fax: 4573

Secretários: CAE

- DIRCEU VIEIRA MACHADO FILHO (Ramal: 4605)

CAS

- EDNALDO MAGALHÃES SIQUEIRA - (Ramal: 4608)

CCJ

- GILDETE LEITE DE MELO (Ramal: 3972)

CE

- JÚLIO RICARDO BORGES LINHARES (Ramal: 4604)

CFC

- JOSÉ FRANCISCO B. DE CARVALHO (Ramal: 3935)

CI

- CELSO ANTONY PARENTE (Ramal: 4354)

CRE

- MARIA LÚCIA FERREIRA DE MELLO (Ramal: 4777)

Atualizado em 07.6.2002

COMISSÕES PERMANENTES
(Arts. 72 e 77 RISF)
1) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS - CAE
Presidente: LÚCIO ALCÂNTARA
Vice-Presidente: CARLOS BEZERRA
(27 titulares e 27 suplentes)
PMDB
TITULARES
Francisco Escórcio
Carlos Bezerra
Casildo Maldaner
Gilberto Mestrinho
João Alberto Souza
Vago
Gilvam Borges
Ney Suassuna
Wellington Roberto (1)

TITULARES
Francelino Pereira
José Agripino
Jonas Pinheiro
Antonio Carlos Júnior
Paulo Souto
Waldeck Ornelas
Lindberg Cury

TITULARES
Freitas Neto
Lúcio Alcântara
Lúdio Coelho
Romero Jucá
Ricardo Santos

TITULARES
Eduardo Suplicy
Heloísa Helena
José Fogaça

UF

Ramais

DF
MT
SC
AM
MA

3069/3072
2291/2297
2141/46
3104/3106
4073/4074

AP
PB
PB

2151/2157
4345/4346
3194/3195

UF
MG
RN
MT
BA
BA
BA
DF

UF
PI
CE
MS
RR
ES

UF
SP
AL
RS

SUPLENTES
1 - Pedro Simon
2 - Iris Rezende
3 – Mauro Miranda
4 – Sérgio Machado
5 - Renan Calheiros
6 – Gerson Camata
7 – Roberto Requião
8 – Amir Lando
9 – Marluce Pinto
PFL

Ramais

SUPLENTES

1 – José Jorge
2411/2417
2 – Leomar Quintanilha
2361/2367
3 – Moreira Mendes
2271/2272
4 – Bernardo Cabral
2191/2196
5 – Romeu Tuma
3173/3175
6 – Adir Gentil
2211/2215
7 – Maria do Carmo Alves
2011/2017
BLOCO PSDB/PPB
Ramais

SUPLENTES

1 – José Serra
2131/2137
2 – Geraldo Melo
2301/2307
3 – Eduardo Siqueira Campos
2381/2387
4 – Reginaldo Duarte
2111/2117
5 – Ari Stadler
2022/2024
BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT,PPS)
Ramais
3213/3215
3197/3199
1207/1607
2013/2014

SUPLENTES
1 - José Eduardo Dutra
2 – José Alencar
3 – Roberto Freire

UF
RS
GO
MS
CE
AL
ES
PR
RO
RR

UF
PE
TO
RO
AM
SP
SC
SE

UF
SP
RN
TO
CE
SC

UF
SE
MG
PE

Ramais
3230/3232
2032/39
2221/2227
2281/2285
5151
3203/3204
2401/2407
3130/3132
2401/2407

Ramais
1284/3245
2071/2072
2231/2237
2081/2087
2051/57
2041/2047
4055/4057

Ramais
2351/2352
2371/2377
4070/4071
3242/3249
4200/4206

Ramais
2391/2397
2161/2164

PDT
TITULAR
Lauro Campos

UF
DF

Ramais
2341/2347

SUPLENTE
1 – Jefferson Péres

UF
AM

Ramais
2061/2063

PSB
TITULAR
Roberto Saturnino (2)

TITULAR

UF
RJ

UF

Ramais
4229/4230

Ramais

SUPLENTE
1 – Ademir Andrade
PTB
SUPLENTE

UF
PA

UF

Ramais
2101/2109

Ramais

Fernando Bezerra
RN
2461/2464
1 – Arlindo Porto
MG
2321/2327
(1) Comunicação de filiação ao PTB publicada no DSF de 23/02/2002
(2) Comunicação de desligamento do PSB publicada no DSF de 07/03/2002, e de filiação ao PT publicada no DSF de 17/05/2002
Reuniões: Terças-feiras às 10:00 horas
Secretário: Luiz Gonzaga da Silva Filho (Ramal: 4605)
Telefones da Secretaria: 311-3516/4605

Sala nº 19 – Ala Senador Alexandre Costa
Telefone da Sala de Reunião: 311-32 55
Fax: 311-4344 - E-mail: dirceu@senado.gov.br Atualizada em : 04/06/2002.

1.1) - COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
SUBCOMISSÃO DE TURISMO

PRESIDENTE: SENADOR MOREIRA MENDES
VICE-PRESIDENTE: WELLINGTON ROBERTO
(05 TITULARES E 05 SUPLENTES)
TITULARES
SUPLENTES
PMDB
GILVAM BORGES
AP-2151/2152 1-ROBERTO REQUIÃO
WELLINGTON ROBERTO (3)
PB-3194/3195 2-IRIS REZENDE
TITULARES
SUPLENTES
PFL
MOREIRA MENDES
RO-2231/33
1-PAULO SOUTO
TITULARES
SUPLENTES
BLOCO PSDB/PPB
GERALDO MELO (PSDB) (2)
RN-2371/2372 1-EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS
TITULARES
SUPLENTES
BLOCO OPOSIÇÃO / PTB
PAULO HARTUNG (1)
ES-1031/1129 1-ARLINDO PORTO
ORIGEM: REQUERIMENTO N º 07-CAE/2001
REUNIÕES:
SECRETÁRIO:
( - SECRETARIA: 311-3516/4605
FAX: 311-4344

PR-2401/2407
GO-2032/2033

BA- 3173/74

TO- 4070/71

MG-2321/2322

SALA N º 19 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA
( - SALA DE REUNIÕES: 311-3255
E-MAIL: dirceuv@senado.gov.br
ATUALIZADA EM: 22.02.2002

(1) Desfiliou-se do PPS, em 02.10.2001, filiando-se ao PSB em 08.10.2001, passando a membro suplente da Comissão, por cessão, em
10.10.2001.
(2) Passou a membro suplente na Comissão, em 17.10.2001.
(3) Comunicação de filiação ao PTB publicada no DSF de 23/02/2002

2) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS – CAS
Presidente: ROMEU TUMA
Vice-Presidente: MARINA SILVA
(29 titulares e 29 suplentes)

PMDB
TITULARES
Maguito Vilela
Marluce Pinto
Mauro Miranda
Pedro Simon
Juvêncio da Fonseca
Casildo Maldaner
Gilvam Borges
Valmir Amaral
João Alberto Souza

UF
GO
RO
GO
RS
MT
SC
AP
DF
MA

Ramais

SUPLENTES

UF

3149/3150
1301/4062
2091/2097
3230/3232
3015/3016
2141/2146
2151/2157
4064/4065
4073/4074

1 – Vago
2 – Vago
3 – Vago
4 – Vago
5 – Amir Lando
6 – Carlos Bezerra
7 – Alberto Silva
8 – Nabor Júnior
9 – Francisco Escórcio

RO
MT
PI
AC
DF

Ramais

3130/3132
2291/2297
3055/3057
1478/4619
3069/3072

PFL
TITULARES
Romeu Tuma
Jonas Pinheiro
Waldeck Ornelas
Adir Gentil
Moreira Mendes
Maria do Carmo Alves
Leomar Quintanilha
Lindberg Cury

UF
SP
MT
BA
SC
RO
SE
TO
DF

Ramais
2051/2057
2271/2277
2211/2215
2041/2047
2231/2237
4055/4057
2071/2072
2011/2017

SUPLENTES
1 – Bernardo Cabral
2 – Paulo Souto
3 - José Agripino
4 – Bello Parga (2)
5 – Antonio Carlos Júnior
6 - Vago
7 – Francelino Pereira
8 – José Jorge

UF

Ramais

AM
BA
RN
MA
BA

2081/2087
3173/3175
2361/2367
3069/3072
2191/2196

MG
PE

2411/2417
1284/3245

BLOCO PSDB/PPB
TITULARES
Artur da Távola
Benício Sampaio
Reginaldo Duarte
Chico Sartori
Ari Stadler
Ricardo Santos

UF
RJ
PI
CE
RO
SC
ES

Ramais
2431/2432
3085/3086
3242/3249
2251/2258
4200/4206
2022/2024

SUPLENTES
Romero Jucá
Luiz Otávio
Geraldo Melo
Teotonio Vilela Filho
Lúcio Alcântara
Lúdio Coelho

UF
RR
PA
RN
AL
CE
MS

Ramais
2111/2117
1027/4393
2371/2377
4093/4095
2301/2307
2381/2387

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT, PPS)
TITULARES
Emília Fernandes
Marina Silva
Tião Viana

UF
RS
AC
AC

Ramais
2331/2337
2186/2189
3038/3493

SUPLENTES
1 – Geraldo Cândido
2 – Heloísa Helena
3 – Roberto Freire

UF
RJ
AL
PE

Ramais
2171/2177
3197/99
2161/2164

PDT
TITULARES
Lauro Campos
Sebastião Rocha

UF
RS
AP

Ramais
2331/2337
2241/2247

SUPLENTES
1 – Jefferson Peres
2 – Osmar Dias

UF
AM
PR

Ramais
2061/2067
2124/2125

PSB
TITULAR
Ademir Andrade

UF
PA

Ramais
2101/2109

SUPLENTE

UF

Ramais

1 – Vago

(1) Deixou o exercício do mandato, em virtude da reassunção do Titular em 11/03/2002.
(2) Licenciado por 121 dias, a partir de 02/04/2002
Reuniões: Quartas–feiras às 14:00 horas
Sala nº 09 – Ala Senador Alexandre Costa
Secretário: José Roberto A. Cruz
Telefone da Sala de Reunião: 311-3359
Telefones da Secretaria: 311-4608/3515
Fax: 311-3652 - E-mail: jrac@senado.gov.br

Atualizada em: 29/05/2002

2.1) - COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
SUBCOMISSÃO PERMANENTE PARA ACOMPANHAMENTO E INVESTIGAÇÃO DE CASOS DE
EXPLORAÇÃO DO TRABALHO E PROSTITUIÇÃO INFANTO-JUVENIS

PRESIDENTE: Senadora Marluce Pinto
VICE-PRESIDENTE: Senadora Maria do Carmo Alves
RELATORA: Senadora Heloísa Helena

PMDB
Marluce Pinto
Valmir Amaral

RR – 1301/4062
DF – 4064/4065

PFL
Geraldo Althoff (1)
SC – 2041/2047
Maria do Carmo Alves
SE – 4055/4057
BLOCO PSDB/PPB
VAGO
BLOCO OPOSIÇÃO (PT,PPS)
Heloísa Helena
AL – 3197/3199
Emilia Fernandes
RS – 2331/2337

PDT
Sebastião Rocha

(1) Licenciado do exercício do mandato, no período de 21/5 a 18/9/2002

SECRETÁRIO: JOSÉ ROBERTO A CRUZ
SALA Nº 09 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA
TEL (s) DA SECRETARIA: 311-3515/4608
FAX: 311-3652
E-MAIL: jrac@senado.gov.br
REUNIÕES: SALA Nº 11A - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA
TEL.: DA SALA DE REUNIÕES: 311-3359

AP – 2241/2247

2.2) - COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO IDOSO

PRESIDENTE: SENADOR LEOMAR QUINTANILHA (1)
VICE-PRESIDENTE: SENADOR JUVÊNCIO DA FONSECA
RELATOR: SENADOR SEBASTIÃO ROCHA

PMDB
JUVÊNCIO DA FONSECA
MARLUCE PINTO

MT – 1128/1129
RR – 1301/4062

PFL
MARIA DO CARMO ALVES
SE – 4055/4057
WALDECK ORNELAS
BA – 2211/2217
BLOCO PSDB/PPB
LEOMAR QUINTANILHA (PFL) (1)
TO – 2071/2072
Vaga cedida ao Bloco PT/PDT/PPS
BLOCO OPOSIÇÃO (PT-PPS)
HELOÍSA HELENA
AL – 3197/3199
EMILIA FERNANDES
RS – 2331/2337
PDT
SEBASTIÃO ROCHA
AP – 2241/2247

(1) Desfiliou-se do PPB, sendo indicado membro titular da Comissão pelo PFL, em 18/10/2001.

SECRETÁRIO: JOSÉ ROBERTO A CRUZ
SALA Nº 09 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA
TEL (s) DA SECRETARIA: 311-3515/4608
FAX: 311-3652
E-MAIL: jrac@senado.gov.br
REUNIÕES: SALA Nº 09 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA
TEL.DA SALA DE REUNIÕES: 311-3359
DESIGNADA EM: 06/10/1999
ATUALIZADA EM: 03/05/2001

2.3) - COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
SUBCOMISSÃO DA SAÚDE

PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
RELATOR:

PMDB
Marluce Pinto
Gilvam Borges
João Alberto Souza

RR – 1301/4062
AP – 2151/2157
MA – 4073/4074
PFL

Geraldo Althoff (1)
VAGO

SC – 2041/2047
BLOCO PSDB/PPB

Benício Sampaio
Freitas Neto
Tião Viana

PI – 3085/3086
PI – 2131/2137
BLOCO OPOSIÇÃO (PT,PPS)
AC – 3038/3493

PDT
Sebastião Rocha

AP – 2241/2247

(1) Licenciado do exercício do mandato, no período de 21/5 a 18/9/2002

SECRETÁRIO: JOSÉ ROBERTO A CRUZ
SALA Nº 09 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA
TEL (s) DA SECRETARIA: 311-3515/4608
FAX: 311-3652
E-MAIL: jrac@senado.gov.br
REUNIÕES: SALA Nº 09 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA
TEL.DA SALA DE REUNIÕES: 311-3359

DESIGNADA EM: 26/04/2000
ATUALIZADA EM:

2.4) - COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS

SUBCOMISSÃO DE MORADIA E DESENVOLVIMENTO URBANO

PRESIDENTE: Senador Mauro Miranda
VICE-PRESIDENTE: Senadora Maria do Carmo Alves
RELATOR:
(7 Titulares e 7 Suplentes)
TITULARES

SUPLENTES
PMDB

Mauro Miranda
Juvêncio da Fonseca

GO – 2095/97
MS – 1128/29

Lindberg Cury
Maria do Carmo Alves

DF – 2012/15
SE – 4055/57

1. Casildo Maldaner
2. Vago

SC – 2141/47

1. Paulo Souto
2. Waldeck Ornelas

BA – 3173/75
BA – 2211/17

PFL
BLOCO PSDB/PPB
1. Vago

Vago

BLOCO OPOSIÇÃO (PT,PPS)
Emilia Fernandes

RS – 2331/37

PDT
1. Sebastião Rocha

PSB
Ademir Andrade

PA – 2101/2109

SECRETÁRIO: JOSÉ ROBERTO A CRUZ
SALA Nº 09 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA
TEL (s) DA SECRETARIA: 311-3515/4608
FAX: 311-3652
E-MAIL: jrac@senado.gov.br
REUNIÕES: SALA Nº 09 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA
TEL.DA SALA DE REUNIÕES: 311-3359

DESIGNADA EM: 03/10/2001
ATUALIZADA EM: 09/10/2001

1. Vago

AP – 2241/47

3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – CCJ
Presidente: BERNARDO CABRAL
Vice-Presidente: OSMAR DIAS
(23 titulares e 23 suplentes)

PMDB
TITULARES
Gerson Camata
Maguito Vilela
Iris Rezende
Sérgio Machado
Pedro Simon
Amir Lando
Roberto Requião

UF
ES
GO
GO
CE
RS
RO
PR

Ramais
3203/3204
3149/3150
2032/39
2281/2285
3230/3232
3130/3132
2401/2407

SUPLENTES
1 – Marluce Pinto
2 – Casildo Maldaner
3 – Wellington Roberto (1)
4 – João Alberto Souza
5 – Carlos Bezerra
6 – Ney Suassuna
7 – Vago

UF
RR
SC
PB
MA
MT
PB

Ramais
1301/4062
2141/2146
3194/95
4073/4074
2291/2297
4345/4346

PFL
TITULARES
Bernardo Cabral
Antonio Carlos Júnior
Francelino Pereira
Bello Parga (2)
Maria do Carmo Alves
Romeu Tuma

UF
AM
BA
MG
MA
SE
SP

Ramais

SUPLENTES

UF

2081/2087
2191/2196
2411/17
3069/3072
4055/57
2051/2057

1 – José Jorge
2 – Moreira Mendes
3 – Waldeck Ornelas
4 – José Agripino
5 – Lindberg Cury
6 – Leomar Quintanilha

PE
RO
BA
RN
DF
TO

Ramais
1284/3245
2231/2237
2211/2215
2361/2667
2011/2017

2071/2072

BLOCO PSDB/PPB
TITULARES
Lúcio Alcântara
Luiz Otávio
Reginaldo Duarte
Freitas Neto
Romero Jucá

UF
CE
PA
CE
PI
RR

Ramais
2301/2307
1027/4393
3242/3249
2131/2137
2111/2117

SUPLENTES
José Serra
Artur da Távola
Benício Sampaio
Ricardo Santos
Ari Stadler

UF
SP
RJ
PI
ES
SC

Ramais
2351/2352
2431/2432
3085/3086
2022/2024
4200/4206

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT,PPS)
TITULARES
José Eduardo Dutra
Roberto Freire

UF
SE
PE

Ramais
2391/2397
2161/2164

SUPLENTES
1 – Eduardo Suplicy
2 – Marina Silva
3 – José Fogaça

UF
SP
AC
RS

Ramais
1478/4619
2181/2187
1207/1607

PDT
TITULARES
Jefferson Peres
Osmar Dias

UF
AM
PR

Ramais
2061/2067
2121/2125

SUPLENTES
1 – Sebastião Rocha

UF
AP

Ramais
2241/2247

PSB
TITULARES
Ademir Andrade

UF
PA

Ramais
2101/2109

SUPLENTES
1 – Paulo Hartung

UF
ES

Ramais
1031/1231

(1) Comunicação de filiação ao PTB publicada no DSF de 23/02/2002
(2) Licenciado por 121 dias, a partir de 02/04/2002.

Reuniões: Quartas-feiras às 10:00 horas
Sala nº 03 – Ala Senador Alexandre Costa
Secretária: Gildete Leite de Melo
Telefone da Sala de Reunião: 311-3541
Telefones da Secretaria: 311-3972/4612
Fax: 311-4315 - E-mail: gildete@senado.gov.br
Atualizada em 29/04/2002

3.1. COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
SUBCOMISSÃO PERMANENTE DESTINADA A ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS
“INDICAÇÕES APONTADAS” NO RELATÓRIO FINAL DA “CPI DO JUDICIÁRIO” E RECEBER
NOVAS DENÚNCIAS E INFORMAÇÕES RELACIONADAS COM O OBJETIVO DA
INVESTIGAÇÃO.
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
RELATOR:
(7 TITULARES E 7 SUPLENTES)

TITULARES

SUPLENTES
PMDB - 3

PFL - 2

BLOCO PSDB/PPB - 1
BLOCO OPOSIÇÃO (PT,PPS) - 1

SALA Nº 03 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA
TEL. SALA DE REUNIÕES: 311-3541
FAX: 311- 4315
E.MAIL- gildete@senado.gov.br

SECRETÁRIA: GILDETE LEITE DE MELO
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-3972/4612

Criada

Conforme Requerimento nº 12-CCJ, de 1999,
nos termos do Art. 73, do RISF.
Aprovado em 15/12/1999.

•
•

Retirada as indicações pelas Lideranças
em 6 e 13.9.2000.

Atualizada em 30/05/2001

4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO – CE
Presidente: RICARDO SANTOS
Vice-Presidente: MOREIRA MENDES
( 27 titulares e 27 suplentes)
PMDB
TITULARES
Amir Lando
Casildo Maldaner
Gerson Camata
Gilvam Borges
Marluce Pinto
Nabor Júnior
José Sarney
Valmir Amaral
Ney Suassuna

TITULARES
Adir Gentil
Moreira Mendes
Waldeck Ornelas
Leomar Quintanilha
José Jorge
Maria do Carmo Alves
(Vaga cedida ao PTB)

TITULARES
Freitas Neto
Artur da Távola
Ricardo Santos
Teotônio Vilela Filho
Benício Sampaio
Reginaldo Duarte

TITULARES
Eduardo Suplicy
Emília Fernandes
Marina Silva

UF
RO
SC
ES
AP
RR
AC
AP
DF
PB

UF
SC
RO
BA
TO
PE
SE

UF
PI
RJ
ES
AL
PI
CE

UF
SP
RS
AC

Ramais
3130/3132
2141/2146
3203/3204
2151/2157
1301/4062
1478/4619
3429/3430
4064/4065
4345/4346

SUPLENTES
1 – Mauro Miranda
2 – Pedro Simon
3 – Vago (2)
4 – Sérgio Machado
5 – Alberto Silva
6 – Maguito Vilela
7 – Juvêncio da Fonseca
8 – Vago
9 – Vago
PFL

Ramais

SUPLENTES

1 – Lindberg Cury
2 – Bernardo Cabral
3 – Francelino Pereira
4 – Jonas Pinheiro
5 – Romeu Tuma
6 - Paulo Souto
7 – Antonio Carlos Júnior
BLOCO PSDB/PPB

2041/2047
2231/2237
2211/2215
2071/2072
1284/3245
4055/4057

Ramais

SUPLENTES

1 – Eduardo Siqueira Campos
2131/2137
2 – Lúdio Coelho
2431/2432
3 – Chico Sartori
2022/2024
4 – Romero Jucá
4093/4095
5 – Lúcio Alcântara
3085/3086
6 – Luiz Otávio
3242/3249
BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT,PPS)
Ramais
1478/4619
2331/2337
2181/2187

SUPLENTES
1 – Geraldo Cândido
2 – Tião Viana

UF

Ramais

GO
RS

2091/2095
3230/3232

CE
PI
GO
MT

2281/2285
3055/3057
3149/50
3015/3016

UF
DF
AM
MG
MT
SP
BA
BA

UF
TO
MS
RO
RR
CE
PA

UF
RJ
AC

Ramais
2011/2017
2081/2087
2411/2417
2271/2272
2051/2057
3173/3175
2191/2196

Ramais
4070/4071
2381/2387
2251/2258
2111/2117
2301/2307
1027/4393

Ramais
2117/2177
3038/3493

PDT
TITULAR
Álvaro Dias

UF
PR

Ramais
3206/3207

SUPLENTES
1 – Lauro Campos
2 – Sebastião Rocha

UF
DF
AP

Ramais
2341/2347
2241/2247

PSB
TITULAR
Paulo Hartung

UF
ES

Ramais
1031/1129

SUPLENTE
1 – Roberto Saturnino (1)

UF
RJ

Ramais
4229/4230

PTB
TITULAR
Arlindo Porto (por cessão do PFL)

UF
MG

Ramais

SUPLENTE

UF

Ramais

2321/2327

(1) Comunicação de desligamento do PSB publicada no DSF de 07/03/2002 e de filiação ao PT publicada no DSF de 17/05/2002
(2) Vaga deixada pelo Sr. Robinson Viana, em virtude da reassunção do titular, Senador Ney Suassuna, em 8.04.2002.
Reuniões: Quintas–feiras às 14:00 horas
Sala nº 15 – Ala Senador Alexandre Costa
Secretário: Júlio Ricardo B. Linhares
Telefone da Sala de Reunião: 311-3276
Telefones da Secretaria: 311-3498/4604
FAX: 311-3121
Atualizado: 29/05/2002

4.1) – COMISSÃO DE EDUCAÇÃO

SUBCOMISSÃO DE RÁDIO E TV
PRESIDENTE:
(09 TITULARES)
TITULARES
PMDB
VAGO
VAGO
VAGO
PFL
VAGO
VAGO
BLOCO PSDB/PPB
VAGO
VAGO
BLOCO OPOSIÇÃO (PT,PPS)
VAGO
VAGO

REUNIÕES: SALA Nº 15 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA
SECRETÁRIO: JÚLIO RICARDO B. LINHARES
TEL (s) DA SECRETARIA: 311-3498/4604
TEL. DA SALA DE REUNIÃO: 311-3276
FAX: 311-3121
E-MAIL: julioric@senado.gov.br
ATUALIZADA EM:

4.2) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO

SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CINEMA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
PRESIDENTE: FREITAS NETO
VICE-PRESIDENTE: SATURNINO BRAGA
COMPOSIÇÃO: 12 TITULARES E 12 SUPLENTES

TITULARES

GERALDO CANDIDO (PT)
EMÍLIA FERNANDES (PT)

SUPLENTES
PMDB
RS-1207/1607
1-VALMIR AMARAL
ES-3203/04
2-NABOR JÚNIOR
RS-3232
3-CASILDO MALDANER
MS-3015/16
4-MAURO MIRANDA
PFL
PI – 2131/37
1-GERALDO ALTHOFF (4)
MG-2414/17
2-VAGO
BA-2191/96
3-ROMEU TUMA
BLOCO (PSDB/PPB)
CE-2303/08
1-VAGO
ES-2022/24
2-VAGO (1)
BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT-PPS)
RJ-2171/77
1-EDUARDO SUPLICY (PT)
RS-2331/37
2-MARINA SILVA (PT)

ROBERTO SATURNINO (3)

RJ-4229/30

JOSÉ FOGAÇA (2)
GERSON CAMATA
PEDRO SIMON
JUVÊNCIO DA FONSECA
FREITAS NETO
FRANCELINO PEREIRA
ANTÔNIO CARLOS JÚNIOR
LÚCIO ALCÂNTARA
RICARDO SANTOS

DF-1962
AC-1478/4619
SC-2141/42
GO-2091/92
SC-2041/47
SP-2051/57

SP-3213/15
AC-2182/84

PSB
VAGO
PDT
(1) Em virtude da reassunção do Senador Artur da Távola, em 25/09/2001.
(2) Desfiliou-se do PMDB, em 01.10.2001, filiando-se ao PPS, sendo substituído na Comissão pelo Senador Sérgio Machado, em
10/10/2001.
(3) Comunicação de desligamento do PSB publicada no DSF de 07/03/2002 e de filiação ao PT publicada no DSF de 17/05/2002
(4) Licenciado do exercício do mandato, no período de 21/5 a 18/9/2002

REUNIÕES:
SECRETÁRIO: JÚLIO RICARDO B. LINHARES
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-3498/4604
FAX: 311-3121
E-MAIL: julioric@senado.gov.br

SALA Nº 15 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA
TEL. DA SALA DE REUNIÃO: 311-3276
ATUALIZADA EM: 22/05/2002

4.3) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO

SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO LIVRO
(BANCADA DO LIVRO)
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
COMPOSIÇÃO: 7 TITULARES E 7 SUPLENTES

TITULARES
JOSÉ SARNEY
MARLUCE PINTO
ANTÔNIO CARLOS JÚNIOR
FRANCELINO PEREIRA
RICARDO SANTOS
LÚCIO ALCÂNTARA
EMÍLIA FERNANDES - PT

SUPLENTES
PMDB
AP-3429/31
1-GERSON CAMATA
RR-1101/1201 2-MAURO MIRANDA
PFL
BA-2191/96
1-WALDECK ORNÉLAS
MG-2414/17
2-MARIA DO CARMO ALVES
BLOCO (PSDB/PPB)
ES-2022/24
1-FREITAS NETO
CE-2303/08
2-TEOTÔNIO VILELA FILHO
BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT-PPS)
RS-2331/37
1-ROBERTO SATURNINO – PT
PDT

REUNIÃO: ª FEIRA ÀS
HORAS
SECRETÁRIO: JÚLIO RICARDO B. LINHARES
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-3498/4604/2006
FAX: 311-3121/ 1319
E-MAIL: julioric@senado.gov.br

ES-3203/04
GO-2091/92
BA-2211/17
SE-4055/57
PI-2131/37
AL-4093/95
RJ-4229/30

SALA Nº 15 - ALA SEM. ALEXANDRE COSTA
TEL. DA SALA DE REUNIÃO: 311-3276
ATUALIZADA EM: 16/05/02

4.4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO

SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO ESPORTE

PRESIDENTE: GERALDO ALTHOFF
VICE-PRESIDENTE: LUIZ OTÁVIO
COMPOSIÇÃO: 7 TITULARES E 7 SUPLENTES

TITULARES
VALMIR AMARAL
MAGUITO VILELA
GERALDO ALTHOFF (1)
LEOMAR QUINTANILHA
BENÍCIO SAMPAIO
LUIZ OTÁVIO (PPB)

ÁLVARO DIAS

SUPLENTES
PMDB
DF-1962
1-MAURO MIRANDA
GO-1440/1132 2-AMIR LANDO
PFL
SC-2041/47
1-ROMEU TUMA
TO-2072/73
2-LINDBERG CURY
BLOCO (PSDB/PPB)
PI-3085/87
1- CHICO SARTORI
PA-3050/4393 2-(VAGO)
BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT-PPS)
1-GERALDO CÂNDIDO – PT
PDT
PR-4059/60

GO-2091/92
RO-3130/32
SP-2051/57
DF-4070/71
RO-

RJ-2171/77

(1) Licenciado do exercício do mandato, no período de 21/5 a 18/9/2002

REUNIÃO: ª FEIRA ÀS
HORAS
SECRETÁRIO: JÚLIO RICARDO B. LINHARES
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-3498/4604/2006
FAX: 311-3121/ 1319
E-MAIL: julioric@senado.gov.br

SALA Nº 15 - ALA SEM. ALEXANDRE COSTA
TEL. DA SALA DE REUNIÃO: 311-3276
ATUALIZADA EM: 22/05/2002

5) COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL – CRE
Presidente: JEFFERSON PÉRES
Vice-Presidente: VAGO
(19 titulares e 19 suplentes)

PMDB
TITULARES
Gilberto Mestrinho
Iris Rezende
João Alberto Souza
José Sarney
Sérgio Machado
Valmir Amaral

UF
AM
GO
MA
AP
CE
DF

Ramais
3104/3106
2032/2039
4073/4074
3429/3430
2281/2285
1964/1965

SUPLENTES
1 – Mauro Miranda
2 – Francisco Escórcio
3 – Pedro Simon
4 – Roberto Requião
5 – Wellington Roberto (1)
6 – Nabor Júnior

UF
GO
DF
RS
PR
PB
AC

Ramais
2091/2095
3069/3072
3230/3232
2401/2407
3194/3195
1478/4619

PFL
TITULARES
Francelino Pereira
Bernardo Cabral
Romeu Tuma
José Agripíno
Moreira Mendes

UF
AM
SP
RN
RO

Ramais
2081/2087
2051/2057
2361/2367
2231/2237

SUPLENTES
1 – Moreira Mendes
2 – Bello Parga (3)
3 – Waldeck Ornelas
4 – Adir Gentil
5 – Paulo Souto

UF
RO
MA
BA
SC
BA

Ramais
2231/2237
3069/3072
2211/2215
2041/2047
3173/3175

BLOCO PSDB/PPB
TITULARES
Geraldo Melo
Lúdio Coelho
José Serra
Ari Stadler

UF
RN
MS
SP
SC

Ramais
2371/2377
2381/2387
2351/2352
4200/4206

SUPLENTES
Artur da Távola
Teotônio Vilela Filho
Freitas Neto
Luiz Otávio

UF
RJ
AL
PI
PA

Ramais
2431/2432
4093/4095
2131/2137
1027/4393

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT,PPS)
TITULARES
Geraldo Cândido
Tião Viana

UF
RJ
AC

Ramais
2117/2177
3038/3493

SUPLENTES
1 – Eduardo Suplicy
2 – Emília Fernandes

UF
SP
RS

Ramais
1478/4619
2331/2337

PDT
TITULAR
Jefferson Peres

UF
AM

Ramais
2061/2067

SUPLENTES
1 – Álvaro Dias

UF
PR

Ramais
3206/3207

PSB
TITULARES
Roberto Saturnino (2)

UF
RJ

Ramais
4229/4230

SUPLENTES
1 – Ademir Andrade

UF
PA

Ramais
2101/2109

(1) Comunicação de filiação ao PTB publicada no DSF de 23/02/2002
(2) Comunicação de desligamento do PSB publicada no DSF de 07/03/2002, e de filiação ao PT publicada no DSF de 17/05/2002
(3) Licenciado por 121 dias, a partir de 02/04/2002

Reuniões: Quintas-feiras às 10:00 horas
Secretário: Maria Lúcia Ferreira de Melo
Telefone da Secretaria: 311-3259/3496/4777

Sala nº 07 – Ala Senador Alexandre Costa
Telefone da Sala de Reunião: 311-3367
Fax: 311-3546
Atualizada em :29/05/2002

6) COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA – CI
Presidente: ALBERTO SILVA
Vice-Presidente: LÚDIO COELHO
(23 titulares e 23 suplentes)
PMDB
TITULARES
Alberto Silva
Fernando Ribeiro
Francisco Escórcio
Mauro Miranda
Nabor Júnior
Roberto Requião
Marluce Pinto

TITULARES
Romeu Tuma
Paulo Souto
Leomar Quintanilha
José Jorge
Arlindo Porto (Cessão ao PTB)
Lindberg Cury

TITULARES
Lúdio Coelho
José Serra
Teotônio Vilela Filho
Luiz Otávio
Eduardo Siqueira Campos

TITULARES
Geraldo Cândido (PT)
Heloísa Helena (PT)
José Eduardo Dutra (PT)
Paulo Hartung (PSB) (1)

UF
PI
PA
DF
GO
AC
PR
RR

UF
SP
BA
TO
PE
MG
DF

UF
MS
SP
AL
PA
TO

UF
RJ
AL
SE
ES

Ramais
3055/3057
2441/2447
3069/3072
1478/4619
2401/2407
1101/1201

SUPLENTES

UF

1 – Valmir Amaral
2 – Iris Rezende
3 – Gerson Camata
4 – Ney Suassuna
5 – Gilberto Mestrinho
6 – Wellington Roberto (2)
7 – Maguito Vilela
PFL

Ramais

SUPLENTES

UF

1 – Jonas Pinheiro
2052/2053
2 – Antonio Carlos Júnior
3173/3175
3 – Maria do Carmo Alves
2071/2072
4 – Adir Gentil
1284/3245
5 – Carlos Patrocínio (Cessão ao PTB)
2321/2327
2011/2017
6 – Waldeck Ornelas
BLOCO PSDB/PPB
Ramais

SUPLENTES

2117/2177
3197/1508
2391/2397
1129/7020

MT
BA
SE
SC
TO
BA

UF
RO
PI
CE
SC
RR

1 – Chico Sartori
2381/2387
2 – Benício Sampaio
2351/2352
3 – Reginaldo Duarte
4093/4095
4 – Ari Stadler
3050/3093
5 – Romero Jucá
4070//4071
BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT,PPS)
Ramais

DF
GO
ES
PB
AM
PB
GO

SUPLENTES

UF

1 – Emília Fernandes (PT)
2 – Tião Viana (PT)

RS
AC

Ramais
1961/1066
2032/2039
3203/3204
4345/4346
3104/3106
3139/3141
1132/1332

Ramais
2271/2272
2191/2196
4055/4057
2041/2047
4058/4068
2211/2215

Ramais
2251/2258
3085/3086
3242/3249
4200/4206
2111/2119

Ramais
2331/2337
3038/3493

PDT
TITULARES

UF

Ramais

SUPLENTES

UF

1 – Sebastião Rocha
2 – Lauro Campos

Ramais

AP
DF

2242/2243
2341/2347

UF
RJ

Ramais
4229/4230

PSB
TITULARES
Ademir Andrade

UF
PA

Ramais
2101/2109

SUPLENTES
1 – Roberto Saturnino (3)

(1) Desfiliou-se do PPS, em 02.10.2001, filiando-se ao PSB em 05.10.2001
(2) Comunicação de filiação ao PTB publicada no DSF de 23/02/2002
(3) Comunicação de desligamento do PSB publicada no DSF de 07/03/2002 e de filiação ao PT publicada no DSF de 17/05/2002

Reuniões: Terças-feiras às 10:00 horas (Ata publicada no DSF, de 12.09.97, páginas 18655/6)
Reuniões: Terças-feiras às 14:00 horas (Regimento Interno)
Sala nº 13 – Ala Senador Alexandre
Costa
Secretário: Celso Parente
Telefone da Sala de Reunião: 311-3292
Telefone da Secretaria: 311-4354/4607/4354
Fax: 311-3286
Atualizada em : 29/05/2002

6.1) – COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA
SUBCOMISSÃO PERMANENTE DESTINADA A ANALISAR ACIDENTES QUE ACARRETEM
DANOS AO MEIO AMBIENTE.
PRESIDENTE: Senador Geraldo Cândido
RELATOR: Senador Valmir Amaral

COMPOSIÇÃO: (07 TITULARES E 07 SUPLENTES)
TITULARES

SUPLENTES
PMDB
Alberto Silva
PI – 3055/57
1- Iris Rezende
GO – 2032/39
Roberto Requião
PR – 2401/07
2- Valmir Amaral
DF – 1961/66
Gerson Camata
ES – 3203/04
3- Gilberto Mestrinho
AM – 3104/06
PFL
Paulo Souto
BA – 3173/75 1- Mario do Carmo Alves SE – 1306/4659
Jonas Pinheiro
MT – 2271/77 2 – VAGO
BLOCO PSDB/PPB
Teotonio Vilela Filho AL – 4093/95
1- Luiz Otávio
PA – 3050/3093
BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT/PPS)
Geraldo Cândido
RJ – 2171/77
1- Roberto Saturnino
RJ – 4229/30
PDT
REUNIÕES:
SECRETÁRIO: CELSO PARENTE
SALA Nº 13 – ALA SEN. ALEXANDRE COSTA
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-4354/7284/4607
FAX: 311-3286 - TEL. SALA DE REUNIÃO: 311-3292
ATUALIZADA EM:

7) COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE – CFC
Presidente: AMIR LANDO
Vice-Presidente: JONAS PINHEIRO
(17 titulares e 9 suplentes)

PMDB
TITULARES
Alberto Silva
Ney Suassuna
Juvêncio da Fonseca
Fernando Ribeiro
Valmir Amaral
Amir Lando

UF
PI
PB
MS
PA
DF
RO

Ramais
3055/3057
4345/4346
3015/3016
1049
1961/1966
3130/3132

SUPLENTES
1 – Gilberto Mestrinho
2 – Francisco Escórcio
3 – Wellington Roberto (1)

UF
AM
DF
PB

Ramais
3104/3106
3069/3072
3139/3141

PFL
TITULARES
Antonio Carlos Júnior
Adir Gentil
Moreira Mendes
Jonas Pinheiro

UF
BA
SC
RO
MT

Ramais
2191/2196
2041/2047
2231/2237
2271/2272

SUPLENTES
1 – Bello Parga (3)
2 – Francelino Pereira

UF
MA
MG

Ramais
3069/3072
2411/2417

BLOCO PSDB/PPB
TITULARES
Eduardo Siqueira Campos
Chico Sartori
Romero Jucá

UF
TO
RO
RR

Ramais
4070/4071
2251/2258
2111/2117

SUPLENTES
1 – Freitas Neto
2 – Ricardo Santos

UF
PI
ES

Ramais
2131/2137
2022/2024

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT,PPS)
TITULARES
Eduardo Suplicy
Heloísa Helena

UF
SP
AL

Ramais

SUPLENTES

UF

1478/4619
3197/3199

1 - José Eduardo Dutra

SE

Ramais
2391/2397

PDT
TITULAR
Jefferson Péres

UF
AM

Ramais

SUPLENTE

UF

Ramais

SUPLENTES

UF

Ramais

2061/2067

PSB
TITULARES

UF
RJ

Ramais
4229/4230

1 – Ademir Andrade

PA

2101/2109

(1) Comunicação de filiação ao PTB publicada no DSF de 23/02/2002
(2) Comunicação de desligamento do PSB publicada no DSF de 07/03/2002 e de filiação ao PT publicada no DSF de 17/05/2002
(3) Licenciado por 121 dias, a partir de 02/04/2002.

Reuniões: Quartas-feiras às 18:00 horas (*)
Secretário: José Francisco B. Carvalho
Telefone da Secretaria: 311-3935/3519
(*) Horário de acordo com deliberação do Colégio de Presidentes de Comissões e Líderes Partidários.

29/05/2002

Sala nº 06 – Ala Senador Nilo Coelho
Telefone da Sala de Reunião: 311-3254
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1-RICARDO SANTOS
ES-2022/24
BLOCO OPOSIÇÃO (PT-PPS)
PDT

JEFFERSON PERES

AM-2061/67

(1) Desfiliou-se do PFL, filiando-se ao PSDB, sendo substituído na Comissão pelo Senador Jonas Pinheiro, em 10/10/2001, e designado membro
suplente, pelo Bloco PSDB/PPB, em 17/10/2001.
(2) Filiou-se ao PPB.

(3) Substituído na Comissão pelo Senador Amir Lando, em 21/11/2001.
(4) Nos termos do Ato nº 1, de 2002, da Mesa do Senado Federal, que declarou a perda do mandato do Senador Fernando Matusalém,
pela representação do Estado de Rondônia (Publicado no DSF, de 06/03/2002)
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(1) Licenciado do exercício do mandato, a partir de 22/02/2002
(2) O PDT se desliga do Bloco de Oposição, conforme Ofício nº 27/2002, publicado no DSF, de 18/4/2002.
LEGENDA:
* ALA SEN. AFONSO ARINOS
**ALA SEN. NILO COELHO
***ALA SEN. ALEXANDRE COSTA

# ALA SEN. TEOTÔNIO VILELA
## ALA SEN. TANCREDO NEVES
### ALA SEN. FELINTO MÜLLER

FAX

@ EDIFÍCIO PRINCIPAL
@@ ALA SEM. RUY CARNEIRO
@@@ALA SEN. DINARTE MARIZ

MEMBROS TITULARES

MEMBROS SUPLENTES

DEPUTADOS
NOME

UF

GAB

MARISA SERRANO
FEU ROSA

MS
ES

237
960

NEY LOPES
PAULO GOUVÊA

RN
SC

326
755

CONFÚCIO MOURA
DARCÍSIO PERONDI

RO
RS

*573
518

PAULO DELGADO

MG

*268

JARBAS LIMA

RS

621

EZÍDIO PINHEIRO

RS

744

FONE

FAX
NOME
BLOCO PSDB/PTB
318-5237 318-2237 1. VICENTE CAROPRESO
318-5960 318-2960 2. YEDA CRUSIUS
BLOCO PFL/PST
318-5326 318-2326 1. LUCIANO PIZZATTO
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ADIR GENTIL
Parecer n° 787, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Lei do Senado nO 73, de 2002, de
autoria do Senador Casildo Maldaner, que declara o Mu
nicípio de Capinzal, no Estado de Santa Catarina, capital
.
brasileira do Chester.

2002, do Senador Ademir Andrade, que requer a inser
ção em ata de voto de congratulações pelo início das ati
vidades da Emissora de Televisão Nazaré.....
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CASILDO MALDANER
Parecer nO 789, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 98, de
2002 (n° 1.182/2001, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão da Rádio Progresso
de Descanso Ltda. para explorar serviço deradiodifusão
sonora em onda média na cidade de Descanso, Estado de
Santa Catarina
.
Parecer nO 807, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 284, de
2002 (nO 1.340/2001, na Câmara dos Deputados), que
aprova Cl ato que renova a permissão outorgada à Radio
difusão Indio Condá Ltda. para explorar serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Chapec6, Estado de Santa Catarina
..
Parecer n° 828, de 2002, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Lei da Câmara nO 1l, de 1998 (nO 731/95,
na Casa de origem), que regulamenta o § I ° do art. 213
da Constituição Federal (concessão de bolsas de estudo a
estudantes carentes da rede pública de ensino) (tramitan
do em conjunto com o Projeto de Lei do Senado n° 59, de
1999)
..
FERNANDO RIBEIRO
Parecer n° 781, de 2002, da Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania, sobre o Requerimento n° 252, de
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FRANCELl O PEREIRA

ANTONIO CARLOS JÚNIOR
Parecer nO 822, de 2002, da Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Senado
n° 45, de 2001, de autoria da Senadora Manna Silva, que
concede anistia post mortem a João Cândido Felisberto líder
da chamada Revolta da Chibata e aos demais participant~......
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Parecer nO 808, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nO 287, de
2002 (n° 1,352/200 1, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Estúdio Digital
Ltda, para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Carmo do CaJuru,
Estado de Minas Gerais
"
"
" "."." .
Parecer nO 820, de 2002, da Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania, sobre o Requerimento nO 114, de
2002, de autoria do Senador Osmar Dias, que requer
voto de aplauso à Rádio Clube Paranaense 82, pelo
transcurso de seu 78° aniversário
"""
..
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FRANCISCO ESCÓRCIO
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320

Requerimento nO 459, de 2002, solicitando à
Procuradoria Parlamentar tomar providências a
seu cargo, previstas nos incisos [ e li do § 3° do
mesmo artigo, visando à proteção da imagem e da
honra do Senador João A Iberto de Souza, atingidas
pelas matérias Klinger, um nome que liga dois escân
dalos, publicada no jornal Cln'reio Braziliense. de
Brasília-DF, em 26 de junho de 2002, p. 12, e
Escândalo de Santo André - MP pede prisão de so
brinho do Senador João Alberto, publicada no sítio
do Jornal Pequeno, de São Luís - MA, na Inter
net, na mesma data
"
.
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Parecer n° 794, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 202, de
2002 (nO 1.279/200 I, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação de Radiodifu
são Comunitária Nove de Julho a executar serviço de
radiodifusão comunitária na ciqade de Palmeira do Pi
auí, Estado do Piauí.
..
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Parecer nO 799, de 2002, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nO 217, de 2002
(nO 1.217/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que autoriza a Associação Comunitária de Notícias e
Radiodifusão de Altos a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Altos Estado do Piauí.
.
Parecer n° 827, de 2002, da Comissão de Assuntos
Econômicos, sobre o Projeto de Lei da Câmara n° 11, de
1998 (nO 731/95, na Casa de origem), que regulamenta o
§ IOdo art. 213 da Constituição Federal (concessão de
bolsas de estudo a estudantes carentes da rede pública
de ensino) (tramitando em conjunto com O Projeto de
Lei do Senado n° 59, de (999)
.
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JONAS PrNHEIRO
Parecer nO 825, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Lei do Senado nO 152, de 2002,
de autoria do Senador Chico Sartori, que dispõe sobre a
criação do Dia Nacional do Pecuarista e dá outras provi
dências
..
Comentários à proposta da organização não-go
vernamental Focus on Sabbatical, de origem canaden
se-americana, em remunerar os plantadores brasileiros
de soja que deixarem de plantar, visando o aumento do
preço do produto no mercado internacional.
..

355

443

JlNÊNCIO DA FONSECA
Parecer n° 811, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Lei da Câmara nO 56, de 2002
(n° 2.008/99, na origem), que dá denominação à ponte
rodoferr?viária sobre o rio Paraná, que liga os Municípios
de Rubinéa-SP e Aparecida do Taboado-MS
.

do Cavalcanti, que dispõe sobre o Adicional Tarifário
para Linhas Aéreas Regionais Suplementadas
..
Parecer nO 823, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Lei do Senado nO 214, de 2001,
de autoria do Senador Mozarildo Cavalcanti, que altera
.
o nome do Aeroporto Internacional de Boa Vista

326

Parecer nO 798, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nO 215, de
2002 (nO 1.20612001, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que outorga permissão à Rádio FM de [porá Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
.
modulada na cidade de (porá, Estado de Goiás
Parecer nO 800, de 2002, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nO 219, de 2002
(nO 1.250/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que autoriza a Associação do Bairro Setor Aeroporto de
Campos Belos a executar serviço de radiodifusão comunitá·
ria na cidade de Campo Belo, Estado de Goiás
..
Parecer n° 802, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nO 222, de
2002 (n° 1.164/2001, na Câmar.a dos Deputados), que
aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio
Hertz de Franca Ltda. para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em fTeqüência modulada na cidade de
..
Franca, Estado de São Paulo
Parecer n° 803, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nO 223, de
2002 (nO 1.269/200 I, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio
Transamérica de Brasília Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Brasília, Distrito Federal.
..
Parecer nO 806, de 2002, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nO 241, de 2002
(n° 1.024/2001, na Câmara dos peputados), que aprova o
ato que autoriza a Associação SOcioCultural Ribeirão
Branco a executar serviço de radiodifusão comunitária na
.
cidade de Ribeirão Branco, Estado de São Paulo

LAURO. CAMPOS

LUIZ OTÁVIO

Considerações sobre a participação de S. Exil. no
debate com o Ministro Pedro Malan, na Comissão de
Assuntos Econômicos, ocorrido na semana passada........

Parecer n° 788, de 2002, da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do
Senado nO 139, de 2002, de autoria do Senador Ricardo
Santos, que altera a Lei nO 9.636, de 15 de maio de
1998, a fim de dispor sobre a situação de escrituras
públicas antigas, outorgadas a adquirentes de imóveis
conceituados como terrenos de marinha e seus acresci
dos bem ainda de imóveis construídos sobre acrescidos
de marinha, nas condições que eSpecifica
..
Parecer nO 795, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nO 203, de
2002 (nO 1.282/2001, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação de Desenvolvi
mento Comunitário de Lucrécia - ADECOL a executar
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LEOMAR QUINTANILHA
Parecer nO 810, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Lei da Câmara nO 25, de 2002
(nO 2.966/2000, na origem), que denomina subestação
Delfino Araújo Macedo a subestação de energia elétrica
do Linhão Norte-Sul da Eletronorte situada no Municí-'
pio de Miracema do Tocantins, Estado do Tocantins......
Parecer n° 816, de 2002, da Comissão de Servi
ços de Infra-Estrutura, sobre o Projeto de Lei do Se
nado nO 130, de 200 I, de autoria do Senador Mozaril-
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350

L1NDBERG CURY

GERALDO CÂNDIDO
Parecer nO 809, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Lei da Câmara n° 17, de 2002
(nO 259/99, na origem), que dispõe sobre a obrigatorie
dade da inclusão, no ensino oficial da Rede de Ensino,
da temática "História e Cultura AfTo-Brasileira", e dá
outras providências
..
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serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Lucré
.
cia, Estado do Rio Grande do Norte
Parecer n° 824, de 2002, da Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Senado
nO 51, de 2002, de autoria do Senador Maguito Vilela, que
altera a Lei n° 1.521, de 26 de dezembro de 1951, para tipi
ficar, como crime, a exploração de concursos de sorteios de
números ou outros símbolos, para a obtenção de prêmios
em dinheiro ou bens de qualquer natureza, autoriza a explo
ração indireta do serviço de loteria mediante procedimento
licitatório e revoga os arts. 50 a 58 do Decreto-Lei n° 3.688,
de 3 de outubro de 1941.
..
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353

MAGUITO VILELA
Parecer n° 785, de 2002, da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da
Câmara n° 46, de 2002 (n° 3.739/2000, na Casa de ori
gem), que denomina "Rodovia Ministro Alfredo Nas
ser" a rodovia BR-153, do Estado do Pará até O Estado
..
do Rio Grande do Sul.
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340

Defesa do relatório do Deputado Euler Morais
sobre a Medida Provisória n° 2.113-27, de 2001, que be
neficia as sociedades cooperativas com um tratamento
tributário especial, no que tange às contribuições para a
Seguridade Social - COFINS e Programas de Integra
ção Social e de Formação do Patrimônio do Servidor
Público - PIS/Pasep
.

447

MOREIRA MENDES

328

356

MARLUCE PINTO
Parecer nO 797, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 21 1, de
2002 (nO 1.183/2001, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão da Rádio Difusora
do Amazonas Ltda. para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média na cidade de Manaus, Estado
do Amazonas
..
Parecer n° 813, de 2002, da Comissão de Serviço
de Infra-Estrutura, sobre o Projeto de Lei do Senado nO 17,
de 2002, de autoria do Senador Romero Jucá, que altera a
Lei n° 5.917, de lO de setembro de 1973, que aprova o
Plano Nacional de Viação, de modo a incluir, na Relação
Descritiva das Rodovias do Sistema Rodoviário Federal, a
rodovia que especifica, sob a designação de BR-438
..
Parecer n° 814, de 2002, da Comissão de Servi
ços de Infra-Estrutura, sobre o Projeto de Lei do Senado
nO 18, de 2002, de autoria do Senador Romero Jucá, que
altera a Lei n° 5.917, de 10 de setembro de 1973, que
aprova o Plano Nacional de Viação, de modo a incluir,
na Relação Descritiva das Rodovias do Sistema Rodo-
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MAURO MIRANDA

MARIA DO CARMO ALVES
Parecer n° 812, de 2002, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de
Lei do Senado n° 593, de 1999, de autoria do Sena
dor Ademir Andrade, que modifica os artigos 104 e
105 da Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990, que dis
põe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e
dá outras providências
..
Parecer n° 826, de 2002, da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da
Câmara n° 11, de 1998 (n° 731/95, na Casa de origem),
que regulamenta o ~ I° do art. 213 da Constituição
Federal (concessão de bolsas de estudo a estudantes ca
rentes da rede pública de ensino) (tramitando em con
junto com o Projeto de Lei do Senado n° 59, de 1999).

viário Federal, a rodovia que especifica, sob a designa
ção de BR-439
.
Parecer n° 815, de 2002, da Comissão de Servi
ços de Infra-Estrutura, sobre o Projeto de Lei do Senado
n° 19, de 2002, de autoria do Senador Romero Jucá, que
altera a Lei n° 5.917, de lO de setembro de 1973, que
aprova o Plano Nacional de Viação, de modo a incluir,
na Relação Descritiva das Rodovias do Sistema Rodo
viário Federal, a rodovia que especifica, sob a designa
ção de BR-440
..
Parecer n° 818, de 2002, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Lei do Senado n° I 10, de 2002, de auto
ria do Senador Luiz Otávio, que acrescenta alinea ao inciso
I do artigo 23 da Lei n° 8.977, de 6 de janeiro de 1995, que
dispõe sobre o Serviço de TV a Cabo, para incluir canal re
..
servado ao Comando do Exército Brasileiro
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Parecer n° 786, de 2002, da Comissão de Assun
tos Sociais, sobre o Projeto de Lei do Senado n° 230, de
200 I, de autoria do Senador Renan Calheiros, qu~ altera
a Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei n° 5.452, de I° de maio de 1943, para auto
rizar o não comparecimento ao serviço, sem prejuízo do
salário, para a procura de parente~desaparecido
..
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OSMAR DIAS
Parecer n° 8 17, de 2002, da Com issão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da Câmara
nO 10, de 2002 (nO 1.295/99, na Casa de origem), que altera
a Lei nO 9.503, de 23 de setembro de 1997, para disciplinar
a exploração e a condução de veículos de aluguel.
.
Parecer nO 821, de 2002, da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, sobre a Emenda n° I, de
Plenário, apresentada ao Projeto de Lei da Câmara
n° 36, de 2002 (nO 4.908/2001, na origem), de iniCIativa
do Presidente da República, que altera a Lei n° 9.140, de
4 de dezembro de 1995, que reconhece como mortas
pessoas desaparecidas em razão..-de participação, ou de
acusação de participação, em atividades políticas, no
período de 2 de setembro de 1961 a 15 de agosto de
1979, e dá outras providências
..
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RAMEZ TEBET
Requerimento n° 460, de 2002, de autoria do Se
nador Ramez Tebet, solicitando voto de pesar pelo fale
cimento do Sr. Francisco Cândido Xavier. Aprovado,
após usar da palavra o autor, tendo a Presidência se as
sociado à homenagem
.
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IV
Comentários à quinta conquista da Copa do Mundo, pelo Brasil como exemplo de globalização
.
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ROMEU TUMA
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Parecer nO 790, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nO 182, de
2002 (nO 91912001, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão da Rádio Difusora
de Piracicaba S/A para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Piracicaba, Esta10
de São Paulo
.
Parecer n° 792, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 195, de
2002 (nO 1.112/2001, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação São José Operá
rio a executar serviço de radiodifusão comunitária na ci
dade de Matão, Estado de São Paulo
.
Parecer nO 793, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobr~ o Projeto de Decreto Legislativo nO 198, de
2002 (nO 1.231/2001, na Câmara dos Deputados), que
ap~,6va o ato que outorga permissão à Fundação São
.' "Francisco de Assis para executar serviço de radiodifu
• são sonora em freqüência modulada na cidade de Assis,
Estado de São Paulo
..
Parecer nO 796, de 2002, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 210, de 2002
(nO 1.180120ü1, na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que renova a permissão outorgada ac Sistema Barreten
se de Comunicação e Cultura Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Barretos, Estado de São Paulo
.
Parecer nO 801, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nO 221, de
2002 (nO 1.281/2001, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão da Rádio Cidade
de Marília Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Marília, Estado de
São Paulo
.
Parecer nO 804, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 224, de
2002 (nO 1.295/2001, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga pennissão à Fundação Educa
tiva de Urânia para executar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada na cidade de Fernandópolis,
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ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nO 235, de
2002 (nO 1.397/2001, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga pennissão à Herrera Grillo Pu-..(.

, ..

blicidade S/C Ltda, para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade de Sarutaiá,
Estado de São Paulo
.
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RONALDO CUNHA LIMA
Parecer n° 8 19, de 2002, da Com issão Diretora,
oferecendo a redação final do Projeto de Decreto legis
lativo nO 219, de 2001, que anula a concessão da Ordem
do Cruzeiro do Sul ao Sr. Alberto Fujimori pelo Gover
no brasi 1eiro
.
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SEBASTIÃO ROCHA
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Parecer nO 783, de 2002, da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, sobre a Proposta de Emenda
à Constituição n° 21, de 200 I, tendo como primeiro sig
natário o Senador Antonio Carlos V~ladares, que altera
a redação do artigo 6° da Constituição Federal (São direi
tos sociais à educação, a saúde, a alimentação, o trabalho,
a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a
proteção à maternidade e à infància, a assistência aos
desamparados)
.
SÉRGIO MACHADO
Parecer nO 784, de 2002, da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, sobre a Proposta de Emenda
à Constituição nO 56, de 200 I, tendo como primeiro sig
natário a Senadora Marina Silva, que altera o inciso II
do § 7° do artigo 20 I da Constituição Federal para regu
lamentar a aposentadoria do exttfltivista vegetal.
..
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TEOTONIO VILELA FILHO
Parecer nO 791, de 2002, da Comissão de Ed uca
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nO \ 88, de
2002 (nO 1.274/2001, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação de Desenvolvi
mento Comunitário, Beneficente e Cultural de Olivença
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Olivença, Estado de Alagoas
.
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W ALDECK ORNÉLAS
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Parecer nO 782, de 2002, da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, sob~ a Proposta de Emenda
à Constituição nO 11, de 2002, tendo como primeiro
signatário o Senador Mauro Miranda, que altera a reda
ção do § 2° do artigo 201 da Constituição Federal, para
dispor sobre o valor mensal máximo dos beneficios do
regime ger3!lde Previdência Social.
.
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