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nº 228, de 2002 (nº 1.356/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga per
missão a Rádio Liberdade de Paranaíba LIda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Paranaíba,
Estado de Mato Grosso do Sul. Seno Juvêncio da
..
..
Fonseca.......
Parecer nº 923, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 229, de 2002 (nº 1.168/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a As
sociação Beneficente, Artística Comunitária Ana
Nunes do Rego - ABACAN R a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Portal e-
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gre, Estado do Rio Grande do Norte. Seno Nabor
Junior
.
Parecer nº 924, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislati
vo nº 234, de 2002 (nº 1.179/2001, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a
permissão da Rádio O Dia FM Ltda., para explo
rar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do
..
Rio de Janeiro. Seno Gerson Gamata
Parecer nº 925, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 239, de 2002 (nº 1.008/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a As
sociação de Desenvolvimento Artístico, Cultural e
Social Metrópole a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Andradina, Estado de São
.
Paulo. Seno Eduardo Matarazzo Suplicy
Parecer nº 926, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto, de Decreto Legislativo
nº 240, de 2002 (nº 1.019/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Cultural de Três Fronteiras "ACTF" a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Três Fronteiras, Estado de São Paulo. Seno Chico
Sartori.....................
.
.
Parecer nº 927, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 242, de 2002 (nº 1047/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a As
sociação Comunitária de Comunicação e Cultura
de Apodi/RN (ACAPORN) a executar serviço de ra
diodifusão comunitária na cidade de Apodi, Estado
.
do Rio Grande do Norte. Seno Nabor Junior
Parecer nº 928, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legisla
tivo nº 243, de 2002 (nº 1.052/2001, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Rádio Comunitária de Extremoz a
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Extremoz, Estado do Rio Grande do
..
Norte. Seno Nabor Junior
Parecer nº 929, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislati
vo nº 245, de 2002 (nº 1.218/2001, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária e Escola de Rádio São
José do Vale do Rio Preto (ACERSJ) a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
São José do Vale do Rio Preto, Estado do Rio de
..
Janeiro. Seno Geraldo Cândido
Parecer nº 930, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 247, de 2002 (nº 1312/2001, na Câmara dos
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Deputados), que aprova o ato que outorga conces
são à Sociedade Rádio AM Fronteira Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Corumbá, Estado de Mato
.
Grosso do Sul. Seno Juvêncio da Fonseca
Parecer nQ 931, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legisla
tivo nQ 248, de 2002 (n Q 1.481/2001, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão a Extremas Comunicações FM Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Extrema,
Estado de Minas Gerais. Seno Arlindo Porto.......
Parecer nQ 932, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legisla
tivo nQ 251, de 2002 (n Q 1.615/2002, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão a Rede Vitória Régia de Rádio Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Porto Velho,
Estado de Rondônia. Seno Moreira Mendes .......
Parecer nQ 933, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nQ 258, de 2002 (n Q 1.214/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a As
sociação Comunitária Parque Amazônia a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Goiânia, Estado de Goiás. Seno Maguito Vilela.....
Parecer nQ ~34, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nQ 259, de 2002 (n Q 1.252/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Comunitária de Comunicação e Cultura de
Santa Maria/RN ACCCSM/RN a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Santa
Maria, Estado do Rio Grande do Norte. Seno Marina
Silva
.
Parecer nQ 935, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legisla
tivo n Q 261, de 2002 (n Q 978/2001, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que autori
za a Associação de Desenvolvimento Artístico,
Cultural e Social de Santa Albertina a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Santa Albertina, Estado de São Paulo. Seno
Romeu Tuma
.
Parecer nQ 936, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nQ 265, de 2002 (n Q 1.128/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a As
sociação Comunitária de Pirapozinho a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Pirapozinho, Estado de São Paulo. Seno Romeu
Tuma
.
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Parecer nQ 937, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nQ 266, de 2002 (n Q 1.132/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Rádio
Comunitária Sapé FM a executar serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Sapé, Estado da
Paraíba. Seno Ney Suassuna.................................
Parecer nQ 938, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nQ 267, de 2002 (n Q 1.160/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga conces
são à RBN - Rede Brasil Norte de Comunicação
Uda., para explorar serviço de radiodifusão sono
ra em onda média na cidade de Posse, Estado de
Goiás. Seno Mauro Miranda ..................................
Parecer n Q 939, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislati
vo nQ 268, de 2002 (n Q 1.165/2001, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
ADECON - Associação de Desenvolvimento Co
munitário da Rua Nova - Belém - PB a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Belém, Estado da Paraíba. Seno Ney Suassuna..
Parecer nQ 940, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nQ 190, de 2002 (n Q 1.011/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permis
são à W.H.Z. Empresa Jornalística e de Radiodi
fusão Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade de Ma
cau, Estado do Rio Grande do Norte. Seno Maria
Do Carmo Alves ....................................................
Parecer nQ 941, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nQ 213, de 2002 (n Q 1.187/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a per
missão outorgada à Rádio Difusora de Presidente
Prudente Ltda., para explorar serviço de Radiodi
fusão sonora em onda média na cidade de Presi
dente Prudente, Estado de São Paulo. Seno Maria
Do Carmo Alves .....................................................
Parecer nQ 942, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nQ 216, de 2002 (n Q 1.208/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a conces
são da Rádio Princesa do Vale Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Açu, Estado do Rio Grande do Norte.
Seno Maria do Carmo Alves ...................................
Parecer nQ 943, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nQ 269, de 2002 (n Q 1.242/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Cultural Comunitária de Pedreira a executar
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serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Pedreira, Estado de São Paulo. Seno Eduardo Ma
tarazzo Suplicy......................
.
Parecer nº 944, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 270, de 2002 (nº 1.243/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza o Ins
tituto São José do Barreiro de Cultura a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
São José do Barreiro, Estado de São Paulo.
Seno Eduardo Matarazzo Suplicy
.
Parecer nº 945, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 271, de 2002 (nº 1.264/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Fun
dação Cidade Histórica de Itaguaí a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Itaguai,
Estado do Rio de Janeiro. Seno Geraldo Cândido ..
Parecer nº 946, de 2002, da Comissão de Edu
cação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 272,
de 2002 (nº 1.268/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Fundação Educa
tiva e Social de Pires do Rio a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Pires do Rio,
Estado de Goiás. Seno Mauro Mirando
.
Parecer nº 947, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 273, de 2002 (nº 1.271/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a As
sociação Comunitária de Desenvolvimento Cultural
e Artístico de Anahy a executar serviço de radiodi
fusão comunitária na cidade de Anahy, Estado do
..
Paraná. Seno Alvaro Dias
Parecer nº 948, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 274, de 2002 (nº 1.283/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Cultural Comunitária de Itainópolis - ACCI
a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Itainópolis, Estado do Piauí. Seno Freitas
..
.
Neto...
Parecer nº 949, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 275, de 2002 (nº 1.285/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Comunitária de Comunicação do Município
de Timbaúba dos Batistas - RN a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Timbaú
ba dos Batistas, Estado do Rio Grande do Norte.
Seno Benício Sampaio
.
Parecer nº 950, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 277, de 2002 (nº 1.310/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Asso-
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ciação Cultural e Ecológica de Planalto a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Planalto, Estado do Paraná. Seno Álvaro Dias.......
Parecer nº 951, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 280, de 2002 (nº 1.316/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a As
sociação de Comunicação Cultural de Eugenópolis
a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Eugenópolis, Estado de Minas Gerais.
Seno Arlindo Porto
..
..
Parecer nº 952, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 281, de 2002 (nº 1.318/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Cultural da Área Itaqui - Bacanga a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de São Luís, Estado do Maranhão. Seno Belllício
..
Sampaio
Parecer nº 953, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 282, de 2002 (nº 1.319/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a permis
são outorgada à Prefeitura do Município de Piraci
caba para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência mod.ulada na cidade de Piracicaba,
Estado de São Paulo. Seno Eduardo Suplacy.......
Parecer nº 954, de 2002, da Comissão de Edu
cação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 288,
de 2002 (nº 1.364/2001 , na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação Comuni
tária de Comunicação e Cu~ura de Lagoa de Pedras/
RN a executar serviço de radio difusão comunrtária na
cidade de Lagoa de Pedras, Estado do Rio Grande
.
do Norte. Seno Benício Sampaio
Parecer nº 955, de 2002, da Comissão de Edu
cação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 290,
de 2002 (nº 1.370/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação Comuni
tária de Desenvolvimento Artístico e Cultural de Ro
chedo a executar serviço de radio difusão comunitária
na cidade de Rochedo, Estado de Mato Grosso do
.
Sul. Seno Juvencio da Fonseca.
Parecer nº 956, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 291, de 2002 (nº 1.374/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a As
sociação Sagrado Coração de Jesus a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Nova Esperança, Estado do Paraná Sen Álvaro
Dias...................
.
.
Parecer nº 957, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 292, de 2002 (nº 1.377/2001, na Câmara dos
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Deputados), que aprova o ato que autoriza a As
sociação Comunitária de Comunicação e Cultura
Portal da Serra a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Bom Retiro, Estado de
.
Santa Catarina. Seno Adir Gentil
Parecer nº 958, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legisla
tivo nº 294, de 2002 (nº 1.385/2001, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária e Cultural Amigos de
Taquarana a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Taquarana, Estado de
.
Alagoas. Sen. Teotôn io Vi leia Filho
Parecer nº 959, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 297, de 2002 (nº 1.406/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Fun
dação Centro de Apoio Social de Cairu a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Cairu, Estado da Bahia. Seno Waldeck Ornélas.....
Parecer nº 960, de 2002, da Comissão' de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legisla
tivo nº 299, de 2002 (nº 1.422/2001, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária de Comunicação de
Frutal a executar serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Frutal, Estado de Minas
..
Gerais. Seno Francelino Pereira
Parecer nº 961, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 300, de 2002 (nº 1.426/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a As
sociação de Proteção aos Idosos e Adolescentes
de Camocim executar serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Camocim, Estado do Ceará.
Seno Reginaldo Duarte
.
Parecer nº 962, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 301, de 2002 (nº 1.427/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Asso
ciação de Desenvolvimento Comunitário Felipense
a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Felipe Guerra, Estado do Rio Grande do
.
Norte. Seno Luiz Otávio
Parecer nº 963, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 302, de 2002 (nº 1.430/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza aAsso
ciação Rádio Clube Opção Comunitária a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Catalão, Estado de Goiás. Seno Mauro Miranda....
Parecer nº 964, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 304, de 2002 (nº 1.435/2001, na Câmara dos
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Deputados), que aprova o ato que outorga per
missão à Rádio Jornal a Crítica LIda., para explo
rar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de São Gabriel da Cachoeira,
Estado do Amazonas. Seno Nabor Júnior...........
Parecer nº 965, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 305, de 2002 (nº 1.442/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga per
missão à Fundação Cultural e Educacional Cône
go João Parreiras Vilaça para executar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Carmo do Cajuru, Estado de Minas
Gerais. Seno Arlindo Porto.....................................
Parecer nº 966, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 307, de 2002 (nº 1.454/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permis
são à Aurora Comunicações LIda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Bonito, Estada de Mato
Grosso do Sul. Seno Juvêncio da Fonseca..........
Parecer nº 967, de 2002, da Comissão de Edu
cação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 310,
de 2002 (nº 1.498/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação Cu~ural São Sebastião a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Coimbra, Estado de Minas
Gerais. Seno Francelino Pereira.....................................
Parecer nº 968, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 311, de 2002 (nº 1.549/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a As
sociação Comu-nitária Cultural e Ecológica Rio dos
Bois a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Anicuns, Estado de Goiás. Seno Mauro
Miranda.............................................
Parecer nº 969, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 313, de 2002 (nº 1.554/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a As
sociação da Rádio Comunitária Cidadania FM a
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Alexandria, Estado do Rio Grande do
Norte. Seno Benício Sampaio .................................
Parecer nº 970, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legisla
tivo nº 315, de 2002 (nº 1.604/2002, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Rede Fortal de Comunicações LIda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Pedra Branca, Estado
do Ceará. Seno Reginaldo Duarte ......................
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Parecer nº 971, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 317, de 2002 (nº 1.614/2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga per
missão à Empresa de Comunicação Internacional
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de Itajaí, Estado
de Santa Catarina. Seno Adir Gentil""".""" ..... " ..

627

poÇOS TUBULARES
Faz um apelo ao Governo Federal para que
libere os recursos necessários à recuperação e
construção de poços tubulares em parte dos mu
nicípios piauienses em situação de calamidade
pública. Seno Benício Sampaio. """.,,"" "".".""".

131

pOLíTICA
Demonstra sua expectativa da deliberação,
pelo Congresso Nacional, de importantes matérias
para o País, nesse período de transição de Gover
no, motivo pelo qual interrompeu sua campanha à
reeleição para participar das votações nesta Casa.
Seno Osmar Dias""""""""".""""."" "" .. """""."
Critica a desigualdade na distribuição do
tempo para o horário político eleitoral gratuito.
Seno Lauro Campos"."""""""".
Retrata a manipulação da atual campanha
política pela coligação que dá sustentação ao Go
verno Federal, alertando que o presidenciável Lula
será o próximo alvo. Seno Lauro Campos ... ""."".
Discorre sobre a importância do compro
misso firmado entre o Brasil e a Alemanha, no
encerramento da Cúpula da Terra, em Johan
nesburgo, para a produção de carros movidos
a álcool. Seno Teotônio Vilela Filho. "" ."""".".
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PROJETO DE DECRETO LEGISLÂI-IVO
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo
nº 471, de 2002 (nº 870/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Rá
dio Comunitária Guarany FM a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Abaetetuba,
Estado do Pará. Senador Mozarildo Cavalcanti ..
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo
nº 472, de 2002 (nº 1.835/2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga con
cessão à Fundação Vale do Jaguaribe para exe
cutar serviço de radiodifusão de sons e imagens
na cidade de Aracati, Estado do Ceará. Senador
Mozarildo Cavalcanti. ".
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Leitura do Projeto de Decreto Legislativo
nº 473, de 2002 (nº 1.331/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga conces
são à Fundação Cultural de Januária para executar
serviço de radiodifusão de sons e imagens na cida
de de Januária, Estado de Minas Gerais. Senador
".". ,,"""",," ".
Mozarildo Cavalcanti. """"".
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo
nº 474, de 2002 (nº 1.477/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permis
são à Rádio Cultural Venda Nova FM Ltda, para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Afonso Cláudio, Estado do
Espírito Santo. Senador Mozarildo Cavalcanti.
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo
nº 475, de 2002 (nº 1.497/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a con
cessão da Fundação Expansão Cultural parar
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Manhuaçu, Estado de Minas
Gerais. Senador Mozarildo Cavalcanti. """,,
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo
nº 476, de 2002 (nº 1.505/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza o Con
selho Comunitário de Radiodifusão de Campestre
a executar serviço de radiodifusão comu nitária na
cidade de Campestre, Estado de Minas Gerais
Senador Francelino Pereira. ""."""""".".""""
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo
nº 477, de 2002 (nº 1.536/2001, na Câmara dos
Deputados) que aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Beneficente Comunitária ABC - SHALON
a executar serviço de radiodifusão comu nitária na
cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso. Sena
" . " .. "." .. " .. ""
dor Francelino Pereira.
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo
nº 478, de 2002 (nº 1.562/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a As
sociação Comunitária de Comunicação e Cultura
Amigos do CECAP a executar serviço de radiodi
fusão comunitária na cidade de Piracicaba, Estado
de São Paulo. Senador Francelino Pereira. "."
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo
nº 479, de 2001 (nº 1.649/2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a As
sociação Comunitária Amigos de Cataguases a
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Cataguases, Estado de Minas Gerais.
Senador Francelino Pereira... "." ... """.
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo
nº 480, de 2002, (nº 1.379/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Asso
ciação e Movimento Comunitário Cultural Dinâmi
ca a executar serviço de radiodifusão comunitária
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na cidade de Engenheiro Coelho, Estado de São
..
Paulo. Senador Francelino Pereira
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo
nº 481, de 2002 (nº 1.045/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação dos Comunicadores Novolidenses
a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Nova Olinda do Norte, Estado do
..
Amazonas. Senador Francelino Pereira
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo
nº 482, de 2002 (nº 1.076/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Cultural e Artística de Radiodifusão
Comunitária e Televisão Novo Tempo a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Parintins, Estado do Amazonas. Senador France
lino Pereira
.
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo
nº 483, de 2002 (nº 1.540/2001, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Rádio Ciranda de Chiapetta Ltda,
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de Chia
petta, Estado do Rio Grande do Sul. Senador
Francelino Pereira
.
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo
nº 484, de 2002 (nº 1.671/2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga per
missão à Sociedade Paraibana de Comunicação
Ltda, para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de Cajazeiras,
Estado da Paraíba. Senador Francelino Pereira..
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo
nº 485, de 2002 (nº 1.676/2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga con
cessão ao Governo do Estado do Acre, por inter
médio da Fundação de Cultura e Comunicação
Elias Mansour  FEM, para executar serviço de
radiodifusão de sons e imagens na cidade de
Rio Branco, Estado do Acre. Senador Francelino
Perelra
.
.
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo
nº 486, de 2002 (nº 1.159/2002, na Câmara dos
Deputados) que aprova o ato que outorga conces
são à Rádio Estrela de Ibiúna Ltda, para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Campina Verde, Estado de Minas Gerais.
Senador Francelino Pereira
.
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo
nº 487, de 2002 (nº 1.277/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a As
sociação Comunitária da Vila Santa Rita de Cássia
a executar serviço de radiodifusão comunitária na
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cidade de Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul.
Senador Eduardo Suplicy....................................
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo
nº 488, de 2002 (nº 1.289/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a As
sociação Para o Desenvolvimento Comunitário de
Radiodifusão do Bairro da Assembléia de Incentivo
a Cultura, Arte, Esporte e Lazer - ASDERBAICA
a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Cruz das Almas, Estado da Bahia.
Senador Eduardo Suplicy....................................

340

344

Leitura do Projeto de Decreto Legislativo
nº 489, de 2002 (nº 1.307/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária de Riacho das Almas a
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Riacho das Almas, Estado de Pernam
buco. Senador Eduardo Suplicy.........................

354

Leitura do Projeto de Decreto Legislativo
nº 490, de 2002, que aprova o ato que autoriza
a Rádio Comunitária Garopabense Fm de Co
municações a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Garopaba, Estado de
Santa Catarina. Senador Eduardo Suplicy..........

357

Leitura do Projeto de Decreto Legislativo
nº 491, de 2002 (nº 1.325/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a As
sociação Comunitária Cultural Limacampense a
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Lima Campos, Estado do Maranhão.
Senador Eduardo Suplicy....................................
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo
nº 492, de 2002 (nº 1.351/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a As
sociação Comunitária lapuense de Radiodifusão
a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de lapu, Estado de Minas Gerais. Senador
Eduardo Suplicy..................................................
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo
nº 493, de 2002 (nº 1.366/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a As
sociação Cultural, Beneficente e Comunitária de
Vargem Grande a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Vargem Grande, Estado
de Maranhão. Senador Eduardo Suplicy.............
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo
nº 494, de 2002 (nº 1.367/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que auto.riza a As
sociação Comunitária Rádio FM Pontapedrense
a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Ponta de Pedras, Estado do Pará.
Senador Eduardo Suplicy. ............ ,. ......................

359

363

365

371

...
XII
Pág.

Leitura do Projeto de Decreto Legislativo
nº 495, de 2002 (nº 1.373/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a As
sociação Movimento Comunitário Rádio Caruaru
FM a executar serviço de radiodifusão comunitá
ria na cidade de Caruaru, Estão de Pernambuco.
Senador Eduardo Suplicy........ "" ........ """ .... ,, ....
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo
nº 496, de 2002 (nº 1.380/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a União
das Associações Comunitárias e de Moradores de
Carazinho - U.A.C.C. a executar serviço de radiodi
fusão comunitária na cidade de Carazinho, Estado
do Rio Grande do Sul. Senador Eduardo Suplicy..
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo
nº 497, de 2002 (nº 1.381/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a As
sociação Beneficente de Santa Cruz Venerada a
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Santa Cruz, Estado de Pernambuco.
Senador Eduardo Suplicy... "" .. "" .. """ ... " .. """.
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo
nº 498 de 200,2 (nº 1.384/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a As
sociação Comunitária de Comunicação e Cultura
de Santa Maria da Vitória - ACCCSMV a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Santa Maria da Vitória, Estado da Bahia. Senador
"" .. "
"
"" ..
Eduardo Suplicy
"
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo
nº 499, de 2002 (nº 1.464/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a As
sociação Comunitária São Raimundo Nonato de
Tuntum a executar serviço de radiodifusâo comu
nitária na cidade de Tuntum, Estado do Maranhão.
Senador Eduardo Suplicy "
"
"
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo
nº 500, de 2002 (nº 1.686/2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a As
sociação Comunitária de Cultura, Lazer e Entre
tenimento de serrana a executar serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Serrana, Estado
de São Paulo. Senador Eduardo Suplicy
..
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo
nº 501, de 2002 (nº 1.175/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga a con
cessão à Fundação Rádio e Televisão Educativa de
Uberlândia para executar serviço de radiodifusão
de sons e imagens na cidade de Uberlândia, Es
tado de Minas Gerais. Senador Eduardo Suplicy.
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo
nº 502, de 2002 (nº 1.300/2001, na Cãmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a con
cessão da Rádio Cultura de Campo Grande Ltda,
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para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Campo Grande, Es
tado de Mato Grosso do Sul. Senador Eduardo
".
Suplicy.
" .. "
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo
nº 503, de 2002 (nº 1.313/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga con
cessão à Fundação Rádio e TV Educativa e Cul
tural de Viçosa - FRATEVI para executar serviço
de radiodifusão de sons e imagens na cidade de
Viçosa, Estado de Minas Gerais. Senador Eduardo
Suplicy............
. ... " ........ " .. " .........
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo
nº 504, de 2002 (nº 1.333/2001 , na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga a per
missão à Rádio Difusora Rhema Ltda, para explo
rar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Barão de Antonina, Estado
..
de São Paulo. Senador Eduardo Suplicy
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo
nº 505, de 2002 (nº 1.339/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a con
cessão da Empresa de Radiodifusão Tupinambás
Ltda, para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Dourados, Estado de
Mato Grosso do Sul. Senador Eduardo Suplicy...
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo
nº 506, de 2002 (nº 1.371/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Cultural e Artística de Barcelos a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Barcelos, Estado do Amazonas. Senador Eduardo
" .. "
"
" .. ".""
" "
Suplicy .. "." "
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo
nº 507, de 2002 (nº 1.392/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga con
cessão à Fundação Preve para executar serviço
de radiodifusão de sons e imagens na cidade de
Bauru, Estado de São Paulo. Senador Eduardo
" " """
" .. "
" .
Suplicy. "" ".""
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo
nº 508, de 2002 (nº 1.395/2001, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Rádio FM Jardim de Cajobi Ltda,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Cajobi, Es
tado de São Paulo. Senador Eduardo Suplicy.
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo
nº 509, de 2002 (nº 1438/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permis
são à RBN - Rede Brasil Norte de Comunicação
Ltda, para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de Oriximiná,
Estado do Pará. Senador Eduardo Suplicy...... ,,"
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Leitura do Projeto de Decreto Legislativo
nQ 510, de 2002 (n Q 1.703/2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga per
missão à Empresa Cruzeirense de Telecomuni
cações de Rádio e TV lida, para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Cruzeiro do Sul, Estado do Acre. Senador
Eduardo Suplicy
.
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo
nQ 511, de 2002 (n Q 1.952/2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga per
missão à Kyno Filmes Produções Cinematográ
ficas Ltda, para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade de
Gurupi, Estado do Tocantins. Senador Eduardo
Suplicy
.
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo
nQ 512, de 2002 (n Q 1.951/2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permis
são à Kyno Filmes Produções Cinematográficas
lida, para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de Araguaína,
Estado do Tocantins. Senador Eduardo Suplicy...
Leitura do Projeto de Decreto Legislati
vo n Q 513, de 2002 (n Q 1.950/2002, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga
concessão à Kyno Filmes Produções Cinemato
gráficas Ltda, para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em onda média na cidade de Ara
guatins, Estado do Tocantins. Senador Eduardo
Suplicy
.
Leitura do Projeto de Decreto Legislati
vo n Q 514, de 2002 (n Q 1.895/2002, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Telecomunicações Formoso LIda,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Montividiu,
Estado de Goiás. Senador Eduardo Suplicy......
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo
nQ 515, de 2002 (n Q 1.894/2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga per
missão ao Sistema Centro-Norte de Comunica
ção LIda, para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade de
Rio Quente, Estado de Goiás. Senador Eduardo
Suplicy
.
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo
nQ 516, de 2002 (n Q 1.836/2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga con
cessão à Fundação Educativa e Cultural de Araras
para executar serviço de radiodifusão de sons e
imagens na cidade Araras, Estado de São Paulo.
Senador Eduardo Suplicy
.
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PROJETO DE LEI
Defende a aprovação do projeto de lei de
conversão constante do Item 1 da Ordem do Dia da
presente sessão, que cria a Secretaria de Estado
dos Direitos da Mulher na estrutura do Ministério
da Justiça. Seno Bernardo Cabral. .. ........... ...
Projeto de Lei n Q 61, de 2002-CN, que "Al
tera ações dos programas Nosso Bairro, Morar
Melhor e Gestão da Política de Desenvolvimen
to Urbano constantes do Plano Plurianual para
o período 2000 - 2003". (Mensagem nQ 194, de
2002-CN  nQ 783/2002, na origem). À Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscali
zação. Sen. Mozarildo Cavalcanti ...................
,
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PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO

467
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Votação do Projeto de Lei de Conversão
n Q 20, de 2002, oriundo da Medida Provisória
n Q 37, de 2002, que dispõe sobre a estrutura
ção de órgãos, cria cargos em comissão no
âmbito do Poder Executivo Federal, e dá outras
providências. Aprovado, ficando prejudicadas
a medida provisória e as emendas, tendo usa
do da palavra a Srª Emilia Fernandes, os Srs.
José Fogaça, Eduardo Suplicy. a Srª Heloísa
Helena, o Sr. Renan Calheiros, a Srª Marluce
Pinto, os Srs Luiz Otávio, Osmar Dias, a Sra.
Maria do Carmo Alves, os Srs. Lindberg Cury,
Romeu Tuma, Lauro Campos, Romero Jucá,
Francelino Pereira, a Srª Marina Silva, os Srs.
Tasso Rosado. Pedro Simon e Carlos Patrocí
nio. Seno Emilia Fernandes ..............................
PRO~'ETO
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DE LEI DO SENADO

Projeto de Lei do Senado n Q 214, de 2002,
de autoria do Senador Valmir Amaral, que alte
ra a Lei nQ 9.503, de 23 de setembro de 1997,
que institui o Código de Trânsito Brasileiro, e a
Lei nQ 9.602, de 21 de janeiro de 1988, que dis
põe sobre legislação de trânsito, para destinar
parcelada arrecadação de multas de trânsito à
Rede Sarah de Hospitais do Aparelho Locomo
tor. Seno Mozarildo Cavalcanti" ..........................
Projeto de Lei do Senado nQ 215, de 2002,
de autoria do Senador Valmir Amaral, que altera
o art. 67 da Lei n Q 6.015, de 31 de dezembro de
1973 (Registros Públicos), modifica da pela Lei
nQ 6.216, de 30 de Junho de 1975, e acrescenta
parágrafo único ao art. 1.525 da Lei nQ 10.406,
de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). Sen Mo
zarildo Cavalcanti ........................... " ................
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Projeto de Lei do Senado nº 216, de 2002,
de autoria do Senador Lauro Campos, que dispõe
sobre regulamentação do exercício da profissão de
Sacerdote. Seno Mozarildo Cavalcanti
.
Projeto de Lei do Senado nº 217, de 2002, de
autoria do Senador Osmar Dias, que altera o §1º
do art. 841 da Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º
de maio de 1943, para dispor sobre a notificação
pessoal dos reclamados nas ações trabalhistas e dá
outras providências. Seno Mozarildo Cavalcanti ...
Projeto de Lei do Senado nº 218, de 2002,
de autoria da Senadora Maria do Carmo Alves, que
altera a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que
regulamenta o art. 37 inciso XXI, da Constituição
Federal, institui normas para licitações e contratos
da Administração Pública e dá outras providências,
para vedar a realização de licitação de âmbito in
ternacional quando houver no Pais licitante com
capacidade para realizar a obra, prestar o serviço
ou fornecer o bom objeto da licitação. Seno Maria
do Carmo Alves
..
Projeto de Lei do Senado nº 219, de 2002,
de autoria do Senador Carlos Bezerra, que veda a
investidura em cargos de direção em instituições
reguladoras dos mercados financeiro, de capitais,
de seguros e de previdência complementar de de
tentores de participação acionária superior a cinco
por cento em instituições que operem nesses mer
..
cados. Seno Carlos Bezerra
Projeto de Lei do Senado nº 220, de 2002,
de autoria do Senador Carlos Bezerra, que proíbe
a cobrança de honorários advocatícios por parte
das imobiliárias ou administradoras de imóveis,
sem o devido ajuizamento da ação de cobrança.
Seno Carlos Bezerra
.
Projeto de Lei do Senado nº 221, de 2002,
de autoria do Senador Carlos Bezerra, que adota
o Tuiuiú (Jabiru mycteria) como Ave Símbolo do
..
Brasil. Seno Carlos Bezerra
Projeto de Lei do Senado nQ 222, de 2002, de
autoria do Senador Carlos Bezerra, que altera a Lei
nQ 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui
o Código de Trânsito Brasileiro, e a Lei nº 10.098,
de 19 de dezembro de 2000, que estabelece nor
mas gerais e critérios básicos para a promoção
da acessibilidade das pessoas portadoras de de
ficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras
providências, para determinar a reserva de vagas
de estacionamento em beneficio dos idosos e das
pessoas portadoras de deficiência com dificuldades
.
de locomoção. Seno Carlos Bezerra
Projeto de Lei do Senado nº 223, de 2002, de
autoria do Senador Carlos Bezerra, que altera o art. 1º
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da Lei nº 8.176, de 8 de fevereiro de 1991 , para conside
rar crime contra a ordem econômica a adulteração dos
combustíveis que especifica. Seno Carlos Bezerra......
Projeto de Lei do Senado nQ 224, de 2002, de
autoria do Senador Carlos Bezerra, que altera o art.
192 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT),
aprovada pelo Decreto-Lei nQ 5.452, de 1Q de maio
de 1943, para dispor sobre a base de cálculo do
adicional de insalubridade e dá outras providências.
Seno Carlos Bezerra
.
Projeto de Lei do Senado nº 225, de 2002,
de autoria do Senador Carlos Bezerra, que altera a
redação do art. 16 da Lei nQ 6.830, de 22 de janeiro
de 1980, que dispõe sobre a cobrança judicial da
Divida Ativa da Fazenda Pública, e dá outras pro
.
vidências. Seno Carlos Bezerra
Projeto de Lei do Senado nº 226, de 2002,
de autoria do Senador Carlos Bezerra, que dispõe
sobre o seguro educacional. Seno Carlos Bezerra.
Projeto de Lei do Senado nº 227, de 2002,
de autoria do Senador Carlos Bezerra, que alte
ra a redação do art. 527 da Lei nQ 5.869, de 11
de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.
Seno Carlos Bezerra
.
Projeto de Lei do Senado nº 228, de 2002, de
autoria do Senador Carlos Bezerra, que acrescenta
artigo ao Código de Processo Penal para vedar a
concessão de habeas corpus a criminosos rein
..
cidentes. Seno Carlos Bezerra
Projeto de Lei do Senado nQ 229, de 2002, de
autoria do Senador Carlos Bezerra, que altera o art.
105 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997,
que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para
introduzir faróis com tratamento antiofuscamento
entre os equipamentos obrigatórios dos veiculos.
Seno Carlos Bezerra
..
Projeto de Lei do Senado nº 230, de 2002,
de autoria do Senador Romeu Tuma, que acrescen
ta dispositivo à Lei nº 5.991, de 17 de dezembro
de 1973, que dispõe sobre o controle sanitário do
comércio de drogas, medicamentos, insumos far
macêuticos e correlatos, e dá outras providências.
Seno Romeu Tuma
..
Projeto de Lei do Senado nº 231, de 2002, de
autoria dos Senadores José Sarney e Bello Parga,
que autoriza o Poder Executivo a doar imóveis que
..
menciona. Seno José Sarney
Projeto de Lei do Senado nQ 232, de 2002,
de autoria do Senador Lúcio Alcântara, que altera
o art. 18. da Lei nQ 8.313, de 1991, que restabelece
os princípios da Lei nº 7.505, de 2 de julho de 1986,
institui o Programa Nacional de Apoio à Cultura
(PRONAC) e dá outras providências, para estender
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à realização de mostras e festivais audiovisuais a
fruição do incentivo fiscal, Sen, Lúcio Alcântara ....
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PROJETO DE RESOLUÇÃO
Leitura do Parecer nQ 887, de 2002, da Comis
são de Assuntos Econômicos, sobre o Projeto de
Resolução nQ 64, de 2002, de autoria do Senador
Teotônio Vilela Filho, que autoriza aditamento ao
Contrato de Confissão, Assunção, Consolidação e
Refinanciam ento de Dívidas a que se refere o art. 1Q
da Resolução nQ 36, de 2000, do Senado Federal.
Sen, Romero Jucá, "",,,,,,,,,,.,,.,,,,,,,, " """". " ",," " ,
Justificativa à apresentação do Projeto de
Resolução, que altera a Resolução nQ 38 de 2001,
do Senado Federal. Sen, José Fogaça",,,,,.,,,,,,,,,,
Leitura do Projeto de Resolução nQ 65, de
2002, de autoria da Senadora Emília Fernandes e
dos Senadores Pedro Simon e José Fogaça, que
altera a Resolução n Q 38, de 2001, do Senado
Federal. Sen, Chico Sartori. """"""."'"",,.,,'''''''''
Discutindo o parecer do Projeto de Resolução
nQ 64, de 2002, que autoriza aditamento ao Contrato
de Confissão, Assunção, Consolidação e Refinancia
mento de Dívidas a que se refere o art, 1Q da Reso
lução nQ 36, de 2002, do Senado Federal. Aprovado
com votos contrários das srªs Heloísa Helena e Emilia
Fernandes e dos Srs, Lauro Campos, José Fogaça,
Eduardo Suplicy e Lindberg Cury, após leitura e apro
vação do Requerimento nQ 505, de 2002, de tramitação
conjunta com o Projeto de Resolução nQ 63, de 2002;
tendo o Sr, Romero Jucá proferido Parecer de Plenário
em substituição à Comissão de Assuntos Econômi
cos, favorável ao Projeto de Resolução nQ 64, de 2002,
e pelo desapensamento do Projeto de Resolução
nQ 63, de 2002 (Parecer nº 904, de 2002), havendo
a Sr- Heloísa Helena usado da palavra, À Comissão
Diretora para redação final. (O Projeto de Resolução
nQ 63, de 2002, volta a tramitar normalmente e vai à
Comissão de Assuntos Econômicos), Seno Heloísa
Helena.",,,,, "" ", ".,," "." ""''',, "'" "'"'' "." ,."",, "''''
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RELATÓRIO
Apresenta relatório sobre viagem pelo interior
de Sergipe e as principais necessidades do povo.
Seno Antônio Carlos Valadares. """"."""""""".".
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REPÚDIO
Repudia as declarações do Senador Antero
Paes de Barros, segundo as quais seriam d,a inicia
tiva de sua excelência as medidas adotadas pelo
Ibama do Mato Grosso relativas à suspensão do
manejo florestal e impedimento do transporte de
madeira para as serrarias. Sen, Jonas Pinheiro .. "
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PT
Repúdio ao PT à tirania das maiorias. Sen,
Heloísa Helena, "".""""""" "".""""""",,,,,,,,,,,,,

Registra o deferimento, sem efeito suspensi
vo, do recurso da Oposição, para que seja ouvida a
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a
fim de que delibere sobre a reunião da Comissão
de Assuntos Econômicos, que apreciou o pedi
do de rolagem da dívida de Alagoas, Sen, Edison
Lobão."" ,,',' ,. "'" ,.. " ,.". ,. ,... ,., '. " .. ,.. ",.",."" ,.,"" "'"
Registra o falecimento do Padre Romano,
na cidade de Ji-Paraná, em Rondônia e defende
um modelo mais justo para a Previdência Social.
Seno Chico Sartori "."."".".""" """""""""""
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Oposição à proposta orçamentária enviada
ao Congresso pelo Governo Federal, uma vez que
traz cortes significativos de recursos para as áreas
sociais. Sen, Emília Fernandes"""""" """""""'"
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Requerimento nQ 490, de 2002, de autoria do
Senador Ricardo Santos, solicitando que o Projeto
de Decreto Legislativo nQ 243, de 2000, seja apre
ciado pela Comissão de Assuntos Econômicos, para
que possam ser analisados os aspectos econômico
financeiros da proposição, Sen, Ricardo Santos,,,
Requerimento nQ 491 , de 2002, de autoria
do Senador Valmir Amaral, solicitando ao Ministro
de Estado de Minas e Energia as informações que
menciona, Sen, Valmir Amaral.",,,,,,,.,,.,,,,,,.,,.,,,,,,,
Discute o Requerimento n Q 492, de 2002, de
iniciativa da Comissão de Assuntos Econômicos,
solicitando urgência para o Projeto de Resolução
nº 64, de 2002, que autoriza aditamento ao Con
trato de Confissão, Assunção, Consolidação e Re
financiamento de Dívidas a que se refere o art. 1Q
da Resolução nQ 36, de 2000, do Senado Federal.
Sen, Romero Juca. """.". """"."""""".""""""."
Requerimento nQ 493, de 2002, de urgência
para as Emendas da Câmara dos Deputados ao
Projeto de Decreto Legislativo nQ 1, de 1997, que
susta os efeitos da Nota Conjur/Minfra nº 24, de
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1992, aprovada pelo Senhor Presidente da Repúbli
ca, segundo despacho publicado em 24 de março
de 1992, na Exposição de Motivos nº 19, de 1992,
do Ministro de Estado da Infra-Estrutura. Sen Re
nan Calheiros......
..
.
Requerimento nº 494, de 2002, de autoria
do Senador Pedro Simon, da Senadora Emilia
Fernandes e do Senador José Fogaça, solicitan
do homenagens de pesar pelo falecimento do ex
Deputado Estadual João Brusa Netto, ocorrido
no Estado do Rio Grande do Sul, em 7 de agosto
.
último. Seno Emilia Fernandes
Requerimento nº 495, de 2002, de autoria do
Senador Moreira Mendes, solicitando ao Ministro
de Estado das Comunicações as informações que
.
menciona. Seno Moreira Mendes
Requerimento nº 496, de 2002, de autoria
dos Senadores Francelino Pereira e Carlos Pa
trocínio, solicitando homenagens de pesar pelo
falecimento do Sr. Manoel Caribe Filho, Secretário
do Governo Municipal de Montes Claros, Minas
..
Gerais. Seno Carlos Patrocínio
Requerimento nº 497, de 2002, de auto
ria da Senadora Emilia Fernandes, solicitando
homenagens de pesar pelo falecimento do Fi
lósofo Gerd Bornheim, ocorrido no último dia 5
de setembro, no Estado do Rio Grande do Sul.
Seno Emilia Fernandes
.
Requerimento nº 498, de 2002, de autoria
do Senador Pedro Simon e outros Senadores, so
licitando homenagens de pesar pelo falecimento
do Cardeal Dom Lucas Moreira Neves, ocorrido
no dia 8 do corrente, em Roma. Seno Eduardo
Suplicy
.
Requerimento nº 499, de 2002, de autoria
do Senador Benício Sampaio, solicitando voto de
aplauso ao Prefeito Municipal de Teresina, capital
do Piauí, Firmino Filho, pelas homenagens pres
tadas à cidade de Teresina por ocasião do seu
.
sesquicentenário. Seno Benício Sampaio
Requerimento nº 500, de 2002, de autoria do
Senador Renan Calheiros, solicitando homenagens
de pesar pelo falecimento do ex-Senador Freitas
Cavalcanti, ocorrido em Maceió, em 29 de agosto
.
último. Seno Renan Calheiros
Requerimento nº 501 , de 2002, de urgência
para as Emendas da Câmara dos Deputados ao
Projeto de Decreto Legislativo nº 1, de 1997, que
susta os efeitos da nota Conjur/Minfra nº 24/92,
aprovada pelo Senhor Presidente da República,
segundo despacho publicado em 24 de março de
1992, na Exposição de Motivos nº 19/92, do Mi-
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nistro de Estado da Infra-Estrutura. Seno Geraldo
Melo
.
Requerimento nº 502, de 2002, de urgência
para o Projeto de Lei da Câmara nº 11, de 2002,
que introduz modificação no Plano Nacional de
Viação, incluindo trecho rodoviário que especifica.
Seno Geraldo Melo
.
Requerimento Nº 503, de 2002, de urgência
para o Projeto de Resolução nº 64, de 2002, que
autoriza aditamento ao Contrato de Confissão, As
sunção, Consolidação e Refinanciamento de Dívi
das a que se refere o art. 1º da Resolução nº 36,
de 2000, do Senado Federal. Seno Tasso Rosado.
Requerimento Nº 504, de 2002, de urgência
para o Projeto de Resolução nº 65, de 2002, que
altera a Resolução nº 38, de 2001, do Senado
.
Federal. Seno Geraldo Melo
Requerimento nº 505, de 2002, que requer
a tramitação conjunta do Projeto de Resolução do
Senado nº 64, de 2002, com o Projeto de Resolu
ção do Senado nº 63, de 2002. Senador Teotônio
Vilela Filho.
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Faz um apelo ao Ministro dos Transportes
para que seja restaurado o trecho da BR 153 entre
Miranorte e Aguiarnópolis, na divisa do Tocantins
com o Maranhão. Seno Leomar Ouintanilha
.
Defende a conclusão das obras de infra-es
trutura que permitirão a integração do Brasil com a
República Cooperativista da Guiana. Seno Mozarildo
..
Cavalcanti
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RONDÔNIA
Luta por projetos e recursos em prol do Esta
do de Rondônia, exemplificando as conquistas de
São Luiz do Anauá. Seno Romero Jucá .......
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RORAIMA
Faz algumas considerações sobre o poten
cial de riquezas da Região Norte, com ênfase aos
.
recursos de Roraima. Seno Marluce Pinto
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e agrícolas, conforme proposta apresentada ao
Congresso neste ano, por ocasião das discussões
das medidas de combate à violência. Seno Ney
Suassuna
..
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Evidencia sua satisfação com a decisão do
TSE que assegura o registro da candidatura à ree
leição do Governador do Acre, Jorge Viana, do PT.

TOCANTINS
Comenta as iniciativas empreendidas pelo
governo do Tocantins, em prol dos jovens daquele
Estado e demonstra sua satisfação com o desem
penho dos candidatos de sua coligação política em
Tocantins. Seno Eduardo Siqueira Campos
..
Faz um apelo às autoridades para melhorar
a navegabilidade do Rio Tocantins. Seno Eduardo
Siqueira Campos.... ,"",,"" " " " .... ,.. " .. " "., '" " .. " ....

Seno Eduardo Suplicy,,, ...... ,...... "", .. "" ... "" ...... ,,"
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VIAGEM
Reflexões sobre as angústias da população
brasileira, observadas em suas viagens pelo País,
Seno José Eduardo Dutra"" .. "" ..... """"""""'"''''
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TSE
Faz algumas considerações sobre a sucessão
presidencial, ressaltando os debates televisivos com
os candidatos e a grande confiança na vitória de
Luiz Inácio Lula da Silva. Seno Eduardo Suplicy. ".

VIOLÊNCIA
Faz algumas considerações sobre a violência
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no Brasil. Seno Mauro Miranda"" ...... """" ... "".",,.
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Setembro de 2002

Ata da 106ª Sessão Deliberativa, Ordinária,
em 3 de setembro de 2002
4ª Sesão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
Presidência dos Srs. Edison Lobão e Mozarildo Cavalcanti
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM
– SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Alberto Silva – Antonio Carlos Valadares – Arlindo
Porto – Bello Parga – Benício Sampaio – Carlos Bezerra – Chico Sartori – Edison Lobão – Eduardo Siqueira
Campos – Eduardo Suplicy – Fernando Ribeiro – Geraldo Cândido – Heloísa Helena – Iris Rezende – Jorge
Bornhausen – José Agripino – José Eduardo Dutra –
José Fogaça – Lauro Campos – Leomar Quintanilha –
Lindberg Cury – Maria do Carmo Alves – Marina Silva –
Marluce Pinto – Mozarildo Cavalcanti – Osmar Dias –
Pedro Simon – Renan Calheiros – Ricardo Santos – Romero Jucá – Romeu Tuma – Tasso Rosado – Teotonio
Vilela Filho – Tião Viana – Valmir Amaral.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A lista de
presença acusa o comparecimento de 37 Srs. Sena dores. Havendo número regimental, declaro aberta a
sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra balhos.
O Sr. 1o Secretário em exercício, Senador Mo zarildo Cavalcanti, procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:

EXPEDIENTE
MENSAGENS
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Nº 274, de 2002 (nº 747/2002, na origem), de
27 de agosto último, restituindo autógrafos do Proje to de Lei da Câmara nº 30, de 1999 (nº 4.695/98, na
Casa de origem), de iniciativa do Presidente da Re pública, que altera os arts. 789 e 790 da Consolida ção das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo De creto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, sobre

custas e emolumentos da Justiça do Trabalho, e
acrescenta os arts. 789-A, 789-B, 790-A e 790-B,
sancionado e transformado na Lei nº 10.537, de 27
de agosto de 2002.
Nº 275, de 2002 (nº 748/2002, na origem), de 27
de agosto último, restituindo autógrafos do Projeto de
Lei nº 43, de 2002-CN, que abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor de Encargos Financeiros da
União, crédito especial no valor de R$500.000.000,00
(quinhentos milhões de reais), para os fins que especifica, sancionado e transformado na Lei nº 10.538,
de 27 de agosto de 2002.
MENSAGEM Nº 276, DE 2002
(Nº 759/2002, na origem)
Senhores Membros do Senado Federal,
Dirijo-me a Vossas Excelências para informá-los de que me ausentarei do País no período de
31 de agosto a 4 de setembro de 2002, para participar
da Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável em Joanesburgo, República da África do Sul.
Brasília, 28 de agosto de 2002. – Fernando
Henrique Cardoso.

OFÍCIOS
DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Nºs 452 e 501/2002, comunicando a aprovação do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara nº 147, de 2001 (nº 5.663/2001, na Casa de
origem), que dispõe sobre os depósitos judiciais e
extrajudiciais de tributos, no âmbito dos Estados e
do Distrito Federal, e dá outras providências, que foi
sancionado e transformado na Lei nº 10.482, de 3
de julho de 2002.
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O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – O Expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Os Pro jetos de Decreto Legislativo nºs 471 a 475, de 2002,
que acabam de ser lidos tramitarão com um prazo de terminado de 45 dias, nos termos do art. 223, §1º, da
Constituição Federal, e, de acordo com o art. 122, in ciso II, “b”, do Regimento Interno, poderão receber
emendas pelo prazo de cinco dias úteis perante à Co missão de Educação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Ca valcanti.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 490, DE 2002
Senhor Presidente,
Requero, com fundamento no art. 255, inciso II,
alínea c, item 12, do Regimento Interno do Senado
Federal, que o Projeto de Decreto Legislativo do Se nado Federal nº 243, de 2000, seja apreciado pela
Comissão de Assuntos Econômicos para que pos sam ser analisados os aspectos econômico-financei ros da proposição.
Justificação
A Secretaria Executiva de Comércio Exterior –
SECEX, editou a Portaria nº 08/00 reforçando e acla rando a proibição de importação de pneus usados e
de pneus recauchutados, que existia desde 1991. A
proibição de importação de bens usados pelo Brasil
se prende aos malefícios que estes causam à política
industrial, que são agravados, no caso de pneus usa dos, pelos prejuízos ambientais (aumento e carcaças
abandonadas nos terrenos baldios, nos rios, etc).
O Paraguai e o Uruguai iniciaram controvérsias
contra o Brasil alegando que a referida Portaria viola va as normas do Mercosul. Em janeiro deste ano, o
TribunaL Arbitral Ad Hoc emitiu decisão favorável ao
Uruguai e determinou que o Brasil adequasse sua
norma aos preceitos do Mercosul. O laudo arbitral
não analisou o mérito da questão, mas somente reco nheceu a existência de um fluxo de comércio entre os
países, fluxo este que não poderia ser interrompido
naquela data, por força da Decisão CMC nº 22/00.
Para dar cumprimento ao laudo arbitral, a
SECEX publicou a Portaria nº 02/02, contemplando
apenas a possibilidade de licenciamento de pneumá ticos remoldados (espécie de pneu reformado) proce dentes dos países do Mercosul e com isso ade quou-se à norma de Mercosul.
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A Portaria nº 08/00 não perdeu seu objeto, uma
vez que a proibição de pneus usados e reformados
continua valendo para produtos oriundos dos demais
países (União Européia, EUA, Japão, etc), que são os
responsáveis por mais de 90% da demanda.
A Resolução CONAMA nº 258/99 não revoga
nem conflita com a Portaria SECEX nº 08/00, pois tratam de assuntos distintos. O CONAMA cuida da destinação ambientalmente segura de pneus inservíveis e
a SECEX fixa a proibição de importação. Acrescentou-se um artigo da Resolução justamente para complementar as duas normas: quem obtiver liminar judicial também fica obrigado a proceder ao descarte de
pneus inservíveis.
A Portaria SECEX nº 08/00 foi editada com base
na competência atribuída pelo Decreto nº 3.405/00,
assim como a Portaria SECEX nº 02/02 foi editada
com base no Decreto nº 3.839/01. Se a segunda não
padece de vícios, a primeira também não os contém.
O Superior Tribunal de Justiça – STJ e o Supremo Tribunal Federal – STF já decidiram que o Poder
Executivo pode regular o comércio internacional por
meio de Decretos e Portarias, dispensado a existência de lei formal.
Os elevados números da importação, aproximadamente 4 milhões de pneus por ano, entre usados e
reformados, justificam a permanência da proibição. O
que deve ser incentivado é a reforma dos pneus fabricados no próprio Brasil e não a importação dos pneus
dos outros países, que estão, em última análise,
transferindo o problema do lixo para nós.
Sala das Sessões, 3 de setembro de 2002. – Senador Ricardo Santos, PSDB/ES
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Srªs e
Srs. Senadores, cabe a Presidência, de acordo com o
inciso XI, do art. 48, do Regimento Interno, impugnar
as proposições que lhe pareçam contrárias à Constituição, às leis e ao Regimento, e é com pesar que o
faço nesta oportunidade.
O requerimento que acaba de ser lido, de au toria do nobre Senador Ri cardo Santos, propon do,
com base no art. 255, inciso II, do Regimento Interno, a audiência da Comissão de Assuntos Econômi cos sobre o Pro jeto de Decreto Le gislativo nº 243,
de 2000, é contrário ao Regimento pe las ra zões
que passo a expor.
O referido projeto foi, por ocasião de sua leitura,
despachado à Comissão de Constituição, Justiça e
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Cidadania, a teor do disposto no art. 49, inciso V, da
Constituição Federal, que confere ao Congresso Na cional competência exclusiva para sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder
regulamentar ou dos limites de delegação legislativa.
Trata-se, portanto, de matéria de natureza emi nentemente jurídica. Salvo melhor juí zo, mesmo sen do de natureza econômica o conteúdo da matéria que
se pretende sustar por intermédio do Projeto de De creto Legislativo apresentado, o Senado Federal não
lhe adentra o mérito nem a ele se prende para decidir
sobre a sustação. Basta-lhe, como tem sido até ago ra, o exame de um dos requisitos formais previstos no
Texto Constitucional para a concessão da sustação,
qual seja, a exorbitância do poder regulamentar pelo
Poder Executivo, questão esta eminentemente jurídi ca, como já ressaltado.
Por outro lado, o Regimento Interno, no art. 279,
assim dispõe:
Não se admitirá requerimento de audiência de
Comissão ou de outro órgão que não tenha compe tência regimental legal para se manifestar sobre a
matéria.
Com efeito, esta Presidência, com amparo na
competência que lhe atribui o art. 48, inciso XI, do Regimento Interno, impugna o requerimento lido e, de ofício,
recorre ao Plenário, que decidirá após audiência da Co missão de Constituição e Justiça e Cidadania.
A Presidência esclarece ao Plenário que esta
decisão não tem efeito suspensivo e encaminha o
Projeto de Decreto Legislativo nº 243, de 2000, ao
exame da representação brasileira na Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul, por ser matéria de interesse do Mercosul, nos termos do inciso I do art. 2º
da Resolução nº 1, de 1999.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º Secretá rio em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 491, DE 2002
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 50 da Constituição
Federal, combinado com o art. 216 do Regimento
Interno do Senado Federal e considerando o Ato da
Mesa nº 1, de 2001, requeiro que sejam prestadas
pelo Ministro de Estado de Minas e Energia as se guintes informações:
1. Por que a ANEEL concedeu reajuste
de 14,05% na tarifa de energia elétrica para
o Distrito Federal, a pedido da CEB?
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2. Que impacto tal medida ocasionará
junto à população do Distrito Federal, principalmente a de baixa renda?
3. Que possíveis aumentos estão previstos para o exercício de 2003?
Justificação
A matéria publicada no Jornal de Brasília de 23
de agosto último, anexa, informa que a ANEEL concedeu reajuste anual de 14,05% à Companhia Energética de Brasília (CEB). Tal índice de reajuste em com patível com o ambiente de estabilidade econômica,
obtida à custa de muito sacrifício da sociedade brasileira. Segundo dados do IBGE, o INPC medido nos últimos 12 meses foi de 7,51%, pouco mais que a metade do reajuste tarifário anual concedido este mês.
Ainda, segundo a matéria, o índice de reajuste
concedido em agosto do ano passado já havia sido de
14,36%, enquanto que o INPC acumulado dos 12 meses anteriores havia sido de 7,05%, pouco menos
que a metade do reajuste tarifário concedido pela
ANEEL em 2001. Além desses aumentos na conta de
luz, o consumidor do Distrito Federal vem arcando,
desde janeiro do corrente ano, com um reajuste de corrente da compensação das perdas das distribuidoras com o racionamento, além do encargo de capacidade emergencial.
Em suma, o que se observa é que a CEB vem
recebendo reajustes muito acima da inflação, que penalizam ainda mais a já sacrificada sociedade brasiliense. E particularmente preocupante a situação dos
consumidores de baixa renda, cuja conta de energia
elétrica representa uma parcela substancial de suas
despesas mensais.
Assim sendo, é importante que a ANEEL explique as razões dessa desproporção, bem como o im pacto que o reajuste recém-concedido terá sobre o
consumidor do Distrito Federal, particularmente sobre o de baixa renda. É relevante também que a
ANEEL forneça, se possível, uma visão prospectiva
de eventuais aumentos no ano de 2003.
Sala de Sessões, 3 de setembro de 2002. –
Valmir Amaral
(À mesa para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – O requerimento lido será encaminhado à Mesa para decisão.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Presidência recebeu, do Supremo Tribunal Federal, os se guintes Ofícios:
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Nº S/21, de 2002 (nºs 158/2002, na origem), de
30 de agosto último, encaminhando, para os fins previstos no art. 52, inciso X, da Constituição Federal, cópia
da Lei nº 10.521, de 20 de julho de 1995, do Estado do
Rio Grande do Sul, do parecer da Procuradoria-Geral
da República, da versão do registro taquigráfico do jul gamento, da certidão de trânsito em julgado e do acór dão proferido por aquela Corte, nos autos do Recurso
Extraordinário nº 215.325, que declarou a inconstitucionalidade da referida Lei (obrigatoriedade do uso de cin to de segurança em vias públicas); e
Nº S/22, de 2002 (nº 159/2002, na origem), de
30 de agosto último, encaminhando, para os fins pre vistos no art. 52, inciso X, da Constituição Federal, cópia da Lei nº 11.659, de 4 de novembro de 1994, do
Município de São Paulo, do parecer da Procurado ria-Geral da República, da versão do registro taquigrá fico do julgamento, da certidão de trânsito em julgado e
do acórdão proferido por aquela Corte, nos autos do
Recurso Extraordinário nº 227.384, que declarou a in constitucionalidade da referida Lei (obrigatoriedade do
uso de cinto de segurança em vias públicas).
Os expedientes vão à Comissão de Constitui ção, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – O Se nhor Presidente da República adotou, em 29 de agosto de 2002 e publicou no dia 30 do mesmo mês e ano,
a Medida Provisória nº 66, que “Dispõe sobre a não
cumulatividade na cobrança da contribuição para os
Programas de Integração Social (PIS) e de Formação
do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), nos casos
que especifica; sobre os procedimentos para descon sideração de atos ou negócios jurídicos, para fins tri butários; sobre o pagamento e o parcelamento de dé bitos tributários federais, a compensação de créditos
fiscais, a declaração de inaptidão de inscrição de pessoas jurídicas, a legislação aduaneira, e dá outras
providências”.
De acordo com as indicações das Lideranças, e
nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 2º da Resolução nº
1/2002-CN, fica assim constituída a Comissão Mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
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Bloco (PSDB/PPB)
Geraldo Melo
Romero Jucá
Freitas Neto
PFL
José Agripino
Francelino Pereira

Romeu Tuma
Leomar Quintanilha

Bloco Oposição (PT/PPS)
Eduardo Suplicy

Emilia Fernandes
PDT

Sebastião Rocha

Álvaro Dias
PTB

Carlos Patrocínio

Arlindo Porto
*PSB

Ademir Andrade

Paulo Hartung
DEPUTADOS

Titulares

Suplentes
PFL

Inocêncio Oliveira
Francisco Coelho

Moroni Torgan
José Carlos Fonseca Júnior
PSDB

Jutahy Junior
Custódio Mattos

Antonio Kandir
Chico da Princesa
PMDB

Geddel Vieira Lima
Albérico Filho

João Paulo

Adão Pretto
PPB

Odelmo Leão

Gerson Peres
PTB

Suplentes

Roberto Jefferson

PMDB
Renan Calheiros
Nabor Júnior
Gilberto Mestrinho
Juvêncio da Fonseca

Damião Feliciano
Freire Júnior
PT

SENADORES
Titulares
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Fernando Gonçalves

Bloco (PDT/PPS)
Gilvam Borges
Marluce Pinto
Amir Lando
Alberto Silva

Miro Teixeira

Ricardo Ferraço
Bloco (PL/PSL)

Valdemar Costa Neto

Bispo Rodrigues
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Bloco (PSB/PC do B)
José Antonio Almeida

Haroldo Lima
*PTN

José de Abreu
De acordo com a Resolução nº 1, de 2002-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami tação da matéria:
– Publicação no DO: 30-8-2002
– Designação da Comissão: 3-9-2002
– Instalação da Comissão: 4-9-2002
– Emendas: até 5-9-2002 (7º dia da publicação)
– Prazo final na Comissão: 30-8-2002 a
12-9-2002(14º dia)
– Remessa do processo à CD: 12-9-2002
– Prazo na CD: de 13-9-2002 a 26-9-2002(15º
ao 28º dia)
– Recebimento previsto no SF: 26-9-2002
– Prazo no SF: de 27-9-2002 a 10-10-2002 (42º dia)
– Se modificado, devolução à CD: 10-10-2002
– Prazo para apreciação das modificações do
SF, pela CD: de 11-10 a 13-10-2002 (43º ao 45º dia)
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a
partir de: 14-10-2002 (46º dia)
– Prazo final no Congresso: 28-10-2002 ** (60 dias)
O SR. RICARDO SANTOS (Bloco/PSDB – ES)
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – V. Exª
tem a palavra, pela ordem.
O SR. RICARDO SANTOS (Bloco/PSDB – ES)
– Sr. Presidente, eu gostaria de me inscrever para
uma comunicação inadiável no momento oportuno.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – V. Exª
será inscrito.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Há ora dores inscritos.
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora dor.) – Sr. Presidente, Senador Edison Lobão, Srªs. e
Srs. Senadores, registro aqui, hoje, o andamento da
sucessão presidencial, que começa a galvanizar o extraordinário interesse do povo brasileiro.
*Designações feitas nos termos da Resolução nº 2, de 2000-CN.
**§ 7º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada
pelo art. 1º da Emenda Constitucional nº 32, de 2001 “Prorrogar-se á uma única vez por igual período a vigência de medida
provisória que, no prazo de sessenta dias, contado de sua prbli cação, não tiver a sua encerrada nas duas Casas do Congresso
Nacional”.
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Desde o dia 20 de agosto, quando se iniciaram
os programas eleitorais, aumentou a atenção da opinião pública para as eleições. Debates entre os candidatos estão sendo realizados pelas emissoras de te levisão. Há alguns dias, houve um pela Rede Bandeirantes; ontem, pela Rede Record; nos próximos dias,
pelo SBT e, posteriormente, haverá um debate pela
Rede Globo de Televisão.
Registro aqui um fato muito importante que não
ocorreu nas eleições anteriores, especialmente nas
de 1994 e 1998. O candidato que liderava as pesquisas de opinião preferiu não participar dos debates.
Não participou Inclusive quando já era Presidente da
República, em 1998. O Presidente Fernando Henrique Cardoso liderava as pesquisas de opinião e pre feriu negar a oportunidade aos seus contendores –
certamente tinha alguma preocupação – do exercício
da democracia. Notável está sendo o exemplo de Luiz
Inácio Lula da Silva, que, liderando as pesquisas de
opinião – agora na faixa dos 37% –, tem demonstrado
excelente conduta democrática.
Ontem, à noite, no debate da TV Record, coordenado pelo Jornalista Boris Casoy, Lula, mais uma
vez, mostrou o quanto está bem preparado – melhor
do que em ocasiões anteriores – para, efetivamente,
sagrar-se o Presidente da República dos brasileiros.
Por todas as avaliações – e já há indicações das
pesquisas de opinião nesse sentido –, Lula foi o me lhor candidato no debate ontem realizado, como ocorreu no debate da TV Bandeirantes.
Ontem, houve algo bastante interessante: as regras do debate permitiram que os quatro contendores
– Anthony Garotinho, José Serra, Ciro Gomes e Luiz
Inácio Lula da Silva – se defrontassem e se manifestassem mais do que no anterior. Fizeram seus questionamentos e cada um pôde responder de bate-pron to. A questão mais abordada foi justamente a criação
de empregos.
Essa tem sido uma das principais preocupações
do povo brasileiro, uma vez que a taxa de desemprego,
em dezembro de 1994, segundo dados do IBGE, estava
em torno de 3,6%, e, hoje, está em torno de 7,5%.
Certamente, essa situação preocupa os trabalhadores, a ponto de o candidato governamental à Presidência dizer que será uma das prioridades do seu governo, se for eleito. Porém, S. Exª abre oportunidade
para que os seus adversários o contestem, pois, se ele
for capaz de fazer isso, então, por que razão o Governo,
ao qual pertenceu até agora, não o fez?
Sr. Presidente, ressalto que, no âmbito do Partido
dos Trabalhadores, dos partidos que compõem a coligação de apoio a Lula, há hoje uma grande confiança
no nosso candidato. É mais realista pensarmos que vai
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haver dois turnos, mas começamos a analisar a possibilidade de haver um crescimento alvissareiro de Lula e
que venhamos a conquistar a vitória no primeiro turno.
Eu, em especial, acredito que a vitória do Lula, já em 6
de outubro, não é tão impossível, se as coisas continuarem caminharem no ritmo em que estão.
Cumprimento também as emissoras de rádio e
de televisão, que resolveram desta vez abrir oportuni dades bastante eqüitativas para os candidatos à Pre sidência. É de se registrar que seria bom se também
abrissem oportunidades para os candidatos do
PSTU, da causa operária. No entanto, de qualquer
maneira, já está havendo um avanço significativo, in clusive no que diz respeito à cobertura dos fatos das
eleições.
É interessante observar que as principais emis soras de televisão e de rádio têm tido a preocupação
de ressaltar o cotidiano dos candidatos à Presidência
da República. Espero que isso também venha a ca racterizar a cobertura das candidaturas aos governos
estaduais, bem como que se dê devida importância
aos candidatos ao Congresso Nacional e às Assem bléias Legislativas em cada Estado.
Ainda no início desta semana, o jornalista Jânio
de Freitas escreveu um artigo ressaltando que este é
um aspecto ainda falho da cobertura dos meios de comunicação: não estão dando a devida importância às
eleições para Deputado Estadual, Federal e Senador.
Começa a haver, entretanto, maior cobertura jornalís tica para o Senado, e os meios de comunicação têm
explicado as suas principais atribuições e a sua im portância, mostrando os candidatos que, em cada
Estado, disputam as eleições.
De qualquer maneira, é muito importante que
estejamos vivendo esse período de intensa democra cia. Nós, do Partido dos Trabalhadores, estamos mui to contentes com o fato de Lula estar liderando as
pesquisas de opinião e de muitos candidatos ao Go verno dos Estados estarem mostrando grande desen voltura.
Quero ressaltar que o candidato que mais subiu
nas pesquisas de opinião no Estado de São Paulo foi
justamente José Genoíno Neto, um Deputado Fede ral que tanto tem dignificado o Congresso Nacional e
que, certamente, é um dos maiores nomes da sua
história.
Também observamos o crescimento da candi datura de Aloísio Mercadante e de Wagner Gomes,
do PC do B, para o Senado.
Há Estados em que os candidatos do PT estão
indo muito bem, em especial no Mato Grosso do Sul,
com Zeca do PT.
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No Estado do Acre, Jorge Viana estava com
mais de 60% da preferência popular quando, na semana passada, o Partido dos Trabalhadores e todos
os que são defensores da democracia fomos surpreendidos por uma ação do Tribunal Regional Eleitoral
do Acre procurando sustar o direito de o Governador
Jorge Viana disputar as eleições como candidato que
mais e mais vem sendo estimado pelo povo do Acre.
Nas oportunidades em que visitei Rio Branco e outras
cidades do Acre, pude, Senador Tião Viana, testemunhar quão estimado, querido e reconhecido por suas
ações tem sido o Governador Jorge Viana.
V. Exª, Senador Tião Viana, deu-nos há pouco,
na reunião da Bancada do Partido dos Trabalhadores,
a boa notícia de que o Procurador-Geral da República,
Geraldo Brindeiro, concluiu hoje o seu parecer, que
será enviado ao Tribunal Superior Eleitoral, a respeito
da ação que tentou sustar a candidatura de Jorge Viana. Nele, o Procurador-Geral, Geraldo Brindeiro, ante
todo o exposto e pelas razões examinadas pelo Ministério Público Eleitoral, opina pelo provimento dos recursos ordinários, a fim de extinguir o processo sem
julgamento de mérito, ou seja, a sua opinião de bom
senso é de que não há como sequer se pensar na possibilidade de anulação do direito de Jorge Viana de ser
candidato ao Governo do Estado do Acre.
O impressionante é que essa ação do Tribunal
Regional Eleitoral deu-se praticamente no momento
em que Luiz Inácio Lula da Silva concluía a sua visita
ao Estado do Acre. Na oportunidade, como pudemos
testemunhar, houve manifestações de carinho tanto
por Lula, quanto por Jorge Viana, por V. Exª, Senador
Tião Viana, que não está disputando essas eleições,
e por nossa querida Senadora Marina Silva, que, fe lizmente, lidera as pesquisas de opinião para continuar o seu brilhante trabalho no Senado Federal.
O Sr. Tião Viana (Bloco/PT – AC) – Permite-me
V. Exª um aparte, Senador Eduardo Suplicy?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Concedo o aparte a V. Exª e eu agradeceria se pudesse enriquecê-lo com todos os componentes históricos
dessa tentativa de se tirar, no tapetão, a vitória de Jorge Viana, não respeitando a vontade do povo, que de verá ser manifestada nas urnas em 06 de outubro.
O Sr. Tião Viana (Bloco/PT – AC) – Agradeço,
Senador Suplicy, pela oportunidade do aparte. Quero
comungar com V. Exª a minha satisfação e o meu en tusiasmo com a preferência do Brasil pela candidatura de Lula à Presidência da República. O País testemunha um projeto de sociedade maduro, sóbrio, ex tremamente preparado para governá-lo, como o é o
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projeto do Partido dos Trabalhadores e dos Partidos
democráticos que apoiam a candidatura de Lula. É
algo impressionante o dia a dia do contato com a soci edade brasileira, quando podemos ver o entusiasmo
de todos e a grande esperança na autenticidade, na
sobriedade e na sinceridade como Lula tem tratado
os problemas nacionais, apontando, com racionalida de, os caminhos de um Brasil melhor. Acredito que V.
Exª deu uma contribuição muito grande, nesse mo mento de aflição que vive o povo acreano, quando
houve um verdadeiro atentado terrorista à democra cia no nosso Estado. O ordenamento jurídico foi aba lado no Estado do Acre em razão de uma decisão
anunciada que tomou o Tribunal Regional Eleitoral, lá
assentado há poucos dias. Há mais de dois meses,
Senador Suplicy, eu já havia recebido visitas de de sembargadores do Tribunal de Justiça do Estado, que
me apontavam haver uma trama em curso para a destituição da candidatura do Governador. Também rece bi a visita de membros do Ministério Público, tanto es tadual como federal, e a informação de membros do
Tribunal Regional Eleitoral de que a obstrução da candidatura do Governador dar-se-ia nos primeiros dias
do programa eleitoral para abalar, pelo menos psico logicamente, a estabilidade da campanha que estava
assentada pelo Partido dos Trabalhadores e pela
Frente Popular do Acre. Foi exatamente o que ocor reu. A chegada de Lula, candidato à Presidência da
República, reuniu dezenas de milhares de pessoas
nas ruas de Rio Branco, numa das festas mais boni tas da democracia brasileira. Ao meio-dia, as pessoas
encontravam-se e abraçavam-se, fazendo uma mar cha libertária juntamente com Lula. Às 4h30min, num
horário preocupante, houve a tomada de uma deci são com as mais estapafúrdias injunções e interferên cias no caminho processual normal para um fato
como aquele. Pior ainda: um veículo de comunicação,
que é instrumento de um movimento chamado MDA,
ligado aos Partidos que fazem oposição ao Governa dor Jorge Viana, anunciava em suas manchetes im pressas e na Internet, duas horas antes, como teria
ocorrido a votação, e a cassação do Governador Jorge Viana. Há doze anos, quando da morte de Chico
Mendes, essa mesma equipe jornalística chegou a
Xapuri, local do assassinato, em menos de uma hora
e veiculou a notícia, quando o tempo mínimo neces sário para se deslocar de Rio Branco até lá seria de
três horas e meia. Então, trata-se de uma conexão te nebrosa. Estamos, de fato, aflitos e preocupados.
Graças a Deus, temos o TSE como escudo da legiti midade do processo eleitoral brasileiro deste ano.
Acreditamos e confiamos na imparcialidade e na so -
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briedade com que o TSE tratará essa matéria. No
entanto, tememos, não só pelo resultado das pesquisas – que é muito favorável ao Governador Jorge Viana –, mas também pela sua integridade física, que
está seriamente ameaçada. Há anos anunciamos a
ocorrência desses fatos, os quais vêm se avolumando, e os indícios se tornam cada vez mais fortes e claros. Por outro lado, graças a Deus, temos encontrado
grande apoio da imprensa brasileira. Não fosse tal
apoio, talvez o Acre caminhasse para outras acusações e outras injustiças, que estariam sendo praticadas, no plano local, em relação ao direito de votar e
ser votado do Governador do Estado, que é candidato
à reeleição. Segmentos da sociedade brasileira, personalidades da vida cultural, intelectual e artística,
como o cartunista e humorista Ziraldo, são favoráveis.
Há cem anos, oportunidade em que o Acre se anexou
ao Brasil, tivemos um movimento com a mesma repercussão como a dos últimos dias. A imprensa brasileira prestou absoluta e integral solidariedade ao
Estado de Direito, ao Ordenamento Jurídico e à De mocracia, como um símbolo fundamental do povo
brasileiro nos dias de hoje. V. Exª, como Líder do nosso Partido, cumpriu com este rito, enviando Notas ao
Tribunal Superior Eleitoral, demonstrando também a
sua confiança e o seu respeito no julgamento verdadeiro dos magistrados. Para nós, só haverá estabilidade do modelo democrático no Brasil e no Estado do
Acre quando a Justiça verdadeira, que é o manto da
democracia, for respeitada por todos nós. Isso é o que
tentamos fazer em todos os dias da nossa vida pública. Muito obrigado a V. Exª.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Senador Tião Viana, agradeço a riqueza de informação com que V. Exª nos brinda, demonstrando o que
efetivamente o povo do Estado do Acre quer realizar:
escolher o seu Governador. Confiamos, tendo em vista o seu extraordinário trabalho, que o Governador
Jorge Viana será reeleito, possivelmente com um percentual de votos ainda maior do que os registrados
pelas pesquisas de opinião, ou seja, mais de 60% dos
votos. Certamente, Senador Tião Viana, segundo V.
Exª, há indícios de que esse episódio resultará em
maior força para o Governador Jorge Viana.
Sr. Presidente, em nome da Bancada do Partido
dos Trabalhadores, deste plenário transmitimos ao
Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Ministro
Nelson Jobim, nossa confiança de que a justiça será
feita, porque a legislação, de forma alguma, foi descumprida pelo Governador Jorge Viana, e que S. Exª
não quis, de forma nenhuma, beneficiar-se do uso da
figura da árvore como símbolo de seu Governo – ár-

38

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Setembro

de

2002

SETEMBRO 2002

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

vore esta hoje considerada símbolo importante de
preservação da floresta amazônica –, no sentido de
combinar ações para que haja o desenvolvimento
sustentável, preservando-se a floresta para esta e
para as gerações vindouras.
Sr. Presidente Edison Lobão, finalizando, eu
gostaria de registrar algo extremamente importante.
Solicitei, e possivelmente outros Senadores assim
procederam, à Assessoria Técnica do Senado infor mação sobre a importância de o Senado Federal
apreciar e votar os termos do acordo realizado entre o
Governo brasileiro e o Fundo Monetário Internacio nal. Como o Presidente da Comissão de Assuntos
Econômicos, Senador Lúcio Alcântara, fez solicitação
nesse sentido, a Assessoria Técnica me encaminhou
– creio que também assim tenha procedido em rela ção a outros Srs. Senadores – o parecer do Consultor
Legislativo José Luiz Lobo Paiva, que peço seja transcrito na íntegra e do qual leio um trecho.
(...) a despeito do entendimento da
operação financeira inserida no recente
acordo do Brasil com o FMI como operação
de crédito, ou seja, empréstimo ou financiamento, e, em decorrência, sujeita às condições e exigências definidas na Resolução
n° 96, de 1989, por força do expresso no in ciso V do art. 52 da Constituição, necessariamente deveria ela ser previamente submetida à prévia apreciação e autorização do
Senado Federal. Nessas circunstâncias, ob viamente, a referida resolução constituiria
um simples referencial para que o Senado
Federal proceda a sua indispensável apreciação, exercendo plenamente a competência
lhe atribuída privativamente pela Constituição Federal.
Consultoria Legislativa, 22 de agosto
de 2002
Sr. Presidente, não cabem dúvidas de que o
Presidente da República e o Ministro da Fazenda,
Pedro Malan, deverão encaminhar ao Senado Fede ral o devido entendimento do Governo Federal com
o Fundo Monetário Internacional, para que nós o
aprovemos.
Com respeito ao entendimento havido com o
Senador Romero Jucá sobre a vinda do Ministro Pe dro Malan a esta Casa, quero ressaltar que, segundo
o Ministro, apenas no dia 6 o FMI assinará o acordo, e
que S. Exª gostaria de vir após esta data, ainda que o
prazo de 30 dias, desde que aprovado o requerimen to, termine em 12 de setembro – e a Casa está com

Quarta-feira 4

16653

este interregno com relação às sessões, possivelmente na próxima semana não haverá número suficiente de Senadores para argüir o Ministro Pedro Malan
a esse respeito –, nós, do Bloco da Oposição e do
Partido dos Trabalhadores, estamos de acordo em
que a argüição sobre o acordo com o FMI do Ministro
Pedro Malan, e possivelmente do Presidente do Banco Central, seja realizada após as eleições de 6 de
outubro. Isso por entendimento da Oposição com a
Situação. Aliás, o Ministro Pedro Malan disse-nos que
poderia receber os Senadores interessados, mas
avaliamos que o diálogo sobre o acordo com o FMI
deva ser público e, portanto, realizado no Plenário do
Senado Federal, com a presença de todos os Srs. Senadores, para que o povo brasileiro possa acompanhar o diálogo, dada a importância desse entendimento. Inclusive, Sr. Presidente, caso seja este encontro realizado após 6 de outubro, certamente já te remos o nome do futuro Presidente do Brasil!
Muito obrigado.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, DOCUMENTO
A QUE SE REFERE O SR. SENADOR
EDUARDO SUPLICY EM SEU PRONUNCIAMENTO.
NOTA TÉCNICA Nº 1.150, DE 2002
Referente à STC nº 200203204, da
Liderança do Bloco de Oposição, solicitando nota técnica relativa a sujeição do
recente acordo do Governo Brasileiro
com o Fundo Monetário Internacional à
apreciação pelo Senado Federal.
I – Solicitação
É encaminhada a esta Consultoria Legislativa
solicitação da Liderança do Bloco de Oposição, para
que seja elaborada nota técnica que avalie a obrigatoriedade de que os acordos firmados entre a República Federativa do Brasil com o Fundo Monetário Internacional sujeitem-se à prévia apreciação e autorização do Senado Federal.
A solicitação, em verdade, visa elucidar os trâ mites a que o acordo esteja submetido, face a legislação vigente, sua sujeição ou não à prévia autorização
do Senado Federal e as implicações de seu não encaminhamento ao Poder Legislativo.
II – Análise
De imediato, é importante frisar que a Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, já em outras
oportunidades, onde se faziam presentes as celebra-
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ções de tais acordos, argumentava que esses atos e
acordos, quando celebrados junto ao FMI, envolviam
operações de natureza financeira, de interesse da
União e de suas autarquias, inserindo-se, assim, na
competência privativa do Senado Federal, conforme
determina o art. 52, V, da Constituição Federal. Entendia, ainda, por outro lado, que a CCJ deveria ser ouvi da quanto aos aspectos jurídicos da operação e à
eventual caracterização de ato gravoso ao patrimônio
nacional.
Em conseqüência, em diferentes legislaturas,
foram formulados projetos de resolução que visavam
instituir e disciplinar a instrução processual necessá ria à apreciação dessa matéria por esta Casa, uma
vez que inexiste norma explícita que disponha sobre a
sua tramitação e trate da pluralidade de aspectos
contidos em acordos, tratados e demais atos interna cionais dessa natureza.
De fato, até 1998 o Poder Executivo Federal ne gligenciou o texto constitucional, não submetendo ao
Senado Federal as operações de crédito contratadas
junto ao FMI. Todavia, naquele ano, contratação de
empréstimo do Banco Central do Brasil junto ao Ban co de Compensações Internacionais (BIS) e ao Ban co do Japão (BOJ), no âmbito de programa de apoio
financeiro patrocinado pelo FMI, foi submetido ao Se nado por meio da Mensagem Presidencial nº 275, de
1998, e autorizada por esta Casa, com a aprovação
da Resolução nº 96, de 1998.
A nosso ver, a Resolução nº 96, de 1989, do Senado Federal, que dispõe sobre os limites globais e
condições do endividamento interno e externo da
União e demais entidades por ela controladas direta
ou indiretamente, não excluiu da apreciação desta
Casa as operações de natureza financeira que se re alizam com o FMI.
A Constituição Federal estabelece em seu art.
52, V, que compete privativamente ao Senado Fede ral autorizar operações externas de natureza finance ira de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Determina, também, em seu art. 49, I, a compe tência exclusiva do Congresso Nacional para resolver
definitivamente sobre tratados, acordos ou atos inter nacionais que acarretem encargos ou compromissos
gravosos ao patrimônio nacional.
Os acordos celebrados com o Fundo Monetário
Internacional, inclusive suas revisões ou renegocia ções, definem todo um conjunto de metas, observân cia e cumprimento de parâmetros de desempenho
econômico e de administração das contas públicas,
como contrapartida à disponibilização de recursos fi-
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nanceiros pleiteados pelo Governo Brasileiro, ou
qualquer outro País membro dessa Instituição.
Em particular, para a disponibilização referida,
prevêem, ainda, que sobre as importâncias liberadas
incida remuneração que, pela natureza intrínseca,
claramente pode e deve ser qualificada e tipificada
como encargos financeiros peculiares e atinentes a
operações financeiras caracterizadas como concessão de empréstimos ou de financiamentos.
Com esse entendimento, depreende-se dos termos do acordo celebrado com o FMI que ele incorpora elementos que consubstanciam contratos de mú tuo de dinheiro, onde são definidas as obrigações financeiras a serem assumidas pelo Estado Brasileiro
e a modalidade para suas liquidações.
E, como já enfatizado, o Senado Federal, ao regulamentar a sua competência privativa sobre o assunto,
editou a Resolução nº 96, de 1989, na qual fixou limites
e condições para as operações de crédito interno e externo da União, de suas autarquias e demais entidades
controladas pelo poder público federal, inclusive no que
diz respeito à concessão de garantias.
Assim, para efeito do estrito cumprimento do
mandamento constitucional, a norma senatorial con ceitua como operação de crédito toda e qualquer obrigação decorrente de financiamentos ou empréstimos, mediante a celebração de contratos, emissão e
aceite de títulos, ou concessão de quaisquer garantias, que represente compromissos assumidos com
credores situados no País e no exterior. (cf. Parágrafo
Único do art. 1º da citada resolução).
Em se tratando de operações de crédito externo
de qualquer natureza, da União e suas autarquias,
além dos limites e condições específicos, a norma determina que a sua realização depende de prévia e expressa autorização do Senado Federal; que renegociação ou rolagem das referidas operações sejam submetidas à deliberação desta Casa, inclusive aditamentos a contratos que prevejam elevação dos valores mutuados ou financiados ou a redução dos prazos
de amortização. (cf. arts. 4º e 6º da Res. Nº 96/89).
Portanto, parece-nos claro que, sobre a matéria,
no que diz respeito a sua natureza financeira, inexiste
o vacatio legis.
Isto porque, é de se ressaltar, o Senado Federal,
na regulamentação do art. 52 da Constituição Federal, definiu de forma suficientemente abrangente o
conceito de operação de crédito. Essa comporta tanto
a possibilidade de realização de contrato de empréstimos (valores mutuados), ou de financiamentos, com
instituições financeiras e não-financeiras. Na verda-
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de, a noção fundamental adotada pelo Senado Fede ral para o controle do endividamento público refere-se
à abrangência do termo credor, o que, obviamente,
inclui instituições ou organismos financeiros e não-fi nanceiros.
Do fato do valor mutuado ser contratado junto a
uma instituição da qual o País é membro, em hipótese
alguma, permite concluir que se trata de mecanismo
não previsto e abrangido pela resolução do Senado
Federal: a relação financeira fundamental dá-se entre
a União e o organismo credor, no caso o FMI, o que é,
e só pode ser interpretado assim, como já enfatizado,
como típica operação de crédito. Note bem que ao
Senado Federal compete privativamente, e unica mente, em matérias dessa natureza, exercer sua
competência de controle na esfera do financiamento
do gasto público contratado com credores internos e
externos.
Só importa e se submete ao Senado Federal a
relação que se dará entre o setor público e os agentes
de financiamento de seu gasto, e isso independe da
denominação ou forma que assume o mútuo de di nheiro ou o financiamento concedido por instituição
ou organismo financeiro ou não financeiro. Dessa forma, para a compreensão do alcance daquele disposi tivo legal, essas instituições ou organismos externos
só existem e estabelecem relações de direitos e obrigações com o setor público enquanto emprestadoras
ou financiadoras.
Fica evidente e claro, assim, que os termos do
acordo referido se enquadram nessa conceituação de
operação de credito: há, por parte da União, assun ção de compromissos financeiros junto ao FMI, por intermédio da celebração de contratos que fixam valo res mutuados, os encargos financeiros incidentes,
seu prazo e forma de amortização. Nesse entendi mento, as transações contidas nos referidos termos
de acordo se subordinam às condições e exigências
estipuladas na Resolução nº 96, de 1989.
A única possibilidade em que uma operação
com o FMI não seria caracterizada como operação de
crédito, seria aquela em que o Brasil, como país
membro, retirasse apenas montante correspondente
à sua cota parte depositada na instituição.
Todavia não é este o caso em tela. A operação
em análise corresponde ao que o FMI, em sua publi cação oficial “Financial Organization and Operations
of the IMF” caracteriza como “Regular Lending Ope rations” (Operações Regulares de Empréstimo), as sim definida:
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O FMI é, na verdade, um depositário
das reservas e moedas de seus membros. O
FMI usa esse pool de recursos para conceder
créditos aos membros que estejam enfrentando dificuldades econômicas com reflexo em
seus balanços de pagamentos” (p.8 – tradução nossa). Ou seja, trata-se de operação de
crédito, em que os recursos provêm de depósitos feitos por outros países no FMI.
Logicamente, tais operações, usualmente, estão inseridas em acordos que envolvem compromissos bem mais abrangentes, a exemplo de metas econômicas, abertura comercial, flexibilidade para o capital estrangeiro, observância de normas disciplinadoras do comércio de bens e serviços e de tecnologia.
Os acordos internacionais fogem, obviamente, à
competência privativa do Senado Federal e, como
dito, são da competência exclusiva do Congresso Nacional, quando considerados gravosos ao patrimônio
nacional. Assim, os acordos internacionais e as ope rações de crédito neles inseridas, demarcam, respectivamente, espaços próprios de competências do Se nado Federal e do Congresso Nacional, que devem
ser exercidas em sua plenitude. Não há, assim, por
que sujeitar o exercício de uma ao de outra.
III – Conclusão
Um país membro do Fundo Monetário Internacional, em geral, recorre àquela instituição, com o objetivo de levantar recursos necessários ao financiamento de déficits correntes em seu balanço de pagamentos ou para fortalecer o nível de suas reservas internacionais e, assim, contrapor-se a movimentos cam biais desfavoráveis à sua economia.
É bem verdade, como já frisado, que além do
respectivo contrato de empréstimo externo, fazem
parte de acordos com o Fundo os memorandos técnicos de entendimento, as cartas de intenções, os pro gramas e conjuntos de políticas de ajustamento ma croeconômico, etc, aos quais o tomador dos recursos
se submete. Esses documentos são peças integrantes da celebração do acordo.
Todavia, em nosso entendimento, não há diferença quanto ao mérito e a forma entre a exigência da
autorização prévia e expressa pelo Senado Federal
para que a União realize um empréstimo junto ao
Fundo Monetário Internacional e qualquer outro cre dor externo, seja ele público ou privado, multilateral
ou unilateral. A regra é a mesma para toda e qualquer
operação de crédito dos três níveis de nossa federação com o estrangeiro.
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Enfatize-se: o controle constitucional a ser exercido pelo Senado Federal prende-se a variáveis eco nômico-financeiras relacionadas com o controle do
processo de endividamento público, seja esse da
União, dos estados e municípios, ou mesmo indireta mente, pela exigência do cumprimento de outros dis positivos constitucionais, tais como, o exercício de
competência tributária, os gastos mínimos em Educa ção, a adimplência com a seguridade social, etc.
Enfim, um controle das finanças públicas sob uma visão global.
Por fim, a despeito do entendimento da opera ção financeira inserida no recente acordo do Brasil
com o FMI como operação de crédito, ou seja, em préstimo ou financiamento, e, em decorrência, sujeita
às condições e exigências definidas na Resolução nº
96, de 1989, por força do expresso no inciso V do art.
52 da Constituição Federal, necessariamente deveria
ela ser previamente submetida à prévia apreciação e
autorização do Senado Federal. Nessas circunstânci as, obviamente, a referida resolução constituiria um
simples referencial para que o Senado Federal proce da a sua indispensável apreciação, exercendo plena mente a competência lhe atribuída privativamente
pela Constituição Federal.
Consultoria Legislativa, 4 de setembro de 2002.
– José Luiz Lobo Paiva, – Consultor Legislativo
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Srªs e
Srs. Senadores, foi protocolado, na Secretaria-Geral
da Mesa, no dia 30 de agosto, petição subscrita pelos
Srs. Senadores Tião Viana e Heloísa Helena, que re querem “seja tornada nula, de pleno direito, a sessão
realizada no dia 28 último, bem como os atos nela ha vidos”. Requerem ainda “que sejam anuladas as deci sões tomadas pela quebra do compromisso votado
em Plenário”.
Antes de decidir o requerido pelos nobres Sena dores, a Presidência fará um breve relatório:
1. A Mesa e os Líderes reuniram-se na Residên cia Oficial da Presidência do Senado para tratar do
funcionamento desta Casa nos 60 dias que antece dem as eleições gerais, conforme prevê o seu Regi mento Interno.
Naquela reunião, ficou acertado que a Presi dência submeteria ao Plenário a decisão de “só reali zar sessões quando por convocação das Lideranças
ou da Mesa, se houver necessidade, até a realização
do pleito de 6 de outubro próximo”.
Essa decisão foi aprovada pelo Plenário da sessão do dia 7 de agosto do corrente ano, tendo votado
contra a não realização de sessões as Senadoras He-
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loísa Helena, Emilia Fernandes e Marina Silva e os
Senadores Geraldo Cândido e Tião Viana.
2. Naquela oportunidade, ficou acertado que
todo o Senado da República estaria “atento para, em
qualquer eventualidade, aqui nos reunirmos e responder ao chamado do povo brasileiro”.
3. A Presidência da Casa foi procurada por Lideranças, solicitando a realização de uma sessão não
deliberativa no dia 28 de agosto e respondeu que, de
sua parte, nada tinha a opor, cabendo às Lideranças
Partidárias decidirem sobre a realização da mesma.
Foi o que ocorreu.
Assim:
1. A decisão do Plenário, assentada na sessão
do dia 7 de agosto e salientada na petição dos Senadores Tião Viana e Heloísa Helena, foi no sentido de
só realizar sessões por convocação das Lideranças
ou da Mesa.
2. Segundo estou informado, a Liderança do Governo procurou todas as Lideranças.
3. Por sua vez, a Secretaria-Geral da Mesa, por
determinação da Presidência, contactou previamente
todos os Gabinetes das Lideranças Partidárias da
Casa.
4. Não obstante a adoção dessas providências,
a sessão realizada no dia 28 de agosto foi não deliberativa e seu objetivo está conforme o art. 154, § 4º,
do Regimento Interno, que dispõe:
Art. 154. (...)
§4º. As sessões não deliberativas des tinam-se a discursos, comunicações, leitura
de proposições e outros assuntos de interesse público e parlamentar, e realizar-se-ão
sem Ordem do Dia.
E mais, o art. 155 determina que, para a realização de uma sessão, é necessário que estejam
“presentes no recinto pelo menos um vigésimo da
composição do Senado”, e, aqui, compareceram os
Senadores Waldeck Ornelas, Bello Parga, Ney Suassuna, Adir Gentil, Renan Calheiros, Teotonio Vilela Filho, Eduardo Siqueira Campos, Amir Lando, Ro mero Jucá e Mozarildo Cavalcanti.
3. Na sessão em comento, foram lidos: Projeto
de Lei do Senado nº 211, de 2002, de autoria do Se nador Mozarildo Cavalcanti; Projeto de Lei do Senado
nº 212, de 2002, de autoria do Senador Teotonio Vilela Filho, e Projeto de Lei do Senado nº 213, de 2002,
de autoria do Senador Waldeck Ornelas, assim como
os Projetos de Resolução nºs 63 e 64, de 2002, am -
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bos de autoria do Senador Teo tonio Vilela Filho, além
de outros expedientes.
Como se vê, foram lidos vários projetos, e não
como foi afirmado pelos signatários, de que “uma
sessão foi realizada com o fito exclusivo de efetuar a
leitura de determinado projeto relacionado a uma
das unidades da Federação”.
É de se ressaltar também que, como se tratava
de uma sessão não deliberativa, não houve decisão
alguma, nem mesmo o requerimento de homena gem de pesar foi votado.
Diante do exposto, esta Presidência deixa de
acolher o solicitado pelos nobres Senadores.
É a seguinte a petição protocolada:
Petição nº 5 de 2002
Senhor Presidente,
Na Sessão do Senado Federal de 7 de agosto
último, a Presidência da Casa propôs, e o Plenário
aprovou, as normas que iriam reger os trabalhos do
Senado durante o período eleitoral, conforme, tam bém, estabelece o Regimento Interno. Entre as deci sões tomadas naquela Sessão, ressalto a que, expli citamente, estabeleceu as condições segundo as
quais seriam realizadas sessões do Senado:
....................................................................................
Nesse sentido a Mesa e os Líderes par tidários tomaram a deliberação de só realizar
sessões quando por convocação das Lideranças ou da Mesa, se houver necessidade, até
a realização do pleito de 6 de outubro próximo somente sendo exigido o registro de pre sença dos Senadores neste caso.
....................................................................................
Ocorre que, para nossa surpresa, posto que a
Liderança do Bloco de Oposição não foi consultada,
uma sessão foi realizada com o fito exclusivo de efe tuar a leitura de determinado projeto relacionado a
uma das unidades da federação. A nossa estranheza
é com a forma ardilosa com que foi decidida a realiza ção da referida sessão.
Não houve consulta a todos os Líderes e nem
foi convocada pela Mesa, em que pese à presença
de um de seus membros, o Senhor 4º Secretário.
Destarte, e tendo em mente que uma tradição da
Casa, qual seja, o compromisso firmado pelo Presi dente e pelas Lideranças, foi grosseiramente des respeitada, requeremos, com base na Decisão do
Plenário de 7 de agosto de 2002, bem como no salu -
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tar e costumeiro hábito de se respeitar, nesta Casa, o
que foi acordado, seja tomada nula de pleno direito a
Sessão realizada no dia 28 último, bem como os atos
nela havidos.
Senhores Presidentes, com este Recurso, confiam que sejam anuladas as decisões tomadas pela
quebra do compromisso votado em Plenário, em
respeito à ética que sempre presidiu os trabalhos do
Senado Federal.
Brasília, 29 de agosto de 2002. – Senador Tião
Viana, Líder em exercício do PT e do Bloco de Opo sição – Senadora Heloísa Helena.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Tem a
palavra V. Exª, pela ordem.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pela ordem. Sem revisão do ora dor.) – Sr. Presidente, nessa manifestação da Presidência, está
expresso que todos os Gabinetes das Lideranças
foram consultados previamente a respe i to da ses são ocorrida na se mana pas sada. Como Líder do
PT e do Bloco de Oposição, que ro di zer que não
fui informado, não fui consultado previamente a
respeito.
Sr. Presidente, eu havia inclusive encaminhado
um requerimento à Mesa, informando que estaria ausente do País, pois viajei no dia 27, à noite. Nos dias
28 e 29, eu estava em Johanesburgo, participando da
reunião realizada pela Basic Income Grant Coalition
(Coalizão pela Instituição de uma Renda Básica), na
África do Sul, onde fiz, a pedido, uma exposição sobre
esse assunto.
Durante minha viagem, estava no exercício da
Liderança o Senador Tião Viana, que também não foi
comunicado a respeito da sessão. Na manhã do dia
em que houve a sessão não deliberativa, meu Gabinete foi informado a respeito, mas não havia mais
tempo para que os Senadores que moram, por exemplo, no Acre, em Alagoas ou em Sergipe, tomassem
um avião para virem a Brasília. O agravante foi que
essa oportunidade da sessão não deliberativa, que
não implicaria decisões importantes, possibilitou a realização de uma reunião da Comissão de Assuntos
Econômicos, às 17 horas, havendo a comunicação
aos Gabinetes dos Senadores membros daquela Comissão sobre a reunião às 17 horas. Ora, conforme os
documentos existentes de comunicação oficial da Secretaria da Comissão de Assuntos Econômicos, é
possível que tenha havido a comunicação apenas
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para os Senadores da Base do Governo que compa receram e que estavam de acordo com aquela resolu ção votada na Comissão de Assuntos Econômicos. E
houve um esforço, pelo que se sabe, para que hou vesse aquele comparecimento, mas nenhum Sena dor da Oposição, surpreendidos que fomos pela reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, foi avi sado previamente. Portanto, não pudemos participar.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu exercia a
Liderança do Partido dos Trabalhadores no Senado
Federal durante a ausência do Senador Eduardo Suplicy, que estava na África do Sul, e posso expressar
meu testemunho de que também não fui consultado
ou convidado a participar dessa reunião, desse dia de
atividade do Congresso Nacional.

E foi exatamente por esse motivo que o Sena dor Tião Viana, no exercício da Liderança, ao saber
do fato, e a Senadora Heloísa Helena, representante
do Estado do Alagoas, entraram com um recurso.
Ao saber do episódio, quando aqui cheguei, no dia
30, sexta-feira, encaminhei recurso à Mesa, bem
como à Presidência da Comissão de Assuntos Eco nômicos, para que o assunto seja reexaminado.

Estive acompanhando todos os momentos
dessa decisão tomada na Comissão de Assuntos
Econômicos. Não consegui falar a tempo com o Se nador Francelino Pereira, que estava presidindo a
Comissão. S. Exª também externou sua surpresa e
preocupação com o que estava ocorrendo, porque,
embora não fosse o Presidente nem o Vice-Presidente daquela Comissão, aquela matéria foi colocada em pauta.

Sr. Presidente, diante desses fatos, parece-me
de bom senso que possamos chegar a um entendi mento. Proponho, portanto, que este assunto seja
analisado amanhã na reunião da Comissão de
Assuntos Econômicos, reunião esta, agora sim, de
que fui informado previamente. O Líder do Governo,
o Senador Romero Jucá, conversou comigo na sex ta-feira sobre o fato de o Ministro Pedro Malan preferir que sua argüição seja realizada após o dia 6 de
setembro, e não nos dias 3, 4 ou 5. Fui cientificado
de que haveria reunião do Senado Federal nestes
dias e não coloquei objeção a que se realizassem
reuniões nesta semana, Sr. Presidente.
Considero, por tanto, que, para o bom enten dimento entre as partes, para que haja um solução
justa, pos sa o projeto de resolução sobre Alagoas
ser examinado normalmente na reunião a ser re alizada amanhã. Nesse caso, haverá a votação da
matéria sem necessidade de contestarmos. Pare ce-me que esse é o caminho do bom senso e do
clima de respeito que sempre temos man tido aqui
entre a Presidência, o Bloco de sustentação ao
Governo e a Oposição.
É o procedimento que sugiro seja realizado, Sr.
Presidente, no melhor entendimento, à luz da infor mação que aqui dou a V. Exª. Garanto que nem eu
nem o Senador Tião Viana fomos informados previa mente de que haveria aquela sessão que possibilita ria uma reunião deliberativa da Comissão de Assun tos Econômicos na semana passada.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Sr. Pre sidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Conce do a palavra ao Senador Tião Viana.

Como Líder do Partido dos Trabalhadores em
exercício, não tendo sido consultado nem convidado
para a sessão, fiquei extremamente preocupado
com o fato e trouxe a V. Exª um ofício assinado por
mim e pela Senadora Heloísa Helena, solicitando re visão, porque todos nós, Senadores, testemunhamos o momento em que o Senador Ramez Tebet
deixou claro, após observância regimental que tratava das decisões até 60 dias antes do pleito eleitoral,
que toda e qualquer decisão que viesse a ser tomada nesta Casa Legislativa se daria mediante acordo
dos Líderes dos diversos partidos. Infelizmente, isso
não foi cumprido.
Entendo que V. Exª, por viver e praticar a democracia no exercício da sua função legislativa, no
mínimo, deixará a matéria ser submetida à decisão
do Plenário.
Muito obrigado.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Concedo a palavra à Senadora Heloísa Helena.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, muitos Senadores são
disciplinados, qualificados no seu trabalho, independentemente das convicções ideológicas ou da iden tidade programático-partidária. Em muitos momentos, os Senadores brigam uns com os outros, mas
são disciplinados, atentos e cumpridores de suas
obrigações. Posso criticar a atitude de algum, mas
muitos são cumpridores de suas obrigações.
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V. Exª, que é um homem muito disciplinado,
Vice-Presidente da Casa, não estava aqui no dia da
sessão, da mesma forma que eu também não estava,
nem os Senadores Eduardo Suplicy e Tião Viana, a
Senadora Marina Silva e muitos outros. Por que isso
ocorreu? Primeiro, porque não tenho avião a jato. E,
mesmo que tivesse, seria impossível, porque o comu nicado aos membros titulares da Comissão de Assuntos Econômicos chegou às 17 horas, e a reunião já
estava acontecendo.
Não vou dizer que o Presidente da Comissão,
Senador Lúcio Alcântara, é um irresponsável, porque
não o é. Não é um desatento, mas não estava lá tam bém, assim como o Vice-Presidente. O pior é que a
sessão foi convocada única e exclusivamente para
dar legitimidade ao banditismo político das letras do
Estado de Alagoas, apenas para isso.
Não faz sentido marcar uma sessão para ficar mos aqui conversando. Por que aprovaram a resolu ção, dizendo que não podíamos vir aqui nem para
conversar? A sessão só aconteceu para que se pu desse ler a resolução. Uma vez lida, foi enviada à Co missão de Assuntos Econômicos, mas não havia nin guém. Aliás, os Líderes começaram a trocar os mem bros da Comissão, para que houvesse quorum. O
Presidente e o Vice-Presidente não estavam presen tes, a Liderança da Oposição não havia sido consulta da, ninguém sabia nada. É justamente o banditismo
de lá que faz com que estejamos aqui hoje. Não estamos aqui para analisar medida provisória; fomos con vocados, porque ela é a “azeitona da empadinha” das
letras dos banqueiros e das empreiteiras, que fizeram
uma operação fraudulenta. Se a medida provisória
tem validade até o dia 4 de outubro, por que fomos
convocados para três dias de sessão? É simplório:
para ler o requerimento hoje e dar dois dias de inters tício, a fim de se tentar votá-la.
Mais uma vez, faço um apelo a V. Exª no sentido
de que não validemos isso. Pode haver um Estado
mais forte que outro, mas ninguém é melhor que nin guém nesta Casa. Um grupinho de Senadores não
pode reunir-se e simplesmente decidir a realização
de uma sessão, para que seja lida uma resolução e
convocada uma Comissão. Que conversa é essa? O
Senado da República não pode ser uma panelinha de
amigos do rei, que funcione para as próprias conve niências.
Faço um apelo a V. Exª, uma vez que foi explici tado que as Lideranças tinham sido consultadas, mas
essa informação não é verdadeira. O Senador Eduar do Suplicy não foi consultado, nem o Senador Tião Viana, que estava no exercício da Liderança da Oposi -
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ção. Portanto, aquela sessão não pode ter validade.
Se a resolução não tivesse sido lida, a Comissão de
Assuntos Econômicos não poderia reunir-se. Nesse
sentido, peço a V. Exª que reveja a decisão tomada ou
atenda a proposta do Senador Tião Viana de que o
Plenário seja devidamente consultado.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Srªs e
Srs. Senadores, houve uma reunião do Presidente da
Casa com as Lideranças, em sua própria residência,
para tratar dessas convocações no período que cos tumamos chamar de recesso branco, aquele que an tecede a realização das eleições.
A deliberação ali ajustada foi no sentido de que,
de fato, as Lideranças deveriam ser ouvidas para que
as sessões fossem convocadas, ou, então, por iniciativa autônoma da Mesa.
A Mesa não tomou essa deliberação autonomamente, mas recebeu a informação do Líder do Governo – que merece fé, assim como o Líder da Oposição
– de que as Lideranças haviam sido consultadas.
Com base nisso, convocou a sessão. Sucede que o
Senador Suplicy afirma, agora, não ter sido consultado, e o Senador Tião Viana, seu substituto, por igual,
também não o foi.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sobre o assunto da semana passada, não; desta semana, sim. Quero deixar isso bem claro.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – De tal
modo, a Mesa louvou-se na informação do Líder do
Governo, que deliberou recomendar à Assessoria da
Mesa que fizesse contato com todas as Lideranças,
marcando o dia e a hora para a realização das ses sões. E isso foi feito, se não diretamente com os Líderes – seguramente, não –, com os seus assessores.
Todavia, diante das colocações que ouvimos e
do recurso do Senador Tião Viana, subscrito pela Senadora Heloísa Helena – e agora pelo Líder Eduardo
Suplicy, eu não diria a destempo, mas posteriomente
–, a Presidência decide submeter à deliberação da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania antes
de ouvir o Plenário, para examinar a legalidade, ou
não, da realização da sessão. Com isso, está no con vencimento de que atende V. Exªs. Tudo isso sem efeito suspensivo do que até aqui se realizou.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Concedo a palavra a V. Exª.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, se a
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decisão de V. Exª foi encaminhar a questão à Comis são de Constituição, Justiça e Cidadania, é evidente
que, se não há efeito suspensivo da reunião que
aconteceu, há um problema a ser resolvido.
Faço, então, um apelo a V. Exª: se há um reque rimento relacionado à matéria para ser votado hoje,
que seja suspenso, porque perde a razão de existir.
Se vai ser votado um requerimento de urgência sobre
uma matéria que está em exame, tanto amanhã na
Comissão de Assuntos Econômicos como aqui, já
que V. Exª acabou de encaminhar à Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, para dar coerência
à posição de V. Exª, solicito que o requerimento de urgência que trata da matéria não seja colocado hoje.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Pela ordem,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Tem V.
Exª a palavra pela ordem.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, acabo de receber informação de V. Exª de que a Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania terá de analisar a
questão amanhã, e o Senador Bernardo Cabral in cumbiu-me de presidir amanhã a CCJ, já que não po derá estar em Brasília.
Então eu gostaria de saber, exatamente pela
tese que levanta agora a Senadora Heloísa Helena:
se a reunião está convocada para amanhã, esta ses são deixaria de contar para efeito de cumprimento do
Regimento – esta em que nós estamos –, porque a
reunião da CCJ ocorrerá apenas amanhã, às 10 ho ras. Parece-me que esse é o entendimento correto
em relação ao Regimento.
Aguardo então, Sr. Presidente, receber da Mesa
a orientação de como proceder na reunião da Comis são de Constituição, Justiça e Cidadania, amanhã,
que deverei presidir.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A deci são da Presidência de mandar à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania não tem efeito suspensivo
do que se realizou no plenário. Nada tem a ver com a
Comissão de Assuntos Econômicos por enquanto.
Estamos cuidando da sessão anterior do plenário. É
sobre ela que a CCJ se manifestará, para que, em seguida, na reunião do Plenário, provavelmente ama nhã, tomada a decisão da CCJ, aí sim, o Plenário do
Senado decida em caráter final.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Sr. Presidente, nesse caso faço um apelo a V. Exª que me parece
é de bom senso. É para que V. Exª determine a retira da do assunto da pau ta da sessão de hoje, para
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aguardar a decisão da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, e só depois inclua essa matéria
na pauta, na sessão de amanhã, quarta-feira.
É o apelo que faço, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Nobre
Senador Osmar Dias, recorda-se V. Exª que a Mesa,
desde o primeiro instante, declarou sem efeito suspensivo as medidas em curso. A sessão do Senado e
tudo o mais hoje prosseguirá. Amanhã, com a decisão
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, o
Plenário definirá em sentido contrário, ou seja, tornará nula a urgência que eventualmente possa ser votada aqui hoje ou não. Portanto, está absolutamente
correta a decisão da Mesa. Tudo dependerá da decisão, amanhã, da CCJ, que V. Exª presidirá.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Estou de
acordo, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Obrigado a V. Exª.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, permite V. Exª uma indagação?
V. Exª poderia informar qual é o primeiro subscritor do requerimento de urgência?
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Nobre Senador, o requerimento é da Comissão de Assuntos Econômicos e o primeiro subscritor é o seu Presidente.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
O Senador Francelino Pereira?
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Exato, o
Senador Francelino Pereira. O requerimento está assinado também pela maioria da Comissão, pelos Srs.
Senadores Francelino Pereira, Romero Jucá, Alberto
Silva, Bello Parga, Adir Gentil, Renan Calheiros, Teotonio Vilela Filho, João Alberto, Valmir Amaral, Ger son Camata, Nabor Júnior, Waldeck Ornelas, Eduardo Siqueira Campos e José Jorge. Por quatorze Srs.
Senadores.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
V. Exª colocará o requerimento por ocasião da Ordem
do Dia, quando estiver presente pelo menos o primeiro subscritor, Senador Francelino, senão o segundo,
Senador Romero Jucá.
Formularei a seguinte proposição: que caso o
Senador Francelino Pereira ou o segundo subscritor
estejam de acordo que a matéria, dado o esclarecimento aqui havido, seja adiada para amanhã, que então assim proceda a Mesa. É a sugestão que formulo,
mas é claro que é necessária a presença deles aqui,
Sr. Presidente.

46

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Setembro

de

2002

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Fique
certo V. Exª de que a Mesa agirá segundo os ditames
do Regimento.
O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS – PE) –
Sr. Presidente, gostaria que constasse da Ata a mi nha presença.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – V. Exª
será atendido.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Pre sidente, também gostaria que constasse da Ata a
minha presença.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Senador Pedro Simon, V. Exª também será atendido.
O SR. RICARDO SANTOS (Bloco/PSDB – ES)
– Sr. Presidente, eu havia solicitado a minha inscri ção para uma breve comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – V. Exª
está inscrito e, no momento oportuno, lhe será asse gurada a palavra.
O SR. RICARDO SANTOS (Bloco/PSDB – ES)
– Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Conce do a palavra ao Senador Mozarildo Cavalcanti, por
vinte minutos.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora dor.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tive o
privilégio de participar, no sábado passado, dia 31
de agosto, na cidade de Manaus, do evento come morativo dos trinta anos de funcionamento da Rede
Amazônica de Televisão.
Esse evento transcende as já tradicionais e justas comemorações de trinta anos de um empreendi mento vitorioso nos incertos dias em que vivemos,
cerceados pelas imprecisões e acumulações tributá rias, pelas indefinições creditícias devido à exorbitân cia das taxas de juros e pela modéstia do nosso avanço tecnológico em áreas de ponta como ainda acon tece com o setor de comunicações.
A peculiaridade desse evento está no misto de
destemor e sonho que envolve os empreendimentos
plantados na vastidão da Região Amazônica. Como
disse o empresário Phelippe Daou no discurso de inauguração da primeira unidade da rede, a Rádio TV do
Amazonas, em 1º de setembro de 1972, “é mais que
uma simples empresa de televisão, é, antes e acima
de tudo, um ideal”.
A Rede Amazônica é integrada, hoje, pela Rádio
TV do Amazonas de Manaus, pela TV Rondônia de
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Porto Velho, pela TV Acre de Rio Branco, pela TV Roraima de Boa Vista, pela TV Amapá de Macapá, por
mais de uma centena de retransmissoras, e pelas Rádio Amazonas FM – 105 de Manaus, Rádio Acre e
Rádio Amapá FM.
A imensidão das distâncias amazônicas, as dificuldades para circulação das informações, a inexistência de rodovias para ligação da maioria das localidades, a sujeição, em alguns casos, ao regime dos
rios para circulação das riquezas induziam os amazônidas a um determinismo de afastamento do conhecimento e do processo de desenvolvimento em curso
nas demais regiões do País.
O sonho de Phelippe Daou era de uma televisão
recreativa, informativa, esportiva e cultural, procurando mostrar sempre mais a região, para que todos pudessem avaliar a verdadeira revolução de desenvolvimento sustentado ali realizado. A realidade veio por
etapas, pela agregação paulatina das diversas unidades da Rede.
No meu Estado de Roraima, em junho de 1974,
às sete horas da noite, a cidade de Boa Vista viveu
uma grande expectativa. Em centenas de lares, famílias e vizinhos se aglomeravam diante do televisor.
Em dado momento, surge a logomarca da TV Roraima. Era o milagre da imagem e do som ao alcance de
todos. A magia cromática da televisão colorida mos trava a festa de abertura da Copa do Mundo. Depois
da alegria da Copa do Mundo, a população de Boa
Vista ficou sem as imagens da televisão, que só foram
retomadas no início de 1975, após os necessários
ajustes dos equipamentos.
Mas nem tudo eram flores. Os primeiros anos da
TV Roraima se deram com a apresentação de noticiários e programas de entretenimento com um ou mais dias
de defasagem, uma vez que as transmissões via satélite só foram implantadas no final dos anos setenta.
Quantas e quantas vezes os malotes transportando as fitas com os programas, vindos de Manaus
em ônibus que transitavam pela BR-174, ainda não
pavimentada, chegavam a Boa Vista impregnados de
terra, impedindo os roraimenses de conhecer o seu
conteúdo, tendo de rever programas ou capítulos de
novelas já apresentados.
Assim como no caso de Roraima, muitas outras
histórias de pioneirismo e de determinação aconteceram na implantação das demais unidades da Rede e
de suas transmissoras. A Rede Amazônica tem exercido papel de verdadeira integração, levando o registro de eventos, notícias do Brasil e do mundo e programas de informações aos mais recônditos rincões da
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nossa região, além de operar a integração com as de mais regiões do País e de estreitar o relacionamento
com alguns países amazônicos que recebem o seu si nal.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nesta ce lebração do Jubileu de Pérolas da Rede Amazônica,
associo-me ao regozijo dos diretores e dos funcioná rios espalhados por todos os recantos da região, pelo
êxito desse majestoso empreendimento de comuni cação dirigido pelo empresário Phelippe Daou, e co loco-me dentre os espectadores e ouvintes que des frutam das imagens e da sua presença, que “mantém
a todos informados dos acontecimentos locais, nacio nais e internacionais via satélite, no mesmo instante
dos grandes centros do País e do mundo”.
Portanto, Sr. Presidente, era esse o registro que
gostaria de fazer por ocasião dos 30 anos da Rede
Amazônica de Televisão, que, como disse, represen tou e representa um marco de integração da Região
Amazônica com o Brasil e dos seus Estados entre si.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Conce do a palavra ao Senador Osmar Dias por 20 minutos.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pronuncia o se guinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi dente, Srªs e Srs. Senadores, durante o período de
campanha eleitoral, tem sido importante verificar a
expectativa da população do meu Estado e, sobretu do, sua esperança no momento de transição que es tamos vivendo.
Convocado por V. Exª, aqui estou, interrompen do a minha campanha eleitoral para cumprir o meu
dever e a minha responsabilidade e votar as matérias
que a Mesa do Senado Federal julga importante se jam votadas neste momento. Interrompo por dois ou
três dias a minha campanha eleitoral com a consciên cia de que, cumprindo o meu dever, estou valorizando
o meu mandato de Senador da República, como re presentante do meu Estado, o Paraná. Não reclamo,
portanto. Ao contrário, quero estar em todas as votações no Senado, como estive durante todo o meu
mandato, honrando a confiança que meu Estado de positou em meu nome quando me elegeu Senador.
Nesta campanha, Sr. Presidente, há grande expectativa a respeito do papel que deve desempenhar
o Congresso brasileiro neste momento de transição. É
claro que, qualquer que seja o presidente eleito, o
Brasil terá de fazer ajustes, reformas. Nenhum ajuste,
nenhuma reforma será feita sem a participação efetiva do Congresso, em especial o Senado Federal.
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Por isso, enquanto todas as pesquisas de opi nião demonstram efetiva preocupação com a eleição
do Presidente da República e dos Governadores, é
preciso que a sociedade brasileira se conscientize de
que todas as decisões são e serão tomadas pelo
Congresso Nacional e, repito, em especial, pelo Se nado Federal. Muitas vezes não se dedica a mesma
atenção às campanhas para o Legislativo que se de dica às campanhas para cargos do Executivo.
Sr. Presidente, é muito importante alertar a po pulação de que estamos, como disse, num momento
de transição e de que o Senado terá de participar de
qualquer reforma que pretenda fazer o próximo Presidente da República.
Eu destacaria, no curto período de campanha
que estamos vivendo, algumas das reivindicações
maiores de todos os setores sociedade brasileira. Primeiro, o Congresso está devendo e teremos que fazer
– acredito já no primeiro ano do nosso mandato – a
reforma tributária.
Em que pese a medida provisória editada pelo
Governo atual sobre a reforma tributária, chamada de
minirreforma tributária, estar sendo debatida pela sociedade como um avanço para alguns setores, mas
um prejuízo para outros setores, acredito que o atual
Governo e o atual Congresso ficaram devendo a re forma tributária à sociedade.
Espero estar aqui para votá-la. Tenho confiança
de que votarei a reforma tributária que poderá dar ao
setor produtivo nacional condições de competir, de
cumprir o seu papel no maior desafio que teremos de
enfrentar: a geração de empregos. O que, aliás, todos
os candidatos a Presidente da República estão colocando como prioridade.
Nenhum candidato deixa de citar que, para ge rar os empregos necessários e permitir a inclusão de
1,8 milhões de jovens brasileiros no mercado de tra balho, há necessidade de promover o crescimento da
economia. E para promover o crescimento da economia temos que exportar mais. Vamos exportar mais,
Sr. Presidente, se houver a desoneração do setor produtivo, em especial da exportação.
É preciso reconhecer, sobretudo, que é impossível continuarmos com a carga de impostos que pagamos neste País. No início do atual Governo, a carga
tributária era de 23%, sendo hoje de 34%. Isso representa peso não apenas para o setor produtivo, mas,
principalmente, para os consumidores brasileiros. Tal vez os trabalhadores nem saibam, mas em cada pra to de comida que colocam em sua mesa estão embutidos 30%, em média, de impostos.
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Essa reforma é essencial para estimular a cria ção de empregos, a exportação e o desenvolvimento
econômico, mas, sobretudo, Sr. Presidente, para dis tribuir melhor a receita, que hoje está concentrada
nas mãos da União, para que os Municípios brasilei ros possam, com maior participação na receita nacio nal, cumprir importante papel, principalmente em re lação à eficiência no atendimento às necessidades
básicas, como saúde, educação e segurança pública.
O Sr. Roberto Freire (Bloco/PPS – PE) – Se nador Osmar Dias, V. Exª me concede um aparte?
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Com pra zer, concedo um aparte ao Senador Roberto Freire.
O Sr. Roberto Freire (Bloco/PPS – PE) – Se nador Osmar Dias, é interessante. Antes de chegar
a este plenário, eu estava analisando um problema
ocorrido no meu Estado, Pernambuco, e que tem
tudo a ver com o que V. Exª está dizendo. Primeiro,
a questão do emprego. Uma empresa que beneficia va o algodão no agreste pernambucano, na cidade
de Bom Conselho, empregava diretamente mais de
400 trabalhadores, mas hoje se encontra fechada,
porque o Governo não lhe deu o suporte necessário.
Ela era ligada a uma cooperativa que teve proble mas que poderiam ser resolvidos, inclusive porque
houve assunção da dívida por um grupo; esse grupo
recebeu todo o apoio do Banco do Brasil no início,
mas, depois, foram criados problemas. Aí vem o
ponto de que fala V. Exª: a questão do emprego,
mote de campanha do candidato desse Governo,
que prometeu o mesmo em 1998 e, passados oito
anos, não gerou coisa alguma. Ao contrário, está
trazendo, talvez, um dos piores indicadores de de semprego no País. No caso da empresa de Bom
Conselho, o Banco do Brasil cobrou um imposto so bre operações financeiras totalmente descabido, o
que inviabilizou sua reabertura. A lei que regulamen ta o assunto é tremendamente forte e violenta, che gando a impedir o bom desenvolvimento da ativida de econômica e produtiva no País. Daí a necessida de de uma reforma tributária. A cobrança indevida
desse imposto inviabilizou a reabertura dessa em presa, que gerava 400 empregos no interior de Per nambuco, o que poderia significar, para o Município
de Bom Conselho, se não a redenção, pelo menos a
possibilidade de sair da condição de bolsão de mi séria, o que infelizmente ocorre em todo o Nordeste.
A minha interferência era apenas para acrescentar
isso, associando-me à sua preocupação. Espero
que essa campanha saia da futrica e das agressões,

SETEMBRO 2002

Quarta-feira 4

16663

buscando discutir propostas acerca da reforma tributária e fiscal de que este País tanto necessita.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Muito obrigado, Senador Roberto Freire.
A propósito, um dos amigos de V. Exª – tenho
certeza de que V. Exª foi amigo do Senador e Governador Mário Covas – disse aqui um dia, na Comissão
de Assuntos Econômicos: “Nós não somos contra o
empresário estrangeiro, principalmente se ele trouxer
o dinheiro para investir no Brasil. Opomo-nos a que o
empresário estrangeiro venha e tome dinheiro do
BNDES para comprar as nossas empresas estatais”.
Isso ocorreu como regra nos últimos anos.
Os alemães, que recentemente estiveram aqui,
disseram para o atual Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso: “Nós temos dinheiro para
investir no Brasil. Nós podemos ajudar a desenvolver
o País, colocando indústrias com capital alemão no
Brasil. Mas com essa política tributária, com esse sistema tributário que impede a competição no mercado
internacional de empresas instaladas no Brasil, não
podemos investir”.
Como explicar o fato de o BNDES concentrar dinheiro no financiamento de empresas estrangeiras
que compram nossas estatais e que remetem o lucro
obtido para o exterior, lá gerando os empregos que
estão faltando aqui? Esse modelo precisa ser resolvido. O modelo tributário e o modelo de investimento
estão equivocados, porque têm concentrado recursos
em grandes empreendimentos estrangeiros que têm
capacidade muito pequena de gerar empregos – não
podemos pensar que só com a reforma tributária re solveremos o problema do desemprego: é preciso
também rever o modelo de investimento.
A outra reforma que teremos que enfrentar, Sr.
Presidente, é a reforma previdenciária. O atual Governo
parou no meio do caminho. Para alcançar esse objetivo,
já contribuiu este Senado ao votar emenda de minha
autoria que acabou com a aposentadoria proporcional
dos Parlamentares. Tive a honra de ser o autor dessa
emenda que acabou com um privilégio, que era a apo sentadoria proporcional de Deputados e Senadores.
Só que ficamos por aí, Sr. Presidente, os outros
privilégios permaneceram. Precisamos cortar os outros privilégios causadores do enorme déficit previdenciário brasileiro. Não podemos continuar usando o
argumento de que o salário mínimo neste País não
tem aumento em função do déficit da Previdência,
porque o que ocasiona o déficit da Previdência não é
o salário mínimo miserável que se paga aos trabalhadores brasileiros, mas é, isto sim, o amontoado de pri-
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vilégios, que ainda representa verdadeira injustiça. É recorrente o argumento de que não podemos aumentar o
salário mínimo senão vamos quebrar a Previdência.
A reforma previdenciária é tão necessária quan to a reforma tributária. Se não a fizermos, não adian tará fazer a reforma tributária. O rombo aberto na Pre vidência pelos privilégios vai ser tapado sempre pelo
aumento de impostos. Se nós fizermos uma reforma
tributária hoje sem implementar alterações na Previ dência, amanhã seremos obrigados a ver o Governo
aumentar a carga tributária para cobrir novo rombo
previdenciário.
Fazer a reforma da Previdência e a reforma tri butária é compromisso que deve ser assumido por
qualquer um dos candidatos à Presidência da Repú blica que seja eleito e pelo Congresso brasileiro. Não
podemos mais adiar essas duas reformas.
Há também a reforma do Judiciário, que já tem
meio caminho percorrido. A Justiça tem que estar per to do cidadão; têm que ter acesso à Justiça todos os
cidadãos brasileiros. Esse é o objetivo maior. A Justiça tem que ser mais rápida e dinâmica para que, de
fato, se possa combater a violência e diminuir o alto
índice de criminalidade que hoje assusta a sociedade
brasileira.
Temos também compromissos. Por exemplo,
como relator de uma emenda apresentada pelo Se nador Ricardo Santos, que aqui está. Já conseguimos
aprovar essa emenda na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania e quero dedicar-me a sua aprova ção no plenário do Senado e depois no plenário da
Câmara, porque acho que é uma das maiores trans formações que poderemos fazer em nossa socieda de, é o maior programa de inclusão social que pode remos promover: oferecer educação infantil a todas
as crianças com até seis anos de idade.
Não podemos admitir que a educação infantil
seja um privilégio de apenas 23% das crianças deste
País – esse é o universo de crianças com até seis
anos de idade que está tendo oportunidade de fre qüentar uma escola de educação infantil. Segundo
estudo do Unicef, uma criança, quando tem oportuni dade de freqüentar uma escola de educação infantil,
vai ter, quando se tornar adulta, uma renda 15% su perior à daquela criança que não teve a mesma oportunidade. É que é nessa idade, Sr. Presidente – V. Exª,
que é médico, sabe disso –, que a criança está for mando o seu físico, a sua inteligência, definindo o que
vai ser no futuro. Se ela recebe uma alimentação de cente nessa fase de sua vida, terá probalidade maior
de ser alguém de sucesso no futuro, com alta produti -
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vidade na profissão que escolher, vai aprender mais
no ensino fundamental.
A emenda a que me refiro trata de ampliar os recursos do salário-educação do Fundef, para estendê-lo à educação infantil e à educação especial, que
são as APAEs, que hoje estão praticamente abandonadas, com carência de recursos para cumprir o seu
importante papel social em uma sociedade tão necessitada de políticas públicas que possam atender
às suas demandas.
Este é um compromisso que estou assumindo
aqui no Senado Federal: pegar essa emenda como se
fosse um empreitada, colocá-la em votação, aprová-la no plenário do Senado e entregá-la à Câmara
dos Deputados.
Providência semelhante merece o primeiro emprego. Conseguimos aprovar aqui um projeto de minha
autoria que virou moda lá no Paraná – todos os candidatos a governador estão prometendo implementar,
caso eleitos, o programa do primeiro emprego.
Esse projeto, que apresentei em 1996, aqui foi
aprovado com o relatório do Senador Suplicy e está
aguardando votação na Câmara. Infelizmente, como
muitos outros projetos aprovados no Senado, esse
projeto está engavetado na Câmara. Se assim não
fosse, os empresários brasileiros já poderiam ajudar
a resolver o problema do desemprego numa faixa de
idade bastante importante, que é a de 14 a 18 anos –
faixa na qual notamos um aumento da criminalidade.
Quando o jovem procura o seu primeiro emprego, encontra sempre a mesma dificuldade: dele é exigida uma experiência que ele não tem – nem poderia
ter, porque nunca trabalhou. Podemos dar aos empresários alguns estímulos para contornar o problema.
Por exemplo: o direito de descontar dos impostos que
têm o dever de pagar para o Estado ou para a União o
mesmo valor que desembolsaram para pagar os en cargos sociais daquele trabalhador, daquele jovem
trabalhador. Além disso, devemos estabelecer uma
obrigação: a de matricular o jovem empregado num
curso profissionalizante para que ele, trabalhando
seis horas durante o dia, possa se especializar, durante duas horas, em curso profissionalizante que ele
próprio escolher.
Os desafios são muitos e a definição da pauta
do Senado será muito importante, Sr. Presidente.
Para o Paraná, será importante aprovar uma
emenda que modifique a maneira injusta pela qual
são cobrados impostos referentes à distribuição de
energia elétrica. O Estado do Paraná, como maior
produtor de energia elétrica, perde R$600 milhões to-
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dos os anos porque a Constituição determina que
quem cobra o imposto é o Estado que distribui a energia. O Paraná produz, manda para São Paulo, São
Paulo distribui energia elétrica e cobra o imposto so bre a energia que o Paraná produz – junto com o
Estado do Rio de Janeiro e outros Estados da região
Sudeste. Sr. Presidente, R$600 milhões é o que o Pa raná perde todos os anos. Tenho esperança – mais
que esperança, tenho confiança – de que vamos con seguir aprovar essa emenda constitucional que pode rá trazer ao Paraná os R$600 milhões que temos perdido todos os anos.
Além disso, Sr. Presidente, espero que possa mos aprovar a lei do cooperativismo, que, se já estivesse vigorando, não nos obrigaria a agora exigir do
Governo a edição de uma medida provisória para
isentar cooperativas do pagamento do PIS e do Co fins com o objetivo de dar-lhes maior poder de com petir e ajudar nesse grande desafio de exportar mais,
de gerar empregos e minorar aquele que é o maior
drama da sociedade brasileira: o desemprego.
Sr. Presidente, o Senado terá um papel funda mental nesse período de transição e quero estar aqui
para ajudar a votar matérias importantes que tornem
o Brasil um país mais rico sim, mas, sobretudo, justo.
Durante o discurso do Sr. Osmar Dias
o Sr. Edison Lobão, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti, 4º Secretário.
Durante o discurso do Sr. Osmar Dias o
Sr. Mozarildo Cavalcanti, 4º Secretário, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Edison Lobão, 1º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Prorro go a Hora do Expediente por dez minutos.
Concedo a palavra ao Senador Ricardo Santos,
por cinco minutos, para uma comunicação urgente.
O SR. RICARDO SANTOS (Bloco/PSDB – ES.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, que ro, nesta oportunidade, apresentar a este Plenário
uma reivindicação importante dos cafeicultores do
Estado do Espírito Santo aos Ministros Pratini de Mo raes, da Agricultura, e Pedro Malan, da Fazenda, e ao
Presidente do Banco Central, no sentido de flexibili zar a Resolução do Banco Central nº 3007, editada
há um mês, que regula os chamados contratos de
opção de venda de café para a safra 2001/2002.
Esse mecanismo, inteligentemente organizado e ba ixado pelo Governo Federal, permite ao cafeicultor
vender o seu café para a Companhia Na cional de
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Abastecimento – Conab, desde que o preço desse
café fique abaixo de determinados limites, que foram
prefixados por essa mesma companhia em R$130
para o café arabica e R$76 para o café robusta em 31
de dezembro de 2001.
A referida resolução, entretanto, classificou o
café arábica em uma categoria em que não se enquadra a maioria dos produtores de café do Estado do
Espírito Santo e da Zona da Mata mineira. A caracterização do café arábica fixada na citada resolução do
Banco Central é o café arábica, tipo 6, bebida dura
para melhor; no entanto, a maioria do café produzido
no Estado do Espírito Santo e na Zona da Mata mineira é o café arábica, tipo 7 e tipo 7/8.
Assim, o pleito dos produtores capixabas é ab solutamente justo e legítimo, pois, caso prevaleça a
atual redação estabelecida na Resolução nº 3007 do
Banco Central, mais de 70% dos produtores de café
arábica do Espírito Santo ficarão alijados desse pro cesso, que servirá como uma espécie de garantia, impedindo que os preços do café, que já estão tão bai xos, baixem ainda mais. A reivindicação, portanto,
visa amenizar a atual crise do café, levando em conta
que o Governo deverá retirar, por intermédio da Co nab, com os chamados contratos de opção de venda,
cerca de seis milhões de sacas do mercado.
Nesse sentido, quero me somar aos cafeicultores do Estado do Espírito Santo e fazer um apelo aos
Ministros da área econômica para que flexibilizem
essa resolução do Banco Central, adequando e adaptando a classificação do café arábica de tal forma que
a maioria dos produtores capixabas possam ser en quadrados.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Concedo a palavra ao Senador Eduardo Siqueira Campos,
por cinco minutos, para uma comunicação inadiável.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (Bloco/PSDB – TO. Para uma comunicação inadiável.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, após ouvir o discurso do sempre eloqüente e brilhante Senador Osmar Dias, que representa o Estado do Paraná, quero confirmar tudo aquilo que foi dito por S. Exª não só em relação à questão
do atendimento a crianças de zero a seis anos, mas
também em relação à questão do primeiro emprego.
Já temos em nosso Estado, há oito anos, um
programa denominado Pioneiros Mirins, que conta
hoje com 42 mil meninos e meninas. Também temos
um segundo programa complementar, que se chama
“Força Jovem, Meu Primeiro Emprego”, que conta
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com 30 mil jovens. Ou seja, somados os dois, são 72
mil famílias que recebem, além da bolsa, também a
cesta básica, mas com uma diferença fundamental: o
dinheiro é repassado para a família e, mediante um
cartão, é por ela retirado. Ou seja, a própria família adquire a sua cesta básica, diferentemente da grande
central de compras, que compra a cesta básica e a ar mazena, muitas vezes por um tempo indeterminado,
o que faz com que os produtos se deteriorem. Além
disso, muitos produtos não são do agrado da popula ção. Da maneira como é feito em nosso Estado, o di nheiro vai para as mãos das famílias, possibilitando a
circulação de dinheiro no próprio Município.
E os 30 mil jovens do “Força Jovem, Meu Primei ro Emprego”, no Estado do Tocantins, são a compro vação, Senador Osmar Dias, de que V. Exª tem razão.
Esses jovens estão dando uma contrapartida ao
Estado em movimentos cívicos, como campanhas de
conscientização e serviços comunitários, e partici pam com satisfação desse projeto, conseguindo complementar o pagamento daqueles que já estão ingres sando na faculdade, nas escolas privadas. Esse é,
portanto, um programa completo.
Gostaria, Sr. Presidente, de agradecer à popula ção do meu Estado, principalmente da capital, Pal mas, e também de comunicar aos meus Pares que o
nosso jovem candidato ao Governo do Estado, Mar celo Miranda, está com 54%, enquanto o nosso ad versário está na casa dos 20%. Como são apenas os
dois, vamos ter uma eleição de primeiro turno. É tam bém com alegria que informo a esta Casa a certeza
da reeleição do Senador Leomar Quintanilha, que vai
liderando as pesquisas com 47%, e da eleição do fu turo Senador João Ribeiro, que está com 46%. Ou
seja, nossos dois candidatos estão empatados em
primeiro lugar, com mais de 20 pontos à frente do terceiro colocado.
É, portanto, fazendo como tem feito o Governa dor Siqueira Campos, pagando o funcionalismo em
dia, desenvolvendo os programas “Força Jovem” e
“Pioneiros Mirins”, realizando obras em todo o Estado
– são mais de quatro mil quilômetros de rodovias pa vimentadas – e adequando totalmente a folha de pa gamento e os compromissos do Estado à Lei de Res ponsabilidade Fiscal, que estamos obtendo essa
aprovação popular.
Esta era a comunicação que gostaria de fazer à
Casa, e também deixar registrado o agradecimento
ao povo do meu Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

51

Setembro de 2002

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Sobre a
mesa, projetos que serão lidos pelo Sr. 1º Secretário
em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 214, DE 2002
Altera a Lei n0 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de
Trânsito Brasileiro, e a Lei n0 9.602, de 21
de janeiro de 1988, que dispõe sobre legislação de trânsito, para destinar parcela da arrecadação de multas de trânsito à
Rede SARAH de Hospitais do Aparelho
Locomotor.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 320 da Lei n0 9.503, de 23 de setembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 320. A receita arrecadada com a
cobrança de multas de trânsito será aplicada, exclusivamente, em sinalização, engenharia de tráfego, policiamento, fiscalização
e educação para o trânsito, bem como no
apoio à pesquisa médico-científica de interesse para a prevenção e para o tratamento
das patologias do aparelho locomotor decorrentes de acidentes de trânsito.
§ 1º O percentual de dez por cento do
valor das multas de trânsito arrecadadas
será depositado, mensalmente, na conta de
fundo de âmbito nacional destinado à segurança e educação para o trânsito.
§ 2º A parcela correspondente à metade do total depositado na conta do fundo de
que trata o § 1º será repassada, com a mesma periodicidade, à Rede SARAH de Hospitais do Aparelho Locomotor, a titulo de fomento à pesquisa e as ações voltadas para
a prevenção e o tratamento das patologias
decorrentes de acidentes de trânsito. (NR)”
Art. 2º O inciso 1 do art. 60 da Lei nº 9.602, de 21 de
janeiro de 1988, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º ..................................................
1 – o percentual de 10% do valor das
multas de trânsi to a que se refere o § 1º do
art. 320 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, subtraida a parcela a ser repassada à Rede SARAH de Hospitais do
Aparelho Locomotor, nos termos do § 2º do
mesmo artigo;
..................................................... (NR)”

52

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Setembro

de

2002

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Art. 3º O repasse de receita oriunda de multas
de trânsito à Rede SARAH de Hospitais do Aparelho
Locomotor será feito sem prejuízo dos recursos financeiros provenientes do orçamento da União e
destinados àmanutenção da instituição, nem será
deles dedutível.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
É bem conhecida de todos a notável experiência
da Rede SARAH no tratamento e reabilitação das pa tologias do aparelho locomotor. A qualidade do aten dimento – prestado – gratamente aos pacientes nos
hospitais da rede atrai para esses centros de excelên cia, distribuídos em quatro unidades da federação,
boa parte das vítimas da violência no trânsito.
A Rede SARAH de Hospitais do Aparelho Loco motor é mantida exclusivamente com recursos orça mentários da União, e tem por objetivo “prestar ao cidadão assistência médica qualificada e gratuita, for mar e qualificar profissionais de saúde, desenvolver
pesquisa científica e gerar tecnologia”.
Segundo informações da Rede, “desde 1995 os
acidentes de trânsito constituem-se na principal causa de internações de pacientes com lesãQ medular
traumática e também de pacientes que sofreram traumatismos crânio encefálicos”. Com o agravante de
que quase a metade dos pacientes atendidos pelos
programas de reabilitação do lesado medular, bem
como do lesado cerebral, apresentam idade entre 10
e 29 anos, faixa etária em que os indivíduos atingem o
ápice de sua capacidade produtiva e atividade intelectual. A experiência e o conhecimento acumulados
pela Rede SARAM nesse campo motivaram a criação
de linhas de atuação especialmente voltadas para a
prevenção da gravidade das conseqüências dos aci dentes de trânsito.
Paralelamente, tem-se observado nas nossas
cidades a proliferação de aparelhos eletrônicos instalados nas vias públicas com o objetivo de fiscalizar o
comportamento dos motoristas, mais especificamen te no que diz respeito às velocidades desenvolvidas.
Sem dúvida, deve-se àeficiência desses equipamen tos o notável aumento do número de infrações de
trânsito registradas nos últimos anos em todo o Pais,
em razão do que as multas aplicadas com base nes ses registros despontaram como uma nova e próspe ra fonte de receitas, até então incipiente ou pouco explorada pelos órgãos executivos de trânsito.
Além do enorme potencial gerador de receitas
adicionais para o os cofres públicos, a fiscalização de
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trânsito por meios eletrônicos tornou-se também um
negócio altamente lucrativo para as empresas operadoras dos equipamentos. Lamentavelmente, a sensação predominante entre os cidadãos éa de que interesses financeiros – tanto dos órgàos de trânsito,
como das empresas contratadas – têm prevalecido
sobre objetivos mais nobres ligados àeducação, à
disciplina e à segurança no trânsito.
O montante da receita adicional apurada no
ano 2000 com a aplicação de multas de trânsito em
todo o Pais foi superior a 850 milhões de reais, boa
parte da qual foi utilizada para remunerar as empresas fornecedoras ou operadoras dos equipamentos.
Em 2001, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (DETRAN/DF) arrecadou 43 milhões de reais –
mais do que apurou o extinto DNER, no mesmo pe ríodo, com multas aplicadas em todas as rodovias federais. Note-se, ainda, que cerca de 40% daquele total o DETRAN/DF destinou às empresas contratadas, a título de pagamento pelos equipamentos postos em operação.
Nada mais justo, portanto, que parte dessa arrecadação reverta em prol dos serviços prestados pela
Rede SARAM de Hospitais do Aparelho Locomotor,
cuja estrutura, competência e capacidade técnica in cluem-na entre os centros mais qualificados do mun do, com destaque para o trabalho desenvolvido com
vistas à prevenção de acidentes de trânsito e à reabilitação de suas vítimas.
E o que se pretende com o repasse de recursos
instituído pelo projeto. Operacionalmente, o repasse
seria feito por intermédio do Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito (FUNSET), ao qual a
legislação destina cinco por cento de toda a receita
arrecadada com a cobrança de multas de trânsito.
Em 2000, a parcela depositada na conta do
FIJNSET chegou a 42 milhões de reais, o que dá uma
estimativa da receita anual a que faria jus a rede de
hospitais beneficiada pela proposta que apresentamos. Apenas para efeito do repasse a ser feito à Rede
SARAM, o FUNSET teria sua participação elevada de
cinco para dez por cento. Na prática, todavia, a participação do Fundo seria mantida nos mesmos cinco por
cento do total arrecadado.
Certos da oportunidade da medida e do seu
sentido social, submetemos à consideração dos ilus tres parlamentares o presente projeto de lei, esperando merecer o apoio necessário a sua aprovação.
Sala das Sessões, 3 de setembro de 2002. – Senador Valmir Amaral.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA
LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997
Redação final do Projeto de Lei nº
3.710-E, de 1993, com as exclusões provenientes dos vetos presidenciais e atualizadas pela Lei nº 9.602, de 21 de janeiro
de 1998, em vigor.
Institui o Código de Trânsito Brasileiro
O Presidente da República.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte lei:
....................................................................................
Art. 320. À receita arrecadada com a cobrança
das multas de trânsito será aplicada, exclusivamente,
em sinalização, engenharia de tráfego de campo poli ciamento, fiscalização e educação de trânsito.
Parágrafo único. O Fundo Nacional de Seguran ça e Educação de Trânsito – FUNSET, passa a custear as despesas do Departamento Nacional de Trânsi to – DENATRAN. relativas à operacionalização da se gurança e educação do Trânsito.
....................................................................................
LEI N. 9.602, DE 21 DE JANEIRO DE 1998
Dispõe sobre legislação de trânsito
e dá outras providências.
O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Os artigos 10, 14, 108, 111, 148, 155,
159, 269 e 282, da Lei n. 9.503(¹), de 23 de setembro
de 1997, passam a vigorar acrescidos dos seguintes
dispositivos:
“Art. 1º ...............................................................
..........................................................................
XXII – um representante do Ministério da Saú de.”
“Art. 14. ..............................................................
...........................................................................
XI – designar, em caso de recursos deferidos e
na hipótese de reavaliação dos exames, junta especi al de saúde para examinar os candidatos à habilita ção para conduzir veículos automotores.”
“Art. 108. ............................................................
(1) Leg. Fed. 1997, 2.804, 1996, pág. 134
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Parágrafo único. A autorização citada no caput
não poderá exceder a doze meses, prazo a partir do
qual a autoridade pública responsável deverá implantar o serviço regular de transporte coletivo de passageiros, em conformidade com a legislação pertinente
e com os dispositivos deste Código.”
“Art. 111. ............................................................
...........................................................................
III – aposição de inscrições, películas refletivas
ou não, painéis decorativos ou pinturas, quando comprometer a segurança do veículo na forma de regulamentação do CONTRAN.”
“Art. 148. ............................................................
. ..........................................................................
§ 5º O Conselho Nacional de Trânsito –
CONTRAN poderá dispensar os tripulantes de aeronaves que apresentarem o cartão de saúde expedido
pelas Forças Armadas ou pelo Departamento de Ae ronáutica Civil, respectivamente, da prestação do
exame de aptidão física e mental.”
“Art. 155. ............................................................
Parágrafo único. Ao aprendiz será expedida autorização para aprendizagem, de acordo com a regulamentação do CONTRAN, após aprovação nos exames de aptidão física, mental, de primeiros socorros e
sobre legislação de trânsito.”
“Art. 159. ............................................................
...........................................................................
§ 1º A validade da Carteira Nacional de Habilitação está condicionada ao prazo de vigência do exame
de aptidão física e mental.
Art. 6º Constituem recursos do FUNSET:
I – o percentual de cinco por cento do valor das
multas de trânsito arrecadadas, a que se refere o pa rágrafo único do artigo 320 da Lei n. 9.503, de 23 de
setembro de 1997;
II – as dotações específicas consignadas na Lei
de Orçamento ou em créditos adicionais;
III – as doações ou patrocínios de organismos
ou entidades nacionais, internacionais ou estrangeiras, de pessoas físicas ou jurídicas nacionais ou es trangeiras;
IV – o produto da arrecadação de juros de mora
e atualização monetária incidentes sobre o valor das
multas no percentual previsto no inciso I deste ar tigo;
V – o resultado das aplicações financeiras dos
recursos;
VI – a reversão de saldos não aplicados;
VII – outras receitas que lhe forem atribuídas por lei.
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Art. 7º Ficam revogados o inciso IX do artigo
124; o inciso II do artigo 187; e o § 3º do artigo 260 da
Lei n. 9.503, de 23 de setembro de 1997.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. – FERNANDO HENRIQUE CARDOSO,
Presidente da República, Iris Rezende.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 215, DE 2002
Altera o art. 67 da Lei nº 6.015, de 31
de dezembro de 1973 (Registros Públicos), modificada pela Lei nº 6.216, de 30
de junho de 1975, e acrescenta parágrafo
único ao art. 1.525 da Lei no 10.406, de 10
de janeiro de 2002 (Código Civil).
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 67 da Lei nº 6.015, de 31 de dezem bro de 1973 — Lei de Registros Públicos, passa a ter
a seguinte redação:
“Art. 67. .................................................
..............................................................
§ 7º A requerimento dos nubentes que,
de posse da documentação exigida, demonstrem ausência de impedimentos para o
casamento, a certidão de habilitação será
deferida imediatamente.
§ 8º A expedição da certidão de habili tação e a realização das núpcias não impedem a remessa dos autos, para exame, ao
Ministério Público, nem a posterior publicação, mediante editais, de proclamas.”
Art. 2º O art. 1.525 da Lei nº 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 — Código Civil, fica acrescido do
seguinte parágrafo único:
“Art. 1.525. ............................................
..............................................................
I – .........................................................
V – ........................................................
Parágrafo único. A certidão de habilita ção será deferida imediatamente aos nubentes que, de posse da documentação exigida, demonstrem ausência de impedimento
para o casamento.” ........................................
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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Justificação
A clareza da lei deve dispensar os excessivos
ônus que recaem sobre os nubentes, e um desses
ônus é a espera, por quinze dias, de que os proclamas
aguardem a manifestação de oposição às núpcias.
Qual a razão dessa exigência, se ao oficial do
registro incumbe examinar a documentação apresentada e reconhecê-la pertinente ou impugná-la?
Qual a razão dessa exigên cia, se o ma gistra do compe ten te para as causas dos registros pú bli cos pode, em ju ízo su má rio e subjetivo, dispensar
tais proclamas, como o faz com freqüência em ra zão de novas núp ci as já anunciadas, ou de outras
razões de me nor re levo? Aliás, essa é a nova ori en ta ção trazi da pelo parágrafo úni co do art. 1.527
do novo Códi go Civil:
havendo urgência, a autoridade competente poderá dispensar a publicação.
A verdade é que urgência é condição subjetiva,
e a excepcionalidade é que deveria suscitar exame
mais acurado, pelo Ministério Público, e não o contrário. Dessa maneira, deveriam suscitar apurada análise os pedidos de habilitação formulados por pessoas
menores de dezoito ou maiores de sessenta anos,
além das demais hipóteses tratadas nos arts. 1.521 e
1.523 da Lei nº 10.406, de 2002, que instituiu o novo
Código Civil. Todos os demais casos, mediante exa me cartorário imediato, deveriam ser deferidos e exarada a competente certidão de habilitação, se demonstradas as condições legalmente estabelecidas.
Além de o controle deve ser exercido com imedi atidade pelo oficial do registro que, do contrário, não
teria como justificar sua atuação nos casamentos,
deve-se considerar também que os impedimentos
matrimoniais são pouquíssimos e fáceis de serem verificados em apenas dois artigos do Código Civil.
Nasce daí a evidência de que o oficial do registro deve exarar a certidão de habilitação imediatamente ao ato de exibição dos documentos pelos nu bentes, e da verificação de ausência de impedimentos ligados à relação de parentesco e estado civil. Somente em caso contrário, isto é, havendo suspeita de
impedimento, submeter-se-á o processo ao exame do
Ministério Público e do Juiz competente.
A medida proposta é consentânea com o que
prevê a própria norma a que se destina, tanto que,
nos casos de urgência, o casamento pode ser celebrado sem os editais de proclamas (novo Código Civil, art. 1.527, parágrafo único). Considerando-se que
urgência é fator de interpretação subjetiva, as con-
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cessões judiciais de dispensa de proclamas têm vari ado ao sabor do modo de ver da autoridade judiciária.

CAPÍTULO V
Do Processo de Habilitação para o Casamento

Com as alterações propostas à Lei de Registros
Públicos e ao novo Código Civil, permitir-se-á aos nu bentes maior espontaneidade na realização das
uniões matrimoniais e diminuirá a intervenção do
Estado em tema – casamento – que, constitucional mente, tem o mesmo status da união estável, instituto paralelo que dispensa a publicidade e até mesmo a
realização de cerimônia e recebe as mesmas chance las e proteção do Estado.
Sala das Sessões, 3 de setembro de 2002. – Senador Valmir Amaral.

Art. 1.525. O requerimento de habilitação para o
casamento será firmado por ambos os nubentes, de
próprio punho, ou, a seu pedido, por procurador, e
deve ser instruído com os seguintes documentos:
I – certidão de nascimento ou documento equi valente:
II – autorização por escrito das pessoas sob
cuja dependência legal estiverem, ou ato judicial que
a supra;
III – declaração de duas testemunhas maiores,
parentes ou não, que atestem conhecê-los e afirmem
não existir impedimento que os iniba de casar;
IV – declaração do estado civil, do domicílio e da
residência atual dos contraentes e de seus pais, se forem conhecidos;
V – certidão de óbito do cônjuge falecido, de
sentença declaratória de nulidade ou de anulação de
casamento, transitada em julgado, ou do registro da
sentença de divórcio.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA
LEI Nº 6.216, DE 30 DE JUNHO DE 1975
Altera a Lei nº 6.015, de 31 de de zembro de 1973, que dispõe sobre os re gistros públicos.
O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin te lei:
Art 68. Passa a art. 67, com nova redação ao § 1º
e acréscimo de § 6º mantidos o caput e os demais parágrafos.
§ 1º Autuada a petição com os documentos, o
oficial mandará afixar proclamas de casamento em
lugar ostensivo de seu cartório e fará publicá-los na
imprensa local, se houver. Em seguida, abrirá vista
dos autos ao órgão do Ministério Público, para mani festar-se sobre o pedido e requerer o que for neces sário à sua regularidade, podendo exigir a apresenta ção de atestado de residência, firmado por autorida de policial, ou qualquer outro elemento de convicção
admitido em direito.
§ 6º Quando o casamento se der em circunscri ção diferente daquela da habilitação, o oficial do re gistro comunicará ao da habilitação esse fato, com os
elementos necessários às anotações nos respectivos
autos”.
LEI Nº 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002
Institui o Código Civil.
O Presidente da República Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin te lei:

(Á Comissão de Constituição Justiça e
Cidadânia – decisão términativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 216, DE 2002
Dispõe sobre regulamentação do
exercício da profissão de Sacerdote.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Para os efeitos desta lei, considera-se sacerdote aquele que presta assistência espiritual e religiosa.
Art. 2º Somente poderão exercer a profissão de
sacerdote:
I – os possuidores de diploma em curso de graduação em Teologia, expedido por estabelecimento
de ensino superior existente no País, devidamente registrado no órgão competente;
II – os possuidores de diploma de curso superior
em Teologia em nível de graduação ou equivalente,
expedido por estabelecimento de ensino superior sediado em país estrangeiro, devidamente registrado no
órgão competente.
Art. 3º O exercício da profissão de sacerdote depende de registro na Delegacia Regional do Trabalho
competente.
Art. 4º A concessão do registro dar-se-á medi ante a apresentação, pelo interessado, dos seguintes
documentos, comprovando:
I – identidade;
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II – estar em dia com as obrigações eleitorais;
III – quitação com o serviço militar;
IV – ser membro de diocese, congregação ou
ordem religiosa, mediante documento expedido por
autoridade eclesiástica.
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
É incompreensível como, no Brasil, o sacerdó cio ainda não tenha sido profissionalizado. Entre ou tros motivos, porque a profissão é “a declaração públi ca que alguém faz de suas crenças religiosas”(Dicio nário Houaiss).Max Weber, em sua Economia e Soci edade, afirma que a sociedade moderna se diferença
de outras pelo fato de que a divisão social se faz por
meio das profissões, de forma abrangente e geral.
Professa-se ou se exerce uma profissão por
meio de um chamamento, uma “vocação” (vocare,
chamar). O período de aprendizado, o ritual profissio nal, a dedicação de uma vida à profissão pela qual se
vive, da qual se vive, na qual se morre não teria co nhecido, antes, a generalização e a laicização que adquiriu sob o capitalismo.
Na organização corporativista que predominou
em alguns contextos urbanos na Europa Ocidental,
em que o aprendizado do ofício se iniciava na infân cia, o aprendiz e o companheiro recebiam conheci mentos e treinamentos do mestre de ofício. A as censão ao nível de mestre, após a prova de sua ca pacitação objetivada numa “obra-prima” avaliada e
julgada por um júri (giranda), e a na tureza fechada
das corporações de ofício, que eram impermeáveis
à penetração de capitais e pessoas egressos do co mércio ou de outro setor de atividade, engessavam
a sociedade feudal.
A profissionalização teria sido um dos aríetes
que derrubaram as muralhas corporativas e criaram
novas regras mais universais capazes de ampliar o
número de pessoas dedicadas e formadas para exercerem seu trabalho nas profissões.
A formação do capitalismo presenciou, além da
estruturação do Estado nacional, da moeda estatal,
do direito nacional e do internacional, a transforma ção do exército de formação aleatória de mercenári os, em instituição do exército nacional permanente e
profissionalizado.
O sacerdócio, a profissão sagrada e consagrada
(sacer, sagrado), é uma das mais antigas, privilegia das e poderosas profissões.
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Com o cisma que eclodiu na igreja católica
como parte do Renascimento, verificaram-se várias
diferenciações na formação dos sacerdotes pertencentes às diversas seitas reformistas (luteranas, calvinistas, analistas, anglicanas, etc).
Mas, em certo sentido, todas se laicizaram, eis
que seus padres, pastores, bispos, arcebispos...se
tornaram profissionais, divulgadores da fé e prestadores de assistência religiosa. Avalia-se a força do movimento globalizante pela presença, em 1.504, de São
Francisco Xavier no Japão.
No Brasil, apenas 7% da população se declararam agnósticos, pelo último censo oficial, o que indica
a importância da regulamentação da profissão de sacerdote.
Diversos fatores sócio-culturais atuam, no Bra sil, no sentido de uma maior demanda por assistência
religiosa. Não se deve deixar baixar o nível dos serviços sacerdotais prestados à população.
Sugere-se que o modelo seguido para a formação de profissionais qualificados deve ser inspirado
em cursos de freqüência obrigatória a que tenham
acesso alunos que possuam o segundo grau completo. O curso de sacerdote deverá ser ministrado em
quatro anos, no mínimo.
O conteúdo de cada disciplina será determinado
de acordo com as peculiaridades de cada confessão
religiosa, mediante aprovação do órgão fiscalizador
do Ministério da Educação.
Essas as razões que nos levam a formular o presente projeto de lei, que submetemos à apreciação
dos nobres colegas integrantes desta Casa, na expectativa de sua pronta acolhida.
Sala das Sessões, 3 de setembro de 2002. – Lauro
Campos.
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 217, DE 2002
Altera o § 1º do art. 841 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943, para dispor sobre a notificação pessoal dos reclamados nas ações trabalhistas e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 1º do art. 841 da Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, passa a vigorar com a
seguinte redação:
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“Art. 841. ...............................................
§ 1º A notificação será feita pessoal mente, através de registro com franquia
postal, contra-recibo, no caso de pessoa física e, no caso de pessoa jurídica, a notificação será feita na pessoa do seu representante legal, com poderes expressos e específicos para tanto, devidamente comprovado.
Se o reclamado criar embaraço ao seu recebimento, far-se-á notificação por oficial de
justiça, e estando em lugar incerto, no Diá rio Oficial ou no que publicar o expediente
forense, ou, na falta, afixado na sede da
Vara ou Juízo.
..................................... .........................
...................................................... (NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), em
seu art. 841, prevê a notificação inicial, no processo
do trabalho, (citação, no processo civil) por carta com
aviso de recebimento. Somente no caso de criação,
pelo reclamado, de embaraços ao recebimento ou
quando ele não for localizado é que será efetuada a
notificação por edital.
A sistemática processual trabalhista de notifica ção difere da civil por duas razões: é automática e in depende de despacho do Juiz e é impessoal, bastan do a entrega da notificação postal no endereço para
conferir-lhe condição de perfeita e acabada. Quando
o endereço não é servido pelo correio, basta a entre ga da notificação pelo oficial de justiça.
Esse procedimento, aplicável às reclamações
relativas ao trabalho rural e urbano, tem trazido inú meros prejuízos sociais aos empregadores. A instau ração da relação processual, com o chamamento do
reclamado a juízo, é efetivada pelo autor. Para que o
contraditório se efetive, é necessário que a outra parte tenha ciência dos atos praticados pelo adversário.
Essa possibilidade de contradição, muitas vezes, não
se verifica no processo do trabalho.
A legislação hodierna é incompatível com a rea lidade, sendo a notificação entregue a qualquer pes soa que se encontre na unidade da empresa que, freqüentemente, sequer a encaminha para o destino
correto. Como resultado, as reclamações trabalhistas
tramitam à revelia, sem que o real empregador tenha
conhecimento dela. Dessa forma, não são assegura dos o contraditório e a ampla defesa, garantidos
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constitucionalmente (inciso LV do art. 5º, da Constituição Federal).
Não vemos razão para a manutenção, no processo do trabalho, de disciplinamento diferente do utilizado no processo civil, no que se refere às notificações e citações. Com o uso de procedimentos similares aos cíveis na Justiça do Trabalho, certamente serão atenuados os casos de revelia.
Também haverá maior celeridade processual.
Serão evitados os atos processuais inúteis, eis que,
em muitas ações, o reclamado somente fica sabendo
da existência da reclamação quando ela já está em
fase de execução. A ele só resta, então, ingressar nos
autos alegando nulidade de todos os atos já praticados, iniciando-se o processo novamente.
Por todas essas razões, esperamos contar com
o apoio de nossos Pares durante a tramitação desta
proposta. Ela ampliará a segurança jurídica dos atos
processuais, estimulará a celeridade processual e
contribuirá para a justiça das decisões em matéria trabalhista.
Sala das Sessões, 3 de setembro de 2002. –
Osmar Dias .
(À Comissão de Assuntos Sociais decisão terminativa.)
LEGISLAÇÃO CITADA
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT),
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452 de 1º de maio
de 1943.
...........................................................................
Art. 841. Recebida e protocolada a reclamação,
o escrivão ou secretário, dentro de 48 horas, remeterá a segunda via da petição, ou do termo, ao reclamado, notificando-o, ao mesmo tempo, para comparecer
à audiência do julgamento, que será a primeira desimpedida, depois de cinco dias.
§ 1º A notificação será feita em registro postal
com franquia. Se o reclamado criar embaraços ao seu
recebimento, ou não for encontrado, far-se-á a notificação por edital, inserto no jornal oficial ou no que publicar o expediente forense, ou, na falta, afixado na
sede da Junta ou Juízo.
§ 2º O reclamante será notificado no ato da
apresentação da reclamação ou na forma do parágrafo anterior.
....................................................................................
(Às Comissões de Assuntos Sociais e
de Constituição, Justiça e Cidadania, cabendo à última decisão terminativa).
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O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Os projetos lidos serão publicados e remetidos às Comis sões competentes.
Sobre a mesa, expedientes que serão lidos pelo Sr.
1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
São lidos os seguintes:
OFÍCIO Nº 805-L-PFL/2002
Brasília, 27 de agosto 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 58, de 13 de
agosto de 2002, que “Exclui da vedação prevista no
art. 30 da Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997, as
ações detidas pela União no capital do Banco do Bra sil S.A., e dá outras providências”, em substituição
aos anteriormente indicados.
Efetivos:
Deputado Aroldo Cedraz
Deputado José Carlos Fonseca Júnior
Suplentes:
Deputado Osvaldo Coelho
Deputada Nice Lobão
Atenciosamente, – Inocêncio Oliveira, Líder do
PFL.
OFÍCIO Nº 806-L-PFL/2002
Brasília, 27 de agosto de 2002
Sr. 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 59, de 15 de
agosto de 2002, que “Dispõe sobre a utilização das
fontes de recursos existentes no Tesouro Nacional no
encerramento do exercício financeiro de 2001, e dá
outras providências”, em substituição aos anterior mente indicados.
Efetivos:
Deputado Rodrigo Maia
Deputado Marcos Cintra
Suplentes:
Deputado Chico Sardelli
Deputado João Mendes
Atenciosamente, – Inocêncio Oliveira, Líder
do PFL.
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OFÍCIO Nº 807-L-PFL/2002
Brasília, 27 de agosto 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 61, de 16 de
agosto de 2002, que “Dispõe sobre a assunção, pela
União, de responsabilidades civis perante terceiros
no caso de atentados terroristas ou atos de guerra
contra aeronaves de empresas aéreas brasileiras”,
em substituição aos anteriormente indicados.
Efetivos:
Deputado Francisco Rodrigues
Deputado Werner Wanderer
Suplentes:
Deputado José Melo
Deputado Paulo Octávio
Atenciosamente, – Inocêncio Oliveira, Líder do
PFL.
OFÍCIO Nº 810-L-PFL/2002
Brasília, 27 de agosto de 2002
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Vossa Excelência os nomes dos Deputados do Partido da Fren te Liberal que farão parte da Comissão Mista destinada a emitir parecer à Medida Provisória nº 62, de
22 de agosto de 2002, que “Altera o art. 25 da Lei nº
9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre
as sanções penais e administrativas derivadas de
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente”,
em substituição aos anteriormente indicados.
Efetivos:
Deputado Sarney Filho
Deputado Luciano Pizzatto
Suplentes:
Deputada Celcita Pinheiro
Deputado José Carlos Fonseca Júnior
Atenciosamente, – Inocêncio Oliveira, Líder
do PFL.
OFÍCIO Nº 811-L-PFL/2002
Brasília, 27 de agosto 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 63, de 26 de
agosto de 2002, que “Cria o Programa Diversidade na
Universidade, e dá outras providências”, em substitui ção aos anteriormente indicados.
Efetivos:
Deputado Osvaldo Coelho
Deputado Reginaldo Germano
Suplentes:
Deputado Darci Coelho
Deputado Eduardo Paes
Atenciosamente, – Inocêncio Oliveira, Líder
do PFL.

Setembro de 2002

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. – Senador Renan
Calheiros, Líder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Serão
feitas as substituições solicitadas.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Passa-se à
ORDEM DO DIA
Item 1:
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 20, DE 2002
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 62 da
Constituição Federal, com a redação
dada pela Emenda Constitucional nº 32)

OFÍCIO Nº 0812-L-PFL/2002
Brasília, 27 de agosto 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 64, de 26 de
agosto de 2002, que “Estabelece exceção ao alcance
do art. 2º da Lei nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001,
que dispõe sobre medidas complementares ao Plano
Real, e dá outras providências”.
Em substituição aos anteriormente indicados.
Efetivos:
Deputado José Carlos Aleluia – Relator Revisor
Deputado Pauderney Avelino
Suplentes:
Deputado André de Paula
Deputado Lavoisier Maia
Atenciosamente, – Inocêncio Oliveira, Líder do
PFL.
OF. GLPMDB Nº 137/2002
Brasília, 3 de setembro de 2002
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa
Excelência o remanejamento do Senador Valmir
Amaral, para a titularidade da Comissão de Serviços
de Infra-Estrutura – CI, em substituição ao Senador
Francisco Escórcio e a indicação do Senador Juvên cio da Fonseca, para a suplência da referida Comis são, em vaga ocupada anteriormente pelo Senador
Valmir Amaral.

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei de Conversão nº 20, de 2002, oriundo da Medida Provisória nº 37, de 2002, que
dispõe sobre a estruturação de órgãos, cria
cargos em comissão no âmbito do Poder
Executivo Federal, e dá outras providências,
tendo
Parecer proferido no plenário da Câmara dos Deputados, Relatora: Deputada
Marisa Serrano, em substituição à Comissão Mista, concluindo pela aprovação da
Medida Provisória, na forma do Projeto de
Lei de Conversão nº 20 de 2002, e pela re jeição das Emendas de nºs 1 a 7.
Antes de submeter a matéria ao Plenário, a
Presidência presta os seguintes esclarecimentos:
Durante o prazo de seis dias após a publicação
da medida provisória no Diário Oficial da União, foram apresentadas as Emendas de nºs 1 a 7 perante a
Comissão Mista.
A medida provisória foi remetida à Câmara dos
Deputados no dia 22 de maio do corrente ano, tendo
sido aprovada naquela Casa no dia 7 de agosto último, nos termos do Projeto de Lei de Conversão nº 20.
O prazo de 45 dias para tramitação da matéria
no Congresso Nacional esgotou-se desde o dia 22 de
junho passado, e o prazo de 60 dias de vigência, no
último dia 5 de agosto, tendo sido prorrogado por
mais 60 dias, por meio de ato do Presidente do Senado Federal, datado de 2 de agosto último.
O prazo final da vigência da medida provisória
esgotará no dia 4 de outubro de 2002. A medida provisória foi recebida formalmente, pelo Senado Federal,
no último dia 28 de agosto, passando a sobrestar to-
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das as demais deliberações legislativas desta Casa
até que se ultime a sua votação.
Prestados esses esclarecimentos, passa-se à
apreciação da matéria.
Antes, porém, designo o Senador Romero Jucá
o Relator Revisor da matéria.
Discussão, em conjunto, do projeto de lei de
conversão da medida provisória e das emendas, em
turno único.
Com a palavra o Relator.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR.
Para prestar esclarecimentos sobre o parecer. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o parecer é favo rável, de acordo com o projeto de conversão encami nhado à Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – O Pare cer é favorável na forma do Projeto de Lei de Conver são nº 20, de 2002, encaminhado à Mesa.
Em discussão a matéria. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
A votação fica adiada por falta de quorum.
Informo a V. Exªs que o art. 305 do Regimento
Interno estabelece que:
Art. 305. Sobrevindo, posteriormente, a existên cia de número, voltar-se-á à matéria em votação, in terrompendo-se o orador que estiver na tribuna, salvo
se estiver discutindo proposição em regime de urgên cia e a matéria a votar estiver em tramitação normal.
Portanto, se no curso desta sessão houver quo rum, a matéria será votada.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Tem V.
Exª a palavra.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, fui
citado por vários Srs. Senadores enquanto estava au sente, par ticipando da reunião da Comissão de Servi ços de Infra-estrutura. Parece-me que foi levantada
uma celeuma sobre reunião da Comissão de Assun tos Econômicos onde foi votado um adendo a uma re solução aprovada pelo Senado Federal. Gostaria de
esclarecer o que efetivamente ocorreu e qual é o nos so entendimento sobre a questão.
No dia 28 de agosto, solicitamos à Mesa do Se nado a realização de uma sessão administrativa ape nas para a leitura de alguns procedimentos, sem votação de matéria. Nosso apelo foi atendido pelo Presi dente da Casa, Senador Ramez Tebet, que designou
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um membro da Mesa para realizar a sessão, onde foram lidas algumas matérias e uma proposta de emenda a um projeto de resolução que, posteriormente, foi
encaminhado à Comissão de Assuntos Econômicos.
Na véspera da sessão, fiz contato com o Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, Senador Lúcio Alcântara, solicitando a reunião de uma Comissão específica da Casa, e não do Plenário. O Se nador Lúcio Alcântara acedeu com a realização da reunião e, inclusive, telefonou para o Senador Bello Parga, autorizando-o a presidi-la. A reunião foi feita, com
a presença maciça dos Srs. Senadores, e foi aprovada, com quorum, a proposta de pedido de urgência.
Parece-me que alguns Srs. Senadores apresentaram requerimento pedindo a anulação da sessão
em que se leu o projeto de resolução, no que se refere
à emenda.
Sr. Presidente, estranho esse fato. Parece-me
que está voltando aquela máxima: “reunião de que o
PT não participa não vale”. Acredito não ser isso o
que ocorre nesta Casa. Talvez a Mesa tenha se equivocado quando afirmou que eu dissera que estaria
em contato com as Lideranças. Não fiz contato com
todas as Lideranças para realizar aquela sessão ad ministrativa, porque no acordo feito entre os Líderes e
lido em plenário – infelizmente algumas pessoas não
sabem ler ou têm vontade de distorcer o que está es crito – estabeleceu-se que “a decisão do Plenário, assentada na sessão do dia 7 de agosto e salientada na
petição dos Senadores Tião Viana e Heloisa Helena,
foi no sentido de só se realizarem sessões por convocação das Lideranças ou da Mesa”. Não está escrito
“das Lideranças e da Mesa”, mas “das Lideranças ou
da Mesa”.
Nesse caso, como não havia matéria para votar,
contatamos a Mesa. O Presidente da Casa, por intermédio da Mesa, convocou a sessão administrativa.
Portanto, não cabe o requerimento de tentar invalidar
a sessão sob o argumento de que os Líderes não fo ram ouvidos. Os Líderes foram ouvidos – e tive o cui dado de ligar para todos eles – quando da marcação
de sessões para votação de matérias no plenário. Falei com os Senadores Eduardo Suplicy, Renan Calheiros, José Agripino, Geraldo Melo, Carlos Patrocínio,
José Alencar, enfim, com todos os Líderes, para marcar as sessões de hoje, de amanhã e de quinta-feira.
Assim, cumpri estritamente o que está escrito
na resolução. Gostaria que o Senador Eduardo Suplicy lesse a resolução para constatar que a convocação daquela sessão administrativa não dependia da
unanimidade dos Líderes. Está escrito na resolução.
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Era esta a explicação que gostaria de dar, Sr.
Presidente.
Quero enfatizar que vou defender a rolagem da
dívida de Alagoas, já que toda a celeuma é por conta
disso. Diversos segmentos políticos estão unidos
contra essa questão, mas vamos defender a rolagem
da dívida, pois todos os Estados brasileiros rolaram
suas dívidas e não é possível que o Estado de Alago as fique prejudicado por conta de irregularidades co metidas por seus governantes. Quem emitiu título er rado tem que ser preso. O povo de Alagoas não pode
ser prejudicado. Por isso, defendemos essa questão.
Era este o esclarecimento que queria prestar.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem. Eu pedi pri meiro, com a aquiescência do Senador Eduardo Su plicy.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Conce do a palavra a V. Exª Senador Renan Calheiros, por
haver solicitado anteriormente.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Em seguida, peço a palavra, Sr. Presidente.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, o requerimento apresentado à
Mesa é algo inusitado no Senado Federal.
Primeiramente, não há dúvida alguma sobre o
real motivo da convocação da sessão do Senado Federal. Eu mesmo falei com o Presidente desta Casa, Se nador Ramez Tebet, que ligou para o Secretário-Geral
da Mesa, Dr. Raimundo Carreiro, pedindo que este con vocasse a sessão do Senado Federal. Portanto, tudo
está amparado pelo acordo que aqui se fez e que aca bou de ser lido pelo Senador Romero Jucá.
Sr. Presidente, é um absurdo tentarem transfor mar essa questão em algo político ou eleitoral. Estamos
defendendo apenas o direito de Alagoas rolar a sua dívida. Os outros Estados da Federação já rolaram suas
dívidas; Alagoas é o único que ainda não o fez.
Com relação aos precatórios, gostaria de, mais
uma vez, lembrar a esta Casa que foi o PMDB que in dicou o Senador Roberto Requião para apurar a lega lidade da emissão dos precatórios. E aquele Senador
teve uma atuação exemplar à frente da Comissão
Parlamentar de Inquérito.
Não se trata disso. Trata-se do direito de Alago as rolar a sua dívida, porque, caso isso não ocorra, o
Estado não terá direito a novos endividamentos, per derá o controle sobre o equilíbrio fiscal que tem bus -
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cado duramente até agora, não pagará os 16% dos
salários que ainda estão atrasados.
Pelo amor de Deus, essa não é uma questão
eleitoral! O Governador do Estado é do PSB! Eu sou
do PMDB e o Senador Teotonio Vilela Filho é do
PSDB! Pensamos diferentemente, mas, em um momento como este, não há como deixar de considerar o
interesse maior do Estado, que é a rolagem da dívida.
Dessa forma, o Estado terá o mesmo direito da Prefeitura de São Paulo, que rolou sua dívida, incluídos nela
os precatórios, e o mesmo direito dos Estados de Pernambuco e de Santa Catarina.
Concordo com o Senador Romero Jucá que
quem emitiu precatório falso tem que ir para a cadeia.
Estamos apenas tentando colocar uma salvaguarda
em defesa da União Federal e do Estado de Alagoas.
Se, amanhã, em decisão final, a Justiça entender que
essas letras são inválidas, os credores terão que pa gar à União Federal e ao Estado de Alagoas. No en tanto, prejudicar o Estado, aguardando que o caso
seja julgado em última instância para que Alagoas tenha direito de rolar a sua dívida, é um absurdo, é uma
pequenez. E essa pequenez precisa, sim, ser denunciada.
A SRª HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) – Sr.
Presidente, também quero me inscrever para ter a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Pela ordem, concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
tanto as palavras do Senador Romero Jucá quanto do
Senador Renan Calheiros esclarecem o ponto que
havíamos exposto aqui.
Senador Renan Calheiros, peço a atenção de V.
Exª, porque a resolução com a qual todos estávamos
de acordo estabelecia que poderia haver convocação
para deliberação mediante decisão da Mesa ou do
Colégio de Líderes. Apenas a Presidência não seria
suficiente. Portanto, repito, seria a Mesa ou o Colégio
de Líderes. Todos de acordo.
V. Exª descreveu como consultou o Presidente,
que, por sua vez consultou o Secretário e o Senador
Renan Calheiros.
O Sr. Romero Jucá (Bloco/PSDB – RR) – Nobre
Senador, foi o Presidente da Casa que determinou.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Determinou, mas não reuniu a Mesa nem o Colégio
de Líderes.
Diferentemente, Sr. Presidente, do que V. Exª
havia explicado anteriormente, o nobre Senador Ro -
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mero Jucá acaba de esclarecer que, para a reunião
da semana passada, não consultou os demais Líde res, mas o fez para esta semana – sou testemunha
disso e confirmo. Porém, para a reunião da semana
passada, S. Exª não consultou.
Então, Sr. Presidente, com base nos esclareci mentos dados por ambos, a decisão lógica de V. Exª,
e acredito ser a da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, é que esse assunto deva ser tratado no vamente pela Comissão de Assuntos Econômicos, independentemente do mérito.
Nobres Senadores Renan Calheiros e Teotonio
Vilela Filho, a questão de mérito sobre a resolução
que permitirá que Alagoas possa fazer essas operações é de outra natureza. O que nós queremos, sim plesmente, é ter o direito de participar da reunião da
Comissão de Assuntos Econômicos, ou seja, sermos
previamente avisados, já que não o fomos quanto à
reunião da semana passada. A questão do mérito
será examinada na própria Comissão. A Senadora
Heloísa Helena tem questões importantes sobre o
mérito, mas não estamos, neste momento, querendo
discuti-lo. Estamos simplesmente nos atendo à razão
pela qual V. Exª havia deliberado.
V. Exª citou que o Senador Líder do Governo havia consultado os demais. Entretanto, acabamos de
ouvir o depoimento de S. Exª, que corrobora o meu
testemunho – e, segundo V. Exª, ambos são testemu nhos confiáveis –, no sentido de que, de fato, não consultou os demais Líderes sobre a reunião da semana
passada; que consultou sim sobre esta, avisando-nos
a todos. Então, S. Exª confirmou a informação que eu
havia dado.
Portanto, avalio que, a partir do momento em
que a Mesa toma conhecimento desse fato novo, de
que o Líder do Governo não havia consultado os de mais Líderes, a conclusão óbvia é a anulação da deci são, dado o próprio testemunho dos Senadores Ro mero Jucá e Renan Calheiros. Se S. Exª tem motivos
importantes para justificar a operação de Alagoas,
muito bem, vamos ouvi-lo expressar tais motivos na
Comissão de Assuntos Econômicos. A Oposição – e
não apenas o PT – não esteve presente à reunião da
Comissão porque não foi avisada adequadamente,
como deveria ter sido. É isso.
O Sr. Romero Jucá (Bloco/PSDB – RR) – Senador Eduardo Suplicy, V. Exª me concede um aparte?
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – Senador
Suplicy, concede-me um aparte? Acabei de ser citado.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
É claro que concedo o aparte, com a mesma lhaneza
com que não me concederam.
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – Em primeiro lugar, com todo respeito, absolutamente com
todo respeito, queria dizer que não tenho motivo ne nhum para defender a legalidade das letras de Alagoas. Nem de Alagoas, nem de Pernambuco, nem de
Santa Catarina, nem tampouco de São Paulo. Aliás,
motivos também não teve a Prefeita Marta Suplicy
quando veio aqui, desesperadamente, pedir para que
aprovássemos a rolagem de São Paulo. Eu mesmo fui
convencido a aprovar para não prejudicar aquele
Estado, e, naquele caso, não havia sequer a salvaguarda que estamos colocando por sugestão da
Advocacia-Geral da União, de que, se, amanhã, es sas letras forem entendidas como inválidas pelo Po der Judiciário, os credores terão que pagar ao Estado
de Alagoas e à União Federal. Não tinha sequer essa
garantia. De modo que entendo que quem tem que
discutir a legalidade é a Justiça. Agora, não se deve
punir os servidores públicos de Alagoas, que ainda
estão recebendo os salários atrasados, nem o Esta do, que não pode contrair novos empréstimos, não
pode investir em infra-estrutura. É bom que se diga
que, se não houver a rolagem, o Estado vai quebrar
de novo e os servidores ficarão sem salários. Quem
estiver contra a rolagem, por favor, entenda isso. Se
não entendeu antes, entenda agora. Se não rolarmos
a dívida, o Estado vai quebrar, vai perder, na prática, o
equilíbrio fiscal. Essa é uma questão; a legalidade das
letras é outra. Em todos os momentos, o PMDB investigou se as letras eram legais ou ilegais.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Neste momento, não estou questionando o mérito da
operação. Simplesmente, estou sugerindo que, pelo
fato de os Senadores da Oposição não terem sido avisados, se faça uma nova reunião. V. Exª, então, argumentará, como está fazendo agora, e nós votaremos.
É só isso que pedimos. É uma questão de bom senso.
O Sr. Romero Jucá (Bloco/PSDB – RR) – V. Exª
me permite mais um aparte para esclarecer essa
questão?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
É claro, Senador Romero Jucá.
O Sr. Romero Jucá (Bloco/PSDB – RR) – Senador Eduardo Suplicy, prestarei mais um serviço de utilidade pública para o PT. Não sou assessor do PT,
que, aliás, tem uma assessoria competente, mas
acho que, neste caso, está fazendo V. Exª pisar na
bola. Como a Copa do Mundo já passou, vamos tentar
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definitivamente esclarecer essa questão. Primeiro, o
que ficou acordado entre os Líderes? Ficou acordado
entre os Líderes e a Mesa, por decisão do Plenário,
assentada na sessão de 07 de agosto, salientada na
petição dos Senadores Tião Viana e Heloísa Helena
– por sinal, membros do Partido dos Trabalhadores,
do qual V. Exª é o Líder –, que só se realizariam ses sões por convocação das Lideranças ou da Mesa.
Agora V. Exª está dizendo que os Líderes não, mas a
Mesa; ou seja, toda a Mesa teria que se reunir para fazer a convocação. Quero dizer a V. Exª que o Regi mento Interno do Senado, no Título III, Da Mesa, Ca pítulo II, Das Atribuições, prevê:
Art. 48. Ao Presidente compete:
(...)
III – convocar e presidir as sessões do
Senado e as sessões conjuntas do Congresso Nacional;
Portanto, quem convoca pela Mesa não é o 1º
Secretário, nem o Vice-Presidente, a não ser que
esteja no exercício da Presidência, muito menos o
3º Secretário, e sim o Presidente. Se não vale o que
está escrito para o PT, porque não é bom para o
Partido, trata-se de quebra de contrato, e vamos dis cutir a questão do mérito aqui. Agora, não me venha
querer mudar a regra por conta de que alguém não
estava lá. Vou considerar o PT fazendo parte do Blo co do Governo e vou avisar o Partido de todas as re uniões, a fim de ajudar V. Exª. Agora, não queira dis torcer essa questão e anular uma sessão que é legítima e importante para o Estado de Alagoas. Muito
obrigado
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Agradeço a gentileza de V. Exª, mas, até o presente
instante, o entendimento claro quanto a essa Resolu ção, inclusive no entendimento aqui exposto pelo Se nador Edison Lobão, é de que a expressão “Mesa”,
neste caso, referia-se à reunião da Mesa. Portanto, o
Presidente, consultada a Mesa, da qual faz parte o
Vice-Presidente Edison Lobão, poderia convocar para
deliberação, pois se trata, obviamente, de um colegia do em que estão representados praticamente todos os
partidos, como também acontece no Colégio de Líde res. Esse é o espírito daquela resolução. Portanto, se V.
Exª quiser que seja aqui acordado que haja o equilíbrio, o bom senso e o entendimento, que normalmente
tem prevalecido entre Situação e Oposição, que esteja
V. Exª de acordo conosco. Digo mais: nós não teremos
qualquer objeção de que a matéria de Alagoas seja
apreciada na Comissão de Assuntos Econômicos.
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Aliás, não verificamos nenhum problema de o projeto
ser apreciado novamente.
O Sr. Romero Jucá (Bloco/PSDB – RR) – Senador Eduardo Suplicy, como a matéria está em regime
de urgência, qualquer modificação que possa ser feita
na Comissão de Assuntos Econômicos também pode
ser feita aqui no plenário. Se a Senadora Heloísa Helena quiser apresentar requerimento mudando algo
ou apresentar uma emenda, poderá fazê-lo, pois a
proposição está em caráter de urgência. Qual a intenção de encaminhar a matéria à Comissão de Assun tos Econômicos? Postergar a votação ou discutir? Se
for discutir, vamos discutir o mérito. Nem entrei no mérito da questão ainda, pois o faremos no momento
apropriado. Entretanto, quanto à forma, V. Exª tem todos os pré-requisitos, as garantias para discutir esta
matéria aqui no plenário, em regime de urgência,
emendá-la e votá-la rapidamente. Se a Oposição tiver
razão em relação àquilo que está defendendo, tenho
certeza de que o Plenário rejeitará a proposta de re solução.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Ademais, o Plenário só poderá examinar matéria desta natureza, se quorum houver, o que não há hoje.
Por conseguinte, o Presidente não pode submeter a
matéria à votação.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Pela ordem, tem a palavra V. Exª.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, não ia entrar no mérito da matéria. Porém, como
foram atribuídos interesses de alguns grupos políticos ou pequenez política e, portanto, descompromisso com o Estado de Alagoas, com os servidores públicos, terei que antecipar brevemente a questão das
Letras do Tesouro do Estado. Evidentemente, reconheço que qualquer Parlamentar tem compromisso
com Alagoas. Entretanto, a mim jamais poderá ser cobrado compromisso com o servidor público e com o
Estado de Alagoas porque, Senador Lauro Campos,
enquanto muitos davam sustentação ao Governo Divaldo Suruagy – em função deste processo fraudulento e podre das Letras do Tesouro, houve servidor
público que se suicidou, matou os filhos e a esposa; e
muitos se calaram – era eu que estava lá, na Assem bléia Legislativa, enfrentando as metralhadoras para
defender servidor público. Houve servidor público que
se jogou, com o contra-cheque na mão, de um prédio
alto, que é um típico prédio de suicídio.
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Então, não venham querer atribuir pequenez
por isso. Espero que ninguém nem fale em agenda
eleitoral, porque, tenho certeza, nada tem a ver com
agenda eleitoral. E tenho certeza, porque se assim o
fosse, alguém diria que, então, iriam pegar o dinheiro
para fazer campanha eleitoral – e eu sei que não é
isso; aliás, espero que não o seja.
Então, não tem nada a ver com o debate eleito ral. Portanto, a declaração do Senador Romero Jucá
é irresponsável. Diz S. Exª que “tem grupos que elei toralmente estão...”, se assim o for, será muito pior.
Espero que não seja, absolutamente, nada disso.
O que estamos dizendo – e aí prestarei também
um serviço de utilidade pública ao Líder do Governo
–, é que há muitos parlamentares nesta Casa, como
eu disse anteriormente, que são igualmente discipli nados como são os da Oposição, ou seja, igualmente.
Muitos Parlamentares desta Casa são disciplinados;
outros, não. Há os que são preguiçosos e somente
aparecem quando têm interesse em algo. Mas a grande maioria é disciplinada. Nós brigamos, mas há mui tos Parlamentares disciplinados aqui.
O Senador Lúcio Alcântara, Presidente da Co missão de Assuntos Econômicos, não é um preguiço so, e não estava na reunião, porque S. Exª não sabia.
Como S. Exª poderia estar presente se a reunião era
às dezessete horas e recebemos um e-mail às de zessete horas? Como? Quem tem avião a jato para
estar aqui?
O Vice-Presidente da Comissão também não
estava presente. A maioria dos membros não estava
na Comissão. Não é à toa que teve de se trocar os
membros na hora para poder haver quorum. S. Exªs.
não estavam aqui, mas não são preguiçosos, nem in disciplinados, nem desatentos. Portanto, o debate é
outro.
Agora, se é para prestar serviço de utilidade pú blica em relação ao Regimento Interno, é pior, porque
o seu art. 2º diz, no seu parágrafo único, que, nos sessenta dias anteriores às eleições, não há sessão deli berativa alguma. Está havendo por acordo de Líderes.
Portanto, se um artigo serve para uma determinada
questão, o outro também serve para a outra questão e
não devia haver sessão. O não cumprimento do Regi mento Interno foi por um acordo de Lideranças em re lação a uma resolução que o Presidente fez questão
de submeter efetivamente ao Plenário.
Portanto, Sr. Presidente, sei que é muito difícil
explicar o que foi que aconteceu naquela sessão e o
que foi que aconteceu na reunião da Comissão de
Assuntos Econômicos. Daqui para a frente, vamos ter
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muito tempo para isso. Existem até incoerências: há
pessoas que dizem que a emissão foi fraudulenta; o
Senador Romero Jucá, na comissão, disse que não
foi: “Foram emitidos de forma racional e legal no mercado. Portanto, deveria ser uma decisão extemporânea a Justiça tornar os títulos inválidos”. Alguém diz:
“Não precisa, que a Justiça decrete”. A Justiça já de cretou. A Justiça e o Ministério Público de Alagoas já
decretaram a nulidade. O problema é que, como, no
contrato, se dizia que deveria haver pronunciamento
final da Justiça, muitos Parlamentares – estou com as
notas taquigráficas, que vamos usar na hora certa –
disseram: “É redundância a emenda da Senadora Heloísa Helena ao colocar o pronunciamento final, porque já está no contrato”. Mas é isso que está sendo tirado agora, porque, como não se arrumou um juiz de
estimação para validar – pelo contrário, a Justiça de cretou a nulidade –, estamos nessa celeuma.
Entretanto, Deus é generoso sempre. Sabe o
que fez, Senador Lauro Campos? A matéria não está
em regime de urgência, porque, para ser votado o requerimento de urgência, ele tinha de ser lido na hora
do Expediente e não foi. Portanto, independente de
ter quorum ou não para votar a medida provisória,
não se vai votar o regime de urgência hoje. O risco
que corre o pau corre o machado, como diz a velha
música do MST. Eles não deixaram ler no Expediente
– vamos explicar o Regimento Interno para o povo entender e fiscalizar o Congresso Nacional – porque sabiam que, quando caísse a sessão, porque não haveria quorum para votar MP, o requerimento seria decretado nulo; nem poderia mais ser votado, teriam
que apresentar outro requerimento. Por isso não leram na hora do Expediente, com medo do quorum.
Mas Deus é providencial. Não pode votar requerimento nem que dê quorum para votar MP, porque o Regimento é maior. Espero que o Regimento Interno seja
maior porque o Senado não é Casa de alguns poucos. O Senado não é alguns poucos amigos do rei
conforme suas conveniências. Não colocaram lá, po dem esperar até meia-noite; nós vamos ficar aqui,
mesmo que votem a MP, não poderão votar porque o
requerimento não foi lido na hora do Expediente como
manda o Regimento Interno da Casa. Se é para res peitar o Regimento, vamos respeitar o Regimento.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – V. Exª
tem a palavra.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, mais
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uma vez eu queria deixar claro que a vinculação e o
entendimento da própria Advocacia Geral da União é
exatamente este: prejudica o Estado de Alagoas por que posterga a concretização de um direito que os
outros Estados tiveram. E esta é a Casa da federação,
a quem cabe defender o equilíbrio entre os Estados
federados.
Se há uma reforma – e a Senadora Heloísa He lena sabe muito bem disto – que precisamos fazer é a
reforma do Poder Judiciário, porque as causas na
Justiça delongam demais e vincular-se à concretiza ção de um direito do Estado, direito esse que os ou tros Estados tiveram, a uma decisão transitada em
julgado, hoje, no Brasil, seria colocar o direito do Estado absolutamente num plano secundário. E isso não
pode acontecer. Por isso estamos tentando aprovar
uma salvaguarda. Sabemos, é claro, que, se não houver quorum, não vamos aprovar, mas um dia haverá
quorum e vamos aprovar sim, porque o Estado de
Alagoas tem o mesmíssimo direito que os outros
Estados tiveram.
Sei que é difícil compatibilizar o funcionamento
do Congresso com a eleição. Estou aqui talvez por ser
representante de Alagoas e entender que Alagoas
precisa disso. Sei que não poderemos aprovar sem
quorum, mas querer tirar a legalidade da convocação
depois da determinação do Presidente é uma outra
questão que não vamos discutir, como não vamos
discutir a afirmação de que a Comissão de Assuntos
Econômicos não decidiu de acordo com a maioria
existente na reunião.
Vamos ter quorum um dia, sim. Repito que essa
não é uma questão eleitoral. Quem pensar dessa forma estará pensando equivocadamente. Ela pode,
sim, ser aprovada depois da eleição. O ideal é que
fosse agora, porque Alagoas não pode esperar, mas,
se o quorum é incompatível, vamos aprovar depois
da eleição. Agora, se não aprovarmos isso, Alagoas
vai perder de novo, e não vou, como representante de
Alagoas no Senado Federal, de forma nenhuma, con cordar com isso.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Tem a
palavra V. Exª.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presiden te, esqueci-me de dois argumentos que acabaram por
ser lembrados. Primeiro, é importante caracterizar
que, embora isso seja apresentado como a salvação
da pátria de Alagoas, tudo que foi feito em relação ao
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endividamento desse Estado pelos Governos Bulhões, Collor e Suruagy foi apresentado como a salvação. Houve uma sucessão de endividamentos que
culminou com o Estado falido.
É importante dizer que o Governo Federal, embora viva a entoar a cantilena de que está em crise,
assumirá uma dívida de 1,2 bilhão decorrente de uma
operação fraudulenta, cuja nulidade já foi decretada
pela Justiça.
O Senador Eduardo Suplicy não mencionou um
detalhe que considero importante, que é a desvinculação da Prefeitura do PT ao Governo de São Paulo. Uma
coisa não tem nada a ver com a outra. Quem veio a esta
Casa brigar para resolver o problema das letras de São
Paulo não foi a Prefeita, mas o Presidente do Banco do
Brasil, porque, por aquele “acordão” feito com o Sr. Paulo Maluf, o Banco do Brasil comprou as “letras podres” do Banespa. Depois vieram a esta Casa dizer “a
carteira do Banco do Brasil vai quebrar”, “vão acabar
com o Banco do Brasil”, “é preciso salvar as letras podres”. Foi um caso diferente.
Disseram que o Estado de Alagoas vai-se aca bar se isso não for feito agora. Pelo amor de Deus,
não digam isso! Por Nossa Senhora, não façam essa
afirmação, para que o povo de Alagoas não enlouqueça pensando que é verdade! Não é verdade. Santa
Catarina não rolou a dívida e estava em condições
semelhantes do ponto de vista legal. O Senador Lauro Campos, que, como eu, é da Comissão de Assun tos Econômicos, sabe que, este ano, o Governo de
Santa Catarina recebeu US$200 milhões do Banco
Mundial e do Bid. Por lei, esse Estado deveria estar
paralisado por causa das letras, mas o Governador
teve coragem, a Justiça anulou e foi aceito. Deveriam
estar aflitos sem receber nada. Mas isso ocorreu este
ano, nem falo do ano de 2001. E estavam na mesma
condição.
Portanto, é de fundamental importância que venhamos a esta Casa fazer um grande debate. Eu nem
queria isso, mas apenas restringir-me ao debate regimental, até porque a reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, volto a afirmar, não se deu de acordo
com o procedimento determinado pelo Regimento.
Rasgaram o Regimento para realizar a reunião da
Comissão de Assuntos Econômicos. Essa é a mais
absoluta verdade.
Amanhã, discutiremos novamente o mérito no
plenário, como é nossa obrigação.
Sr. Presidente, certamente há muitas pessoas que
amam Alagoas como eu, porém não mais do que eu.
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O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Srªs e
Srs. Senadores, houve, no dia 28 de agosto, uma sessão não deliberativa no plenário desta Casa. A Oposi ção requer agora a anulação dessa sessão. O Presi dente em si mesmo não tem autoridade para fazê-lo
e, por isso, denegou o pedido, como lhe cumpria. A
Oposição fez um recurso ao Plenário. De acordo com
o Regimento, o Presidente deferiu o recurso, em parte, mandando ouvir primeiramente a Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, segundo as nor mas regimentais.
A decisão, portanto, está tomada e fixada, po rém sem efeito suspensivo da sessão aqui ocorrida e
de suas decisões.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Os Itens
de nºs 2 a 6 ficam, neste momento, sobrestados pela
falta de quorum para deliberação.
São os seguintes os itens sobrestados:
–2–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 305, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto de Decre to Legislativo nº 305, de 2001 (nº 525/2000, na Câma ra dos Deputados), que aprova o ato que renova a
concessão da Rádio A Tribuna de Santos Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda mé dia na cidade de Santos, Estado de São Paulo, tendo
Parecer sob nº 1.307, de 2001, da Comissão de
Educação, Relator: Senador Romeu Tuma, favorável,
com Emenda nº 1-CE, de redação, que apresenta, e
abstenção do Senador Geraldo Cândido.
–3–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 444, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto de Decre to Legislativo nº 444, de 2001 (nº 448/2000, na Câma ra dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária de Desenvolvimento Só cio-Cultural de João Câmara a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de João Câmara,
Estado do Rio Grande do Norte, tendo
Parecer favorável, sob nº 178, de 2002, da Co missão de Educação, Relatora: Senadora Maria do
Carmo Alves.
–4–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 447, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto de Decre to Legislativo nº 447, de 2001 (nº 1.080/2001, na Câ -
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mara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Rádio Comunitária Damata FM a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de São Lourenço da Mata, Estado de Pernambuco,
tendo
Parecer favorável, sob nº 179, de 2002, da Co missão de Educação, Relator ad hoc: Senador José
Jorge.
–5–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 448, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 448, de 2001 (nº 992/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a
permissão da Rádio Lidersom FM Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Orlândia, Estado de São Paulo,
tendo
Parecer sob nº 135, de 2002, da Comissão de
Educação, Relator: Senador Nabor Júnior, favorável,
com abstenção do Senador Geraldo Cândido.
–6–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 457, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 457, de 2001 (nº 1.084/2001, na Câ mara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação da Rádio Comunitária FM Primavera de
Riachão a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Riachão, Estado do Maranhão, tendo
Parecer favorável, sob nº 183, de 2002, da Co missão de Educação, Relator ad hoc: Senador Gilvam
Borges.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Sobre a
mesa, parecer que será lido pelo Sr. 1º Secretário em
exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 887, DE 2002
Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre Projeto de Resolução nº 64,
de 2002, de autoria do Senador Teotônio
Vilela Filho, que “Autoriza aditamento ao
Contrato de Confissão, Assunção, Consolidação e Refinanciamento de Dívidas
a que se refere o art. 1º da Resolução nº
36, de 2000, do Senado Federal”.
Relator: Senador Romero Jucá
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I – Relatório
Encontra-se em exame nesta Casa o Projeto de
Resolução nº 64, de 2002, de autoria do Senador Teotônio Vilela Filho, que autoriza a União e o Estado de
Alagoas a celebrarem aditamento ao Contrato de
Confissão, Assunção, Consolidação e Refinancia mento de Dívidas a que se refere o art. 1º da Resolu ção nº 36, de 2000, do Senado Federal.
Tal aditamento visa substituir a cláusula de con dição de eficácia relativa a pronunciamento final da
Justiça sobre a validade dos títulos de responsabilida de do Estado de Alagoas, por outra que determine a
inclusão, nos contratos a serem celebrados com os
detentores de tais títulos, de cláusula prevendo que,
no caso de manifestação final da Justiça pela invali dade dos títulos em tela, ficam os credores obrigados
a restituir ao Estado de Alagoas, de imediato, o valor
por eles recebidos da União, inclusive amortizações e
rendimentos, com acréscimo da variação da taxa Se lic no período.
A proposição objetiva proporcionar ao Estado
de Alagoas as condições necessárias para que possa
honrar os compromissos assumidos no contrato em
questão.
È o relatório.
II – Análise
A atual cláusula de condição de eficácia relativa
ao pronunciamento final da Justiça sobre a validade
dos títulos de responsabilidade do Estado de Alago as, constante da Resolução nº 36, de 2000, do Sena do Federal, gerou dúvidas sobre as garantias que te ria a União em decorrência do desenrolar do proces so judicial.
Em conseqüência, o Estado de Alagoas ficou
submetido a uma séria restrição financeira, cuja solu ção está na dependência de uma futura decisão da
Justiça. Tal situação gerou o agravamento dos já
enormes problemas sociais daquela unidade da Fe deração.
A solução apresentada atende tanto aos inte resses da União quanto os do Estado de Alagoas, na
medida em que obriga os credores a restituir os valo res recebidos no caso de a manifestação final da Jus tiça for pela invalidade dos títulos.
III – Voto
Pelo exposto, voto favoravelmente ao Projeto de
Resolução nº 64, de 2002, nos termos em que foi
apresentado pelo Autor.
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Sala da Comissão, 28 de agosto, de 2002. –
Francelino Pereira, Presidente Eventual – Romero
Jucá, Relator – Bello Parga – Renan Calheiros –
Valmir Amaral – Ney Suassuna – Adir Gentil –
José Jorge – João Alberto Souza – Amir Lando –
Gerson Camata – Teotônio Vilela Filho – Eduardo
Siqueira Campos – Alberto Silva – Waldeck Orne las – Nabor Júnior.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A matéria a que se refere o parecer que acaba de ser lido ficará perante a Mesa durante cinco dias úteis para re cebimento de emendas, nos termos do art. 235, II, d,
do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Volta-se
à lista de oradores.
Concedo a palavra ao Senador Chico Sartori.
O SR. CHICO SARTORI (Bloco/PSDB – RO.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nos últimos dias, tenho percorrido o Estado de Rondônia e,
ao conversar com o povo nas suas diferentes regiões,
tenho me deparado com inúmeros problemas cuja solução, de certa forma, considero vital para a sobrevivência daquele povo que escolheu a tão falada Ama zônia para contribuir com o seu trabalho em busca de
melhores condições de vida para suas famílias.
Tenho sido procurado com insistência, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, por um grupo de cidadãos, na sua grande maioria pequenos empresários
rurais e comerciantes, que constituem um comitê de
emancipação política dos Distritos de Tarilândia,
Nova Califórnia e Extrema de Rondônia. Esses Distritos, Sr. Presidente, fruto dos projetos de colonização
do Incra, implantados em meados de 1980, ocupados
por migrantes oriundos dos Estados do Paraná, Mi nas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio Grande do
Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Bahia e outros.
Esses colonos, deixando o conforto de seus
Estados de origem, enfronharam-se na mata virgem
para cultivar os seus lotes, inicialmente plantando
apenas para o consumo familiar. No início, suas ren das se originavam da extração do látex, produzido em
fardos de borracha, sem nenhum conhecimento téc nico, orientados apenas pelos caboclos seringueiros
existentes naquelas localidades.
Não existia qualquer infra-estrutura de apoio,
nem mesmo acesso aos centros urbanos mais próximos. Os comerciantes da borracha chegavam até
aquelas localidades com tropas de burros, trazendo
mantimentos, mercadorias de primeira necessidade,
trocando-as pelos fardos de borracha.

68

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Setembro

de

2002

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
s

Esses colonos, Sr. Presidente, Srª e Srs. Senadores, sentiam-se muito limitados em virtude de seus
conhecimentos serem apenas voltados ao cultivo da
lavoura, e não à produção da borracha. Por isso mes mo, não aceitaram por muito tempo aquele meio de
vida. Assim, partiram para o cultivo da lavoura branca,
mesmo usando os processos mais rudimentares, que
consistem na derrubada e na queimada da mata.
Os resultados dessa nova experiência, logo nos
seus primeiros anos, atingiram níveis elevados de
produção, exigindo a construção das vias de acesso
para o escoamento dos seus produtos, sob pena de
dispersá-los. Em seguida, vieram os núcleos rurais
para o atendimento das necessidades básicas, so bretudo educação, saúde e comercialização dos pro dutos.
O Governo do Estado de Rondônia passou a
construir as estradas vicinais, chamadas pelos colo nos de “linhas”, que passaram a servir para o escoa mento da produção daquelas comunidades.
Essas famílias, Sr. Presidente, passaram a pro duzir arroz, feijão, milho, café, cacau, banana, mandi oca, citros, suco, coco e abacaxi, além de desenvol verem a criação de aves, bovinos e suínos em peque na escala.
Entretanto, a falta de infra-estrutura de apoio à
produção agrícola fez com que o colono perdesse
muito em quantidade e qualidade dos seus produtos,
desde o plantio até a colheita e comercialização, não
lhe dando qualquer retorno para desenvolver os tra balhos agrícolas com alguma margem de lucro.
Além das inúmeras dificuldades criadas com o
advento das leis ambientais que limitaram o uso do
processo da derrubada das matas virgens e das quei madas, ficaram os agricultores condicionados à utili zação das áreas já derrubadas, improdutivas, toma das por capoeiras, cujo trato tornava-se impossível
pelo processo manual.
Diante desse quadro, esses colonos limitados,
descapitalizados, sem condições de adquirir os equipamentos necessários à recuperação das referidas
áreas, sentiram-se desestimulados e não mais tive ram condições suficientes para continuar seus traba lhos agrícolas. Assim, essas populações viveram um
grande dilema de sua principal atividade e meio de
vida durante um período de aproximadamente cinco
anos de decadência sob todos os aspectos.
Na década de 90, essas comunidades voltaram
a crescer com o advento do Projeto Luminar, do Mi nistério da Agricultura, supervisionado pelo Incra e
que tem por finalidade levar assistência técnica aos
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agricultores assentados naquelas glebas, levando a
orientação técnica nas áreas da educação, assistência social, agropecuária, na aquisição de insumos e
aquisição de equipamentos, através de linhas de crédito do Procera, do Basa, do Pronaf, do Banco do Brasil, para o custeio, e o Prorural, para a recuperação e
implantação da lavoura de cacau, orientando também
o beneficiamento, a comercialização, o transporte e
ainda a criação de bovinos, suínos, eqüinos, galináceos, piscicultura e apicultura.
Posteriormente, Sr. Presidente, instalou-se a
Emater e a Ceplac. Então o Governo do Estado levou
energia elétrica, melhorou escolas, implantando o ensino fundamental e médio; instalou posto de saúde,
posto telefônico, cartório de registro civil e de notas,
postos de serviços etc.
Com essas melhorias implementadas pelo Go verno do Estado, o comércio voltou a crescer, surgiram diversas máquinas de beneficiamento dos produtos agrícolas, laticínios, postos de gasolina, pequenas indústrias de móveis, mercearias já tomando forma de supermercados e o número de edificações foram aumentando.
De maneira, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, que aqueles pequenos núcleos urbanos já se tornaram pequenas cidades, exigindo do Poder Público
mais equipamentos urbanos, mais aproximação com
os governantes. A comunidade passou a exigir a aplicação dos tributos oriundos de suas produções nas
necessidades assistenciais, sendo claro e evidente
que chegou a hora daquelas populações lutarem pe las suas respectivas emancipações políticas, a fim de
se transformarem nos mais novos municípios do
Estado de Rondônia.
Essa luta já começou, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores. As referidas comunidades, já mobilizadas, iniciaram os seus processos junto à Assembléia
Legislativa do Estado de Rondônia, que, por meio de
decreto legislativo, aprovaram as referidas pretensões. No entanto, aquela Assembléia, ao solicitar a
consulta plebiscitária junto ao Tribunal Regional Elei toral de Rondônia, obteve inicialmente a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral contrária à
consulta plebiscitária, sob a alegação de julgados do
colendo Tribunal Superior Eleitoral, ensejando o não
provimento dessa matéria, em razão da inexistência
de regulamentação por meio de lei complementar federal, como prevê o art. 18 da nossa Carta Magna.
Diante da decisão do Tribunal Regional Eleitoral
negando provimento ao pedido de consulta plebiscitária, coube à Assembléia Legislativa do Estado, em
grau de recurso, apelar para o Tribunal Superior Elei -
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toral na expectativa daquele egrégio Tribunal enten der legítimos os anseios daquelas populações, inter pretando a norma constitucional diante da luz de vári os fatos concretos ocorridos neste País.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
– IBGE, informou ao Juiz Dr. Raduan Miguel, do
TER-RO, por solicitação do mesmo para instruí-lo
quando da oportunidade do seu voto no julgamento
naquele Tribunal, que foram criados, a partir de 1997,
533 (quinhentos e trinta e três) novos municípios no
Brasil, sendo que as leis estaduais de criação desses
municípios foram promulgadas antes da Emenda
Constitucional n.º 15/96, que deu nova redação ao
§4º do art. 18 da nossa Constituição Federal. Infor mou, ainda, o IBGE, àquele magistrado, que a partir
da promulgação da Emenda Constitucional n.º 15/96,
foram criados no Brasil 54 (cinqüenta e quatro) novos
municípios nas diversas unidades da nossa Federa ção, como no Piauí, Rio Grande do Norte, Bahia,
Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul,
Mato Grosso, Goiás e Alagoas.
Sr. Presidente, seriam esses municípios incons titucionais? Foram criados com base em uma norma
que ofenderia o texto constitucional porquanto inexis te a tal legislação que lhe completaria? O que me pa rece é que essa questão está encontrando resistên cia na interpretação dada pelo Egrégio Tribunal Supe rior Eleitoral, que sustenta que o §4º do art. 18 é ina plicável porque necessita, como imperativo, da exis tência de uma lei complementar federal para regula mentar apenas o período em que se realizaria essa
criação, essa incorporação, essa fusão ou desmem bramento.
Ademais, Sr. Presidente, analisando o texto
constitucional “dependerão de consulta prévia, medi ante plebiscito,...”. É imperativa a realização de con sulta às populações envolvidas que se dará por ple biscito. Parece-me que é essa a postulação das popu lações dos distritos de Tarilândia, Nova Califórnia e
Extrema de Rondônia. A quem será feita a consulta
por meio de plebiscito? “As populações dos municípi os envolvidos,...”. É óbvio. A população do município,
que está perdendo uma faixa territorial, deve concor dar ou discordar com tal perda, bem como a popula ção do distrito que será criado. Terão o direito de di zer: “quero continuar pertencendo àquele município,
ou quero pertencer ao novo município, ou quero continuar como está”.
Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não
pode prevalecer dois pesos e duas medidas. Como
foram criados novos municípios em outros estados,
não podemos admitir esse entrave para a criação dos
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novos municípios do Estado de Rondônia, não podemos engessar o progresso deste Estado. Se os referidos distritos já cumpriram os requisitos institucionais
e legais para suas criações, não vejo outra saída senão aprovarem as suas respectivas consultas plebiscitárias.
Sr. Presidente, não obstante estarmos diante de
uma norma de direito constitucional, muito embora
não sendo jurista, e após ouvir opiniões de assessores desta Casa com conhecimento abalizado nesta
matéria, entendo cabível a aplicação do art. 335 do
Código de Processo Civil, que diz: “Em falta das normas jurídicas particulares, o juiz aplicará as regras de
experiência comum subministradas pela observação
do que ordinariamente acontece e ainda as regras de
experiência técnica, ressalvado, quanto a esta, o exame pericial.”
O que esperamos é que o Tribunal Superior Eleitoral enfrente essa matéria, suprindo a lacuna da lei,
no caso da inexistência de norma complementar. Ao
interpretar a norma, também a interprete aplicando o
artigo do Código de Processo Civil que acabo de citar.
Sr. Presidente, diante de tais dificuldades e da
minha preocupação com as iniciativas de criação dos
novos Municípios de Rondônia – que, com certeza,
emancipados politicamente, contribuirão de forma
definitiva para o progresso do Estado que tenho orgulho de representar nesta Casa como Senador da Re pública –, apresentei, antes do recesso parlamentar,
projeto de lei complementar para regulamentar o § 4º
do art. 18 da Constituição Federal, dispondo sobre a
criação, incorporação, fusão e desmembramento de
Municípios, com o intuito de suprir a lacuna constitucional que inibe a criação de novos municípios brasileiros, em especial no meu Estado de Rondônia.
Essa, Sr. Presidente, é a minha contribuição
àquele povo que, como eu, escolheu a Amazônia
para viver e trabalhar, em busca de uma condição de
vida mais digna para seus familiares, e cujo trabalho
tem trazido grandes frutos para o progresso de Ron dônia.
Apresentei o referido projeto de lei complementar, que atualmente tramita na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania desta Casa, tendo como Relator o eminente Senador Jefferson Péres, ilustre re presentante do nosso vizinho Estado do Amazonas,
que, com toda certeza, emitirá seu parecer com a propriedade de quem é profundo conhecedor do direito.
Ao finalizar este pronunciamento, tenho a certeza de que esta Casa, ao entender a importância dessa matéria, haverá de agilizar sua tramitação, propici-
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ando a essas populações o direito de usufruírem a cidadania, objeto do seu sagrado direito.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Chico Sartori
o Sr. Edison Lobão, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti, 4º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, o no bre Senador Arlindo Porto.
O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
a
Presidente, Sr s e Srs. Senadores, venho à tribuna
desta Casa para fazer um rápido comentário e um
alerta em relação ao que estamos vivenciando no
dia-a-dia. Caminhando por Minas Gerais, especial mente por seu interior, tenho recebido, ao longo des ses dias, inúmeras manifestações de lideranças, de
presidentes de entidades, de câmaras de diretores lo jistas, de associações comerciais e de federações
das indústrias sobre algo que está necessitando de
uma tomada de posição. Primeiramente, não se pode
mais pensar, não se pode mais falar – e qualquer fala
seria demagogia – da necessidade de promoção da
reforma tributária. Nesta semana, o Governo toma a
iniciativa de encaminhar a esta Casa uma medida
provisória que altera a forma de tributação do PIS.
Isso nos cheira a demagogia, porque estamos a pou co mais de cinco meses do encerramento de um Go verno cuja alternativa escolhida seguramente garanti rá o aumento da arrecadação, mas retirará ainda
mais recursos do empresário. Assim, ao tirar do em presário, tira do cidadão, tira da sociedade, aumen tando o volume de recursos, naturalmente para continuar pagando juros, especialmente aos credores in ternacionais. Quando assistimos a essa iniciativa,
chegamos à conclusão de que, se o Governo quises se, a reforma tributária teria ocorrido. Quando o Go verno quer, muda o que lhe é conveniente.
Contudo, Sr. Presidente, não venho falar aqui da
reforma tributária, que creio mereça estudo mais
aprofundado. Serão os próximos governantes os res ponsáveis por esse tema. Ciro Gomes tem manifesta do sua posição de promover uma grande reforma tri butária, reduzindo o número de impostos e essa car ga atual de 34% a 35% do Produto Interno Bruto, que
é o montante arrecadado da sociedade para, em
grande parte, pagar juros e rolar a dívida. A nossa expectativa é de que o próximo governante – e espero
seja Ciro Gomes – possa fazer esse trabalho de ma -
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neira moderna, clássica, objetiva, buscando sobrepor
às dificuldades naturais os entendimentos necessários, dividindo o bolo entre os Governos Federal, estaduais e municipais, buscando desonerar a produção
para, aí sim, de maneira mais igualitária, fazer a co brança do maior número possível de contribuintes e,
assim, fazer justiça tributária.
Venho falar de um tema específico, Sr. Presidente,
porque o momento ainda enseja uma tomada de posição, e urgente. A saúde das micro e pequenas empresas deve estar sempre presente em nossa atenção política. Elas são as grandes geradoras de emprego e de
prosperidade, e a sua prosperidade faz a prosperidade
de um País. Não podemos descurar de lhes estender a
proteção e os cuidados que merecem.
É verdade que, nos últimos anos, o Brasil tem obtidos avanços, incluídos aí avanços na forma de leis, no
estímulo à micro e à pequena empresa. Essa é a necessidade coerente com o que fazemos em nosso
dia-a-dia. Mas o cuidado tem de ser constante para que
esses incentivos sejam aperfeiçoados e para que, sobretudo, não haja retrocesso nesse campo
Ora, Sr. Presidente, retrocesso é precisamente
o que vem acontecendo devido à gradual erosão dos
valores legais que delimitam, que estabelecem a própria definição de microempresa e empresa de pequeno porte, categorias que fazem jus aos benefícios do
tratamento tributário especial e favorecido conhecido
como Simples.
Há vários anos, o limite superior de receita anual para que uma empresa seja considerada microempresa é de R$120 mil. O valor correspondente para
empresa de pequeno porte é R$1,2 milhão anual.
Esses valores e o tratamento tributário favorecido,
quando foram estabelecidos em lei, significaram um
avanço positivo em termos de estímulo às nossas empresas menores. No entanto, por mais baixa e sob
controle que tenha estado nos últimos anos, a inflação existe, tanto nos números como na realidade de
cada cidadão e no bolso de cada um que recorre ao
mercado, ao supermercado, ao comércio para adquirir um produto. Ela é pequena – para alguns, quem
sabe –, mas vem se acumulando inexoravelmente,
ano a ano.
Dessa maneira, Sr. Presidente, aqueles valores
que definiam a micro e a pequena empresa e lhes davam proteção tributária foram sendo erodidos. É mais
do que oportuno que esses valores sejam atualizados. É a urgente necessidade de atualização dos va lores definidores da proteção tributária a essas empresas que me traz hoje a esta tribuna.
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O Simples – Sistema Integrado de Pagamentos
de Impostos e Contribuições das Microempresas e
das Empresas de Pequeno Porte – é uma conquista
importante não só dessas empresas, mas do País, já
que traz reflexos positivos sobre toda a nossa econo mia e sobre nosso quadro social. Trata-se de conquis ta a preservar. É preciso, porém, atualizar os valores
que definem quais empresas têm acesso a esse tratamento justamente favorecido.
O Simples foi instituído pela Lei nº 9.317, de 5
de maio de 1996. Está em vigor desde 1º de janeiro
de 1997 e consiste no pagamento unificado, com tari fas favoráveis, dos seguintes impostos e contribui ções: Imposto de Renda Pessoa Jurídica; PIS; Cofins;
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido; INSS Pa tronal e Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI
– quando for o caso. E o Simples ainda dispensa a
pessoa jurídica de contribuições instituídas pela
União, como as destinadas ao Sesc, Senai, Senac,
Sebrae e congêneres, bem como as relativas ao salá rio-educação e à Contribuição Sindical Patronal.
A Lei nº 9.317 deu cumprimento, portanto, ao
comando da Constituição de 1988, que, em seu art.
179, além do que consta no inciso IX do art. 170, pre coniza o tratamento incentivador às microempresas e
às empresas de pequeno porte. Reforçando a lei de
1996 e a regulamentação desses ar tigos da Constitu ição, conquistamos, em 1999, o Estatuto da Microem presa e da Empresa de Pequeno Porte, Lei nº 9.841,
de 5 de outubro de 1999. O Estatuto, um avanço histórico, dispõe sobre o tratamento jurídico e diferencia do, simplificado e favorecido, não somente no que se
refere à tributação, mas também aos campos admi nistrativo, previdenciário, trabalhista, creditício e de
desenvolvimento empresarial.
Ambas as leis que mencionamos são boas. No
entanto, os valores máximos das receitas anuais bru tas que definem quais empresas se enquadram como
micro ou pequenas estão estabelecidos de forma rígi da. A inflação que se acumulou desde que se fixaram
esses valores, R$120 mil para a micro e R$1,2 milhão
para empresa de pequeno porte, causou uma gradual
erosão e essa divergência crescente em relação à re alidade em que vivem essas empresas.
Entre tantos índices medidores da inflação, o
IGP da Fundação Getúlio Vargas, por exemplo, é a
média aritmética ponderada de dois outros índices: o
Índice de Preços no Atacado, IPA, com peso de 60%,
e o Índice de Preços ao Consumidor, IPC, com peso
de 30%. Há ainda um terceiro índice, o INCC, Índice
Nacional da Construção Civil, com peso de 10%. Os
valores do IGP, nos anos recentes, foram os seguin -
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tes: 1997, 7,48%; 1998, 1,71%; 1999, 19,99%; 2000,
9,8%; 2001, 10,4%; e somente nos sete primeiros meses de 2002, 6,21%.
Sr. Presidente, vê-se claramente que aqueles
valores definidores de micro e pequenas empresas,
respectivamente R$120 mil e R$1,2 milhão, precisam
ser reajustados, o que já passa da hora.
Essas empresas precisam ser estimuladas e
transformadas na base sólida de nossa economia,
como o são, por exemplo, na Alemanha e na Itália.
Nesses países, as pequenas empresas lideram até
mesmo as estatísticas de exportação, o que não acorre no Brasil, que concentra a exportação em produtos
primários ou em grandes e médias empresas. São
passos de progresso que haveremos de percorrer.
Desses muitos passos, o primeiro que se faz necessário é atualizar realisticamente os valores-teto de receita bruta anual que definem a microempresa e a
empresa de pequeno porte.
Por isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
é necessário que as lideranças do setor produtivo
continuem mobilizando, ar ticulando e fazendo pressão para que, em conjunto, das tribunas do Senado e
do Congresso Nacional, possamos promover denúncias e, mais que isso, sensibilizar o Governo para o
fato de essa ser a hora de fazer correções e de atualizar os salários dos funcionários públicos, que estão
há sete ou oito anos sem correção.
Não nos podemos esquecer de que a economia
do Brasil não está numa fase boa, de que, a cada mo mento, aumenta o desemprego no País e de que as pequenas e médias empresas têm um papel fundamental
na economia, na ação social, um papel no atendimento
aos trabalhadores e àqueles que fazem o progresso
deste País. Por isso, a hora está chegando.
Conclamo todos a continuarmos debatendo
esse assunto, para que possamos encontrar o caminho com o destino célere da retomada do desenvolvimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Faculto a palavra aos Senadores que desejarem se
pronunciar.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nes-

72

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Setembro

de

2002

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ta retomada temporária de trabalho, resultado da con vocação do Senado Federal, aproveito a oportunida de para fazer um breve relato de nossas atividades no
Estado de Sergipe, principalmente no que diz respei to às visitas que fizemos nos últimos dias ao interior
do Estado e mais de perto ao sertão sergipano.
Temos enfatizado, do alto desta tribuna, que o
Nordeste brasileiro é uma região perfeitamente viável.
Faz-se necessário apenas que tenhamos uma política
de valorização do homem, voltada para a realização de
projetos que venham a atender às necessidades básicas da população. Os investimentos precisam ser direcionados, notadamente, a aspectos que tenham um ver dadeiro impacto sobre a economia local.
Quando dizemos que o nosso Nordeste passa
por dificuldades enormes, logicamente, não podemos
apontar o fenômeno das secas como o fator principal
do atraso em nossa região.
Faltam políticas públicas que se responsabili zem pelo desenvolvimento econômico da nossa re gião, que assumam a responsabilidade, a exemplo de
iniciativas tomadas desde a época em que governava
este País o Presidente Juscelino Kubitschek, como a
criação da Sudene. Por um equívoco irreparável, por
um erro que não se pode consertar do dia para a noi te, num momento de indecisão, o Governo resolveu
acabar com a Sudene e, conseqüentemente, com o
Fundo de Investimentos do Nordeste – Finor, que fi nanciava empreendimentos industriais e agroindustri ais, em face de atos de corrupção cometidos por fun cionários dessa Agência de Desenvolvimento, man comunados com empresários inescrupulosos. Sob
esse pretexto, o Governo acabou com a Sudene, com
a Sudam e com esse fundo constitucional. Felizmen te, graças a uma iniciativa nossa, aprovada pelo Se nado Federal por unanimidade, alguns fundos estão
sendo reconstituídos, como os Fundos de Desenvol vimento do Norte e do Nordeste, com a finalidade de
recompor instrumentos que possam, direta ou indire tamente, contribuir para a recuperação do desenvolvi mento econômico da nossa Região.
Sr. Presidente, finalizo meu intróito e volto a falar
sobre Sergipe.
Visitando municípios distantes do nosso Estado,
margeados pelo rio São Francisco e que dele depen dem para sua existência, verifiquei que estão inteira mente abandonados. Ali prolifera o desemprego e o
abandono. As populações ribeirinhas, que antes vivi am da pesca, hoje não podem mais fazê-lo por várias
razões. Uma delas é a crise de vazão do rio São Francisco. Os financiamentos rurais concedidos pelo Go verno, cujo objetivo era dar cobertura financeira aos
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empreendimentos, inclusive da pesca, tiveram uma
conseqüência desastrosa para a nossa Região, uma
vez que os altos juros cobrados, principalmente a correção monetária que incidia sobre os financiamentos,
resultaram na falência generalizada dos pequenos
proprietários de terra e dos pescadores que compraram barcos. Atualmente, muitos deles, impossibilitados de pagar suas dívidas, abandonaram sua atividade econômica.
Sr. Presidente, o Senador José Eduardo Dutra,
aqui presente, teve a oportunidade de ver de perto o
sofrimento do sertanejo de Canindé do São Francisco
e dos seus povoados: Curituba e Capim Grosso; de
Poço Redondo e dos seus povoados: Santa Rosa do
Ermírio e Sítios Novos; de Porto da Folha e dos seus
povoados: Lagoa da Volta e tantos outros que receberam a nossa visita neste fim de semana – todos mergulhados numa crise sem precedentes. Alguns estão
acreditando que deveriam abandonar definitivamente
a sua atividade agrícola em razão do descaso das autoridades constituídas em relação ao processo de desenvolvimento estancado naquela região.
Também estivemos em Monte Alegre, em Nossa
Senhora de Lourdes e em Graco Cardoso, onde a situação é a mesma, ou seja, dramática, porque não há
uma só iniciativa do Governo Federal de incentivo
para aquela região, para que a produção agropecuária volte aos tempos idos, quando a pecuária leiteira,
a caprino-ovinocultura e a própria agricultura tiveram
seu lugar de destaque.
Sr. Presidente, neste momento, os candidatos a
Presidente da República apresentam-se com seus
planos de governo. É necessário que aquele que for
eleito procure viabilizar a sua proposta, porque a nossa Região é totalmente viável, falta apenas a execução dos planos, pois esses existem e sua aplicação
depende única e exclusivamente da vontade daqueles que assumem o poder.
O Sr. José Eduardo Dutra (Bloco/PT – SE) –
Concede-me V. Exª um aparte?
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – É com prazer que concedo a palavra ao nobre
Senador José Eduardo Dutra.
O Sr. José Eduardo Dutra (Bloco/PT – SE) –
Senador Antonio Carlos Valadares, eu queria me so mar a V. Exª nesse oportuno pronunciamento a respeito de um tema que já foi motivo de debates por diversas vezes nesta Casa, particularmente por iniciativa
dos Parlamentares das regiões menos desenvolvidas. O atual Governo, desde o início, até para se manter fiel à lógica de que o mercado resolve todas as de-
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sigualdades – quer dizer, colocando todos os pode res nas mãos deste ser quase onipotente chamado
mercado –, passou a desenvolver uma política de
afastamento, observando-se a falta de uma política
de descentralização de recursos, de desenvolvimento
regional, o que acaba acentuando as desigualdades
regionais já existentes em nosso País. Algumas vezes
tive oportunidade, nesta Casa, de fazer pronuncia mentos a respeito da evolução dos financiamentos do
BNDES e de sua distribuição pelas diversas regiões.
Os dados oficiais mostram que de 1995 até 2000 –
são os últimos dados que temos – há um decréscimo
de financiamentos para as Regiões Nordeste, Norte e
Centro-Oeste e um aumento de financiamentos para
a Região Sudeste, o que inclusive contribui para o aumento da desigualdade regional, porque, deixando o
mercado livre, os investimentos e empreendimentos
tendem a buscar aquelas regiões de maior desenvol vimento. Imaginem, então, com a contribuição do
Estado, que, em tese, deveria ser utilizada para dimi nuir as desigualdades, mas não o faz? Ele leva em
consideração, única e exclusivamente, os interesses
do mercado ou das regiões mais desenvolvidas. V.
Exª fez referência à infeliz decisão do Governo de ex tinguir a Sudene, num ato como o de jogar fora a cri ança junto com a água do banho. Todos sabemos dos
problemas existentes naquela instituição. Eram gra ves, deveriam ter sido apurados e sido desenvolvido o
processo de punição dos responsáveis, mas não a
sua extinção sob a alegação de irregularidades. Com
isso, estamos vendo esse aumento acentuado das
desigualdades regionais, particularmente da Região
Nordeste, com efeitos muito danosos para a vida da quelas pessoas. Eu e V. Exª, nesse fim de semana, fizemos uma viagem pelo sertão do Estado de Sergi pe, onde vimos e sentimos as angústias daquela po pulação trabalhadora, que quer encontrar não só al ternativas de sobrevivência e sustento, mas também
para o desenvolvimento do Estado, e está esperando
uma ação mais efetiva por parte tanto do Governo Federal quanto do Estadual, no sentido de garantir con dições de desenvolvimento não apenas a uma região
de enormes potencialidades, mas também a seus habitantes. Parabenizo V. Exª pela iniciativa do pronunci amento e peço permissão para a ele me somar. Muito
obrigado.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Senador José Eduardo Dutra, agradeço a
participação de V. Exª neste meu pronunciamento no
Senado Federal enfatizando nossa presença também
no povoado de Iscurial, no Município de Nossa Se nhora de Lourdes, localizado às margens do rio São
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Francisco, com uma população vibrante, de muitos jovens, porém, com cinco desempregados em cada
casa. Pudemos observar que é uma população sequiosa de informação, uma vez que praticamente em
cada casa há uma antena parabólica. Isso significa
que são pessoas bem informadas, que sabem o que
ocorre no Brasil e no mundo, acompanham os investimentos realizados em outras regiões. V. Exª mesmo já
denunciou a preferência do BNDES pela região Centro-Sul do País, com a aplicação de mais de 70% dos
recursos transferidos pela União em favor de regiões
mais desenvolvidas em detrimento do Nordeste.
Essas populações estão decepcionadas, frustradas,
porque, como V. Exª diz, não há uma iniciativa louvável, quer por parte do Governo Estadual ou Federal.
Abro um parêntese para dizer que constatamos
o início da construção de uma ponte ligando o Município de Nossa Senhora de Lourdes a Iscurial. Posteriormente, será necessário asfaltar aquele trecho de
estrada até o povoado Iscurial, um verdadeiro sonho
daquela região. Na verdade, há infra-estrutura adequada para o desenvolvimento, ou seja, as rodovias
sergipanas estão entre as melhores do Nordeste do
País; a energia elétrica está bem estruturada em todos os municípios; o problema de água e saneamento
ainda não está totalmente equacionado, mas em praticamente todos os municípios sergipanos existe
água potável, que chega de algum manancial ou principalmente do rio São Francisco. Enfim, existe todo
um espaço no nosso Estado, que é o menor da Federação, com pouco mais de 21 mil quilômetros quadrados, para que o desenvolvimento lá se inicie. Ali pode
ser feito não um campo de experimentação para de monstrar que Sergipe ou o Nordeste é viável. Não! A
infra-estrutura de que é dotado mostra ao Brasil que
Sergipe não possui apenas renda per capita muito
elevada em comparação a outros Estados da Federação. Ela é função da grande concentração de renda
no Estado. É só verificar que as grandes propriedades
ocupam mais de 80% do território sergipano. Isso significa que há concentração de propriedades nas
mãos de poucos. O restante, as pequenas propriedades, tem menos de 10 hectares, o que não permite fomentar o desenvolvimento econômico no campo.
Por isso, Sr. Presidente, neste instante, a minha
palavra não é de reclamação contra o Governo Federal, em fase final de gestão. O Presidente Fernando
Henrique Cardoso teve todo o tempo do mundo, todo
o espaço do mundo para transformar o nosso Nordeste em uma região bastante desenvolvida. No entanto,
não o fez. Prometeu emprego, desenvolvimento agrícola, prioridade para segurança pública. O que esta-
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mos vendo? A segurança pública foi inteiramente re legada a um segundo plano, tanto que a violência não
é mais primazia dos grandes centros urbanos. Infeliz mente, está invadindo as cidades do Nordeste, a zona
rural. E, hoje, as famílias não têm a mesma tranqüili dade de uma boa convivência no campo, uma vez
que é difícil conter a violência. A estrutura policial está
despreparada para conter a criminalidade, não há
uma política de segurança pública que torne qualifica do o policial, que dê a ele armamento adequado e
melhor remuneração, enfim, que coloque o policial a
serviço da sociedade.
O certo é que o desemprego e a violência são
problemas não apenas das grandes metrópoles do
Sul do País, como Rio de Janeiro, São Paulo e até
Brasília, mas também das populações do Nordeste
do Brasil – e Sergipe, infelizmente, não está fora des se processo.
as
s
Portanto, Sr. Presidente, Sr e Sr Senadores,
nós, que estamos pleiteando o retorno ao Senado Federal, assumimos o compromisso com a população
de lutar com unhas e dentes e com todas as nossas
forças, como fizemos aqui nesta Casa, para o retorno
da Sudene, cuja estrutura federal foi extinta. Com
isso, possibilitaremos ao nosso Nordeste condições
de desenvolvimento, com geração de emprego e ren da, atacaremos, enfim, os grandes problemas atinen tes ao subdesenvolvimento, que está se tornando
crônico na nossa região.
Sr. Presidente, agradeço a V. Exª a benevolência
de, neste final de sessão, permitir que eu falasse so bre o meu pequenino Estado de Sergipe, ao qual te nho orgulho de servir neste Senado Federal. Tenho
certeza absoluta de que, com as mudanças que virão
com estas eleições, eleito que será um candidato da
Oposição, com uma proposta nova, com uma mensa gem nova, mergulharemos num novo Brasil que não
se submeta aos caprichos do capital financeiro inter nacional, que não se submeta às imposições dos
Estados Unidos que querem, a qualquer custo, nossa
adesão à Alca – Área de Livre Comércio das Améri cas – o que, a meu ver, seria um desastre para o nos so País.
Aproveito a oportunidade, Sr. Presidente, para
dizer que visitando – juntamente com o Senador José
Eduardo Dutra e com outros companheiros – a cidade
de Porto da Folha pude observar o desenrolar do ple biscito da Alca, que está sendo realizado em todo o
Brasil, no período de 1º a 7 de setembro. Encontra mos uma urna onde estavam sendo recolhidos os vo tos contra ou a favor da Alca. Tive a oportunidade de
lá depositar meu voto, de registrar minha presença, e
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de manifestar minha opinião contrária ao que considero um acordo altamente prejudicial. Ao invés de
pensarmos em um bloco econômico envolvendo os
Estados Unidos que, como sabemos, têm quase o
monopólio da riqueza das Américas, deveríamos
pensar em fortalecer o Mercosul. Precisamos criar
condições para que em nosso bloco econômico ingressem mais países da América Latina. Assim, com
uma posição mais fortalecida, teremos países com dificuldades semelhantes, com graus de desenvolvimento engendrados de forma semelhante e poderemos formar um grupo para coibir as chamadas barreiras alfandegárias impostas pelos países ricos, pelos
países desenvolvidos. Só assim, poderemos competir
no mercado internacional em igualdade de condições, fazendo uma reforma tributária consistente no
País e nos países que fazem parte do bloco de modo
a enfrentar os produtos importados do Mercado Co mum Europeu e dos próprios Estados Unidos, reforma que venha a desonerar a produção, reduzir o custo Brasil e estabelecer a chamada isonomia tributária
com nossos concorrentes na área internacional. Aí
sim, em pé de igualdade, poderemos enfrentar o co mércio internacional.
Na realidade, com o que está sendo proposto,
os Estados Unidos tornar-se-ão mais fortes e submeterão o País a um estado de colonização eterna, o
que não iremos aceitar de forma alguma. Tenho absoluta certeza de que o acordo nefasto proposto pelo
Governo Fernando Henrique Cardoso será repudiado
de uma vez por todas pelo Congresso Nacional, pela
Câmara dos Deputados e pelo Senado da República.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, Senador José Eduardo Dutra.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, aproveito o pronunciamento do Senador Antonio Carlos
Valadares para também fazer algumas reflexões so bre questões que têm sido levantadas nas nossas diversas viagens, em conversas com a população; tra ta-se de algumas angústias e preocupações que a
população brasileira vem demonstrando.
Acredito que, se forem feitas pesquisas – e já vi
os resultados de algumas – a respeito das duas prin cipais preocupações que o brasileiro tem hoje – e isso
vale tanto para as cidades grandes quanto pequenas
nas diversas regiões do Brasil –, sem dúvida alguma,
a segurança e o desemprego serão citados com mai or freqüência. E não é à toa que ambas têm uma rela-
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ção entre si. Não é nenhuma novidade dizer que o es garçamento do tecido social, o aumento das desigual dades sociais, o aumento do desemprego são fontes
da violência e da insegurança que hoje preocupam
milhões de pais e mães de família brasileiros. A socie dade brasileira está perdendo uma parcela daquilo
que é o maior patrimônio de qualquer país, de qual quer Estado: a juventude, da qual uma parte expressi va, por falta de perspectiva, por queda da sua
auto-estima, por não encontrar emprego, acaba se
entregando à marginalidade, ao tráfico de drogas, à
prostituição.
Nós dos Partidos de Esquerda sempre tivemos
dificuldade em debater segurança porque, de modo
geral, tínhamos uma certa tendência a ficar meramente no discurso sociológico – que é válido, que é
real. Sempre tivemos dificuldades em ir um pouco
além disso. Felizmente, creio que temos superado
essa questão nos últimos anos e temos tido condi ções de formular propostas concretas a curto, médio
e longo prazos para atacar esse problema fundamen tal hoje para o Brasil, que é a questão da segurança.
Problema que aflige todos os brasileiros, que não é
específico das periferias das grandes cidades, embo ra saibamos que nesses locais ele é ainda mais grave.
Nós que percorremos todo o sertão sergipano – como
já registrou o Senador Antonio Carlos Valadares – te mos visto que essa é uma preocupação do homem do
campo, do sertanejo. Há hoje um aumento de roubo
de gado e de criações nas pequenas propriedades do
sertão do Nordeste de um modo geral, o que tem
agravado o grau de insegurança da população. É ne cessário que o Estado se empenhe para diminuir
esse problema, combinando as duas formas de atuação que necessariamente deverão ser desenvolvidas:
o investimento na área social, na educação e o inves timento na geração de emprego, a fim de estancar a
produção de mais violência. O investimento em medi das de natureza estrutural do aparelho de segurança
irá modernizá-lo, garantir que ele previna o crime e o
combata. Não há grandes novidades em relação às
propostas apresentadas. Todas falam a respeito da
integração entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. Não
se trata da questão da unificação. Eu, particularmen te, sou a favor dela. Mas esse é um tema que tem um
caráter polêmico bastante grande e que pressupõe,
inclusive, uma emenda constitucional para que seja
aprovado. Mas a unificação só se dará se precedida
de um processo de integração entre a Polícia Civil e a
Militar.
É necessário que a sociedade de um modo ge ral seja inserida por meio das suas organizações e
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das suas entidades representativas na discussão sobre a segurança pública. A segurança não interessa
apenas à Polícia ou ao Governo. Ela interessa principalmente ao conjunto da sociedade. Portanto, essa
sociedade deverá estar representada em todos os organismos participantes da discussão, não só da política de segurança mas também do aspecto orçamentário. Daí a necessidade dos conselhos nacional, es taduais e municipais de segurança pública em que a
sociedade, por meio de suas entidades representativas, venha a participar ativamente desse debate, in clusive com sugestões quanto à definição das linhas
gerais de segurança.
Não adianta falar em segurança pública sem investir naquele que é o seu agente principal: o policial.
Dizer que é possível garantir a segurança do cidadão
na sua plenitude, com competência e qualidade, sem
fornecer treinamento para as pessoas responsáveis
por desempenhar esse papel, sem lhes dar equipamento para garantir a sua própria segurança, sem
lhes dar salário digno, é ficar somente no discurso sobre melhoria da segurança sem efetivamente garanti-la. Digo isso ao lado do Senador Antonio Carlos Valadares, reconhecido por toda a sociedade sergipana,
particularmente pelos policiais militares do nosso
Estado, como o Governador que mais fez, do ponto
de vista salarial e de condições de trabalho, por essa
importante corporação. Também não se pode esquecer o investimento que, necessariamente, precisa ser
feito na área de polícia técnica, de processos de investigação, a fim de que os crimes venham a ser elu cidados de forma científica e não apenas no velho e
tradicional processo que, infelizmente, ainda acaba
prevalecendo em grande parte das delegacias no
Brasil: o da pancada.
Portanto, Sr. Presidente, este é um tema que,
como eu já disse, está relacionado diretamente com a
questão social e a retomada do crescimento econômico, do investimento e do próprio modelo de desenvolvimento. Necessariamente, ele deve ser objeto de
discussão e de preocupação dos democratas, até
porque nós sabemos que, quando surge essa situação de insegurança, acabam vicejando algumas propostas absolutamente medievais de política de extermínio, de pena de morte, como se isso fosse resolver
o problema.
O nosso Estado de Sergipe, infelizmente, em
anos passados, acabou sendo citado em relatório da
Anistia Internacional em função do projeto chamado
de A Missão, que desenvolveu verdadeira política de
extermínio no interior de Sergipe, particularmente no
sertão. O pior é que hoje esse tipo de ação é objeto de
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debate na campanha eleitoral de um candidato que
aborda isso como algo positivo, dizendo que naquela
época garantia-se segurança aos cidadãos. Na ver dade, ocorreu o extermínio de bandidos e de seus parentes e também de pessoas honestas, o que, de forma nenhuma, tem promovido segurança ao sertanejo
ou combatido a violência. Na realidade, o que houve
foi um momento de terror, de pavor, que, a princípio,
certamente serviu para espantar a marginalidade.
Contudo, não se trata absolutamente de medida eficaz a médio e longo prazos, porque acaba voltan do-se contra os agentes daquele tipo de ação.
O Sr. Antonio Carlos Valadares (PSB – SE) –
Permite-me V. Exª um aparte, eminente Senador José
Eduardo Dutra?
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Pois não, com muito prazer, ilustre Senador
Antonio Carlos Valadares.
O Sr. Antonio Carlos Valadares (PSB – SE) –
Senador José Eduardo Dutra, V. Exª está realmente
focalizando um assunto da mais alta importância para
a sociedade brasileira. Esse é um tema atual, que tem
sido motivo de debates não apenas no Senado Fede ral, mas também e notadamente na campanha eleito ral. Todos os candidatos estão prometendo acabar
com a vio lência. Além de policiamento ostensivo, é
preciso dar à polícia estrutura para o bom funciona mento, com preparo e qualificação adequada, com remuneração compatível com o exercício de função tão
arriscada quanto a de policial. Além disso, temos de
nos preocupar com a educação generalizada. Há,
neste momento, a preocupação com a bolsa escola.
Sem dúvida, essa oferta do Poder Público atrai, por que quanto mais crianças estiverem na escola mais
possibilidade de remuneração para as famílias po bres. Entretanto, acredito que a educação não se res tringe à oferta de bolsa escola. Ela inclui também o
preparo intelectual dos professores, a qualificação e o
treinamento profissional deles, a realização de cursos
intensivos para o magistério, além de incentivos para
que continuem na sua atividade. Hoje há um desestí mulo completo não só de professores do ensino fun damental, como também de professores do ensino
superior, porque a remuneração, realmente, é muito
baixa. Por isso muitos estão abandonando a sua ativi dade. Então, investir na educação significa investir na
criança, no homem de amanhã. Quer dizer, a segu rança pública é importante, sem dúvida, mas a base
fundamental para uma sociedade organizada, menos
violenta e capaz de enfrentar os desafios do desen volvimento econômico, é a educação. Eu gostaria de
aproveitar a oportunidade em que V. Exª se refere a
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assuntos tão atuais, para fazer uma crítica ao Governo no que diz respeito à reforma tributária. Eu falei antes, mas esqueci de referir-me a esse ponto. A reforma tributária tem sido reclamada desde 1995, quando
o Governo enviou ao Congresso Nacional a PEC n.º
175/95, época em que o Senador José Serra, atual
candidato a Presidente da República, era Ministro do
Planejamento e Orçamento. Ora, essa proposta teve
parecer favorável do Deputado Mussa Demes. Houve
ampla discussão, envolvendo empresários e segmentos interessados na aprovação de uma reforma que
viesse a proteger a produção, o assalariado, o trabalho e, afinal, a nossa economia. Entretanto, essa re forma tributária não ocorreu, porque o Governo, na
prática, mandou que a Câmara dos Deputados a en terrasse, ou seja, a colocasse numa gaveta, onde ela
continua. De repente vemos a crise da elevação do
dólar e o Governo, pressionado por essa crise, resolveu criar uma minirreforma. Ora, ao ler um artigo hoje,
vi que ela tem vantagens e desvantagens para a sociedade. Começarei citando uma vantagem: ela permite uma dedução no Imposto de Renda das empresas
que estão investindo em inovação tecnológica e em
pesquisa. Considero muito bom que o Governo pro ponha isso. Agora, apontarei uma desvantagem, principalmente para os mais pobres. Ultimamente, fomos
sacrificados com a alta do preço do gás de cozinha,
que é um insumo importante para todas as donas-de-casa do Brasil. O Governo aumentou o preço
para R$30,00; como houve reclamação generalizada,
resolveu baixá-lo um pouco. O Governo retirou a incidência do PIS sobre alguns produtos, entretanto dei xou de lado o óleo diesel e o gás de cozinha. O diesel
é o combustível responsável pelo transporte de todas
as mercadorias no Brasil, já que o transporte ferroviário e o marítimo praticamente não existem. Apesar de
ser o carro-chefe do transporte brasileiro, não recebe
nenhum incentivo. Ao contrário, continua com as alí quotas mais altas, mais de 2,5%. O mesmo ocorreu
com o gás de cozinha, que também não obteve nenhum incentivo do Governo na medida provisória que
tratou dessa minirreforma tributária. Fez-se uma re forma tributária, sacrificando setores da economia,
como os consumidores de baixa renda, e um setor tão
importante quanto o dos transportes, cuja base é o
óleo diesel. É uma iniqüidade essa reforma tributária,
a qual não terá nenhuma conseqüência para o desenvolvimento do País. Acredito até que o Governo brasileiro fez isso para dizer ao FMI que estava tomando
alguma atitude em face da crise avassaladora que se
abateu sobre o Brasil com a desvalorização da nossa
moeda.
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Senador José Eduardo Dutra, agradeço a V. Exª
a paciência com que me ouviu nesse longo aparte no
qual falei de vários assuntos.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Muito obrigado, Senador Antonio Carlos Vala dares, pelo seu aparte. V. Exª tratou de outros assun tos porque realmente são inter-relacionados. Isso
acontece quando discutimos política. Sabemos que a
violência e a segurança têm a ver com a educação,
com as condições sociais e com o emprego. Ao falar mos de emprego necessariamente temos de falar em
política econômica, em modelo de desenvolvimento
e, conseqüentemente, acabamos desaguando na discussão dos impostos.
Vou começar pela questão final, a da reforma tributária, assunto que foi debatido durante muito tempo
no Congresso Nacional. Esse é um tema sobre o qual
só há consenso no título, porque todos dizem que são
a favor de uma reforma tributária. O problema consis te em saber qual reforma tributária e como conciliar
os diversos interesses. Quando falam de reforma tri butária os empresários pensam em diminuir imposto;
o Governo, por sua vez, pensa em aumentar a arreca dação. Além disso há a questão da compatibilização
entre a distribuição dos impostos. Vivemos numa federação, portanto é preciso haver a distribuição entre
União, Estados e Municípios, todavia, nenhum dos
entes federados quer perder recursos; daí a dificulda de de se chegar a um consenso mínimo.
É fato que o Congresso Nacional conseguiu
construir um consenso mínimo, que resultou no rela tório do Deputado Mussa Demes na Comissão Espe cial da Câmara dos Deputados. Aquele consenso não
evoluiu porque o Governo concretamente “botou uma
pedra em cima” e impediu que a discussão daquele
assunto continuasse.
Necessariamente o novo Governo, seja qual for
o Presidente que assumir – naturalmente espero que
seja o candidato que apóio, Luiz Inácio Lula da Silva
–, terá de rediscutir essa questão, até porque a pror rogação da cobrança da CPMF no ano que vem foi
aprovada, mas com uma alíquota simbólica, com ob jetivo meramente fiscalizatório. Dessa forma, fontes
alternativas de receita para o País deverão ser encon tradas. Em função disso, obrigatoriamente o Con gresso Nacional terá de se debruçar sobre a questão
da reforma tributária.
Sei que ainda há Senadores inscritos para falar,
por isso concluirei meu pronunciamento. Antes, po rém, desejo dizer que, neste momento em que estamos todos em campanha eleitoral discutindo diversos
temas, é interessante que as várias propostas sejam
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debatidas, até porque é dessa forma que o eleitor faz
sua escolha. Sabemos que escolher apenas pelos
discursos não é fácil, pois jamais um candidato a Go vernador, a Prefeito ou a Presidente irá à televisão ou
a um palanque dizer que não investirá em educação,
saúde, transporte ou geração de emprego. Com certeza, se surgir algum louco que o faça não será eleito.
O problema está em estabelecer até que ponto
os projetos, as propostas, os programas de Governo
são meras declarações de intenção ou um compromisso efetivo dos candidatos ou partidos políticos.
Penso que o melhor critério ainda é a prática da verdade: verificar o passado, a trajetória e os compromissos de cada partido político para que o eleitor possa
fazer sua escolha.
Sr. Presidente, muito obrigado. De antemão,
peço desculpas por alongar-me além do previsto no
Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Concedo a palavra ao próximo orador, Senador José
Fogaça.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (Bloco/PPS – RS. Pro nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, estamos apresentando à Mesa um projeto de resolução que altera
a Resolução nº 38, de 2001, do Senado Federal. O
projeto pretende suprimir o parágrafo único do art. 2º
da referida resolução. A aprovação desse projeto possibilita ao Estado do Rio Grande do Sul valer-se dos
créditos junto ao Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS – para que sejam cedidos à
Caixa Econômica Federal. Nesse caso, a amortização da dívida do Instituto de Previdência do Estado
do Rio Grande do Sul – IPERGS – junto à União será
feita pelo governo estadual do Rio Grande do Sul.
Eis a justificativa do projeto:
A Lei Estadual nº 11.402, de 29 de de zembro de 1999, autorizou o Estado a assumir a dívida relativa à carteira imobiliária do
Instituto de Previdência do Estado do Rio
Grande do Sul (IPERGS), refinanciada junto
à União ao amparo da Lei nº 8.727, de 5 de
novembro de 1993, bem como a receber
deste e ceder à Caixa Econômica Federal
os direitos relativos à referida carteira imobiliária e os créditos do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS).
No entanto, inadvertidamente, a Resolução nº 38 do Senado Federal, de 19 de
dezembro de 2001, que autorizou o Estado
do Rio Grande do Sul a assumir tal dívida,
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dispõe, no Parágrafo Único do art. 2º, que “a
assunção referida no art. 1º far-se-á sem
quaisquer alterações contratuais relativas às
condições financeiras, encargos, prazos e
demais condições originalmente pactuadas”.
Em contatos do Estado com a Procuradoria-geral da Fazenda Nacional (PGFN) e a
Secretaria do Tesouro Nacional (STN), con cluiu-se que a redação dada não é a mais
adequada, uma vez que impediria o Estado
de disponibilizar os referidos créditos em
face do Parágrafo Único do art. 2º, acima
transcrito. Faz-se, portanto, necessária a revogação do referido dispositivo da Resolução nº 38 para que o Estado possa dar se guimento à negociação dos créditos do Fundo de Compensação de Valores Salariais da
carteira imobiliária do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul. Nas
tratativas que vêm sedo mantidas com a
PGFN e com a STN, não foi verificada nenhuma objeção à aprovação da proposta.
Retirado o Parágrafo Único do art. 2º, poderá, então, ser processada a alteração do dispositivo do Contrato Particular de Confissão
e Composição de dívidas, firmado entre a
União e o Instituto de Previdência do Estado
do Rio Grande do Sul, segundo o qual as li berações feitas ao agente pelo Fundo de
Compensação de Valores Salariais vinculam-se ao abatimento do saldo devedor
mantido junto ao Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS). Essa condição
mostra-se também prejudicial ao próprio
FGTS, eis que, em a mesma vigorando,
este receberia títulos “Compensações de
Valores Salariais”, cujo prazo para resgate é
de 30 anos, somente a partir de 1.º de janeiro de 1997, ao passo que, em sendo revogada essa condição, a dívida com o Fundo
estará totalmente amortizada em cerca de
cinco anos.
Assim sendo, propõe-se a supressão
de tal dispositivo, medida que visa realmente beneficiar e propiciar condições funcionais e operacionais ao Estado do Rio Grande
do Sul nessa matéria, sem que sejam alteradas quaisquer outras condições do contrato em questão, conforme o acima exposto.
Isso virá em benefício do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.
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Esse projeto de resolução, Sr. Presidente, vem assinado pelos três Senadores do Estado do Rio Grande
do Sul, quais sejam, Senadora Emilia Fernandes, Senador Pedro Simon e este Senador, José Fogaça.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Chico Sartori.
É lido o seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO
Nº 65, DE 2002
Altera a Resolução nº 38, de 2001,
do Senado Federal.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º Suprima-se o Parágrafo Único do art. 2º
da Resolução nº 38, de 2001 do Senado Federal.
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Justificação
A Lei Estadual nº 11.402, de 29 de dezembro de
1999, autorizou o Estado a assumir a dívida relativa à
carteira imobiliária do Instituto de Previdência do
Estado do Rio Grande do Sul (IPERGS), refinanciada
junto à União ao amparo da Lei nº 8.727, de 5-11-93,
bem como a receber deste e ceder à Caixa Econômica Federal os direitos relativos à referida carteira imobiliária e os créditos junto ao Fundo de Compensação
de Variações Salariais (FCVS).
No entanto, inadvertidamente, a Resolução nº
38 do Senado Federal, de 19 de dezembro de 2001,
que autorizou o Estado do Rio Grande do Sul a assumir tal dívida, dispõe, no Parágrafo Único do art. 2º,
que... “A assunção referida no art. 1º far-se-á sem
quaisquer alterações contratuais, relativas as condições financeiras, encargos, prazos e demais condições originalmente pactuadas.” Em contatos do Estado com a Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional
(PGFN) e Secretaria do Tesouro Nacional (STN),
concluiu-se que a redação dada não é a mais adequada, uma vez que impediria o Estado de disponibilizar os referidos créditos, em face do Parágrafo Único
do art. 2º, acima transcrito. Faz-se, portanto, necessária à revogação do mesmo, para que o Estado possa
dar seguimento à negociação dos créditos de FCVS
da carteira imobiliária do IPERGS. Nas tratativas que
vem sendo mantidas com a PGFN e com a STN, não
foi verificada nenhuma objeção à aprovação da pro posta. Retirado o Parágrafo Único do art. 2º, poderá,
então, ser processada a alteração do dispositivo do
Contrato Particular de confissão e composição de Dívidas, firmado entre a União e o IPERGS, segundo o
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qual as liberações feitas ao agente pelo FCVS vincu lam-se ao abatimento do saldo devedor mantido junto
ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
Esta condição mostra-se também prejudicial ao pró prio FGTS, eis que, em a mesma vigorando, este re ceberia títulos “CVS”, cujo prazo para resgate é de 30
anos a partir de 1º-1-1997, ao passo em que, em sendo revogada tal condição, a dívida com o Fundo estará totalmente amortizada em cerca de cinco anos.
Assim sendo, propõe-se a supressão de tal dispositivo, medida que, sem que sejam alteradas quais quer outras condições do Contrato em questão, con forme o acima exposto, virá em benefício tanto do
FGTS quanto do estado do Rio Grande do Sul.
Sala das Sessões, 3 de setembro de 2002. –
Emília Fernandes – Pedro Simon – José Fogaça.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu, Ramez Tebet, Presidente, nos termos do art. 48,
item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 38, DE 2001
Autoriza o Estado do Rio Grande do
Sul a assumir dívida do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul
(IPERGS), refinanciada junto à União ao
amparo da Lei nº 8.727, de 5 de novembro de 1993, cujo valor em 1º de novem bro de 2000 era de R$381.688.640,62 (tre zentos e oitenta e um milhões, seiscentos e oitenta e oito mil, seiscentos e quarenta reais e sessenta e dois centavos).
O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Estado do Rio Grande do Sul autori zado a assumir a dívida do Instituto de Previdência do
Estado do Rio Grande do Sul (IPERGS), refinanciada
junto à União ao amparo da Lei nº 8.727, de 5 de no vembro de 1993, cujo valor, em 1º de novembro de
2000, era de R$381.688.640,62 (trezentos e oitenta e
um milhões, seiscentos e oitenta e oito mil, seiscentos
e quarenta reais e sessenta e dois centavos).
Parágrafo único. As dívidas objeto da assunção
autorizada no caput correspondem às relativas à carteira de crédito imobiliário do referido Instituto de Pre vidência, que foram refinanciadas junto à União, nos
termos da mencionada lei, que à época constituía a
base legal normatizadora do processo de refinancia mento de dívidas estaduais e de suas entidades da
administração indireta com a União.
Art. 2º A assunção da dívida referida no art. 1º
deverá ser realizada com as seguintes características
básicas:
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I – credor: União, tendo o Banco do Brasil como
seu agente financeiro;
II – devedor: Estado do Rio Grande do Sul;
III – valor: R$381.688.640,62 (trezentos e oitenta e um milhões, seiscentos e oitenta e oito mil, seiscentos e quarenta reais e sessenta e dois centavos),
em 1º de novembro de 2000, já incluídos um montante equivalente a R$4.089.672,91 (quatro milhões, oitenta e nove mil, seiscentos e setenta e dois reais e
noventa e um centavos), referentes a dívida vencida e
não paga;
IV – prazo: 240 (duzentos e quarenta) meses,
sendo a primeira prestação vencida em 1º de abril de
1994 e a última em 1º de março de 2014.
Parágrafo único. A assunção referida no art. 1º
far-se-á sem quaisquer alterações contratuais relativas às condições financeiras, encargos, prazos e de mais condições originalmente pactuadas.
Art. 3º A autorização prevista no art. 1º é condicionada a que o Estado do Rio Grande do Sul vincule,
como contragarantias à União, as transferências
constitucionais de receitas tributárias a que faz jus,
complementadas por suas receitas próprias, e outras
em direito admitidas, mediante formalização de con trato de garantia, podendo o Governo Federal reter
importâncias necessárias diretamente das contas
centralizadoras da arrecadação do Estado.
Art. 4º A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida no prazo máximo de 270
(duzentos e setenta) dias, contado a partir de sua publicação.
Art. 5º Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 19 de dezembro de 2001. – Senador Ramez Tebet, Presidente do Senado Federal.
(À Comissão de Assuntos Econômicos.)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) – O
Projeto lido será publicado e remetido à Comissão de
Assuntos Econômicos.
A Presidência comunica ao Plenário que fica
aberto o prazo de cinco dias úteis para o recebimento
de emendas perante a Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Os Srs. Senadores Mauro Miranda, Carlos Bezerra e
Romero Jucá enviaram discursos à Mesa para serem
publicados na forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno do Senado Federal.
S. Exªs. serão atendidos.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é dramática a situação das rodovias federais no Estado de Goiás.
Trago a este colendo Plenário minha profunda
preocupação, expressa nessa forma contundente,
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porque aflige terrivelmente meu coração ver o extraordinário esforço produtivo do agricultor goiano ameaçado
de severos prejuízos pelas imensas dificuldades que fatalmente enfrentará para escoar a presente safra.
E se trata, com efeito, de um esforço extraordi nário. Estamos colhendo uma safra recorde. No en tanto, a precária situação da malha rodoviária federal
no Estado evidencia que boa parte do justo rendimen to que o agricultor deveria ter em retribuição a seu trabalho se perderá ao longo das estradas semidestruí das. Refiro-me ao prejuízo que virá na forma de veícu los danificados, fretes encarecidos e retardamento do
transporte da produção.
Não estou aqui, Srªs e Srs. Senadores, come tendo nenhum exagero. A situação é, de fato, catas trófica. Mais da metade dos 4 mil e 200 quilômetros
das BRs que cortam o Estado apresentam condições
de regular a ruim. E, o que é pior: como não há pers pectiva de reparos, os problemas ficarão ainda mais
graves com o início da estação chuvosa que se avizi nha. Teremos mais buracos, mais atoleiros, mais veí culos quebrados.
Muitos trechos das rodovias goianas mais pare cem cenário de um rali. Na verdade, levantamento feito
pelo Guia Quatro Rodas revela que Goiás tem a segunda pior malha rodoviária do País, com 755 quilômetros
em situação precária. Como o período de estiagem já
está chegando ao fim sem que as obras mínimas necessárias tenham sido feitas, alguns municípios ficarão,
com o início das chuvas, praticamente isolados.
Na raiz desse quadro bisonho de deterioração
de nossa infra-estrutura de transportes, está a brutal
retenção dos recursos orçamentários federais previs tos para a manutenção, restauração e melhoria das
estradas goianas. Afinal, dos 232 milhões de reais de finidos no Orçamento da União de 2002 para as estra das de Goiás, apenas 93 milhões de reais foram libe rados. E, mesmo quanto a essa parcela, não há previ são de quando os repasses virão a ocorrer.
Como de hábito, a retenção das verbas acontece
com base nas já gastas alegações de necessidade de
adequar despesas e receitas no Orçamento da União.
No entanto, mesmo que tivesse sido liberado o valor to tal originalmente previsto, ele seria de longe insuficiente
para atender à real necessidade de obras nas rodovias
do Estado. De acordo com informações colhidas junto
ao Departamento Nacional de Infra-estrutura de Trans portes (DNIT), ainda seriam necessários 50 milhões de
reais extra-orçamentários para obras emergenciais. Segundo o órgão, 1.250 quilômetros de rodovias federais
estão em estado crítico em Goiás.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nossa in conformidade avulta na medida em que a maioria
desses trechos em condições críticas está localizada
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justamente nas rodovias do Sudoeste do Estado,
onde se concentra a parcela mais significativa da produção agrícola goiana.
Nesses pontos, as rodovias atingiram um tal
grau de precariedade, que se tornaram inviáveis as
ações de mera conservação – tais como as operações tapa-buracos –, fazendo-se necessárias obras
de restauração. Na opinião do chefe da 12ª Unidade
de Infra-estrutura Terrestre do DNIT, José Olímpio
Maia Neto, a cobertura da malha com uma capa asfáltica seria um paliativo apenas a curtíssimo prazo, até
que fosse possível promover a restauração. O custo
para realizar a reconstrução das pistas nos 1.250 quilômetros já mencionados, contudo, ascenderia a
nada menos que 500 milhões de reais, equivalentes a
215% do total dos recursos previstos no Orçamento
da União de 2002 para as estradas goianas.
Lamentavelmente, muito pouco daquilo que é
de urgência absoluta foi realizado nas rodovias federais que cortam o Estado de Goiás neste período de
seca que se está encerrando. Afinal, no corrente ano,
o DNIT pôde dispor apenas, até o presente momento,
da insignificante quantia de 4 milhões e 300 mil reais
para obras de conservação. E, segundo cálculos do
órgão, somente para a conservação rotineira e preventiva das estradas seriam necessários 46 milhões
de reais anuais, ou 10 vezes mais do que o valor com
o qual o órgão foi aquinhoado nestes primeiros oito
meses do ano.
Defrontado com tamanha escassez de recursos, o DNIT viu-se compelido a destiná-los apenas a
serviços essenciais, como roçagem, drenagem, reposição de sinalização e tapa-buracos. A maior parte do
dinheiro liberado acabou destinada para obras em pequenos trechos espalhados pelo território estadual.
O doloroso, Sr. Presidente, é que – como afirma a
sabedoria popular – quem gasta mal gasta em dobro.
Os profissionais do setor sabem muito bem que uma
conservação bem feita implica reduzir pela metade os
custos de manutenção ao longo dos anos seguintes.
No entanto, com o contingenciamento por parte
do Governo Federal das verbas previstas para 2002,
algumas obras chegaram mesmo a ser interrompidas.
Esse foi o caso do trecho de 16 quilômetros da
BR–060, no Município de Anápolis, que inclui a construção de um viaduto, cujas obras estão praticamente
paradas em função da falta de dinheiro. E o Governo
se mostra insensível, inclusive, para os custos advindos dessas paralisações. Afinal, a obra paralisada
não está prestando o serviço para o qual foi planejada
e, ainda assim, exige custos de manutenção, sob
pena de progressiva deterioração.
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A única exceção a esse quadro de suma gravi dade são as rodovias atendidas pelo Programa Nos sa Estrada, que garante a contratação de
mão-de-obra terceirizada para promover a restaura ção e manutenção das rodovias federais por um pe ríodo de cinco anos. Isso acontece porque os recur sos desse programa são provenientes do Banco Mundial e sua liberação é condicionada à contrapartida do
Governo Federal, motivo pelo qual suas verbas não
foram retidas. No entanto, apenas 712 quilômetros de
estradas são atendidas pelo programa, todas elas lo calizadas no entorno do Distrito Federal.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, todos
aqueles que trafegam pelas rodovias federais no
Estado de Goiás sofrem com as condições das pistas,
que se encontram praticamente intransitáveis. Mes mo aqueles trechos que foram atendidos por operações tapa-buracos não resistirão às primeiras chuvas.
A safra que está sendo colhida terá pela frente cami nhos muito difíceis até chegar às indústrias transfor madoras e aos mercados consumidores.
Algo precisa ser feito com urgência. Por isso, tenho conclamado toda a Bancada goiana no Congres so Nacional, independentemente da sigla partidária
de cada parlamentar, para exercermos uma ação
conjunta junto ao Governo Federal, de modo que possamos reverter esse quadro e garantir mais recursos
para recuperar as estradas do nosso Estado. O momento exige que congreguemos todas as forças de
Goiás em prol desse objetivo comum de vital impor tância para nossa economia, para a segurança e para
o bem-estar de nosso povo.
A campanha eleitoral em curso, este momento
de final de governo não podem ser motivo para parali sia frente a uma situação de tamanha gravidade. Os
setores produtivos e o próprio povo goiano não po dem esperar até a posse do próximo Presidente da
República para que a dramática situação de nossas
rodovias mereça alguma atenção e algum cuidado.
Goiás depende enormemente do transporte rodoviá rio. Estradas como a BR–364 e a BR–452 precisam
de recuperação urgente.
Encareço, por tanto, ao Poder Executivo a imedi ata liberação de verbas para a manutenção e recupe ração das estradas federais do Estado de Goiás.
De outra parte, chamo a atenção da Casa para
que, nas discussões relativas ao Orçamento de 2003,
que em breve estaremos iniciando, tratemos de asse gurar recursos compatíveis com as necessidades de
conservação da malha rodoviária federal. Como já foi
muitas vezes lembrado nesta tribuna, nossas estra -
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das constituem um patrimônio do povo brasileiro, cujo
valor é calculado em cifras astronômicas. Permitir sua
deterioração representa um verdadeiro crime contra
os interesses nacionais.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado!
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no dia 9 de agosto
próximo passado, a Petrobras anunciou a maior des coberta de óleo dos últimos seis anos no País, um
campo gigante de petróleo na Bacia de Campos, lo calizado na plataforma continental do litoral sul do
Espírito Santo.
Trata-se de óleo de tipo mais pesado do que os
dos outros grandes campos brasileiros, o que implica
maiores investimentos em tecnologia de produção.
De qualquer forma, estima-se, preliminarmente, que
a produção diária deverá ser de 20 mil barris por dia.
É um megacampo, com reservas calculadas inicialmente em 600 milhões de barris.
Por ser o óleo do novo campo no litoral capixaba
de um tipo muito pesado, para cuja refinação não ser vem as refinarias que temos atualmente, se a Petrobrás quiser utilizá-lo no mercado interno, terá de
construir uma nova refinaria, sendo necessário um investimento da ordem de 1 bilhão de dólares. Caso
contrário, terá de exportá-lo e importar os derivados
de que necessitarmos, como, de resto, tem sido, em
certa medida, a situação nos últimos anos.
E essa, Sr. Presidente, é justamente a questão
que me traz a esta tribuna: nossa dependência cons tante e crescente da importação de derivados de pe tróleo, devido à insuficiência de capacidade de refino
instalada no Brasil. Situação perigosa, que nos expõe
ao risco de desabastecimento e ao desembolso de divisas, que só tende a ampliar-se nos próximos anos.
É o próprio Governo Federal que admite o im passe e confessa que ainda não tem claros os caminhos para resolvê-lo. Ele acaba de constituir um gru po de estudo para examinar o problema. A capacidade de refino de petróleo no País chegará a um ponto
de saturação já em meados de 2003. A partir daí, será
necessário exportar petróleo produzido no Brasil e
importar, ainda mais do que já importamos, derivados
como gasolina, diesel, nafta e gás de cozinha.
Imaginemos o que esse desequilíbrio crescente
significará em termos de ameaçadora dependência!
A gasolina movimenta nossos milhões de automóveis. O diesel é indispensável às frotas de caminhões,
aos tratores agrícolas e ao transporte coletivo de passageiros. A nafta é a raiz da petroquímica. O gás de
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cozinha está na categoria de produto de primeira ne cessidade da população.
O consumo nacional de derivados de petróleo é
de cerca de 2 milhões de barris diários. A capacidade
de refino brasileira é de aproximadamente 1,7 mi lhões de barris de petróleo por dia, distribuída por 11
refinarias, 8 delas da Petrobrás. Precisaríamos acres centar ao nosso parque de refino, nos próximos 8
anos, uma capacidade de 600 mil barris por dia, o que
daria duas ou três novas refinarias de grande porte.
Há muitos anos, nem a Petrobras nem empre sas privadas têm investido em refino. A Petrobras
não constrói refinarias há 20 anos. No período mais
recente, isso se tornou mesmo política explícita da
Petrobras. Ela calcula que construir e operar refina rias é mau negócio, já que existe excesso de capa cidade de re fino no mundo e, em conseqüência, os
serviços de refino são desvalorizados e mal remu nerados. No entanto, é óbvio que, neste ponto, o
que é vantajoso para a Petrobras não é bom para o
Brasil, que fica exposto a uma perigosa vulnerabili dade, sem levarmos em conta a geração de impor tantes empregos que teremos com a construção e
operação de novas refinarias.
Se é interesse do País ter maior capacidade de
refino e se isso, atualmente, não é atraente para os in vestidores do ramo, a solução é criarem-se incentivos
para a atividade, incentivos municipais, estaduais e
federais. Essa é justamente a conclusão de um amplo
estudo encomendado recentemente pela ANP –
Agência Nacional de Petróleo. O estudo reconhece
que não é atrativo o investimento em refinarias pela
baixa remuneração do negócio e pela ociosidade
existente no resto do mundo.
Para o Brasil, um cenário pessimista, em que
não haja investimentos em refino, pode fazer saltar o
déficit atual, de 1,4 bilhão de dólares em comércio de
derivados de petróleo, para 10 bilhões, em 2010! Se
considerado um crescimento do consumo de derivados,
até 2010, de apenas 3% ao ano, crescimento modesto,
ainda assim o déficit cresceria para 5,2 bilhões. E isso
apenas enfocando o déficit comercial, sem falar na
ameaça estratégica, que seria ampliar desmesuradamente nossa dependência em derivados.
Felizmente, nos últimos meses, a Petrobras co meçou a despertar diante do perigo. Há algumas se manas, a estatal anunciou que pretende ampliar e
melhorar a capacidade de refino, por meio de investi mentos próprios e em parceria com outras empresas.
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Trata-se de obras de modernização e de adaptações
em refinarias já existentes. Já é um progresso, mas
nos parece ainda insuficiente.
A Petrobras prevê investimentos próprios de 4,2
bilhões de dólares até 2006. Mas são recursos, em
grande parte, destinados a melhorar a qualidade, produtividade e os índices de poluição de suas instalações de refino. Não se traduzirão em grande incremento de produção de derivados: talvez, no máximo,
um aumento de 50 mil barris/dia.
É verdade que uma refinaria nova é investimento de vulto: gastam-se 10 mil dólares em instalações,
para cada barril refinado. Mas já estamos no limite de
nossa capacidade, no sentido de que refinamos apenas cerca de 85% do que consumimos, o que é o pa drão internacionalmente recomendado, e esse percentual, de agora em diante, tende a cair rapidamente, ano a ano. Na região Sul já há um déficit de 47 mil
barris/dia; na região Nordeste ele é de 171 mil bar ris/dia. São desequilíbrios regionais indesejáveis, que
acendem uma luz amarela de advertência, em termos
de perigo de desabastecimento.
Sr. Presidente, é sabido que, em outros países,
são concedidos incentivos fiscais e barreiras alfandegárias para o setor de refino. É a natural e lógica procura da segurança contra o desabastecimento, ou
ação para evitar o abastecimento precário. Teremos
que adotar medidas semelhantes no Brasil. É preciso
tornar esses investimentos mais atraentes para a Petrobras e para empresas privadas, nacionais ou estrangeiras. E não se deve descuidar, entre outras, da
alternativa de construir minirrefinarias, o que dispensa a mobilização de grandes massas de capital e
pode ser tecnicamente adequado, para certas regiões. As refinarias existentes estão, hoje, excessivamente concentradas na região Sudeste – é a própria
ANP que o reconhece.
Sr. Presidente, a responsabilidade da Agência
Nacional de Petróleo é decisiva nesta questão: a ca pacidade de refino do País não pode ficar estagnada.
Apelamos à ANP para que apresse seus estudos,
bem como as articulações necessárias com os pertinentes demais órgãos de governo. Não pode faltar ao
Brasil o combustível indispensável para acelerar o
seu desenvolvimento e para o bem-estar de sua po pulação!
Muito obrigado!
O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB/RR) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Roraima é um estado
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novo e, por isso mesmo, tem um grande horizonte
pela frente. É como um livro que tem ainda muitas pá ginas em branco onde podemos escrever nossa his tória com os próprios punhos. Por isso mesmo, temos
a vantagem de construir um estado sem os proble mas que afetam os grandes centros. Porque conhece mos os erros dos outros e, assim, as nossas chances
de acertos são muito maiores.
Aprendendo com os erros do passado, pode mos, por exemplo, transformar Boa Vista numa cida de modelo de progresso e boa administração. O
exemplo de nossa capital deve ser um estímulo para
todo o Estado. Porque só vamos ter uma Roraima
mais justa, como nós queremos, quando todos os municípios crescerem como Boa Vista.
E aí vem a pergunta: como os outros municípios
podem se aproximar do projeto desenvolvimentista
de Boa Vista? Simples: basta que cada um cumpra a
sua parte. A prefeitura, fazendo uma administração
honesta, o governo do Estado, apoiando projetos im portantes para os municípios, e o povo, cobrando me lhorias todos os dias, sem cansar.
Eu estou cumprindo também a minha par te. No
Senado, em Brasília, luto diariamente por projetos e
por recursos que vão ajudar Roraima a ser um Esta do exemplar. É uma luta árdua e cansativa porque,
assim como eu, centenas de parlamentares buscam
trazer recursos para seus estados. É preciso, porém,
persistir, ter força e influência para conseguir o máxi mo de verbas.
Essa persistência, essa vontade de brigar por
Roraima não me faltam. Por isso é que a população
de muitos municípios de meu Estado pode testemu nhar as obras que ajudei a realizar com a minha luta
no Congresso Nacional. Em São Luiz do Anauá foram
08 obras. Fora as emendas que já beneficiaram os
municípios, existem muitas proposições que estão
em discussão e que podem trazer ainda mais pro gresso para a nossa população.
O progresso de São Luiz do Anauá é um exemplo de que vale a pena lutar pelo desenvolvimento de
nosso Estado. Cada obra representa uma quantidade
de emprego, de trabalho que ajudam centenas de fa mílias a viver com dignidade.
Este trabalho que você tem em mãos é uma pe quena prestação de contas de meu trabalho no sentido
de fortalecer a nossa terra e nossa gente em nome de
uma Roraima comprometida com um futuro melhor.
Muito obrigado.
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01 – Aquisição de 01 Trator, Equipamentos
Agrícolas e 02 Caminhões.
Localidade: Atender Produtores.
Unidade Orçamentária: SUFRAMA.
Valor: R$ 197.000,00.
Especificação: 01 Trator 4 x 4, 01 grade aradora,
01 grade niveladora, 01 conjunto de lamina pontal 4 x
4, 01 plantadeira / adubadeira, 01 carreta agrícola e
02 caminhões Agrale.
02 - Construção de 01 Mercado.
Localidade: Sede.
Unidade Orçamentária: SUFRAMA.
Valor: R$ 193.000,00.
Especificação: 18 Box.
03 - Construção de 01 Centro de Saúde.
Localidade: Sede.
Unidade Orçamentária: Ministério da Saúde.
Valor: R$ 170.000,00.
Estrutura: 01 hall de entrada, 01 recepção, 01
área de circulação, 01 administração, 01 copa, 01
sala de eletrocardiograma, 01 farmácia, 01 laboratório, 01 sala de triagem, 01 consultório médico, 01 consultório odontológico, 01 sala de emergência, 01 sala
de vacina e 07 banheiros.
04 – Construção de 01 Terminal Rodoviário.
Localidade: Sede.
Unidade Orçamentária: SUDAM.
Valor: R$ 236.000,00.
Especificação: 04 plataformas de embarque e
desembarque de passageiros, 03 salas para venda
de passagens, 01 administração, 01 escritório, 01
guarda volumes, 01 sala para fiscalização, 01 depósito, 03 salas comerciais (01 lanchonete e 02 lojas), 01
cozinha, 02 baterias de banheiros.
05 – Construção de Sistema de Esgotamento Sanitário.
Localidade: Sede.
Unidade Orçamentária: FUNASA.
Valor: R$ 800.000,00.
Especificação: Rua Lesley de Karita, Av. Boa
Vista, Av. Chico Doido, Rua Ataliba G. de Laia, Av.
Tancredo Neves, Rua Gilvan Tavares, Av. São João,
Rua Getulio Vargas, Rua Dantes de Oliveira, Rua Pai va Brasil, Av. Silva e Rua Brasília.
Beneficiando 365 famílias.
06 – Construção de Sistema de Esgotamento
Sanitário.
Localidade: Sede.
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Unidade Orçamentária: FUNASA.
Valor: R$ 170.000,00
07 – Construção de 100 Unidades Sanitárias.
Localidade: Sede.
Unidade Orçamentária: FUNASA.
Valor: R$ 170.000,00
08 – Aquisição de 78 Cabeças de Gado.
Localidade: Comunidade Indígena Wai-Wai.
Unidade Orçamentária: FUNAI.
Valor: R$ 49.500,00.
Especificação: 75 matrizes e 3 reprodutores.
MUNICÍPIO SÃO LUIZ DO ANAUÁ.
PROPOSIÇÕES EM TRAMITAÇÃO
NO CONGRESSO NACIONAL E NA
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Autor: Senador Romero Jucá.
1 – Projeto de Lei do Senado Nº 132, de 1997.
Autoriza a criação do Distrito Agropecuário no
Município de São Luiz do Anauá, no Estado de Roraima.
Principais ob je ti vos: Cria ção de pólo de de senvolvimento agrope cuá rio, au mento de oferta de
ali men tos nos merca dos da Amazô nia Oci den tal e,
especialmente, dos Estados de Roraima e Ama zo nas, o aprove i ta men to ra cional dos re cursos na tu rais, a di minuição dos custos de produ ção e co mer ci a li za ção de pro dutos agrícolas e extrativos, a
cri a ção de tradi ção agríco la e a ge ração de novos
empregos na re gião.
Situação: Aprovado no Congresso Nacional, re metido à Câmara dos Deputados.
2 – Projeto de Lei do Senado Nº 18, de 1999.
Autoriza o Poder Executivo a criar a Escola
Agrotécnica Federal de São Luiz do Anauá, no
Estado de Roraima.
Principal Objetivo: Manter curso de Ensino Mé dio com disciplinas referente à agropecuária no currí culo a ser ministrado.
Justificação: O Estado de Roraima, criado pela
Constituição de 1988, tem na atividade agrícola a
principal base de sustentação de sua economia. Para
desenvolvê-la é imprescindível que o Governo Cen tral forneça-lhe a instrumentalização adequada e cujo
alcance está além da disponibilidade de recursos pró prios, de natureza escassez numa unidade federativa
recém-criada.
Situado na região sul do Estado, São Luiz, como
a maioria dos municípios roraimense, surgiu com a
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política de expansão agrícola que exige a abertura de
novas fronteiras.
Possui pouco mais de setecentos estabelecimentos agropecuários, com uma media de cem hec tares, suficiente para garantir o sustento básico do
produtor e de sua família, sendo o excedente enviado
para Boa Vista e Manaus.
Suas terras apresentam uma grande vocação
para a atividade agrícola e a criação de uma escola
agrotécnica proporcionaria uma moderna instrumentalização necessário a um melhor trato da terra.
Situação: CCJ. Pronto para a Ordem do Dia.
3 – Projetos de Leis do Senado Nº 17, 18 e 19,
de 2002. 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, as rodovias
que especifica, sob designação de BR-438,
BR-439 e BR-440 respectivamente.
BR-438:
Pontos de Passagem: São João da Baliza a Rorainópolis – BR-174 a BR-210.
Unidade da Federação: RR.
Extensão: 71 km.
BR-439:
Pontos de Passagem: BR-174 – RR-202 –
RR-171 – Uiramutã.
Unidade da Federação: RR.
Extensão: 180 km.
BR-440:
Pontos de Passagem: Mucajai a Alto Alegre,
pela RR-325 e Estrada Tronco do Apiaú.
Unidade da Federação: RR.
Extensão: 150 km.
4 – Projeto de Lei do Senado Nº 239, de
2001 - Complementar. Autoriza o Poder Executivo a criar a Região Integrada de Desenvolvimento do Amazonas e de Roraima – RIARR, e institui
o Programa Especial de Desenvolvimento
Auto-sustentado da Amazônia Ocidental.
Fica o Poder Público Executivo autorizado a criar, para efeitos de articulação de ação administrativa
da União e dos Estados do Amazonas e de Roraima,
de acordo com o que preceituam os artigos 21, inciso
IX, 43, § 1º, inciso I, e 48, inciso IV, da Constituição
Federal, a Região Integrada de Desenvolvimento do
Amazonas e Roraima – RIARR que será composta
pelos Municípios de Manaus, Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo, São Francisco do Uatumã, Nhamundá, Urucará e Novo Airão, no Estado do Amazo-
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nas, e Rorainópolis, São Luiz do Anauá, São João da
Baliza, Caroebe, Caracaraí, Iracema, Mucajaí, Cantá
e Boa Vista, no Estado de Roraima.
O Programa Especial de Desenvolvimento
Auto-sustentado da Amazônia Ocidental, ouvido os
órgãos competentes, terá competência para instituir,
mediante convênio, normas e critérios para unifica ção de procedimentos relativos aos serviços públicos,
alcançados os federais, bem como os de responsabi lidades de entes federais e dos entes federados referidos no art. 1º deste projeto, especialmente no que
concerne a tarifas, fretes, seguros, linhas de créditos
especiais para atividades consideradas prioritárias e
isenção e incentivos fiscais, em caráter temporário,
de fomento a atividades produtivas em programas de
geração de emprego e fixação de mão-de-obra.
Justificação: A Constituição Federal prevê me canismos políticos para viabilizar o desenvolvimento
e atenuar as desigualdades sociais, e econômicas impostas às regiões mais longínquas e privadas de con dições auto-sustentáveis do país.
Não obstante a existência de um pólo industrial
e livre de impostos na Região Norte, a Zona Franca
de Manaus, e a melhoria da qualidade de vida das capitais estaduais, as áreas próximas a essa padece ram da falta de recursos e investimentos, públicos ou
privados, que visassem ao seu progresso.
Em vista disto, este projeto de lei complementar,
a exemplo de recente PLS nº497/99, aspira superar o
desequilíbrio intra-regional que se percebe na área situada entre Manaus e Boa Vista, por meio de ações
que criem circunstâncias propicias para a busca do
desenvolvimento das atividades econômicas locais,
do aporte de serviços de infra-estrutura e da criação
de empregos.
Trata-se de uma proposição oportuna, na medi da em que vem se modificando o conceito de desen volvimento regional para incluir, nessa expressão, re giões menos favorecidas e subespaços diferencia dos, carentes de uma intervenção pública especifica,
tal qual a abrangida por este projeto, de grande poten cial para a agroindústria, mineração e exploração do
turismo.
Situação: CCJ. Pronta para a pauta na comissão.
5 – Projeto de Resolução do Senado Nº 16,
de 2001. Cria Comissão Permanente de Desenvolvimento Regional e de Agricultura.
Justificação: Desde a extinção da Comissão de
Agricultura do Senado e da incorporação de suas atribuições às competências da Comissão de Assuntos
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Econômicos, com a reforma do Regimento Interno de
1991, vários projetos de resolução vêm sendo apre sentados, no sentido de se restabelecer aquela comissão, sob o argumento de que as atividades desenvolvidas no meio rural, por sua importância para a
economia do País, demandam tratamento especial,
no âmbito do Senado.
Do mesmo modo, o desafio da redução das desigualdades regionais de nível de renda, oportunidades e condições de trabalho, impõe ao Senado a adotar uma postura mais ativa no trato dessas questões,
o que se traduz, em termos práticos, na necessidade
da criação de uma comissão permanente para se
ocupar especificamente com esses assuntos. A importância de se dar tratamento diferenciado a esses
temas no Congresso Nacional é reconhecida pela
Câmara dos Deputados, que os examina nas comissões permanentes de Agricultura e Política Rural e na
Comissão da Amazônia e de Desenvolvimento Regional.
Outra medida que considero importante, no âmbito dessas modificações, é a transferência de temas
de Direito Agrário para a Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, onde será analisado com as de mais matérias da ciência do direito, conforme proposta de alteração da alínea d do inciso II do art. 101do
Regime Interno do Senado.
Assim, conto com o apoio dos ilustres Senadores para aprovação do presente projeto de resolução,
que cria, no Senado Federa, a Comissão Permanente
de Desenvolvimento Regional de Agricultura.
Situação: Comissão de Constituição e Justiça,
aguardando parecer / Tramitação Conjunta PRS
81/99.
6 – Projeto de Lei do Senado Nº 241, de
1997. Dispõe sobre a discriminação praticada
contra servidores anistiados.
Justificação: Etimologicamente, a palavra anistia provém do grego e significa esquecimento, perdão
geral (amnestía).
É por meio da anistia que o poder público declara inimputáveis certas pessoas, tomando nulos certos
atos praticados anteriormente.
No direito pátrio, tem-se noticia de várias anistias, sendo as mais recentes a que beneficiou os que
foram punidos pela Revolução de 1964 e a proveniente da Lei nº 8.878, de 11 de maio de 1994, que alcançou os que foram exonerados ou demitidos dos ór -
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gãos e entidades da Administração Pública Federal,
no período compreendido entre 16 de março de 1990
a 30 de setembro de 1997.
Acontece que chegou ao meu conhecimento
que órgãos do Poder Executivo vêm piriricando toda
sorte de discriminação contra esses servidores, tais
como a proibição de se aposentarem, de serem cedi dos ou transferidos e até anotações nas fichas funcio nais e nos contra-cheques, onde, no espaço referente
ao regime jurídico do servidor, consta ANS (anistiado)
e não RJU (Regime Jurídico Único).
Assim, como tais absurdos não podem ser ad mitidos apresento à elevada apreciação dos meus
ilustres Pares o presente Projeto que coíbe tais práticas e transforma em falta funcional grave qualquer
procedimento que vise a discriminar os servidores federais e pelas leis em vigor, não podendo prevalecer
quaisquer resquícios quanto à situação pretérita des ses funcionários.
Situação: Aprovado no Congresso Nacional e
remetido à Câmara dos Deputados.
7 – Projeto de Emenda à Constituição Nº 19,
de 1999. Altera o § 5º do artigo 169, da Constitui ção Federal, para atribuir ao servidor não está vel, que for exonerado, o direito à indenização
prevista naquele dispositivo.
Justificação: A Emenda Constitucional nº 19, de
1998, a Reforma Administrativa, previu, na redação
dada ao art. 169 da Lei Maior, os mecanismos que
permitem aos entes públicos adequar as suas despe sas de pessoal aos limites fixados em lei complemen tar. Essas alterações determinam a exoneração de
servidores públicos estáveis e não-estáveis quando
aquelas despesas ultrapassarem os limites estabele cidos.
Assim, efetivamente, a EC nº 19, de 1998, deter minou que um servidor público pudesse perder o seu
cargo sem ter dado causa para isso. Certamente,
essa perda não pode ocorrer sem a obediência aos
princípios que presidem a Administração Pública,
como os da impessoalidade e da publicidade, sob a
pena de nulidade. Entretanto, reconheça-se, a modifi cação em tela traduz a possibilidade de uma espécie
de “exoneração sem justa causa” do servidor público.
A própria Emenda, reconhecendo isso, previu a
indenização para os servidores estáveis que perde rem o cargo por excesso de gastos. Não estendeu
ela, no entanto, essa indenização para os servidores
não-estáveis. Ora, não há, no caso, distinção entre as
duas hipóteses. A indenização deve ocorrer exata-
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mente porque a exoneração por excesso de despesa
não é uma pena. O servidor que a sofre, independentemente de ser estável ou não, é vítima de uma con juntura pela qual ele não é diretamente responsável.
Não nos parece, daí, justo, discriminar o servidor
não-estável, uma vez que, aqui, a sua situação é similar
à do estável, cabendo, ainda, aditar que aqueles servidores que contam, muitas vezes, mais de dez anos de
serviço público, via de regra, ingressaram na Administração sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho, com direito ao Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço, perdendo-o quando foram transferidos, compulsoriamente, para regimes jurídicos estatutários.
Desta forma, com o objetivo de corrigir essa
questão, apresentamos a presente emenda ao texto
constitucional, estendendo a indenização prevista na
Reforma Administrativa aos servidores não-estáveis.
Ressalte-se que vantagem semelhante já existe
no âmbito da União. Trata-se da indenização para o
servidor não-estável que perder o cargo sem ter
dado causa para tal, prevista no § 7º do art. 243 da
Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, acrescentado pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997.
Situação: Comissão de Constituição e Justiça.
Pronta para a Ordem do Dia na Comissão.
8 – Projeto de Lei do Senado Nº 121, de
1995. Dispõe sobre a exploração e o aproveitamento de recursos minerais em terras indígenas.
Justificação: É de notório conhecimento o baixo
aproveitamento do potencial mineral existente no território brasileiro e os enormes prejuízos que isso causa a nossa economia. Se algumas importantes medidas de modernização desse setor formam propostas
pelo Governo em 1994, através de cinco projetos de
lei enviados ao Congresso Nacional, outras não me nos relevantes ainda estão para serem adotas, entre
as quais a que se refere à exploração e aproveitamento de recursos minerais em terras indígenas.
A Constitu ição de 1988 deu permissibilidade
e o Esta tuto do Índio, de demorada tra mi ta ção no
Congresso Na cional, também re gula a ma téria, em
con so nân cia com o que está previs to no pre sente
projeto. Entre tanto, por ser um diplo ma mais
abrangente em re lação às co munidades in díge nas, o Estatu to de manda es tudos mais complexos
que es tão di ficultando sua apro vação definitiva
pelo Legislativo, e por con seqüência amarra do a
so lu ção para a gra ve ques tão da mineração em
áreas in dí ge nas.
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O presente projeto, por ser de matéria mais restrita, facilitará a sua apreciação e merecendo a apro vação, funcionará como uma grande alavanca ao
nosso desenvolvimento, tendo ainda o mérito de eli minar as causas dos graves conflitos geradores de
maléficos resultados para os nossos irmãos índios.
Vale ressaltar que a proposta que agora apre sento já foi objeto de ampla discussão quando do
debate re alizado sobre o Estatuto do Índio a que me
referi. Par ticiparam des se debate, alem do Departa mento Na cional de Produção Mineral – DNPM, Co ordenação Nacional dos Geólogos – CONAGE,
Conselho Indígena Missionário – CIMI, Federação
das Associações dos Enge nheiros de Minas –
FAEMI, Federação Nacional dos Engenheiros –
FNE, Fundação Nacional do Índio – FUNAI, Institu to Brasileiro de Mineração – IBRAN, Núcleo de Di reitos Indígenas – NDI, e o Sindicato Nacional da
Industria de Estanho.
Portanto, o nosso objetivo, ao apresentarmos
como projeto o excelente trabalho, fruto o debate e
do entendimento, e, sobretudo poder colaborar para
apressar uma solução que, nos termos propostos,
configura-se como da maior importância para os
nossos índios e o nosso País, criando, com a sua
aprovação, o caminho para a solução de conflitos e
para um novo processo de desenvolvimento para as
comunidades indígenas.
Situação: Aprovado no Congresso Nacional e
remetido à Câmara dos Deputados.
9 – Projeto de Lei do Senado Nº 213, de
2001. Inclui o Município de Boa Vista como Área
de Livre Comércio.
São criadas nos Municípios de Macapá e
Santana, ambos no Estado do Amapá, e no Muni cípio de Boa Vista, no Estado de Roraima, área de
livre comércio de importação e exportação, sob re gime fiscal especial, estabelecidas com a finalida de de promover o desenvolvimento das regiões
fronteiriças do extremo nor te daqueles Estados e
de incrementar as relações bilaterais com os paí ses vizinhos, se gundo a política de integração la ti no-americana.
O poder Executivo de marcará, áreas continu as onde serão instaladas as áreas de livre comér cio, incluindo lo cais própri os para entrepostos de
mercadorias a serem nacionalizadas ou reexporta das.
Situação: CCJ. Aguardando Relator.
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EMENDAS APROVADAS
PLURIANUAL
2000
INFRA-ESTRUTURA.

NO
–

PLANO
2003.

Autor: Senador Romero Jucá
– As ações previstas nas emendas, para Roraima, serão obrigatórias até 2003.
1 – BR – 210 / RR, Adequação de Trecho de
Perímetro Urbano em São Luiz do Anauá.
Programa: Corredor Fronteira Norte.
Valor: R$ 1.000.000,00.
2- Rodovia BR – 210 / RR.
Programa: Corredor Fronteira Norte.
Valor: R$ 3.000.000,00.
3 – Interiorização da Energia de Guri em Roraima.
Programa: Energia no Eixo Arco Norte
Valor: R$ 4.000.000,00
4 - Construção de Ponte sobre o Rio Jatapu
em Caroebe.
Programa: Corredor Fronteira Norte.
Valor: R$ 1.000.000,00.
5 – BR – 174 / RR, Adequação do Perímetro
Urbano em Mucajai.
Programa: Corredor Fronteira Norte.
Valor: R$ 1.000.000,00.
6 – BR – 174 / RR, Adequação e Duplicação
de Trecho de Perímetro Urbano em Boa Vista.
Programa: Corredor Fronteira Norte.
Valor: R$ 4.000.000,00.
7 – BR – 174 / RR, Adequação de Trecho de
Perímetro Urbano em Rorainópolis.
Programa: Corredor Fronteira Norte.
Valor: R$ 1.000.000,00.
8 – Implantação da Hidrovia Rio Negro / Rio
Branco.
Programa: Corredor Fronteira Norte.
Valor: R$ 1.000.000,00.
9 – Melhoramento do Porto de Caracaraí.
Programa: Corredor Fronteira Norte.
Valor: R$ 3.000.000,00.
10 – BR – 401 / RR, Construção do Trecho
Bonfim / Normandia.
Programa: Corredor Fronteira Norte.
Valor: R$ 1.000.000,00.

88

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Setembro

de

2002

SETEMBRO 2002

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

11 – Construção do Anel Viário de Boa Vista
(RR).
Programa: Corredor Fronteira Norte.
Valor: R$ 1.000.000,00.
12 – Construção de Centro Integrado de
Atendimento à Mulher.
Programa: Atendimento à Mulher.
Valor: R$ 4.200.000,00.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai en cerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs.
Senadores que constará da sessão deliberativa ordi nária de amanhã, a realizar-se às 14 horas e 30 mi nutos, a seguinte
ORDEM DO DIA
–1–
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 20, DE 2002
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 62 da Constituição Federal, com a redação
dada pela Emenda Constitucional nº 32)
Votação, em turno único, do Projeto de Lei de
Conversão nº 20, de 2002, oriundo da Medida Provisó ria nº 37, de 2002, que dispõe sobre a estruturação de
órgãos, cria cargos em comissão no âmbito do Poder
Executivo Federal, e dá outras providências, tendo
Parecer proferido no Plenário da Câmara dos
Deputados, Relatora: Deputada Marisa Serrano, em
substituição à Comissão Mista, concluindo pela apro vação da Medida Provisória, na forma do Projeto de
Lei de Conversão nº 20 de 2002, e pela rejeição das
Emendas de nºs 1 a 7.
Relator Revisor: Senador Romero Jucá.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
deliberativa ordinária de ontem, quando teve sua dis cussão encerrada, ficando a votação adiada por falta
de quorum.
–2–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 305, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto de Decre to Legislativo nº 305, de 2001 (nº 525/2000, na Câma ra dos Deputados), que aprova o ato que renova a
concessão da Rádio A Tribuna de Santos Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda mé dia na cidade de Santos, Estado de São Paulo, tendo
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Parecer sob nº 1.307, de 2001, da Comissão de
Educação, Relator: Senador Romeu Tuma, favorável,
com Emenda nº 1-CE, de redação, que apresenta, e
abstenção do Senador Geraldo Cândido.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
deliberativa de ontem, quando teve sua discussão sobrestada em virtude do trancamento da pauta pelo
item 1.
–3–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 444, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 444, de 2001 (nº 448/2000, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária de Desenvolvimento Sócio-Cultural de João Câmara a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de João Câmara,
Estado do Rio Grande do Norte, tendo
Parecer favorável, sob nº 178, de 2002, da Co missão de Educação, Relatora: Senadora Maria do
Carmo Alves.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
deliberativa de ontem, quando teve sua discussão sobrestada em virtude do trancamento da pauta pelo
item 1.
–4–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 447, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo nº 447, de 2001 (nº 1.080/2001, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Rádio Comunitária Damata FM a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São Lourenço da Mata, Estado de Pernambuco, tendo
Parecer favorável, sob nº 179, de 2002, da Comissão de Educação, Relator ad hoc: Senador José Jorge.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão deliberativa de ontem, quando teve sua discussão sobrestada em virtude do trancamento da pauta pelo item 1.
–5–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 448, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 448, de 2001 (nº 992/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a
permissão da Rádio Lidersom FM Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu-
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lada na cidade de Orlândia, Estado de São Paulo,
tendo
Parecer sob nº 135, de 2002, da Comissão de
Educação, Relator: Senador Nabor Júnior, favorável,
com abstenção do Senador Geraldo Cândido.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
deliberativa de ontem, quando teve sua discussão
sobrestada em virtude do trancamento da pau ta
pelo item 1.
–6–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 457, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto de De creto Legislativo nº 457, de 2001 (nº 1.084/2001, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que au toriza a Associação da Rádio Comunitária FM Pri mavera de Riachão a executar serviço de radiodifu são comunitária na cidade de Riachão, Estado do
Maranhão, tendo
Parecer favorável, sob nº 183, de 2002, da Co missão de Educação, Relator ad hoc: Senador Gil vam Borges.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
deliberativa de ontem, quando teve sua discussão
sobrestada em virtude do trancamento da pau ta
pelo item 1.
–7–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 458, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto de Decre to Legislativo nº 458, de 2001 (nº 1.131/2001, na Câ mara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária Rio Negro da Comunidade
de Rio Negro a executar serviço de radiodifusão co munitária na cidade de Rio Negro, Estado de Mato
Grosso do Sul, tendo
Parecer favorável sob nº 184, de 2002, da Co missão de Educação, Relator: Senador Juvêncio da
Fonseca.
–8–

Setembro de 2002

dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação de Comunicação e Cultura de Trombas ACCTROM a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Trombas, Estado de Goiás, tendo
Parecer favorável, sob nº 508, de 2002, da Co missão de Educação, Relator ad hoc: Senador Mauro
Miranda.
–9–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 39, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 39, de 2002 (nº 1.000/2001, na Câ mara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação de Radiodifusão Comunitária de Catalão a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Catalão, Estado do Goiás, tendo
Parecer favorável, sob nº 862, de 2002, da Co missão de Educação, Relator ad hoc: Senador Mauro
Miranda.
– 10 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 16, DE 2002
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 16, de
2002, tendo como primeiro signatário o Senador
Mozarildo Cavalcanti, que altera o inciso I do art.
159 da Constituição Federal (cria percentual do IR e
IPI para aplicação de recursos em Instituições Federais de Ensino Superior localizadas na Amazônia
Legal), tendo
Parecer favorável, sob nº 886, de 2002, da Co missão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Luiz Otávio.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 8
minutos.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 21, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de Decre to Legislativo nº 21, de 2002 (nº 717/2000, na Câmara

(OS 18754/02)
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Ata da 107ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 4 de setembro de 2002
4ª Sessão Legislativa Ordinária Da 51ª Legislatura
Presidência dos Srs. Mozarildo Cavalcanti e Fernando Ribeiro
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENA– DORES:
Adir Gentil – Alberto Silva – Antonio Carlos Vala dares – Arlindo Porto – Bello Parga – Benício Sampa io – Bernardo Cabral – Carlos Bezerra – Carlos Patro cínio – Chico Sartori – Edison Lobão – Eduardo Si queira Campos – Eduardo Suplicy – Emília Fernan des – Fernando Ribeiro – Francelino Pereira – Geral do Cândido – Geraldo Melo – Heloísa Helena – Iris
Rezende – Jonas Pinheiro – Jorge Bornhausen –
José Agripino – José Eduardo Dutra – José Fogaça –
José Jorge – Juvêncio da Fonseca – Lauro Campos –
Leomar Quintanilha – Lindberg Cury – Lúcio Alcântara – Luiz Otavio – Maria do Carmo Alves – Marina Silva – Marluce Pinto – Moreira Mendes – Mozarildo Ca valcanti – Osmar Dias – Pedro Simon – Renan Calhei ros – Ricardo Santos – Roberto Saturnino – Romero
Jucá – Romeu Tuma – Tasso Rosado – Teotonio Vile la Filho – Tião Viana – Valmir Amaral.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) – A
lista de presença acusa o comparecimento de 48 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra balhos.
O Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Fer nando Ribeiro, procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:

AVISOS
DE MINISTROS DE ESTADO
– Nº 227/2002, de 21 de agosto último, do Ministro de Estado da Defesa, encaminhando as informações em resposta ao Requerimento nº 328, de 2002,
da Senadora Heloísa Helena; e
– Nº 897/2002, de 28 de agosto último, do Ministro de Estado da Justiça, encaminhando as informações em resposta ao Requerimento nº 384, de 2002,
do Senador Mauro Miranda.
As informações foram encaminhadas,
em cópia, aos Requerentes.
Os Requerimentos vão ao Arquivo.

PARECERES
PARECER Nº 888, DE 2002
(Nº 2.484/2002, na origem)
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 249, de 2000, de autoria do Senador José Eduardo Dutra, que altera os
arts. 33 e 90 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que dispõe sobre pesquisas e testes pré-eleitorais.
Relator: Senador Pedro Simon

EXPEDIENTE

I – Relatório

AVISO Nº 100, DE 2002-CN
(Nº 2.484/2002, na origem)

O projeto sob exame, de autoria do ilustre Senador José Eduardo Dutra, altera a redação do art. 33,
no seu inciso IV e nos seus §§ 3º e 4º; acrescenta um
quinto parágrafo ao mesmo artigo; e altera, ainda, a
redação do § 1º do art. 90 da mesma lei. Todas as alterações e acréscimos tem por objetivo aperfeiçoar as
formas de controle sobre a produção e divulgação de
pesquisas eleitorais.
Para tanto, o projeto propõe:
a) a inclusão da relação de domicílios e logradouros pesquisados no rol de informações que em presas e entidades devem registrar junto à Justiça
Eleitoral;
b) a substituição, a bem da precisão, do termo
responsável por “entidades e empresas responsáveis
pela execução da pesquisa e pela divulgação de seus
resultados”;

Brasília – DF, 28 de agosto de 2002
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, cópia da Decisão número 1.103/2002, adotada pelo
Tribunal de Contas da União na Sessão Ordinária do Plenário de 28-8-2002, bem como dos respectivos Relatório
e Voto que a fundamentam (TC nº 006.250/2002-7).
Informo a Vossa Excelência, que a respectiva
obra está inserida no Quadro VII da Lei 10.407/2002.
Respeitosamente, – Humberto Guimarães
Souto, Presidente.
(À Comissão Mista de Planos, Orça mentos Públicos e Fiscalização.)
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c) a inclusão, na relação de penas a que está
sujeita a divulgação de pesquisas fraudulentas, da
cassação do registro de funcionamento da entidade
ou empresa responsável;
d) a tipificação da fraude, por falsidade das infor mações prestadas junto à Justiça eleitoral, por falsifi cação do resultado e por discrepâncias superiores à
margem de erro entre pesquisas feitas após o encer ramento da propaganda de rádio e televisão e o resul tado da eleição;
e) a redução à metade dos prazos estipulados
para manifestação da Justiça Eleitoral sobre denúncias de fraude.
Na justificação, argumenta o autor que os dispo sitivos legais vigentes, destinados a prevenir e coibir a
fraude e os abusos na divulgação de pesquisas, em bora necessários, não são suficientes. Todas as alterações propostas têm por finalidade vedar brechas
que possibilitariam a feitura e a divulgação de pesqui sas fraudulentas, com objetivo de influenciar a vontade do eleitor em favor de algum candidato ou partido.
Não foram apresentadas emendas no prazo re gimental
É o relatório.
II – Análise
Assinalo, em primeiro lugar, que a motivação do
autor do projeto sob exame é inteiramente procedente.
Embora a legislação vigente disponha de mecanismos
de controle sobre a produção e divulgação de pesquisas eleitorais, a cada nova eleição surgem denúncias,
algumas de difícil comprovação, do uso indevido de
pesquisas na tentativa de conduzir a vontade do eleitor.
Sabemos todos que a divulgação de pesquisas
tem grande influência sobre a formação da intenção
de voto. Ao apontar, com legitimidade científica, os
candidatos com maior viabilidade, estimula a prática
do voto útil e termina por produzir profecias com capa cidade de auto-realização.
Sabemos, também, que as razões dessa influência remontam sua origem a aspectos particulares de
nossa cultura política, inclusive a escassa familiaridade
do eleitor com o instituto da pesquisa. Nesse sentido,
parece claro que, à medida que se multipliquem as pesquisas, crescerá a tendência a um controle mútuo sobre
os resultados. Afinal, num quadro de grande concorrência entre entidades e empresas, o erro crasso conduz
ao ônus da perdatde credibilidade do responsável e a
conseqüente retração de seu mercado.
Paralelaniente, a profusão de entidades e de
pesquisas tem como conseqüência a educação do
público na leitura dos dados apresentados e a diminu ição da influência dos resultados na produção da in tenção de voto.
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É claro, no entanto, que o controle sobre produção e divulgação de pesquinsas não deve ficar entregue somente à concorrência entre empresas e entidade e à educação do público consumidor. Evidentemente, cabe à lei um papel, e o debate que o presente
projeto suscita refere-se à natureza e aos limites desse papel. Em outras palavras, são suficientes os dis positivos vigentes? Caso não o sejam, em que medida a proposta supre essa carência?
Considero que a maior parte das propostas em
apreço vem suprir lacunas na legislação vigente. Nesse sentido, considero pertinente o registro do rol de endereços e logradouros pesquisados; a definição mais
precisa de quem vem a ser o responsável pela produção e divulgação da pesquisa; a previsão da pena de
cassação do registro de funcionamento de empresa ou
entidade que gere pesquisa fraudulenta; assim como a
redução dos prazos para a manifestação da Justiça.
Minha discordância reside na proposta de tipificação da fraude, especificamente num dos casos previstos. Não cabe dúvida quanto à existência de fraude em
dois dos casos apresentados: se as informações pres tadas a Justiça são falsas e se o resultado divulgado
discrepa daquele obtido. Já o terceiro caso parece-me,
no mínimo, problemático. Atribuir à fraude toda diferença superior à margem de erro entre a pesquisa feita um
dia antes da eleição e o resultado do pleito desconsidera, a meu ver, o fato, evidente, de o eleitorado continuar
a amadurecer sua decisão após o encerramento da
propaganda por rádio e televisão. Se a pesquisa é o re trato de um momento, esse retrato pode ser diferente na
véspera, na antevéspera e no dia mesmo da eleição.
Creio ser temerária toda comparação entre pesquisas e resultados eleitorais. Mais temerário ainda é,
a meu ver, a condenação como fraude de toda diferença entre um e outro.
III – Voto
Em razão do exposto, meu parecer é pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 249, de 2000,
com a seguinte:
EMENDA Nº 1-CCJ
SUPRESSIVA
Suprime-se do art. 33, inciso IV, a expressão “ ...e
relação de endereços e logradouros em que se aplicar a
pesquisa”.
Sala da Comissão, 7 de agosto de 2002. –
Bernardo Ca bral, Presidente – Pe dro Si mon, Relator – Bení cio Sampaio – José Eduardo Dutra
(Autor)– Amir Lan do – Eduardo Su plicy – Casildo Mal da ner – Ger son Ca mata – José Foga ça –
Antônio Carlos Jú nior – Regi nal do Duar te –
Bello Parga – Íris Rezen de – Fer nan do Ribe i ro –
Waldeck Ornélas – Maria do Car mo Alves.
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TEXTO FINAL
Do Projeto de Lei do Senado
nº 249, de 2000, na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania que:
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e IV e o resultado das eleições, quando superiores às margens de erro adotadas.” (AC)
Art. 3º Inclua-se no art. 90 da Lei nº 9.504, de
30 de setembro de 1997, o seguinte § 1º-A:

“Alte ra os ar ti gos 33 e 90 da Lei
nº 9.504, de 30 de se tem bro de 1997,
que dis põe sobre pesqui sas e tes tes
pré-ele i to ra is”.

“Art. 90. ...............................................”
§ 1º A Tratando-se de crime previsto
no § 4º do art. 33, os prazos deverão ser re duzidos à metade.” (AC)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O inciso IV e os §§ 3º e 4º do art. 33 da Lei
nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, passam a vigo rar com a seguinte redação:

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala da Comissão, 7 de agosto de 2002. – Bernardo Cabral, Presidente.

“Art. 33. .................................................
..............................................................
IV – plano amostral e ponderação
quanto a sexo, idade, grau de instrução, nível econômico e área física de realização do
trabalho, intervalo de confiança, ‘margem de
erro. (NR)
§ 3º A di vulgação de pesquisa sem o
prévio re gistro das informações de que trata este artigo sujeita as entidades e em presas responsáveis pela execução da
pesquisa e pela divulgação de seus resul tados à multa no valor de cinqüenta mil a
cem mil UFIR. (NR)
§ 4º A divulgação dê pesquisa fraudulenta constitui crime, punível com detenção de
seis meses a um ano, multa no valor de cin qüenta mil a cem mil UFIR e cassação de re gistro de funcionamento da empresa. (NR)”
Art. 2º Acrescente-se ao art. 33 da Lei nº
9.504, de 30 de setembro de 1997, o seguinte § 5º.
“Art.33. .................................................”
.................... ..........................................
§ 5º Para fins do disposto neste artigo
são consideradas fraudulentas as pesquisas
que se enquadrarem em uma ou mais das
seguintes situações:
I – discrepância entre as condições de
realização do trabalho de pesquisa e as informações registradas pelas entidades e
empresas responsáveis;
II – discrepância entre os resultados
obtidos e aquele divulgados;
III – discrepância entre os resultados
das pesquisas realizadas após o encerramento do prazo da propaganda eleitoral no rádio

OFÍCIO Nº 154/02–PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 7 de agosto 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 249, de 2000,
de au toria do Senador José Edu ardo Dutra, que
“Altera os ar tigos 33 e 90 da Lei nº 9.504, de 30 de
setembro de 1997, que dispõe sobre pesquisas e
testes pré-eleitorais”.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Bernardo Cabral,
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
PARECER Nº 889, DE 2002
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem nº 272,
de 2002, (nº 731, de 2002, na origem), que
“Submete à apreciação do Senado Federal a escolha do Doutor João Otávio De
Noronha, para compor o Superior Tribunal de Justiça, no cargo de Ministro, na
vaga destinada a advogado, decorrente
da aposentadoria do Ministro Paulo Roberto Saraiva da Costa Leite”.
Relator: Senador Francelino Pereira.
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em votação se creta realizada em 4-9-2002,
apreciando o Relatório (em anexo) apresentado pelo
Senador Francelino Pereira, sobre a Mensagem (SF)
nº 272, de 2002, do Pre sidente da República, opina
pela aprovação da escolha do Doutor João Otávio de
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Noronha, para compor o Superior Tribunal de Justi ça, no car go de Ministro, na vaga destinada a advo gado, decorrente da aposentadoria do Ministro Pa u lo Roberto Saraiva da Costa Leite, nos termos do
parágrafo único, inciso II, do art. 104, da Constitui ção Federal.

Setembro de 2002

Sala da Comissão, 4 de setembro de 2002. –
Osmar Dias , Presidente, no exercício da Presidência
– Francelino Pereira, Relator – Bello Parga – José
Agripino – Lúcio Alcântara – José Fogaça – Romero Jucá – Benício Sampaio – Eduardo Suplicy –
Carlos Bezerra – Maria do Carmo Alves – Romeu
Tuma – Fernando Ribeiro – Luiz Otávio.

I – Relatório
O senhor Presidente da República, por meio da
Mensagem nº 272, de 2002 (nº 731, de 19-8-2002 na
origem), submete à apreciação do Senado Federal a
escolha do doutor João Otávio de Noronha, para
compor o Superior Tribunal de Justiça, no cargo de
Ministro, na vaga destinada a advogado, decorrente
da aposentadoria do Ministro Paulo Roberto Saraiva
da Costa Leite.
Nascido em Três Corações, Minas Gerais, no
dia 30 de agosto de 1956, filho de João Pinto de Noronha e de Maria Teresa Ferreira Noronha, o doutor
João Otávio de Noronha tomou-se Bacharel em Direi to pela Faculdade de Direito do Sul de Minas em Pouso Alegre, em 1981. Foi advogado do Banco do Brasil
e chefe do seu Núcleo Jurídico até 1990. Nos anos
seguintes tomou-se Consultor Jurídico Geral e Diretor
Jurídico do Banco do Brasil, até setembro do ano passado.
Exerceu atividades no Conselho de Administra ção de empresas como a Companhia Energética do
Rio Grande do Norte; Itagebi Geração de Energia S/A
e Companhia de Seguros Aliança do Brasil.
Dentre as atividades docentes exercidas pelo
indicado, destaca-se a de professor titular da Facul dade de Direito de Varginha, Minas Gerais, lecionan do nas cadeiras de Direito Processual Civil e Direito
Comercial. Foi também professor de Direito Bancário
na Escola Superior de Advocacia da OAB de Minas
Gerais e professor de Direito Processual Civil da Fa culdade de Direito de Itaúna, Minas Gerais.
O exame do currículo do doutor João Otávio
de Noronha revela que ele reúne os atributos ne cessários para o perfeito desempenho do cargo
para o qual foi indicado pelo senhor Presidente da
República.
Assim, em cumprimento ao disposto no art. 52,
III, a, da Constituição Federal, submeto à apreciação
e julgamento desta Comissão, a escolha do doutor
João Otávio de Noronha, certo de que os seus ilus tres integrantes já dispõem de elementos suficientes
para deliberar sobre a indicação presidencial.

PARECER Nº 890, DE 2002
Da Comissão de Serviços de
Infra-Estrutura, sobre a Mensagem nº 273,
de 2002 (nº 744/02, na origem), que “Submete à apreciação do Senado Federal, o
nome do Senhor José Leite Pereira Filho
para ser reconduzido ao cargo de membro
do Conselho Diretor da Agência Nacional
de Telecomunicações – ANATEL”.
A Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, em
votação secreta realizada em 4 de setembro de 2002,
apreciando o relatório apresentado pelo Senhor Se nador Romero Jucá sobre a Mensagem nº 273, de
2002, opina pela aprovação da indicação do Senhor
José Leite Pereira Filho, para exercer o cargo de
Membro Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, por 12 votos favoráveis e dois contrários.
Relatório
Relator: Senador Romero Jucá
Nos termos do art. 52, inciso III, alínea f, da
Constituição Federal, combinado com os arts. 23 e 24
da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, o Senhor Presidente da República submete à consideração do Senado Federal o nome do Senhor José Leite Pereira Filho para recondução ao cargo de Membro do Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL.
O dispositivo constitucional mencionado, em
conjunto com o art. 23 da Lei nº 9.472, de 1997, estatui que cabe privativamente ao Senado Federal apro var previamente, por voto secreto, após argüição pú blica, a escolha dos membros do Conselho Diretor da
Anatel. O art. 24, caput, da mesma lei estabelece a
duração de cinco anos para o mandato desses conselheiros.
A Lei nº 9.472/97, conhecida como Lei Geral
das Teleco municações, criou a Agência Nacional de
Telecomunicações e instituiu, como seu órgão máximo, um Conselho Di retor composto de cinco conselheiros, os quais deverão ser brasileiros, gozar dd re-
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putação ilibada, possuir formação universitária e
desfrutar de elevado conceito no campo de sua es pecialidade.
O curriculum vitae anexado à Mensagem Pre sidencial evidencia que o Senhor José Leite Pereira
Filho possui formação acadêmica e experiência pro fissional que satisfazem plenamente os requisitos do
cargo para o qual é indicado para recondução.
Formado em Engenharia de Telecomunicações
pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janei ro, fez mestrado e doutorado em Engenharia Elétrica
na Naval Postgraduate School, em Monterey, EUA.
Sua tese de doutorado foi contemplada com o prêmio
Newborn Research Award, como o melhor trabalho
de pesquisa na área de Engenharia entre os doutorandos do ano de 1979.
Dentre as principais funções exercidas pelo Senhor José Leite Pereira Filho, destacam-se as de Enge nheiro Sênior/Conselheiro, funcionário com status di plomático, do Bureau de Desenvolvimento de Telecomunicações (BDT) da União Internacional de Telecomunicações (UIT), Genebra, Suíça; Engenheiro da
Embratel, na sede da empresa no Rio de Janeiro; Oficial
Engenheiro da Marinha do Brasil, tendo passado à reserva no posto de capitão-de-mar-e-guerra; Professor
de Teoria das Comunicações, no nível de graduação,
na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro;
Professor Adjunto e orientador de teses de mestrado,
em curso de pós-graduação, na Universidade Federal
Fluminense.
Além das atividades acima mencionadas, con tribuiu para a pre paração e participou de inúme ras
conferências, se minários e simpósios internaciona is em telecomunicações, principalmente aqueles
patrocinados pela União Internacional de Teleco municações.
Pesquisador atuante, coordenou expressivo nú mero de programas, projetos e estudos em áreas im portantes do setor da telecomunicação brasileira.
Autor de extensa obra técnica no setor de tele comunicações, produziu também extensa bibliografia
relativa a aspectos de planejamento e de regulamen tação de serviços de telecomunicações, com mais de
cinqüenta trabalhos publicados em seminários, work shops e reuniões organizadas pelas ANATEL, UIT e
outras organizações. Dentre muitos, citamos os pla nos diretores para o desenvolvimento e recuperação
do setor de radiocomunicações marítima de Benin,
Cabo Verde, Cuba, Congo (Brazzaville), Fidji e Guiné
Equatorial.
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Na qualidade de alto funcionário da UIT (nível
de Conselheiro), acom panhou as refor mas es trutu rais ocorridas no se tor de telecomunicações, na dé cada de 1990 – época da li beralização e conseqüente quebra dos monopólios es tatais ou privados
nas telecomunicações –, quando estudou medidas
para que o organismo regulador. efetivamente pro movesse a competição jus ta, de fendesse os interesses e os direitos dos consumidores, estimulasse
o investimento privado e garantisse o acesso uni versal aos serviços.
Na qualidade de Conselheiro Diretor da
ANATEL, devido a sua extensa experiência e grandes
conhecimentos técnicos do assunto, participou ativamente da construção do novo modelo do setor de te lecomunicações brasileiro.
As funções e cargos que exerceu, bem como
sua produção acadêmica e consultiva, e em especial
sua atuação como Membro do Conselho Diretor da
Agência Nacional de Telecomunicações – evidenciados em seu currículo, que se encontra à disposição
dos eminentes integrantes deste Colegiado –, revelam o nível de qualificação profissional e formação
acadêmica do indicado, ficando, assim, esta Comissão de Serviços de InfraEstrutura em condições de
deliberar sobre a indicação do Senhor José Leite Pereira Filho para ser reconduzido ao cargo de Membro
do Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações.
Sala da Comissão, 4 de setembro de 2002. –
Alberto Silva, Presidente – Romero Jucá, Relator –
Arlindo Porto – Romeu Tuma – Marluce Pinto – Benício Sampaio – Leomar Quintanilha – Eduardo
Siqueira Campos – Luiz Otávio – Maria do Carmo
Alves – Fernando Ribeiro – Geraldo Cândido –
Adir Gentil – José Jorge.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) – O
Expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Fernando Ribeiro.
É lido o seguinte:
OFÍCIO PR/RJ/GAB N.C. Nº 165
Ref.: Proc. Adm. nº 1.30.011.000085/2002-82
Senhor Senador,
Cumprimentando-o, o Ministério Público Federal, por sua Procuradora da República infra-assinada,
visando instruir o procedimento em epígrafe, que trata
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da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal destinada a investigar as associações brasilei ras de futebol, in casu, em relação ao Conselho Fis cal do Clube de Regatas do Flamengo, solicita a V.
Exª, na esteira dos demais ofícios já encaminhados
sobre a referida CPI, o encaminhamento da relação
de remessas de dinheiro para o exterior pelo Clube de
Regatas do Flamengo e/ou documentos correspon dentes, no período de 1999 a 2001.
No aguardo da colaboração de V. Exª, aproveita
a oportunidade para reiterar votos de consideração e
respeito. – Neide M. C. Cardoso de Oliveira, Procu radora da República.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) – O
ofício lido vai à publicação e será anexado ao proces sado do Requerimento nº 497, de 2000.
A documentação solicitada foi encaminhada,
em cópia, à autoridade requerente no dia de hoje, 04
de setembro de 2002, mediante o Ofício SF nº 959, de
2002.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º Secretá rio em exercício, Senador Fernando Ribeiro.
É lido o seguinte:
OFÍCIO Nº 154/02 – PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 7 de agosto de 2002
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 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 249, de 2000, de autoria
do Senador José Eduardo Dutra, que “Altera os arts.
33 e 90 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997,
que dispõe sobre pesquisas e testes pré-eleitorais”.
Aproveito a oportunidade para renovar protes tos de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Bernardo Cabral,
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Com referência ao ofício que acaba de ser lido, a Presidência comunica que, relativamente ao Projeto de
Lei do Senado nº 249, de 2000, cujo parecer foi lido
anteriormente, fica aberto o prazo de cinco dias úteis
para interposição de recurso, por um décimo da com posição da Casa, para que o mesmo seja apreciado
pelo Plenário.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que serão lidos pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Fernando Ribeiro.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 218, DE 2002
Altera a Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso
XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências, para vedar a realização de licitação
de âmbito internacional quando houver
no País licitante com capacidade para realizar a obra, prestar o serviço ou fornecer o bem objeto da licitação.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, passa a vigorar acrescido do seguinte § 5º:
Art. 3º ....................................................
..............................................................
§ 5º Ressalvados os acordos, convenções, protocolos ou tratados aprovados pelo
Congresso Nacional, é vedada a realização
de licitação de âmbito internacional quando
houver licitante no País em condições de realizar a obra, prestar o serviço ou fornecer o
material objeto da licitação. (NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justifcação
Em um País cujo desemprego atinge percentual
elevado do total da população economicamente ativa,
custa crer no recente noticiário da imprensa, a exemplo da reportagem da Gazeta Mercantil de 5 de
agosto corrente, de que a Petrobras estaria contratando empresas de Cingapura e da Noruega, para a
construção de plataforma de prospecção de petróleo
na Bacia de Campos, bem como para a conversão do
navio “Felipe Camarão”, com a mesma finalidade, em
detrimento da indústria naval nacional.
Já no tempo do Brasil Colônia, a metrópole era
implacável com a proibição de que aqui se produzisse
qualquer produto industrializado, exatamente para
evitar a concorrência com os produtores de Portugal.
Essa situação era compreensível, embora não aceitável, em face do nosso status político de então.

154

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Setembro

de

2002

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Mas agora, em que somos nação independente,
em pleno século XXI, em que os protecionismos co merciais são exacerbados, quer pela imposição de
elevadas tarifas de importação para os nossos produ tos, de que são exemplos eloqüentes o aço, o suco de
laranja e os calçados que produzimos; em que os
subsídios à agricultura dos países desenvolvidos dificultam nossa pauta de exportação; em que se nos impõem barreiras de todos os matizes, inclusive de or dem fito-sanitárias e, modernamente, a título de pro teção do meio ambiente, chega a ser risível que ainda
adotemos atitudes e práticas no comércio internacio nal que venham desgraçadamente prejudicar nossos
interesses.
Conclamando contra essa infeliz postura, o eminente empresário Antônio Ermírio de Moraes, em sua
coluna semanal da Folha de S.Paulo, publicada no
dia 18-1-1998, sob o título The Buy American Act,
1933, assim ponderou:
No último fim de semana, navegando
um pouco pela Internet, verifiquei que a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos
está sendo processada porque contratou no
exterior, indevidamente, uma série de serviços que poderiam ser contratados domesticamente.
O processo tem fundamento numa lei
americana que exige de todos os órgãos governamentais o esgotamento das possibilidades de compra dentro do país, antes de
buscar bens e serviços importados – “The
Buy American Act.”
Dessa lei ninguém escapa. Ela foi aprovada em 1933, com o propósito de estimular a
geração de empregos para os trabalhadores
americanos. Os órgãos públicos são obrigados
a comprar nos Estados Unidos tudo o que necessitam, desde lápis e borracha até aviões e
serviços de engenharia....................................
Nesse período, a lei sofreu pequenas
correções, devido aos tratados de comércio
internacional. Mas a sua espinha dorsal ficou inalterada.
É isso mesmo: os Estados Unidos, o
país mais liberal do mundo – ou dito liberal
–, implementam há mais de meio século
uma lei para proteger seus empregos!
Em artigo publicado na mesma Folha de S.Pau lo de 4-4-98, intitulado Buy Brazilian, o Governo joga
contra, Sérgio Magalhães, Presidente da Associação
Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos
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(ABIMAC), referindo-se ao inconformismo de Antonio
Ermírio de Moraes, assim alertou:
É que lá [nos Estados Unidos] existe
uma lei chamada “The Buy American Act”,
aprovada em 1933, da qual ninguém escapa, nem mesmo uma instituição subordinada ao Congresso Nacional.
Nenhuma entidade, órgão ou empresa
do governo pode adquirir bens e serviços
estrangeiros sem antes verificar se eles não
podem ser supridos por empresas ou cidadãos americanos. Trata-se de uma consciência de nacionalidade cujo respeito é inquestionável quando o dinheiro que está
sendo gasto pertence ao povo.
Com o objetivo de contribuir para o aperfeiçoamento de nossos institutos jurídicos com vistas ao
bem-estar do nosso povo, submetemos à consideração do Congresso Nacional o presente projeto, para
ser aperfeiçoado e aprovado o mais rapidamente
quanto permitam as regras normativas do processo
legislativo.
Sala das Sessões, 4 de setembro de 2002. –
Maria do Carmo Alves.
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
TÍTULO I
Dos Princípios Fundamentais
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e
do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:
....................................................................................
CAPÍTULO VII
Da Administração Pública
SEÇÃO I
Disposições Gerais
“Art. 37. A administração pública direta e indireta
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:”
....................................................................................
XXI – ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações
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serão contratados mediante processo de licitação pú blica que assegure igualdade de condições a todos os
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obri gações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente
permitirá as exigências de qualificação técnica e eco nômica indispensáveis à garantia do cumprimento
das obrigações.
.................. ..................................................................
LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993
Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da
Constituição Federal, institui normas para
licitações e contratos da Administração
Pública e dá outras providências.
O Presidente da República faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin te lei:
CAPÍTULO I
Das Disposições Gerais
SEÇÃO I
Dos Princípios
....................................................................................
Art. 3º A licitação destina-se a garantir a obser vância do principio constitucional da isonomia e a se lecionar a proposta mais vantajosa para a Administra ção e será processada e julgada em estrita conformi dade com os princípios básicos da legalidade, da im pessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publi cidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e
dos que lhes são correlatos.
§ 1º É vedado aos agentes públicos:
I – admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de
convocação, cláusulas ou condições que comprome tam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo
e estabeleçam preferências ou distinções em razão
da naturalidade, dá-se de ou domicilio dos licitantes
ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato;
II – estabelecer tratamento diferenciado de na tureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou
qualquer outra, entre empresas brasileiras e estran geiras, inclusive no que se refere a moeda, modalida de e local de pagamentos, mesmo quando envolvidos
financiamentos de agências internacionais, ressalva do o disposto no parágrafo seguinte e no art. 32 da Lei
nº 8.248, de 23 de outubro de 1991.
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§ 2º Em igualdade de condições, como critério
de desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:
I – produzidos ou prestados por empresas brasileiras de capital nacional;
II – produzidos no País;
III – produzidos ou prestados por empresas brasileiras.
§ 3º A licitação não será sigilosa, sendo públicos
e acessíveis ao público os atos de seu procedimento,
salvo quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva abertura.
§ 4º (VETADO) (Parágrafo incluído pela Lei nº
8.883, de 8-6-94)
....................................................................................
(À Comissão de Constituição Justiça e
Cidadania – decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 219, DE 2002
Veda a investidura em cargos de di reção em instituições reguladoras dos
mercados financeiro, de capitais, de seguros e de previdência complementar de
detentores de participação acionária superior a cinco por cento em instituições
que operem nesses mercados.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É vedada a investidura em cargo de direção de autarquia, agência reguladora, órgão da administração direta ou qualquer outra instância que tenha
competência para regulamentar ou supervisionar instituições que operem nos mercados financeiro, de capitais, de seguros, de previdência complementar ou
quaisquer outras definidas no art. 1º da Lei nº 7.492,
de 16 de junho de 1986, por detentores de participação acionária superior a cinco por cento em qualquer
instituição atuante nesses mercados.
§ 1º A vedação aplica-se aos parentes até se gundo grau dos detentores de participação acionária
a que se refere o caput.
§ 2º O Senado Federal pode, em atendimento a
solicitação do Presidente da República, motivada por
relevante interesse nacional, autorizar a investidura
em hipótese vedada neste artigo.
Art. 2º Previamente à posse, a pessoa indicada
deverá declarar se está ou não impedida de assumir a
investidura em razão do disposto no art. 1º.
Art. 3º Aquele que aceitar a investidura em cargo público em desacordo com o disposto nesta lei
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será punido nos termos do art. 6º da Lei nº 7.492, de
16 de junho de 1986.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Justificação
Mudanças estruturais alteraram o modo de atu ação econômica do Estado brasileiro, que deixou de
ser direta, preponderantemente por meio de empre sas estatais, e passou a se dar de modo indireto, com
o crescimento do número e das atribuições das ins tâncias de regulação. Esse movimento que se obser va em quase todas as áreas da economia foi também
verificado nos mercados financeiros, latu senso.
Deve ser somado a essa transformação o au mento da complexidade e da integração do funciona mento de todos os setores que se dedicam à captação, alocação e administração de recursos de tercei ros, onde se incluem os tradicionais bancos comerci ais, bem como os bancos de investimento, as correto ras e distribuidoras de valores, as seguradoras e as
empresas de previdência complementar. Para a soci edade, esse processo tem como reflexo a opacidade
da atuação dos especialistas. Aliás, a falta de transpa rência e de mecanismos de controle efetivo da ação
dos especialistas não é problema exclusivamente
brasileiro. Fraudes recentemente descobertas abala ram a confiança do cidadão comum nos mercados de
capitais dos Estados Unidos e da Europa.
Não existem soluções simples para esse pro blema, que, inclusive, suscitou vasta literatura acadêmica voltada para essa questão, chamada, naqueles
círculos, de relação entre o agente e o principal. Há,
contudo, mecanismos que podem, se não eliminar,
pelo menos reduzir a possibilidade de atuação dos
dirigentes de instituições reguladoras do mercado financeiro em prol de interesses próprios ou de gru pos, em detrimento da missão pública que lhes foi
confiada.
Um deles, cuja adoção venho propor no anexo
projeto de lei, é a proibição aos detentores de parcela
representativa de capital de instituições financeiras
ou outras que captem poupança popular, de ocupar
cargos em instâncias de regulação estatal dos merca dos correspondentes.
Proponho, também, que em caso de relevante
interesse nacional e mediante solicitação do Presi dente da República, o Senado Federal possa autori zar exceção a essa regra.
Sala das Sessões, 4 de setembro de 2002. –
Carlos Bezerra.
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 7.492, DE 16 DE JUNHO DE 1986
Define os crimes contra o sistema financeiro nacional, e dá outras providências.
....................................................................................
Art 1º Considera-se instituição financeira, para
efeito desta lei, a pessoa jurídica de direito público ou
privado, que tenha como atividade principal ou aces sória, cumulativamente ou não, a captação, intermediação ou aplicação de recursos financeiros (Vetado)
de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, ou a
custódia, emissão, distribuição, negociação, intermediação ou administração de valores mobiliários.
Parágrafo único. Equipara-se à instituição financeira:
I – a pessoa jurídica que capte ou administre seguros. câmbio, consórcio, capitalização ou qualquer
tipo de poupança, ou recursos de terceiros;
II – a pessoa natural que exerça quaisquer das
atividades referidas neste artigo, ainda que de forma
eventual.
....................................................................................
Art 6º Induzir ou manter em erro, sócio, investidor ou repartição pública competente, relativamente à
operação ou situação financeira, sonegando-lhe informação ou prestando-a falsamente:
Pena – Reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e
multa.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição e Justiça
e Cidadania – decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 220, DE 2002
Proíbe a cobrança de honorários advocatícios por parte das imobiliárias ou
administradoras de imóveis, sem o devido ajuizamento da ação de cobrança.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica proibida a cobrança de qualquer valor a titulo de honorários advocatícios por parte das
imobiliárias ou administradoras de imóveis, sem o de vido ajuizamento da ação competente.
Art. 2º As imobiliárias ou administradoras de
imóveis que incidirem em cobrança de honorários advocatícios vedados por esta lei ficam obrigadas a restituir em dobro o valor cobrado, além de pagamento
de multa de valor correspondente a R$2.000,00 (dois
mil reais).
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

SETEMBRO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

16794 Quinta-feira 5

157

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2002

Justificação

Justificação

As imobiliárias e administradoras de imóveis do
País freqüentemente cobram, de forma abusiva, ho norários advocatícios dos inquilinos que atrasam o
pagamento de seus aluguéis.
Honorários advocatícios devem ser pagos pelo
inquilino apenas no caso de ação ajuizada, nunca an tes desta. Honorários advocatícios apenas são devi dos pelo inquilino quando, após ser acionado judicial mente, faz acordo com a imobiliária ou é condenado a
pagar como ônus da sucumbência. No caso de con denação, este valor é arbitrado pelo juiz, podendo variar entre 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento).
É a justa remuneração pelo trabalho profissional exe cutado.
Ocorre que imobiliárias inescrupulosas utilizam
seu poder de coação para extorquir dos inquilinos, já
penalizados pela situação econômica que os levaram
ao não cumprimento de suas obrigações contratuais,
além da verba devida, 20% (vinte por cento) a mais,
alegando serem estes referentes a honorários advo catícios. Na maioria das vezes, o advogado nem mesmo ficou sabendo que o inquilino atrasou o cumpri mento de sua obrigação e a imobiliária já está cobran do honorários indevidamente. Outras vezes, nem
quadro jurídico a imobiliária possui, mas cobra hono rários como se possuísse engordando a sua verba de
administração do imóvel, já fixada de comum acordo
quando da realização do contrato de administração.
Dessa forma, não deve o Poder Legislativo se
omitir diante de tão grave fato que maltrata substanci almente parcela da população brasileira residente em
imóvel alugado.
Para tanto, pedimos o apoio de nossos ilustres
Pares para o projeto, ora apresentado.
Sala das Sessões, 4 de setembro de 2002. –
Calos Bezerra.

Grande parte das nações do mundo adota uma
ave como símbolo. Eleita, geralmente, entre as espécies representativas da avifauna nacional, ela costuma guardar estreita relação com a cultura do país e,
normalmente, está presente em seus costumes, tradições, crenças e mitos.
Assim, a cegonha é símbolo da Alemanha, a
águia da cabeça branca é símbolo dos Estados Unidos e a andorinha, da Áustria.
A idéia de se eleger uma ave que evoque nosso
País não é exatamente nova e, anteriormente, cogitou-se sobre a possibilidade de concretizá-la por ocasião da oficialização do Dia da Ave, anualmente co memorado no dia 5 de outubro.
Nesse sentido, o presente projeto de lei tenciona suprir essa lacuna ao adotar o tuiuiú, símbolo do
Pantanal Mato-grossense, como Ave Símbolo do
País.
Conhecida também como jaburu, o tuiuiú – cujo
nome científico é Jabiru mycteria – é uma das maiores aves da América do Sul. Por seu porte e presença,
sua adoção responde ao intento de se eleger uma ave
que sintetize a diversidade ambiental brasileira e ocupe um lugar de destaque na representação do nosso
País, tanto quanto os seus Símbolos Nacionais, constitucionalmente definidos: a Bandeira, o Hino, o Brasão e o Selo Nacionais.
Dessa forma, convictos do mérito do presente
projeto de lei, solicitamos o seu acolhimento pelos
ilustres Pares.
Sala das Sessões, 4 de setembro de 2002. –
Carlos Bezerra.

(À Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania – decisão terminativa.)

Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de
Trânsito Brasileiro, e a Lei nº 10.098, de
19 de dezembro de 2000, que estabelece
normas gerais e critérios básicos para a
promoção da acessibilidade das pessoas
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências,
para determinar a reserva de vagas de
estacionamento em benefício dos idosos
e das pessoas portadoras de deficiência
com dificuldades de locomoção.

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 221, DE 2002
Adota o Tuiuiú (Jabiru mycteria)
como Ave Símbolo do Brasil.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica adotado o Tuiuiú (Jabiru mycteria)
como Ave Símbolo do Brasil.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

(À Comissão de Educação – decisão
terminativa).
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 222, DE 2002

O Congresso Nacional decreta:
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Art. 1º A Lei nº 9.503, de 23 de setembro de
1997, passa a viger acrescida do seguinte dispositivo:
“Art. 86-A Os estacionamentos situa dos em áreas de uso público deverão conter, devidamente identificadas, vagas de uti lização privativa de veículos que transpor tem pessoas portadoras de deficiência com
dificuldade de locomoção ou idosos maiores
de sessenta e cinco anos, na forma regulamentada pelo Contran.”
Art. 2º O caput do art. 7º da Lei nº 10.098, de 19
de dezembro de 2000, passa a viger com a seguinte
redação:
“Art. 7º Em todas as áreas de estacio namento de veículos, localizadas em vias e
espaços públicos ou em imóveis privados de
uso coletivo, deverão ser reservadas vagas
próximas dos acessos de circulação de pe destres, devidamente sinalizadas, para veículos que transportem pessoas portadoras
de deficiência com dificuldade de locomoção ou idosos com idade igual ou superior a
sessenta e cinco anos.
................................................... “(NR)
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Embora a Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de
2000, tenha de terminado em seu art. 7º que todas
as áreas de estacionamento de veículos “localiza das em vias ou em espaços públicos” devem conter
vagas reservadas para veículos que transpor tem
pessoas portadoras de deficiência com dificuldade
de locomoção”, esse benefício, por não constar ex pressamente do Código de Trânsito Brasileiro
(CTB), instituído pela Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, tem sido implementado de forma distinta
em cada uma das unidades da Federação que lidam,
ademais, com a decorrente dificuldade de apenar os
infratores da norma.
De fato, o CTB, que tem ensejado notáveis con quistas no tocante à elevação dos padrões de civilidade
que devem orientar o trânsito no território nacional, ca rece ainda de alguns aprimoramentos no sentido de assegurar eficácia à diretriz inscrita no art. 1º § 5º, da pró pria lei, qual seja, a de que o Sistema Nacional de Trânsito deve conferir “prioridade em suas ações à defesa
da vida, nela incluída a preservação da saúde”.
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É o que move a presente proposição. Para tanto,
determina-se a reserva de vagas nos estacionamentos,
mediante sinalização. A proporção dessas vagas em relação ao total, os padrões adotados para a devida sinalização, assim como outros critérios de implementação,
constituirão matéria de regulamento a ser expedido
pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), que,
por sua vez, deverá observar os padrões mínimos já fixados na Lei nº 10.098, de 2000.
De outra pane, e pelas mesmas razões, incluiram-se na obrigação os imóveis privados de uso coletivo bem como estendeu-se o benefício aos idosos
maiores de sessenta e cinco anos.
Trata-se, na verdade, de conferir materialidade a
preceitos constitucionais. No que se refere aos idosos, acolhendo decisão de elevada sensibilidade so cial, a Constituição Federal determinou, no art. 230,
que “a família, a sociedade e o Estado têm o dever de
amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e
bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida”. No mesmo sentido, os arts. 23. II, e 24, XIV, impõem aos en tes federativos a adoção de medidas que ofereçam a
devida proteção e propiciem a integração social das
pessoas portadoras de deficiência.
São esses, assim, os argumentos que justificam
o projeto. que, estou certo, merecerá o apoio dos
membros do Congresso Nacional.
Sala das Sessões, 4 de setembro de 2002. –
Carlos Bezerra.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997
Institui o Código de Trânsito Brasileiro.
....................................................................................
Art. 1º O trânsito de qualquer natureza nas vias
terrestres do território nacional, abertas à circulação,
rege-se por este Código.
....................................................................................
§ 5º Os órgãos e entidades de trânsito per tencentes no Sistema Nacional de Trânsito darão prioridade em suas ações à defesa da vida, nela incluída a
preservação da saúde e do meio-ambiente.
....................................................................................
Art. 86. Os locais destinados a postos de gasolina, oficinas, estacionamentos ou garagens de uso coletivo deverão ter suas entradas e saídas devidamente identificadas, na forma regulamentada pelo
Contran.
....................................................................................
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LEI Nº 10.098, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000
Estabelece normas gerais e critério
básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 7º Em todas as áreas de estabelecimento
de veículos, localizadas em vias ou em espaço públi cos, deverão ser reservadas vagas próximos dos
acessos de circulação de pedestres, devidamente si nalizadas, para veículos que transportem pessoas
portadoras deficiência com dificuldade de locomoção.
Parágrafo único. As vagas a que se refere o caput
deste artigo deverão ser em número equivalente a
dois por cento do total, garantida, no mínimo, uma
vaga, devidamente sinalizada e com as especifica ções técnicas de desenho e traçado de acordo com
as normas técnicas vigentes.
....................................................................................
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
....................................................................................
Art. 23. É competência comum da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:
....................................................................................
II – cuidar da saúde e assistência pública, da
proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;
....................................................................................
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:
....................................................................................
XIV – proteção e integração social das pessoas
portadoras de deficiência;
....................................................................................
Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm
o dever de amparar as pessoas idosas, as seguran do sua participação na comunidade, defendendo
sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o dire ito à vida.
§ 1º Os programas de amparo aos idosos serão
executados preferencialmente em seus lares.
§ 2º Aos maiores de sessenta e cinco anos é ga rantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos.
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – decisão terminativa.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 223, DE 2002
Altera o art. 1º da Lei nº 8.176, de 8
de fevereiro de 1991, para considerar crime contra a ordem econômica a adulteração dos combustíveis que especifica.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º da Lei nº 8.176, de 8 de fevereiro de 1991,
passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
Art 1º ........................ ............................
.................................. ............................
Parágrafo único. Incorre na mesma
pena quem altera, fora das especificações
legais, combustível de petróleo, álcool carburante, gás natural ou qualquer combustível líquido carburante. (NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A adulteração de combustível não é prática re cente, mas se tem tornado preponderante nos últimos
tempos.
A primeira forma de adulteração era a adição
de solventes à gasolina. Com a edição de regras rígidas para as principais petroquímicas brasileiras produzirem o solvente, a adulteração tem se efetivado
com a adição em excesso do álcool anidro à gasolina, superando o máximo le gal de 24% de álcool anidro por litro.
Pesquisa feita pela Agência Nacional Petróleo
em 26.200 postos de abastecimento mostra um crescimento de adulteração da gasolina vendida no País,
revelando-se que 10,45% do combustível não atende
aos padrões mínimos de qualidade estipulados pela
entidade. O índice refere-se a fevereiro e supera o
percentual de janeiro, de 8,4%, e também a média de
todo o ano passado, de 9,4%. Além do prejuízo ao
consumidor , estima-se que as fraudes em 24 bilhões
de litros de combustíveis vendidos por ano provoquem um rombo de um bilhão e meio de reais em perdas de tributação (Gazeta Mercantil, 4-4-2002).
Outro levantamento dessa mesma agência
mostra que a adulteração de álcool cresceu 85% nos
primeiros meses de 2002 e que o índice de inconformidade com as especificações legais do combustível
já é quase duas vezes maior que o da gasolina. Essa
pesquisa revela que, em março último 18,5% das
amostras de álcool testadas em todo o País estavam
fora dos padrões exigidos pela lei, enquanto que o
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mesmo índice para a gasolina era de 7,7%. A média
do ano passado foi de 9,2% de inconformidades para
a gasolina e 10,3% para o álcool. Em 1999, quando foi
criado o Programa de Monitoramento do Controle de
Qualidade dos Combustíveis da ANP, o índice de in conformidade da gasolina era de 12,5% e do álcool,
7,3%. (Jornal do Comércio do Rio de Janeiro,
5-5-2002).
Os representantes da Associação Nacional de
Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA),
Henry Joseph Junior, da Associação Brasileira de
Reparadores Individuais de Veículos, Arnaldo Motta
Laguna, e da Associação Brasileira de Engenharia
Automotiva, José Edson Parro, afirmaram que, hoje,
no Brasil, a adulteração é bastante sofisticada, e
não é facilmente perceptível no momento do abastecimento. Ela só será sentida ao longo do tempo, de pendendo do uso continuado do combustível adulterado, o que pode provocar até o comprometimento
do motor, por afetar a injeção do combustível, geran do aquecimento excessivo (Panorama Brasil,
24-4-2002).
Embora a adulteração de combustível possa
ser considerada uma fraude, o Ministério Público
tem encontrado dificuldades para oferecer denúncia
contra os agentes que adulteram os produtos com bustíveis, tendo em vista os vários elementos constitutivos da conduta de estelionato. Tipificada no art.
171 do Código Penal.
Quanto a esse assunto, ensina Francisco Mu ñoz Conde que a ação típica caracteriza-se não
como um simples processo causal, mas um proces so regido pela vontade. O tipo da conduta proibida
não se compõe apenas de elementos objetivos de
natureza normativa (o autor, a ação, as formas e
meios de ação, o resultado, o objeto material, etc.),
mas também de elementos subjetivos (fim, efeitos
concomitantes e seleção dos meios). A comprova ção dos elementos subjetivos é muito mais difícil do
que a dos objetivos, uma vez que aquela deve ser
deduzida e não observada. (in Teoria Geral Do Delito, Sergio Antonio Fabris Editor).
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.176, DE 8 DE FEVEREIRO DE 1991
Define crimes contra a ordem econômica e cria o Sistema de Estoques de
Combustíveis.
Art. 1º Constitui crime contra a ordem econômica:
I – adquirir, distribuir e revender derivados de
petróleo, gás natural e suas frações recuperáveis, álcool etílico, hidratado carburante e demais combustíveis líquidos carburantes, em desacordo com as normas estabelecidas na forma da lei;
II – usar gás liquefeito de petróleo em motores
de qualquer espécie, saunas, caldeiras e aquecimento de piscinas, ou para fins automotivos, em desacordo com as normas estabelecidas na forma da lei.
Pena detenção de um a cinco anos.
....................................................................................
CÓDIGO PENAL
........................................ ............................................
Art. 171. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena – reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e
multa.
§ 1º Se o criminoso é primário, e é de pequeno
valor o prejuízo, o juiz pode aplicar a pena conforme o
disposto no art. 155, § 2º.
§ 2º Nas mesmas penas incorre quem:
Disposição de coisa alheia como própria
I – vende, permuta, dá em pagamento, em locação ou em garantia coisa alheia como própria;
Alienação ou oneração fraudulenta de coisa
própria;
II – vende, permuta, dá em pagamento ou em
garantia coisa própria inalienável, gravada de ônus ou
litigiosa, ou imóvel que prometeu vender a terceiro,
mediante pagamento em prestações, silenciando sobre qualquer dessas circunstâncias;

Dessa forma, conclamamos os ilustres pares
para a aprovação deste projeto, que visa imprimir
maior segurança jurídica no combate à adulteração
de combustíveis, conduta que por si só tem mereci do punição na progressão criminosa da fraude de
combustíveis.

III – defrauda, mediante alienação não consentida pelo credor ou por outro modo, a garantia pignoratícia. quando tem a posse do objeto empenhado;

Sala das Sessões, 4 de setembro. – Carlos
Bezerra.

IV – defrauda substância, qualidade ou quantidade de coisa que deve entregar a alguém;

Defraudação de penhor

Fraude na entrega de coisa
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Fraude para recebimento de indenização ou va lor de seguro
V – destrói, total ou parcialmente, ou oculta coi sa própria, ou lesa o próprio corpo ou a saúde, ou
agrava as conseqüências da lesão ou doença. com o
intuito de haver indenização ou valor de seguro:
Fraude no pagamento por meio de cheque
VI – emite cheque, sem suficiente provisão de
fundos em poder do sacado, ou lhe frustra o paga mento.
§ 3º A pena aumenta-se de um terço, se o crime
é cometido em detrimento de entidade de direito pú blico ou de instituto de economia popular, assistência
social ou beneficência.
Duplicata simulada
.................. ..................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 224, DE 2002
Altera o art. 192 da Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT), aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio
de 1943, para dispor sobre a base de cálculo do adicional de insalubridade e dá
outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 192 da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT) aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943, passa a vigorar com a seguin te redação:
Art. 192. O exercício de trabalho em
condições insalubres, acima dos limites de
tolerância estabelecidos pelo Ministério do
Trabalho e do Emprego, assegura ao empregado a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20%
(vinte por cento) e 10% (dez por cento), se gundo se classifiquem nos graus máximo,
médio e mínimo, calculado sobre o salário
contratual sem os acréscimos resultantes de
gratificações, prêmios e participações nos
lucros. (NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Justificação
O pagamento de um adicional de insalubridade
revela o grau de anacronismo da legislação do trabalho, argumenta o Dr. Douglas Alencar Rodrigues, Juiz
titular da 17ª Vara do Trabalho de Brasília/DF (Correio Braziliense, Caderno “Direito e Justiça”, 27-05-02,
pág. 3). Na visão desse jurista, a legitimação do trabalho em condições de agressão à saúde, com o pagamento de adicionais, confere aparência de legalidade
a relações de compra e venda de um patrimônio inalienável, à saúde do trabalhador, cuja proteção constitui, por imperativo constitucional, dever fundamental
do Estado brasileiro.
O referido autor também considera inaceitável
que algumas atividades profissionais, apesar dos atuais avanços científicos e tecnológicos, ainda estejam
sendo exercidas com métodos ultrapassados e sem
as cautelas necessárias, em prejuízo da integridade
da saúde do trabalhador e com reflexos negativos sobre a Previdência Social. Na impossibilidade de proi bição total do trabalho em condições desta natureza,
entretanto, necessário desestimular de alguma forma
a sua utilização.
Registre-se que, após a Constituição de 1988,
intenso debate doutrinário e jurisprudencial vem sendo desenvolvido a respeito da utilização do salário mínimo como base para o cálculo do adicional devido,
proporcional ao grau de insalubridade máximo, médio
ou mínimo. Na prática, prevalece a orientação do Tribunal Superior do Trabalho (Orientação Jurisprudencial nº 2 da Seção de Dissídios Individuais e Enunciados nºs 137 e 228), que propugna pela legalidade da
tese favorável ao salário mínimo como base de cálculo desse adicional.
Apesar dos argumentos legais que fundamentam a utilização dessa base de cálculo, entendemos
que os valores resultantes são insuficientes para co brir os riscos de saúde. Ainda que não seja possível
quantificar economicamente a saúde, a utilização do
salário contratual, que é o parâmetro para o cálculo
do adicional de periculosidade, parece-nos mais jus ta, pode estimular os empregadores a adotarem tec nologias que reduzam os fatores insalubres e é mais
compatível com os impactos da insalubridade sobre
as necessidades pessoais do trabalhador.
É no mesmo sentido o entendimento do jurista
supracitado para quem o vazio normativo “deve ser
sanado com a adoção analógica da mesma base de
cálculo prevista para o adicional de periculosidade...”.
Outras providências administrativas e tributárias são
também recomendadas. Mas, a simples mudança na
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base de cálculo, ainda que não impeça o trabalho prejudicial à saúde, certamente ampliará a consciência a
respeito da necessidade de tutelar com mais vigor a
saúde e a dignidade dos empregados.
Cremos que os argumentos elencados confir mam a relevância do tema e recomendam a adoção
da alteração legal proposta. Esperamos contar com
os nossos Pares durante a tramitação da matéria e
com manifestação favorável à aprovação do Projeto.
Sala das Sessões, 4 de setembro de 2002. –
Carlos Bezerra.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolidação das Leis do
Trabalho.
....................................................................................
Art. 192. As partes móveis de quaisquer máqui nas ou os seus acessórios (inclusive correias e eixos
de transmissão), quando ao alcance dos trabalhado res, deverão ser protegidas por dispositivos de segu rança que os garantam suficientemente contra qual quer acidente.
....................................................................................
(À Comissão de Assuntos Sociais –
decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 225, DE 2002
Altera a redação do art. 16 da Lei nº
6.830, de 22 de janeiro de 1980, que dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida
Ativa da Fazenda Pública, e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 16 da Lei nº 6.830, de 22 de Janeiro
de 1980, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 16. ..................................................
§ 1º Não são admissíveis embargos
do executado antes de garantida a execu ção, exceto para argüir a prescrição nos
próprios embargos, em preliminar de defesa, ou em simples petição, observado o
prazo do caput.
...................................................... (NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data da sua
publicação.
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Justificação
A garantia do juízo é medida necessária ao processo de execução, para que o provável devedor de fenda-se sem sujeitar o erário ao risco de não receber
o quanto lhe é devido. Por isso, a previsão legal de
que se efetue o depósito ou, alternativamente, proceda à juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora como condições ao recebimento dos
embargos.
Há que se observar, porém, o princípio do débito
jurisdicional no tempo justo, cujo pressuposto é a utilidade da prestação entregue pelo Estado aos seus jurisdicionados. Hoje, com a pletora de feitos a que o
Poder Judiciário vê-se compelido a examinar, não se
pode sequer exigir celeridade na entrega da prestação jurisdicional, mas se pode, pelo menos, pretender
que as situações flagrantes sejam examinadas pron tamente, e não perenizadas.
Assim é que os pagamentos já realizados não
devem ser objeto de novos processos e, na mesma
medida, os casos de prescrição de que trata a proposição, pois o trâmite seguiria idêntico ao dos demais
processos de execução fazendária, mas, ao fim, resultariam inúteis os procedimentos adotados, malgrado o tempo aplicado a reconhecê-lo, o desgaste financeiro e emocional do executado e os de operação
da máquina judiciária acionada sem proveito.
Ao considera a premissa, diretamente cingida
ao princípio da utilidade processual, em outros cam pos do Direito vamos vê-la impedir práticas processuais inúteis. Assim, no Direito Processual Civil, temos o
juízo de delibação a recomendar a antecipação da tutela jurisdicional, e, no Direito Penal, verificam-se as
excludentes de ilicitude se demonstrada a inexistência do fato, a prova de não ter o acusado concorrido
para a infração penal, ou a hipótese de o fato não
constituir infração penal. Em todas essas hipóteses, o
trancamento é imediato.
Na mesma faixa de isenção encontram-se os
casos de pessoas consideradas inimputáveis por se
caracterizarem amentais, os de incapacidade etária;
o estado de necessidade, a legítima defesa e o estrito
cumprimento de dever legal. Além das hipóteses de
prescrição prévia ou no curso da ação.
Nada mais adequado que o processo judicial,
qualquer que seja a sua natureza, se oriente desde
logo para o seu objetivo. E, se demonstrado que esse
objetivo será frustrado adiante, que se o extinga de
plano, desde quando já se mostre incapaz de chegar
ao termo. Tal medida judicial, na verdade, tem por pre-
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missa o bom senso de não deixa prosperar ação judi cial destinada ao vazio.
No presente caso, o Estado também não deve
ocupar-se em promover ação de execução fiscal sem
considerar a possibilidade de acolher, em exceção de
pré-executividade, oposta nos embargos do executa do ou em simples petição, a evidência de prescrição,
porque a insistência em operar a máquina estatal graciosamente, sem a perspectiva de resultado prático,
representa ônus injusto, protelatório, realizado às ex pensas do contribuinte e em desproveito do próprio
Estado.
Sala das Sessões, 4 de setembro de 2002. –
Carlos Bezerra.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980
Dispõe sobre a cobrança judicial da
Dívida Ativa da Fazenda Pública, e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 16. O executado oferecerá embargos no
prazo de 30 (trinta) dias, contados:
I – do depósito;
II – da juntada da prova da fiança bancária;
III – da intimação da penhora.
§ 1º Não são admissíveis embargos do executa do antes de garantida a execução.
§ 2º No prazo dos embargos, o executado deve rá alegar toda matéria útil à defesa, requerer provas e
juntar aos autos os documentos e rol de testemunhas,
até três, ou, a critério do juiz, até o dobro desse limite.
§ 3º Não será admitida reconvenção, nem com pensação, e as exceções, salvo as de suspeição, in competência e impedimentos, serão argüidas como
matéria preliminar e serão processadas e julgadas
com os embargos.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 226, DE 2002
Dispõe sobre o seguro educacional.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei dis põe so bre o se gu ro edu ca ci o nal.

Setembro de 2002

Do Objeto
Art. 2º O Seguro Educacional visa auxiliar o custeio das despesas com educação de seu beneficiário,
à luz da ocorrência dos riscos segurados.
§ 1º É vedada à utilização da terminologia “Garantia de Custeio Educacional” na designação do se guro referido no caput, devendo suas condições gerais explicitar, de forma clara, as restrições de cober tura decorrentes da possibilidade de diferenciação
nos critérios de atualização das mensalidades escolares e dos valores indenizáveis.
§ 2º Não se incluem na modalidade educacional
os seguros de acidentes pessoais que visem, exclusivamente, à cobertura de acidentes dos educandos
durante a permanência no estabelecimento de ensino
ou em seu trajeto, seguros estes que permanecem regidos pelas normas de acidentes pessoais.
Das Garantias
Art. 3º O Seguro Educacional deve conter condi ções gerais especialmente elaboradas para o produto, atendendo às normas vigentes para os Seguros de
Vida ou Acidentes Pessoais, respeitado, em especial,
o disposto na presente Circular.
Do Beneficiário
Art. 4º O beneficiário desta modalidade de seguro será sempre o educando, ainda que representado
ou assistido, na forma da lei.
Dos Riscos Seguráveis
Art. 5º Os riscos seguráveis podem ser:
I – do responsável legal pelo pagamento das
mensalidades, quando este não for o educando:
a) morte por qualquer causa;
b) invalidez permanente ou temporária, total ou
parcial;
c) perda de renda.
II – perda de renda do educando, quando for
responsável pelo pagamento das mensalidades escolares.
§ 1º O pagamento do capital segurado relativo à
cobertura para perda de renda fica limitado ao período estabelecido em contrato, havendo reintegração
anual da cobertura após o retorno às atividades laborativas, por determinado período.
§ 2º Facultativamente, pode-se incluir como risco segurável a invalidez permanente total ou parcial
do educando, em função das limitações profissionais
futuras decorrentes de sua situação de invalidez.
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Do Capital Segurado
Art. 6º O capital segurado deve ser estabelecido
para auxiliar o pagamento das mensalidades e, opcio nal ou adicionalmente, definido para outras despesas
escolares, facultando-se, ainda, o estabelecimento
de um valor a ser pago ao final do 2º ou do 3º grau.
como apoio e incentivo a iniciação profissional.
Do Pagamento da Indenização
Art. 7º Q prazo para o pagamento da indeniza ção deverá ser fixado no contrato, não podendo exce der a um ano.
§ 1º É vedada a indenização sob a forma de pa gamento único, excetuando-se os seguintes casos:
I – quando o capital segurado se restrinja ao últi mo ano Letivo do período contratado;
II – quando o pagamento da indenização ou do
capital segurado se refira:
a) à invalidez do educando:
b) a um valor fixado em contrato, ao final do peri odo de formação;
c) às despesas escolares do ano de referencia.
§ 2º Faculta-se a previsão contratual de suspen são do pagamento da indenização decorrente de descontinuidade dos estudos, sem perda de direito dos
valores indenizáveis e de sua respectiva atualização
monetária. uma vez caracterizado o evento coberto.
Art. 8º O pagamento periódico da indenização
relativa exclusivamente às mensalidades escolares
pode ser realizado diretamente ao estabelecimento
de ensino, desde que haja prévia anuência do res ponsável legal pelo educando, ou deste último, quan do maior, a ser firmada periodicamente.
Parágrafo único. A periodicidade do pagamento
da indenização e da anuência a que se refere o caput
deve ser, no maximo. semestral.
Das Disposições Finais
Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justlficação
A proposta que ora submetemos a esta Casa foi
elaborada a partir do artigo ~S eguro Educacional e
as diretrizes e bases da educação nacional”, de autoria de Frank Larrúbia Shih. Procurador Federal
(SUSEP), publicada na Revista de Informação Legis lativa n. 151, jul/set 2001, págs. 171 a 176.
No referido documento, seu autor argumenta
importância dessa modalidade de seguro para a edu -
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cação advertindo, porém, para a inadequada disciplina da matéria pela 47, de 1998, da Superintendência
de Seguros Privados especialmente no que diz respeito às normas que tratam segurado.
Nos termos daquela norma infralegal, “o capital
segurado para o auxilio do pagamento das mensalidades deve compreender pelo menos um ciclo escolar”, entendendo-se por ciclos escolares: o primeiro,
da 1ª a 4ª séries; o segundo, da a 5ª a 8ª; o terceiro, o
segundo grau; e o quarto ciclo, o terceiro grau (graduação superior). O plano poderá prever, ainda, cober tura para os períodos intermediários: pré-escolar, alfabetização, pré-vestibular ou eventuais repetências,
e o pagamento de um valor fixado em contrato, ao final do terceiro ou quarto ciclos, como apoio e incentivo a iniciação profissional.
A norma é muito restritiva, considerando-se que
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(Lei nº 9.394, de 1996) “denota um expressivo avanço
em direção à ampliação e modernização do ensino
nacional”, contemplando uma série de cursos não alcançados pela Circular da SUSEP, inviabilizando,
para muitos deles, a utilização do seguro educacional.
E preciso corrigir essa distorção, de forma a ampliar a possibilidade de utilização do seguro educacional, como bem observa o autor do artigo citado:
Por óbvio, não só o curso supletivo,
mas todas as modalidades de ensino previstas e praticáveis pela iniciativa privada podem ser objeto do seguro educacional. Neste momento, entram no cenário a livre iniciativa e as regras de mercado para ditarem a
conveniência ou não para se contratar o seguro educacional em favor desta ou daquela
espécie de ensino, atendidas as caracteristicas de cada uma. A toda evidência, cursos
e exames de curta duração não deverão
suscitar qualquer interesse das seguradoras
e dos próprios educandos. Sensível perceber que será o interesse a pedra de toque
que movimentará o seguro educacional ao
rumo de cumprir a sua magna função de
prevenção dos riscos contra a tão almejada
expansão e modernização do ensino nacional. sem o que não se construirá uma nação
digna do novo milênio.
Com essa finalidade e considerando a importância da adoção de medidas que promovam a edu cação no Pais é que elaboramos a presente proposta, que consiste na reprodução da Circular nº 47, de

SETEMBRO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

16802 Quinta-feira 5

165

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

1998, da SUSEP, sem as mencionadas restrições
relativas ao capital segurado.
Pelos motivos expostos, contamos com o apoio
dos ilustres Pares para a aprovação deste projeto de
lei.
Sala das Sessões, em 4 de setembro de 2002. –
Carlos Bezerra.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional.
....................................................................................
(À Comissão de Assuntos Econômicos
– decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 227, DE 2002
Altera a redação do art. 527 da Lei
nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 527 da Lei nº 5.859, de 11 de janei ro de 1973 – Código de Processo Civil, passa a vigo rar com a seguinte redação:
Art. 527. .................... ...........................
§ 1º Se a decisão singular estiver em
confronto com súmula ou jurisprudência do minante do Supremo Tribunal Federal, do
Superior Tribunal de Justiça ou do tribunal
competente para conhecer do recurso de
apelação. o relator:
I – conhecerá do agravo para dar pro vimento ao recurso de apelação:
II – na hipótese de provimento do agra vo, quando não tenha sido interposta apelação, se o instrumento contiver os elementos
necessários ao julgamento do mérito, determinará sua conversão em recurso de apelação, observando-se. daí em diante, o procedimento relativo a esse recurso.
§ 2º Da conversão do agravo de instru mento em recurso de apelação caberá agravo regimental que. se provido, dará seguimento ao recurso principal para decisão re gular pelo tribunal (arts. 545 e 557, § 1º)
§ 3º Na sua resposta. o agravado ob servará o disposto no § 2º do art. 525.
§ 4º Ao agravo regimental inadmissível
ou infundado aplicar-se-á o disposto no art.
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14, com as alterações decorrentes da Lei nº
10.358, de 27 de dezembro de 2001. (NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data da sua
publicação.
Justificação
Mostra-se profícua a reforma do Código de Processo Civil que vem sendo capitaneada ao longo desta década pelos ilustres Ministros Sálvio de Figueiredo Teixeira e Athos Gusmão Carneiro, e pela professora Ada Pelegrini Grinover. Entre outros frutos da reforma, somam-se as alterações experimentadas pelo
agravo, especialmente em sua forma por instrumento.
Conforme pontificou o ilustre desembargador
federal Antônio de Souza Prudente, em encarte de
cunho jurídico publicado no Correio Braziliense (24
de junho de 2002), a partir da reforma e a critério do
relator. tomou-se possível ao relator converter o agravo de instrumento em recurso extraordinário ou especial sempre que a decisão recorrida afrontar súmula
do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal
de Justiça, desde que a instrução permita a análise
de mérito. Por essa razão, o agravo de instrumento
que vem a se converter em um daqueles recursos
passou a ser denominado agravo mutante.
Na esteira dessa nova filosofia, capaz de imprimir celeridade maior à prestação jurisdicional, há de
se chancelar a posição doutrinaria do ilustre Desembargador Prudente, segundo a qual a medida, por sua
eficácia, deveria deixar de limitar-se aos recursos extraordinário e especial e estender-se à primeira instância, para que, ali, o agravo de instrumento possa
se converter em recurso de apelação, quando a decisão singular afronte matéria sumulada pelo Supremo
Tribunal Federal, pelo Superior Tribunal de Justiça e.
naquele caso, pelo tribunal competente para examinar o recurso de apelação.
A proposta não desabriga o a gravado, pois, se resistir à conversão do agravo de instrumento em apelação, poderá ajuizar agravo regimental, consoante já lhe
permite, hoje, o Código de Processo Civil. Por outro lado,
se manifestamente inadmissível ou infundado o agravo
regimental, seu ajuizamento suscitará a aplicação de
multa, conforme previsão contida no parágrafo único do
art. 14 do mesmo Código, com as alterações que foram
carreadas pela Lei nº 10.358, de 27 de dezembro de
2001, o que dispensa nova previsão normativa.
Com o elenco de razões apontadas, vis lum bramos a possibilidade de dar celeridade à entrega
da prestação ju risdicional nos juízos de primeira
instância.
Sala das Sessões, 4 de setembro de 2002. –
Carlos Bezerra.
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LEGISLAÇAO CITADA
LEI Nº 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973
Institui o Código de Processo Civil.
....................................................................................
CAPÍTULO II
Dos Deveres das Partes
e dos seus Procuradores
SEÇÃO I
Dos Deveres
Artigo 14 – São deveres das partes e de todos
aqueles que de qualquer forma participam do processo:
I – expor os fatos em juízo conforme a verdade;
II – proceder com lealdade e boa-fé;
III – não formular pretensões, nem alegar defe sa, cientes de que são destituídas de fundamento;
IV – não produzir provas, nem praticar atos inú teis ou desnecessários à declaração ou defesa do direito.
V – cumprir com exatidão os provimentos man damentais e não criar embaraços à efetivação de pro vimentos judiciais, de natureza antecipatória ou final.
Parágrafo único – Ressalvados os advogados
que se sujeitam exclusivamente aos estatutos da
OAB, a violação do disposto no inciso V deste artigo
constitui ato atentatório ao exercício da jurisdição, po dendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, ci vis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável
multa em montante a ser fixado de acordo com a gra vidade da conduta e não superior a vinte por cento do
valor da causa; não sendo paga no prazo estabeleci do, contado do trânsito em julgado da decisão final da
causa, a multa será inscrita sempre como dívida ativa
da União ou do Estado.
....................................................................................
Art. 525. A petição de agravo de instrumento
será instruída:
....................................................................................
§ 2º No prazo do recurso, a petição será proto colada no tribunal, ou postada no correio sob registro
com aviso de recebimento, ou, ainda, interposta por
outra forma prevista na lei local.
Art. 527. Recebido o agravo de instrumento no
tribunal, e distribuído incontinenti, o relator:
....................................................................................
I – negar-lhe-á seguimento. liminarmente. nos
casos do art. 557;
II – poderá converter o agravo de instrumento
em agravo retido, salvo quando se tratar de provisão
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jurisdicional de urgência ou houver perigo de lesão
grave e de difícil ou incerta reparação, remetendo os
respectivos autos ao juízo da causa, onde serão
apensados aos principais, cabendo agravo dessa decisão ao órgão colegiado competente:
III – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso
(art. 558), ou deferir, em antecipação de tutela, total
ou parcialmente, a pretensão recursal. comunicando
ao juiz sua decisão:
IV – poderá requisitar informações ao juiz da causa, que as prestará no prazo de 10 (dez) dias.
V – mandará intimar o agravado, na mesma
oportunidade, por ofício dirigido ao seu advogado,
sob registro e com aviso de recebimento, para que
responda no prazo de 10 (dez) dias, facultando-lhe
juntar cópias das peças que entender convenientes;
nas comarcas sede de tribunal e naquelas cujo expediente forense for divulgado no diário oficial, a intimação far-se-á mediante a publicação no órgão oficial;
VI – ultimadas as providências referidas nos in cisos I a V, mandará ouvir o Ministério Público, se for o
caso, para que se pronuncie no prazo de 10 (dez dias)
Parágrafo único – Na sua resposta. o agravado
observará o disposto no § 2º do art. 525.
....................................................................................
Art. 545. Da decisão do relator que não admitir
o agravo de instrumento, negar-lhe provimento ou
reformar o acórdão recorrido, caberá agravo no pra zo de cinco dias. ao órgão competente para o julgamento do recurso, observado o disposto nos §§ 2º e
3º do art. 557.
....................................................................................
Art. 557. O relator negará seguimento a recurso
manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo
Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
....................................................................................
§ 1º Da decisão caberá agravo, no prazo de cinco dias, ao órgão competente para o julgamento do
recurso, e se não houver retratação, o relator apresentará o processo em mesa, proferindo voto; provido
o agravo, o recurso terá seguimento.
....................................................................................
LEI Nº 10.358, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2001
Altera dispositivos da Lei nº 5.869.
de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, relativos ao processo de co nhecimento.
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Art.1º Os artigos da Lei nº 5.869, de 11 de ja neiro de 1973 – Código de Processo Ci vil, a seguir
mencionados, passam a vigorar com as seguintes
alterações:
“Art. 14. São deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo:
....................................................................................
V – cumprir com exatidão os provimentos man damentais e não criar embaraços à efetivação de pro vimentos judiciais, de natureza antecipatória ou final.
Parágrafo único. Ressalvados os advogados
que se sujeitam exclusivamente aos estatutos da
OAB, a violação do disposto no inciso V deste artigo
constitui ato atentatório ao exercício da jurisdição, po dendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, ci vis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável
multa em montante a ser fixado de acordo com a gra vidade da conduta e não superior a vinte por cento do
valor da causa: não sendo paga no prazo estabeleci do, contado do trânsito em julgado da decisão final da
causa, a multa será inscrita sempre como dívida ativa
da União ou do Estado. “( NR)
....................................................................................

É induvidoso que tal proteção deve ser eficaz,
pois o habeas-corpus é uma ação gratuita, não exige advogado, qualquer pes soa pode impetrá-lo, é
processado com pri oridade em relação aos demais
processos, além de ser posto em julgamento sem
intimação.
Contudo, os anos recentes vêm demonstrando
que esse instituto converteu-se em um verdadeiro escudo dos criminosos, permitindo que delinqüentes reincidentes sejam colocados nas ruas para aí cometerem novos crimes.
Por intermédio da proposição ora apresentada,
pretende-se reduzir essa gritante injustiça, mantendo
nas prisões quem nelas deve ficar.
Diante do exposto conto com a aprovação de
meus pares para este importante passo no combate
ao crime.
Sala das Sessões, 4 de setembro de 2002. –
Carlos Bezerra.

(À Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania – decisão terminativa)

....................................................................................
Art 647. Dar-se-á habeas-corpus sempre que
alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.
....................................................................................

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 228, DE 2002
Acrescenta artigo ao Código de Pro cesso Penal para vedar a concessão de
habeas-corpus a criminosos reincidentes.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Decreto-Lei nº 3.689, de 2 de outubro
de 1941 – Código de Processo Penal –, passa a vigo rar acrescido do seguinte artigo:
Art. 647-A. Não se concederá habe as-corpus ao reincidente.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
O habeas-corpus foi um dos mais importantes
mecanismos de defesa do cidadão contra a prepotên cia do Estado – tanto é que os governos de exceção
logo cuidavam de cerceá-lo.
De acordo com a Constituição Federal, o objeti vo jurídico desse writ é a proteção direta da liberdade
física, consubstanciada, de modo geral, na fórmula ir,
vir e ficar, direito de locomoção declarado no art. 5º,
inciso XV.

LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI Nº 3.689,
DE 2 DE OUTUBRO DE 1941
Código de Processo Penal.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL
....................................................................................
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade. à se gurança e à propriedade, nos termos seguintes:
....................................................................................
XV – é livre a locomoção no território nacional
em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com
seus bens;
....................................................................................
(À Comissão de Constituição Justiça e
Cidadania – decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 229, DE 2002
Altera o art. 105 da Lei nº 9.503, de
23 de setembro de 1997, que institui o
Código de Trânsito Brasileiro, para intro-
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duzir faróis com tratamento anti-ofuscamento entre os equipamentos obrigatórios dos veículos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 105 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, pas sa a vi gorar com a se guin te re da ção:
Art. 105..................................................
VII – faróis com tratamento anti-ofus camento. (NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
O presente projeto visa a evitar o ofuscamento
gerado pela luz alta dos faróis dos veículos nos olhos
do motorista que venha em sentido contrário. Em tes tes realizados mostram que um motorista que trafegue em uma estrada a uma velocidade de 100km por
hora, ao receber luz alta de outro veículo em direção
contrária, percorre 135 metros sem ver absolutamen te nada que esteja à sua frente. Isto, sem dúvida, é a
causa de inúmeros acidentes de trânsito.
Destaque-se que, no Brasil, ainda predominam
as rodovias de pistas simples, onde não existem obs táculos físicos entre as diferentes mãos de direção
que impeçam o ofuscamento causado pelos faróis em
sentido contrário.
Como forma de prevenir esse grave problema
de trânsito, tomamos a iniciativa de propor a inclusão
no Código de Trânsito Brasileiro, de faróis com tratamento anti-ofuscamento entre os equipamentos de
uso obrigatório nos veículos.
Acreditamos que, em vista da importância dos
benefícios a serem alcançados com a medida, a obrigatoriedade vai propiciar não só o aprimoramento de
modelos já existentes como também o surgimento de
novas técnicas de tratamento dos faróis que minimi zem os problemas de ofuscamento dos motoristas
dos demais veículos.
Pelo exposto, solicitamos a colaboração dos nobres Parlamentares para a aprovação do projeto de
lei que ora apresentamos.
Sala das Sessões, 4 de setembro de 2002. – Senador Carlos Bezerra.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997
Institui o Código de Trânsito Brasileiro.
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Art. 105. São equipamentos obrigatórios dos
veículos, entre outros a serem estabelecidos pelo
Contran:
I – cinto de segurança, conforme regulamentação específica do Contran, com exceção dos veículos
destinados ao transporte de passageiros em percursos em que seja permitido viajar em pé;
II – para os veículos de transporte e de condução escolar, os de transporte de passageiros com
mais de dez lugares e os de carga com peso bruto total superior a quatro mil, quinhentos e trinta e seis quilogramas, equipamento registrador instantâneo inal terável de velocidade e tempo;
III – encosto de cabeça, para todos os tipos de
veículos automotores, segundo normas estabelecidas pelo Contran;
IV – (VETADO)
V – dispositivo destinado ao controle de emis são de gases poluentes e de ruído, segundo normas
estabelecidas pelo Contran.
VI – para as bicicletas, a campainha, sinalização
noturna dianteira, traseira, lateral e nos pedais, e es pelho retrovisor do lado esquerdo.
§ 1º O Contran disciplinará o uso dos equipamentos obrigatórios dos veículos e determinará suas
especificações técnicas.
§ 2º Nenhum veículo poderá transitar com equipamento ou acessório proibido, sendo o infrator sujeito às penalidades e medidas administrativas previstas
neste Código.
§ 3º Os fabricantes, os importadores, os montadores, os encarroçadores de veículos e os revendedores devem comercializar os seus veículos com os
equipamentos obrigatórios definidos neste ar tigo, e
com os demais estabelecidos pelo Contran.
§ 4º O Contran estabelecerá o prazo para o
atendimento do disposto neste ar tigo.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Os projetos lidos serão publicados e remetidos às
Comissões competentes.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
V. Exª tem a palavra, pela ordem.
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O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Pela
ordem.) – Sr. Presidente, solicito minha inscrição
para uma comunicação inadiável no momento opor tuno.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) – V.
Exª será atendido.
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) – V.
Exª tem a palavra, pela ordem.
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT. Pela or dem.) – Sr. Presidente, solicito minha inscrição para
uma comunicação inadiável no momento oportuno.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) – V.
Exª será atendido.
O SR. BENÍCIO SAMPAIO (Bloco/PPB – PI) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) – V.
Exª tem a palavra, pela ordem.
O SR. BENÍCIO SAMPAIO (Bloco/PPB – PI.
Pela ordem.) – Sr. Presidente, solicito minha inscrição
para uma comunicação inadiável, no momento opor tuno.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) – V.
Exª será atendido.
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (Bloco/PPB –
TO) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) – V.
Exª tem a palavra, pela ordem.
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (Bloco/PPB –
TO. Pela ordem.) – Sr. Presidente, não sei se seria
possível, mas solicito minha inscrição para uma co municação inadiável no momento oportuno.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) – V.
Exª ficará como suplente, uma vez que três Senado res já fizeram o mesmo pedido.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Su plicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, registro a impor tante decisão tomada ontem pelo Superior Tribunal Elei toral: por decisão unânime, cinco votos a zero, aquela
Corte assegurou o registro da candidatura à reeleição
do Governador do Acre, Jorge Viana, do PT, e cassou a
decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Estado, que o
havia condenado por abuso dos poderes econômico e
político durante a campanha.
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Só houve um Ministro, Fernando Neves, que
considerou a ação movida contra Jorge Viana adequada, mas entendeu também que o Governador –
como, de fato, foi verdade – não havia praticado ne nhum ato de ilegalidade.
Todos os outros Ministros acompanharam o parecer do Procurador-Geral da República, Geraldo
Brindeiro, que, ontem, registramos desta tribuna. Era
tecnicamente impróprio o processo movido pela coligação do principal adversário de Viana, o candidato
Flaviano Melo do PMDB.
Trata-se de uma ação de impugnação de registro de candidatura. Jorge Viana estava sendo acusado de abuso dos poderes econômico e político por causa do uso da logomarca de seu Governo, uma árvore acompanhada da expressão: “O Governo da Floresta”.
Ora, Sr. Presidente, não havia ali qualquer pro paganda de natureza pessoal. A logomarca de um
Governo normalmente é comum e, inclusive, sempre
registrada pelo Governo Federal e pelos diversos Governos estaduais e municipais. Já há jurisprudência
no TSE a respeito de que o uso de logomarca e slogan não caracterizariam a utilização de publicidade
institucional para a promoção de gestão de Viana, por
isso não estava configurado o abuso do poder.
Além de Fernando Neves, o Presidente do TSE,
Nelson Jobim, e o vice-Presidente, Sepúlveda Per tence, consideraram que não havia abuso no uso dos
símbolos.
O Governador havia sido condenado no TRE por
cinco votos a um no último dia 23, quando então teve o
registro da candidatura negado, tendo sido então impedido de concorrer a cargo público por três anos.
Assim, Sr. Presidente, ainda hoje o Governador
Jorge Viana veio a Brasília, aqui concedeu entrevistas à imprensa, recebeu a nossa solidariedade, assim
como de Luiz Inácio Lula da Silva, que, às 11 horas,
estava na Universidade de Brasília, quando algumas
milhares de pessoas ouviram-no apresentar o seu
plano para as universidades públicas.
Sr. Presidente, é interessante registrar que nada
menos que 52 reitores de universidades estaduais e
federais manifestaram, hoje, o seu apoio à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência.
Gostaria de registrar o documento entregue à
Lula, bem como aos candidatos à Presidência da República, pela Associação Nacional dos Dirigentes das
Instituições Federais de Ensino Superior.
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Sr. Presidente, hoje, na Comissão de Constitui ção, Justiça e Cidadania, foi aprovado o parecer do
Senador Bello Parga a respeito do que foi debatido
aqui, ontem, e que foi objeto de deliberação no último
dia 28, quando os membros e a Liderança da Oposi ção – eu próprio, Líder do PT e da Oposição no Sena do – não fomos avisados previamente de que iria ha ver, na tarde daquele dia, reunião para apreciação do
caso de Alagoas. Infelizmente, mesmo esclarecido
pelo próprio Senador Romero Jucá que não havia,
antecipadamente, avisado aos Líderes e Senadores
da Oposição que, naquele dia, seria lida, e portanto
votada, a matéria de Alagoas; mesmo esclarecido
pelo Senador Bello Parga que lembrou a convocação
da CAE para aquela tarde, ao final da sessão não de liberativa, e mesmo se dando conta S. Exª que o Líder
Romero Jucá, ontem à tarde, havia esclarecido que
havia, sim, avisado e conversado com os Líderes, in clusive da Oposição, sobre as reuniões que haveria
no Senado nos dias 3, 4 e 5, mas que não havia avisa do aos Senadores da Oposição a respeito do que iria
ocorrer no dia 28, infelizmente, o Senador Bello Parga
registrou que a Presidência do Senado havia recebi do a comunicação do Líder do Governo, segundo a
qual S. Exª nos teria avisado. Mesmo depois de ter
sido esclarecido pelo próprio Senador Romero Jucá
que isso não ocorrera, S. Exª preferiu não retificar o
que estava no seu parecer.
Avaliamos que esse procedimento não condiz
com os termos civilizados e de respeito que entre
Oposição e Situação deve haver no Senado Federal.
Quero registrar, Sr. Presidente, que, em virtude
desse fato, nós, do Bloco da Oposição, não estare mos de acordo que se proceda de qualquer forma que
não com obediência rigorosa do Regimento Interno
para apreciação de matérias tais como a operação do
Estado de Alagoas. Iremos, sim, exigir que o Regi mento Interno seja plenamente respeitado.
Sr. Presidente, é importantíssimo que isso seja
registrado para que os Senadores e a Liderança do
Bloco do Governo saibam que a Oposição quer ser
respeitada. Quando for dita uma palavra, seja pelo Líder ou por qualquer Senador da base do Governo,
que ela possa ser confiável e que não haja um proce dimento como, infelizmente, o que ocorreu, hoje, na
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Sr. Presidente, peço que seja transcrito o docu mento entregue aos candidatos à Presidência, inclu sive Lula, pela Associação Nacional dos Dirigentes
das Instituições Federais de Ensino Superior, como
parte do meu pronunciamento.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) – V.
Exª será atendido, Senador Eduardo Suplicy.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210 do re gimento interno.)
ANDIFES
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES
DAS INSTITUICÕES FEDERAIS
DE ENSINO SUPERIOR – IFES
Documento para os candidatos à
Presidência da República
Brasília, setembro de 2002
Certos da responsabilidade política e acadêmica associada aos cargos que ocupamos e à comunidade que representamos, nos dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, apresentamos aos
candidatos a Presidência da República o presente
documento, que sintetiza nossas preocupações diante do atual cenário acadêmico e institucional das universidades públicas brasileiras. Ao mesmo tempo,
manifestamos nossa plena disposição para o diálogo
amplo e permanente com o novo Governo, em busca
das soluções e encaminhamentos decorrentes dos
compromissos das instituições universitárias com o
desenvolvimento do saber e as desejadas transformações da sociedade brasileira.
Atenta aos problemas relacionados à educação
superior pública em nosso País, a Andifes está cons ciente das mudanças em curso nas universidades federais. Se, de um lado, convivemos com o esgotamento de muitas das fórmulas herdadas dos anos 70,
do outro cumpre assinalar o crescimento exponencial
da demanda pelo ensino superior e a percepção cada
vez mais difundida da importância do desenvolvimento cientifico, tecnológico e cultural na construção das
nações no milênio que ora se inicia.
As universidades públicas federais vêm apresentando expansão da matrícula e correspondente
crescimento na graduação e na pós-graduação, enquanto consolidam a pesquisa em ciência e tecnologia, garantindo as bases de funcionamento da comunidade científica nacional. Acrescente-se, aqui, a sua
condição de referência de qualidade para o sistema
brasileiro de educação superior. Esse papel cresce
em relevância quando se percebe que o processo de
expansão da educação superior é vertiginoso e que,
nos últimos anos, se tem concentrado no setor priva-
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do, hoje responsável por quase 70% das vagas de
graduação. O desequilíbrio expansionista exige do
Estado brasileiro redobrada atenção em sua ativida de de supervisão do sistema e monitoramento da
qualidade do ensino. Tal quadro tem levado as autori dades governamentais a diminuírem o foco – antes
quase exclusivo – no ensino superior público, o que
nos leva a um novo patamar de preocupações com a
sustentabilidade do sistema.
Pressionada pela retração substantiva das fon tes de financiamento, a corrosão salarial. a inexistên cia de planos de carreira adequados, a redução do
quadro efetivo de professores e de funcionários técni cos e administrativos, a perda de recursos humanos
altamente qualificados, a necessidade de assegurar
crescentes níveis de excelência e de responder eficazmente às novas demandas da sociedade. Tudo
isto leva a Universidade a exigir, dos segmentos que a
constituem, esforços excepcionais e continuados na
condução de sua gestão e no estabelecimento de
uma agenda de estratégias para o seu desenvolvi mento.
A universidade pública tem ainda que enfrentar
recorrentes ações da burocracia federal que ferem
frontalmente sua autonomia. O princípio de autono mia consagrado no art. 207 da Constituição Federal é
condição essencial para que as Instituições Federais
de Ensino Superior possam exercer plenamente seu
papel estratégico para o desenvolvimento nacional.
lnadmissível. Por tanto, é a adoção por parte do gover no de medidas que afrontam o texto constitucional, ao
absorver, por exemplo, as Procuradorias Jurídicas
das IFES à recém-criada Procuradoria-Geral Federal.
inviabilizando o funcionamento dessas instituições.
Nesse sentido, é fundamental que os órgãos jurídicos
das IFES permaneçam instalados em seu âmbito.
Estamos cientes de que a consolidação da insti tuição universitária é inseparável de um projeto políti co nacional e, por isto, temos no sistema universitário
público federal uma ferramenta decisiva de cresci mento econômico e social. A rede das universidades
públicas é um patrimônio longa e duramente construí do. Abriga, como demonstram inúmeros estudos, a
maior parte da pesquisa e ciência e tecnologia no
Brasil, sedia os programas mais qualificados de
pó-graduação e é referência indiscutível nas mais di versas áreas da graduação. E também essa rede que
propicia crescente e indispensável inserção internaci onal da comunidade cientíica brasileira. O descuido
em face de uma política corajosa para o ensino supe rior público, numa era já corriqueiramente denomina da de sociedade do conhecimento, nos condenaria,
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como nação., a um atraso e uma dependência cres centes, com incalculáveis perdas sociais. A distancia
que nos separa dos países científica e tecnologicamente avançados não se reduzirá sem um maciço investimento em recursos humanos e infra-estrutura e
na atenção à inovação e transferência de tecnologia,
articulada com o setor produtivo nacional.
A universidade pública é uma instituição do
Estado comprometida diretamente com os destinos
da Nação. Nessa condição, ocupa espaço singular e
insubstituível pela contribuição que pode oferecer na
definição e execução de políticas governamentais
voltadas para a superação dos focos de subdesenvolvimento, associando-se a outras instâncias do Poder
Executivo e da sociedade civil na tarefa comum da
promoção humana em nosso País. As autoridades
constituídas compete assumir suas responsabilidades na busca de soluções necessárias e urgentes
para preservação e fortalecimento desse invejável
patrimônio nacional, único em toda a América Latina,
representado por 55 instituições federais de ensino
superior e uma rede de 44 hospitais universitários. O
conjunto do sistema compreende, em sua diversidade e na distribuição espacial, uma rede ímpar, cuja
capilaridade reforça o caráter federativo de nosso
pais e serve como um dos esteios para a realização
dos objetivos de uma cidadania plena.
A importância da promoção do sistema federal
público de ensino torna-se ainda mais evidente diante
da globalização que marca o nosso tempo e que é
exemplificada pela recente decisão da Organização
Mundial do Comércio de incluir a educação – em particular. a educação superior – como um dos 12 setores de serviços capitulados no GATS (Acordo Geral
sobre o Comércio de Serviços). Se obtido o consentimento do Governo brasileiro para o atendimento a
essa demanda, estaríamos às voltas com um amplo
programa de privatização e internacionalização predatória do ensino superior em nosso País. Passariam
a valer para a educação as mesmas normas atinentes
aos demais serviços. De imediato, estaria transferida
para os interesses comerciais mais vorazes a gestão
da educação, afastando o Estado de uma de suas
responsabilidades constitucionais. A soberania das
nações na condução de suas políticas educacionais,
condição imprescindível para a consolidação e garantia de sociedades menos desiguais e mais desenvolvidas, cederia lugar a um mercado voltado exclusivamente para o lucro. Entendemos que uma posição firme e consistente, atenta aos interesses nacionais,deve nortear a posição dos órgãos do Estado brasileiro nas negociações junto à QMC.
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Diante de tudo isso, acreditamos ser inadiável o
estabelecimento de uma Política Nacional de Educa ção Superior norteada pelas medidas e valores que
se seguem:
1. Compromisso permanente do Esta do com o sistema público de educação superior;
2. Garantia de uma autonomia respon sável e efetiva do sistema, abrangendo o
conjunto das IFES e respeitando sua diversidades;
3. Estabelecimento de um modelo de
financiamento estável e apropriado à natureza das IFES e dos hospitais universitários;
4. Desenvolvimento de programas de
apoio ao uso de novas tecnologias de informação e comunicação em ensino;
5. Incentivo continuado e consistente
aos programas de consolidação do desenvolvimento científico e tecnológico do país,
ampliando o acesso aos Fundos Setoriais
de Pesquisa com a finalidade de fortalecer a
base científica nacional, minimizando as de sigualdades regionais;
6. Criação de uma rede de recursos ci entíficos. tecnológicos e culturais, apta a beneficiar a sociedade como um todo;
7. Extensão do acesso ao ensino su perior público, gratuito e de qualidade a am plas camadas da população, reduzindo assim a enorme excludência representada
pelo percentual extremamente baixo dos jo vens de 18 a 24 anos que chegam à Universidade;
8. Criação de instrumentos adequados
de assistência ao estudante, como forma de
garantir a equalização de oportunidades;
9. Financiamento de programas espe ciais, junto a universidade pública, voltados
a melhoria do sistema público de educação
básica e profissional;
10. Estabelecimento de condições que
incentivem a interação da Universidade com
as demais instituições sociais.
Os princípios e as medidas acima indicados
decorrem da percepção de que o desenvolvimento
do conhecimento nas diversas áreas, da ciência à
cultura, da tecnologia às artes, tarefa à qual as uni versidades públicas brasileiras se vêm dedicando, é
componente decisivo e insubstituível do delinea -
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mento de uma nação autônoma, desenvolvida, justa
e solidária. Desobrigando-se de um cuidado contínuo e pronunciado para com a educação, o Governo
estaria reduzindo em muito e mesmo interrompendo
as condições do desenvolvimento que buscamos
atingir. Por outro lado, as IFES estão conscientes de
suas responsabilidades junto à Nação, certas de
que todo esforço de conhecimento deve desembocar, em ultima instância, na construção de uma sociedade mais democrática e mais humana. São esses
os valores com os quais nos dispomos a um diálogo
responsável e permanente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Concedo a palavra ao Senador Romeu Tuma.
O SR. BELLO PARGA (PFL – MA) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Concedo a palavra a V. Exª, pela ordem.
O SR. BELLO PARGA (PFL – MA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, tendo sido
citado pelo Senador Eduardo Suplicy que, em termos
regimentais, condenou o meu comportamento na
CCJ, peço que me conceda a palavra após o pronunciamento do Senador Romeu Tuma.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Se V. Exª
quiser se antecipar, posso aguardar.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Concedo a palavra a V. Exª por cinco minutos, para
explicações pessoais.
O SR. BELLO PARGA (PFL – MA. Para explicação pessoal. Sem revisão do orador.) – Em primeiro
lugar, Sr. Presidente, seguindo o sábio conselho do
Senador Bernardo Cabral, manifesto o meu agradecimento ao Senador Romeu Tuma, que me cedeu a
vez, meu ilustre companheiro e Líder do Partido da
Frente Liberal.
Sr. Presidente, foi dito pelo Senador Eduardo
Suplicy que eu teria desprezado informações relativas a um debate que ocorreu no Senado.
Efetivamente, Sr. Presidente, não tomei conhecimento, porque o que me chegou às mãos e me foi
distribuído pela CCJ foi para relatar um requerimento
firmado pelos Senadores Tião Viana e Heloísa Helena, que pediram anulação da sessão deliberativa.
Esse requerimento veio instruído com informações da Mesa de que as Lideranças foram procuradas, embora não achadas, e que eu teria obrigação
de citar um fato que teria sido confessado pelo Senador Romero Jucá, Líder da Maioria.
Sr. Presidente, como membro da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, fui indicado para
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relatar a matéria e tinha que me louvar nas informa ções da Mesa. E essas informações são as que foram
citadas em meu parecer, que foi aprovado pela Co missão. Não afirmei que a Liderança tinha ou não sido
chamada, eu me louvei na informação da Mesa, que
me merece a maior fé. Aliás, para mim, merece maior
fé do que a palavra do Senador Eduardo Suplicy.
Então, com base nas informações, remeti o meu pare cer, que foi aprovado pelos meus Pares na Comissão.
De maneira que não tenho por que aceitar esse repa ro que o Senador Eduardo Suplicy está me fazendo.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Tem a palavra V. Exª.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
quero apenas registrar que quem quiser pode ler as
notas taquigráficas da manifestação de ontem ao Presidente da sessão, Senador Edison Lobão, sobre o
episódio, no qual esclarece, com clareza, que não fez
a comunicação à Presidência de que teria falado com
os demais Líderes, até porque S. Exª não conversou
com os Líderes. Isso está registrado na sessão de on tem, e essa é a verdade, a não ser que o Senador Ro mero Jucá estivesse faltando com a verdade. E, hoje,
na reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, S. Exª não negou o que ontem disse aqui e,
portanto, com base nisso é que propus ao Senador
Bello Parga que, em seu parecer, expressasse a ver dade completa. Nós, no Senado, não podemos agir
senão com boa-fé e acreditando na palavra, inclusive,
do Líder do Governo. É o que tenho a registrar, e
quem quiser – inclusive o Senador Bello Parga – leia
com atenção, nas notas taquigráficas da sessão de
ontem, as palavras expressas pelo Senador Romero
Jucá.
O SR. BELLO PARGA (PFL – MA) – Sr. Presi dente, novamente sou obrigado a pedir a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) – Senador Bello Parga, espero que V. Exª seja breve, uma
vez que o assunto está devidamente esclarecido.
O SR. BELLO PARGA (PFL – MA. Para explica ção pessoal. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden te, o assunto não está suficientemente esclarecido,
porque trouxe o Senador Suplicy esclarecimentos
obscuros. Não tenho nada a relatar com relação às
notas taquigráficas. Se o Senador Suplicy pensa que
a Mesa não prestou informações corretas que tome
os procedimentos regimentais necessários. Apenas
me louvei na informação da Mesa, que me merece fé.
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Agora, no tocante à verdade, foi dito na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania que eu teria, no
exercício da Presidência, sucedendo V. Exª temporariamente, convocado a Comissão de Assuntos Econômicos, como Presidente da Casa. Tenho em mãos,
Sr. Presidente, a ata da sessão daquele dia em que
digo o seguinte:
(...) Antes de encerrar a presente
sessão lembro [verbo lembrar no tempo
presente] que está convocada uma reunião da Comissão de Assuntos Econômicos para às 17 horas.
Dizer que uma lembrança – lembrando aos Srs.
Senadores, fazendo uma ementa aos Srs. Senadores
de uma reunião – pode ser confundida com uma “convocação presidencial” é algo impossível, Sr. Presidente, porque, primeiro, o Presidente de Comissão não
pode convocar o Plenário; segundo, porque o Presidente da Casa não pode convocar reunião de Comissão. Então, considerar que ambos são a mesma coisa
é o mesmo que considerar elucubrações cerebrinas
do Senador Eduardo Suplicy como prosa diáfana e
clara.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Concedo a palavra ao orador já na tribuna, Senador
Romeu Tuma.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Tem a palavra V. Exª.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Presidente, logo após o Senador Romeu Tuma,
gostaria de usar da palavra por ter sido citado pelo
Senador Eduardo Suplicy.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estou vendo que, hoje,
o debate vai continuar, por isso peço licença para iniciar o meu discurso, pois creio que isso vai se prolongar pela tarde.
Quero, em primeiro lugar, Sr. Presidente, transmitir uma notícia que ouvi, agora, na CBN, vindo para
cá, sobre a certificação do avião 145 XR, da Embraer,
de alcance estendido. Confirma a sua diretoria 104
pedidos firmes de jatos de 53 passageiros – esse que
foi certificado ontem –, e existem mais 100 em tratativas, provavelmente com pedidos à vista.
Por isso, cumprimento a direção da Embraer e
todos os trabalhadores que lá, com dedicação e es forço, têm levado a nossa empresa a uma situação
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privilegiada no mundo internacional do comércio de
aeronaves.
Senadores Bernardo Cabral e Bello Parga, às
vezes, acontecem fatos interessantes. Recebemos
vários e-mails e cartas. E hoje, pela manhã, recebi
uma carta que me emocionou. Não sei se é próprio vir
à tribuna para falar disso, mas quero ler o início desta
carta, se me permitir o Sr. Presidente.
Agradeço à TV Senado, pois esse órgão de co municação tem sido, provavelmente, a razão do co nhecimento pela população brasileira de seus repre sentantes no Congresso Nacional, e também ao Sr.
Jailson Ferreira Primo, natural de União dos Palma res, em Alagoas.
Diz assim: “Senador Romeu Tuma, passei oito
meses na escola para aprender a ler para escrever
esta carta para o senhor. Assisto na televisão os tra balhos que o senhor faz e aqui onde moro e reside
toda minha família...” Continua a carta, pedindo ajuda
para definir o seu candidato, que eu o auxilie a esco lher o candidato em quem votar em Alagoas.
Mas é interessante verificarmos a repercussão
da TV Senado, como alcança a população mais ca rente, de regiões longínquas e faz com que um cida dão de 63 anos, interessado em se manifestar e es crever aos representantes desta Casa, se dedique
oito meses para aprender a ler e a escrever. Agradeço
a essa simpatia do subscritor, Sr. Jailson Ferreira.
Sr. Presidente, durante o último recesso desta
Casa, a convite de S. Emª Dom Raymundo Damasce no, Secretário Geral da Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil – CNBB, e dos dirigentes da Pastoral
da Sobriedade (Prevenção e Recuperação em De pendência Química), especialmente o Sr. Luiz Anto nio Bertolin, seu Coordenador Nacional, proferi pales tra no XIII Congresso Nacional dessa pastoral, sob o
tema “Legislação sobre Drogas e Mobilização Popu lar para Fazê-la Ser Cumprida”. Creio ser importante
reproduzir neste Plenário informações e conceitos
que tive a honra de apresentar perante a Pastoral, na
CNBB. Sinto essa importância devido também à ma neira calorosa com que minhas palavras foram acolhi das pelos religiosos e leigos, que viajaram de vários
pontos do território brasileiro para se reunir no Mosteiro de Itaici, em Indaiatuba, interior do Estado de São
Paulo, onde fica a sede da CNBB.
À primeira vista, o tema a mim reservado abrangia toda a problemática acarretada pelo tráfico e pelo
uso das drogas ilícitas. Devido à sua abrangência e à
conseqüente exigüidade de tempo, limitei minha fala
ao que considero aspectos fundamentais da questão.
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Pretendia dividi-los em duas partes, ou seja,
prevenção do uso de entorpecentes e repressão ao
narcotráfico, ambas importantes ao combate a esse
que, sem dúvida, é o pior flagelo social enfrentado
pela humanidade. Todavia, a linha divisória entre a
prevenção e a repressão tornou-se tão tênue que
chega a ser difícil apartar uma da outra.
Já era evidente, na segunda metade do século
passado, que só se pode lutar contra as drogas se
houver mobilização e apoio popular, assim entendido
o engajamento da sociedade como um todo. Existe
tanto acerto nessa afirmação que a atual Lei Antitóxicos, em vigor desde janeiro deste ano, manteve o
princípio sempre expresso nos diplomas legais anteriores sobre o narcotráfico desde a década de 70,
qual seja o de que “é dever de todas as pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, com do micílio ou sede no País, colaborar na prevenção da
produção, do tráfico ou uso indevido de produtos,
substâncias ou drogas ilícitas que causem dependência física ou psíquica”.
A nova lei recebeu o número 10.409 e foi sancionada em 11 de janeiro último. Era aguardada como
fruto esplendoroso do trabalho a que o Poder Legislativo brasileiro se dedicou por mais de 20 anos. Sob alguns aspectos, constitui um avanço, apesar de 27 vetos apostos pelo Presidente da República terem invalidado a maior parte dos 59 artigos constantes do projeto original, inclusive dois capítulos inteiros, um dos
quais agravava as penas destinadas aos traficantes.
Havia a esperança geral de que um diploma melhor viesse a superar a antiga Lei n° 6.368, de 21 de
outubro de 1976. Mas, infelizmente, a atual não cor respondeu à expectativa. Houve vetos com acertos,
outros têm que ser rediscutidos. E a nossa esperan ça é a de que se volte a discutir, nesta Casa, uma
nova lei de drogas que procure me lhorar e moderni zar a atu al, visto que temos que procurar meios
para que o usuário possa escolher entre a cadeia e
o tratamento médico-hospitalar, que deve ser garantido pelo Estado.
Eu penso que o cidadão usuário, visto por muita
gente como doente, vítima dos traficantes, e não bandido a ser encarcerado, é digno, pelo menos, da caridade cristã. Sabemos que, com o regime carcerário
existente em nosso País, jovens usuários de drogas
são presos e misturados com elementos de alta periculosidade e acabam incorporando-se às máfias e às
associações criminosas que tanto mal têm feito à so ciedade brasileira, principalmente no que diz respeito
ao tráfico de drogas.
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Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, transcor re quase meio século desde que um pequeno grupo
de policiais, entre eles, o saudoso Delegado Francis co de Campos Moraes, deflagrou a primeira batalha
da Polícia Civil do Estado de São Paulo contra esse
mal. Estávamos no início da década de 50, e a maior
ameaça centrava-se na maconha, pois muito pouco
se ouvia falar da cocaína e dos derivados do ópio, isto
é, a morfina e a heroína. Assim, foi criado o Setor de
Entorpecentes, numa pequena sala da antiga Dele gacia de Costumes, do Departamento de Investiga ções, DI, na rua Brigadeiro Tobias, 527, 4º andar. Ao
que sei, esse setor constituiu a primeira estrutura poli cial especializada no combate ao narcotráfico em
solo pátrio. Viria a ser o embrião do atual Denarc –
Departamento de Investigações sobre Narcóticos.
Naquela época, no 10º andar do mesmo prédio,
a Polícia paulista mantinha o Escritório Central Nacio nal (ECN) da Organização Internacional de Polícia
Criminal, Interpol, no Brasil, sob a direção do igual mente saudoso Delegado João Amoroso Neto, ho mem culto, que dominava diversos idiomas e era es critor, jornalista e radialista. A Interpol – hoje presente
em 189 países e atuante em solo brasileiro por inter médio da nossa Polícia Federal – já tinha sede central
na cidade francesa de Lyon. Amoroso Neto integrava,
por eleição, seu conselho diretivo, composto de oito
membros escolhidos ao redor do mundo.
Pois bem, tanto no Setor de Entorpecentes
como no escritório da Interpol, os agentes recebiam
os passes de bonde ou de ônibus para sair à caça de
traficantes. A única diferença era que aqueles se pre ocupavam mais com os bandidos domésticos, e estes
concentravam esforços na busca por conexões inter nacionais. Todos tiveram sucesso, apesar da evidente
insuficiência de recursos.
Por volta de 1955, aconteceram as primeiras
das então consideradas grandes apreensões de ma conha e cocaína. Limitavam-se a alguns quilos da
erva ou a poucas gramas do cloridrato, é verdade,
mas desnudavam a tendência do porvir. Envolviam,
geralmente, personagens da alta sociedade e dos
meios artísticos. Lembro-me bem, por exemplo, de
quando a Interpol prendeu um traficante e apreendeu,
pela primeira vez, dois quilos de cocaína. Ganhou
manchete de primeira página em todos os jornais.
Hoje, talvez houvesse breve registro numa página in terna, porque o sucesso policial nesse campo, que
era medido em gramas ou quilos, agora só causa ad miração se compreender toneladas.
Aqueles pioneiros dispunham de escassos re cursos legais em apoio às investigações. Nem se co -
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gitava, por exemplo, criar legislação para instituir a escuta de aparelho telefônicos suspeitos e admitir os resultados desse trabalho como prova em juízo, muito
menos para permitir a quebra dos sigilos bancário e
fiscal ou infiltrar agentes nas organizações criminosas e realizar as chamadas entregas ou ações controladas. Na verdade, todas essas coisas realmente
eram feitas pela Polícia, mas às escondidas, porque
só podiam acontecer ao arrepio da lei, portanto sem o
conhecimento da Justiça.
Também, pudera! Era inimaginável que, algum
dia, viéssemos a enfrentar associações criminosas
nacionais tão poderosas, como o PCC e o Comando
Vermelho, ou organizações delituosas internacionais,
do tipo cartel, máfia ou milícia guerrilheiro-terrorista,
que tentam misturar política e ideologia com narcotráfico, organizações que dispõem de bilhões de dólares
para corromper prepostos do Estado em todos os níveis, a ponto de ameaçar a estabilidade de governos
democráticos, como está acontecendo na Colômbia.
Assim, os procedimentos policiais irregulares
produziam apenas informações e referências para in vestigações oficiais, aquelas feitas às claras e registradas nos autos do inquérito policial. Hoje, porém,
tais procedimentos são reconhecidos como meio de
prova pela lei, desde que previamente autorizados e,
depois, monitorados pela Justiça.
O fato é que, com o correr do tempo, o narcotráfico assumiu proporções alarmantes em todos os
quadrantes da Terra. E, pior ainda, elegeu o Brasil,
antigamente considerado país de passagem das drogas produzidas na Colômbia, Peru, Bolívia e Paraguai, como alvo de distribuição e consumo. Esse tipo
de crime organizado cresceu tanto que mereceu citação na Constituição Federal de 1988, em pé de igualdade com a tortura e o terrorismo e o que mais a lei
possa definir como crime hediondo. Em seu art. 5º,
que trata dos direitos e deveres individuais e coletivos, a Carta Magna diz taxativamente que o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins representa crime
inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, por ele
respondendo “os mandantes, os executores e os que,
podendo evitá-los, se omitirem”.
Adiante, no art. 144, após declarar que a segurança pública é “dever do Estado, direito e responsabilidade de todos”, a Constituição atribui à Polícia Federal a prevenção e repressão do tráfico ilícito de en torpecentes e drogas afins, sem prejuízo da ação “de
outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência”.
Além disso, o art. 243 determina que “as glebas
de qualquer região do País onde forem localizadas
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culturas ilegais de plantas psicotrópicas serão imedi atamente expropriadas e especificamente destinadas
ao assentamento de colonos, para o cultivo de produ tos alimentícios e medicamentosos, sem qualquer in denização ao proprietário e sem prejuízo de outras
sanções previstas em lei”. Acrescenta, num parágrafo
único, que “todo e qualquer bem de valor econômico
apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entor pecentes e drogas afins será confiscado e reverterá
em benefício de instituições e pessoal especializados
no tratamento e recuperação de usuários e no apare lhamento e custeio de atividades de fiscalização, con trole, prevenção e repressão do crime de tráfico des sas substâncias”.
Vejam, Srªs e Srs. Senadores, a quantidade de
preocupação demonstrada no texto constitucional
quanto ao narcotráfico. Não foi sem razão que os
constituintes de 1988 resolveram instituir tais normas,
passíveis de serem relegadas ao plano da legislação
penal comum em outras circunstâncias. Agindo da quela forma, quiseram tornar indiscutível a necessi dade de produzir amplo arcabouço legal, até então
aparentemente desnecessário. Foram além, pois, ainda no art. 5º, fizeram constar que “é inviolável o sigilo
da correspondência e das comunicações telegráficas,
de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no
último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na
forma que a lei estabelecer para fins de investigação
criminal ou instrução processual penal”. Esta afirma ção constituiu porta de entrada e respaldo para a in vestigação policial moderna, à qual nos referimos há
pouco.
Tamanha preocupação não é só brasileira. Por
exemplo, já reproduzi nesta tribuna declarações do
Sr. Ronald K. Noble, professor de Direito da Universi dade de Nova Iorque, primeiro Subsecretário do Tesouro dos Estados Unidos para Assuntos Criminais e
Secretário-Geral da Interpol, a mais antiga e respeita da organização internacional do gênero. Tive oportunidade, há alguns meses, de recebê-lo em visita ao
meu gabinete. No ano passado, na Suécia, ele afir mou: “O mundo precisa adquirir plena consciência do
perigo fundamental representado pelo tráfico de dro gas. O narcotráfico internacional ameaça não apenas
a vida de dezenas de milhões de jovens usuários. De
fato, ele põe em risco o bem-estar e a segurança de
todos os cidadãos. Observando a enorme riqueza
acumulada por essas organizações criminosas e as
suas grandes operações de ”lavagem” de dinheiro,
devemos reconhecer seu potencial para corromper e
destruir nossos sistemas de instituições livres e de -
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mocráticas, governos e, finalmente, se constituir em
grave ameaça ao princípio da própria democracia“.
Do ponto de vista da repressão policial ao crime
organizado, especialmente o narcotráfico, modificações introduzidas em nossa legislação a partir de
1995 foram positivas. No dia 3 de maio deste ano, tivemos a sanção da Lei nº 9.034, que dispõe sobre a
utilização de meios operacionais para prevenção e repressão de ações praticadas por organizações criminosas. Pode ser entendida como marco inicial da modernização da investigação policial.
Tive a honra de relatar, posteriormente, o proje to sancionado em abril do ano passado, sob o nº
10.217, para alterar dispositivos daquela lei e acres centar-lhe outros. O meu parecer recebeu aprovação
unânime na Comissão de Constituição, Justiça e Ci dadania, sob a Presidência do Senador Bernardo Cabral. Acabou sendo acolhido também pelo Plenário.
Dessa forma, modificamos quase todo o Capítulo I da
Lei 9.034, para dar mais abrangência e pertinência a
instrumentos imprescindíveis à persecução e à instrução judicial criminal.
Por exemplo, a repressão passou a alcançar todas as “organizações ou associações criminosas de
qualquer tipo”, onde antes ficava restrita aos conceitos de “quadrilha ou bando”. Agora, há a certeza insofismável de que os “meios de prova e procedimentos
investigatórios”, definidos e regulados pela Lei nº
9.034, atingem todos os delitos praticados por qual quer tipo de bando, quadrilha, organização ou associação de natureza criminosa.
No art. 1º substituímos a palavra “crime” por “ilícitos”, providência necessária para melhorar a abrangência da lei. Garantimos assim a persecução nos casos em que criminosos procurem escapulir dos novos
meios de prova e investigação com sibilinas alegações sobre a natureza de seus atos.
Com a promulgação daquelas duas Leis – 9.034
e 10.217 –, as autoridades ganharam meios para desmantelar poderosas organizações e associações criminosas, como as que se dedicam ao tráfico de dro gas ou de armas. Passaram a utilizar com eficácia a
“ação controlada”, pela qual se pode retardar intencionalmente o desfecho da repressão policial até o momento mais adequado à incriminação dos envolvidos.
E colheram os frutos processuais da quebra dos sigilos fiscal, bancário, financeiro e eleitoral dos delinqüentes.
Sempre com autorização da Justiça, as autoridades e seus agentes podem realizar “a captação e a
interceptação ambiental de sinais eletromagnéticos,
óticos ou acústicos, e o seu registro e análise”. Assim,
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aos olhos da lei, passaram a ser legítimas as provas
colhidas mediante o emprego dos hodiernos recursos
da vigilância eletrônica. Além disso, ainda com prévia
autorização judicial, a Polícia pode infiltrar agentes
nas organizações criminosas, o que, antigamente, se
fazia com emprego de informantes profissionais. As
conseqüências, às vezes, eram mais danosas que
aquelas dos crimes a combater.
Sr. Presidente, meu tempo está se esgotando.
Tenho mais algumas laudas a serem lidas no plená rio, mas não quero perturbar o andamento de outros
inscritos. Penso que esse assunto é tão importante, o
combate às drogas, o trabalho do COAF e todo esse
novo e moderno material jurídico com que a socieda de brasileira hoje conta para o combate ao crime or ganizado, que eu pediria a V. Exª, encarecidamente,
que desse por lido o inteiro teor do meu discurso.
Agradeço a paciência de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) – V.
Exª será atendido, na forma do Regimento, Senador
Romeu Tuma.
SEGUE CONCLUSÃO DO PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR ROMEU
TUMA.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Em 1996, a
Lei n.° 9.296 havia regulamentado somente as inter ceptações das comunicações telefônicas ou em sistemas de informática e telemática. Mas, com a Lei
10.217, permitimos aos agentes policiais instalar apa relhos para a gravação de sons e imagens em ambi entes fechados (residências, locais de trabalho, co merciais etc.) ou abertos (praças, ruas, jardins públi cos etc.) de modo a registrar sinais óticos (perceptíve is apenas através da visão), acústicos (perceptíveis
apenas através de audição) e eletromagnéticos (per ceptíveis apenas através de sinais elétricos ou mag néticos), desde que produzidos por pessoas investi gadas ou acusadas de integrarem organizações ou
associações criminosas. Trata-se de estratégia que já
era empregada em outros países, entre eles a Itália e
os Estados Unidos.
Devo lembrar, porém, que essa legislação é so mente uma parte do sistema de normas jurídicas ins pirado em tratados, convenções e acordos firmados
pelo Brasil no âmbito da ONU e da OEA nos últimos
tempos. Tive a honra de relatar, na Comissão de Re lações Exteriores e Defesa Nacional do Senado, vári os desses importantes instrumentos destinados a
amparar e uniformizar o combate às organizações criminosas internacionais. Em todos os casos, o Senado
acolheu meu parecer e ratificou o autógrafo brasileiro.
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Além disso, e com os mesmos objetivos, resoluções aprovadas em diversas reuniões anuais da
Assembléia Geral da Interpol – Organização Internacional de Polícia Criminal – instaram os países-membros a adotar legislação com aquelas características.
Pude participar das assembléias mundiais como
Vice-Presidente honorário da entidade internacional
e, depois, apresentar ao Senado aquelas solicitações.
Felizmente, serviram para firmar convicção em nosso
meio parlamentar e inspirar providências no âmbito
do Poder Executivo federal.
Entre os tratados e acordos, merece destaque a
Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e
Substâncias Psicotrópicas, concluída em Viena a 20
de dezembro de 1988 e promulgada pelo Presidente
da República, através do Decreto n.° 154, de 26 de junho de 1991.
Outros diplomas, especialmente no âmbito da
Organização dos Estados Americanos (OEA), prevêem a cooperação regional ou bilateral no combate ao
narcotráfico, inclusive mediante “entrega controlada”,
além da adoção de legislações nacionais semelhantes para extirpar a lavagem de dinheiro. Como exem plo, destaco o “Regulamento Modelo sobre Delitos de
Lavagem Relacionados com o Tráfico Ilícito de Drogas e outros Delitos Graves”, aprovado pela Comissão Interamericana para o Controle do Abuso de Drogas (CICAD) em 1998.
Em 1999, por decreto legislativo, o Congresso
Nacional aprovou o texto do Acordo de Cooperação
para Impedir o Uso Ilegal de Precursores e Substâncias Químicas Essenciais para o Processamento de
Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, celebrado entre o Governo brasileiro e o Governo da República da Colômbia, em Cartagena de Índias, dois anos
antes.
Há acordos bilaterais entre o Brasil e os Estados
Unidos, com base na Convenção de Viena. Da mes ma forma, mantemos acordos com nossos vizinhos
sul-americanos, diversos países europeus e a África
do Sul. Participamos de organismos antidrogas multilaterais, como a UNDCP – órgão da ONU destinado à
ação internacional – e a ”Anti-Drug Abuse Control
Commission” (OAS/CICAD; Comissão Controladora
Antidrogas de Abuso ou Comissão de Controle e
Combate ao Abuso de Drogas), da Organização dos
Estados Americanos (OEA).
Em dezembro de 2000, assinamos a Convenção das Nações Unidas Contra o Crime Organizado
Transnacional e seus protocolos. Possuímos um acordo bilateral e um memorando de entendimento
(MOU) com os EUA, destinados à cooperação antitó-
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xicos. Um tratado bilateral de assistência legal mútua
(MLAT), subscrito em outubro de 1997 e ratificado
pelo Congresso brasileiro em dezembro de 2000, nos
une ainda mais aos Estados Unidos no combate ao
narcotráfico, ao crime organizado e a outros tipos de
delitos graves.
O Brasil colabora, há décadas, com diversos países na extradição de não brasileiros procurados por
tráfico de entorpecentes. Com os Estados Unidos,
que continuam a ser o maior alvo do narcotráfico in ternacional, mantemos um tratado de extradição bila teral desde 1961. Mas, por determinação de nossa
Constituição, além dos criminosos estrangeiros, so mente podemos extraditar brasileiros naturalizados
acusados da autoria de crime comum cometido antes
da naturalização ou quando estiver provada sua participação em narcotráfico.
Todos esses instrumentos internacionais refor çam a imagem do Brasil como país intolerante relati vamente ao tráfi co de narcóticos. Com sua ratifica ção pelo Senado Federal, enveredamos pela atuali zação da legislação penal, na qual se inserem as
leis já mencionadas. Igual importância tem a lei que
recebeu o n.° 9.613, em 3 de março de 1998, para
dispor sobre os crimes de ‘lavagem’ ou ocultação de
bens, direitos e valores; a prevenção da utilização
do sistema financeiro para ilícitos penais; e, final mente, a criação do Conselho de Controle de Ati vi dades Financeiras – COAF.
Paralelamente, ao indiciar dois deputados fede rais, quatorze deputados estaduais, seis desembar gadores, diversos prefeitos, delegados de Polícia, ou tros policiais civis, militares e empresários, além de
um general paraguaio acusado de tráfico internacio nal de drogas e de armas, lavagem de dinheiro e evasão de divisas, a CPI do Narcotráfico colaborou so bremaneira para firmar aquela boa imagem do País
internacionalmente.
O trabalho dessa CPI serviu também para mostrar a dificuldade em se diferençar pequenos, médios
e grandes traficantes, como ficou claro no caso de
Fernandinho Beira-Mar, hoje cumprindo pena depois
de ter sido capturado em território colombiano duran te operações militares contra a organização narco guerrilheira Forças Armadas da Colômbia (Farc).
Além disso, desvendou conexões de tráfico com a
África, o Suriname e o Paraguai. Finalmente, apontou
outras íntimas conexões de traficantes, o que resultou
na constituição da Comissão Parlamentar Mista de
Inquérito – CPMI do Roubo de Cargas.
Em apoio à investigação criminal, ganhamos
ainda a Lei n.° 9.807, de 13 de julho de 1999, que “es-
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tabelece normas para a organização e a manutenção
de programas especiais de proteção a vítimas e a testemunhas ameaçadas, inclui o Programa Federal de
Assistência a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas e
dispõe sobre a proteção de acusados ou condenados
que tenham voluntariamente prestado efetiva colaboração à investigação policial e ao processo criminal.”
Dela tenho-me valido bastante ao longo dos trabalhos
da CPMI do Roubo de Cargas que presido, há dois
anos, no âmbito do Congresso Nacional.
Todos os diplomas legais mencionados formam
um conjunto jurídico harmônico, em prol do combate
ao narcotráfico e às demais formas de crime organizado. Compete às autoridades estudá-los e aplicar
seus dispositivos com toda a precisão possível.
Ressalto ainda que a repressão também se escora em outros diplomas legais, como, por exemplo, a
Lei n.° 7.560, de 19 de dezembro de 1986, que foi alterada até 1999 por sucessivas medidas provisórias e
leis para regular o Fundo Nacional Antidrogas e dis por “sobre os bens apreendidos e adquiridos com
produtos de tráfico ilícito de drogas ou atividades correlatas”.
No mesmo contexto, encontra-se o Decreto n.°
2.799, de 8 de outubro de 1998, que aprovou o estatuto do Conselho de Controle de Atividades Financeiras
– COAF. Com jurisdição em todo o território nacional,
o COAF “tem por finalidade disciplinar, aplicar penas
administrativas, receber, examinar e identificar as
ocorrências suspeitas de atividades ilícitas previstas
em sua lei de criação (9.613, de 3 de março de 1998),
sem prejuízo da competência de outros órgãos e entidades”.
O Regimento Interno do COAF, aprovado pela
Portaria n.° 330, baixada pelo Ministro da Fazenda a
18 de dezembro de 1998, está disponível no “site”
desse ministério, na Internet. Merece atenção, assim
como as decisões já tomadas pelo COAF e Banco
Central para atacar a “lavagem de dinheiro”. Estas decisões destinam-se a controlar até transações com
imóveis e jóias, além dos bancos e entidades financeiras.
Salta à vista, portanto, que o Brasil dispõe de
copiosa legislação para obstar a ação de organizações e associações criminosas mantidas por narcotraficantes. Há falhas, como em tudo o que o ser hu mano pode produzir. Mas creio que projetos de lei ainda em andamento no Congresso Nacional relativamente às reformas do Poder Judiciário e dos códigos
Penal e do Processo Penal serão capazes de dirimi-las.
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Evidentemente, resta implementar esses dispo sitivos a contento. Existem inúmeras dificuldades de
ordem material, como, por exemplo, a insuficiência de
verbas para os programas de proteção a vítimas e
testemunhas. Mas a minha maior preocupação decor re do fato de, há anos, sucessivos governantes terem
relegado a segundo plano a atenção que deveria ter
sido dada ao profissional de Polícia, ao ser humano
vocacionado a imolar-se, se necessário for, para de fender a vida ou o patrimônio de outrem.
Precisamos acelerar o saneamento de nossas
polícias para torná-las infensas à corrupção, às rela ções criminosas, às ligações promíscuas com a políti ca local, à inépcia na investigação criminal e assim
por diante. Há necessidade urgente de melhorar sua
capacitação técnica e proporcionar retribuição salari al adequada para se obter seleção profissional condi zente com os novos meios de investigação e obten ção de prova. Necessitamos de modernização dos
setores de polícia científica, de informatização e de senvolvimento de bancos de dados criminais e admi nistrativos. Continuamos à espera da integração dos
sistemas de comunicações e informações da Polícia
Federal e das polícias estaduais, providência há anos
apontada como urgente. Precisamos ainda ter em
mente a integração operacional da polícia ostensiva
com a polícia judiciária, sem descurar da integração
entre o Ministério Público e a polícia judiciária em to das as fases da investigação, conforme prevê a Cons tituição no artigo 129.
Em janeiro último, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República sancionou a nova lei antidrogas.
Trata-se de um complemento específico para tudo o
que acabo de dizer, principalmente no campo da pre venção. Recebeu o número 10.409/2002. Estabelece
sanções para as pessoas jurídicas que se neguem a
colaborar com o combate ao narcotráfico, tanto na
prevenção como na repressão. Prevê convênios entre
a União, os Estado, o Distrito Federal, os Municípios,
entidade públicas ou privadas e organismos estran geiros “visando à prevenção, ao tratamento, à fiscali zação, ao controle, à repressão ao tráfico e ao uso in devido de produtos, substâncias ou drogas ilícitas”.
Entre as medidas de prevenção, está a orientação escolar nos três níveis de ensino.
Estatísticas, informações e sugestões devem
ser elaboradas pelas autoridades sanitárias, judiciári as, policiais e alfandegárias e remetidas mensalmen te à Secretaria Nacional Antidrogas – Senad – e aos
Conselhos Estaduais e Municipais de Entorpecentes.
Continuam proibidos, “em todo o território nacio nal, o plantio, a cultura, a colheita e a exploração de
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todos os vegetais e substratos, alterados na condição
original, dos quais possam ser extraídos produtos,
substâncias ou drogas ilícitas que causem dependência física ou psíquica, especificados pelo órgão com petente do Ministério da Saúde.” Mas o Ministério da
Saúde pode autorizá-los, em local predeterminado,
exclusivamente para fins medicinais ou científicos,
sujeitando-os à fiscalização e à cassação da autorização, a qualquer tempo, pelo mesmo órgão daquele
Ministério que a tenha concedido, ou por outro de maior hierarquia. Caberá às autoridades policiais a des truição das plantações ilícitas.
Diz a lei também que os dirigentes de estabelecimentos ou entidades das áreas de ensino, saúde,
justiça, militar e policial, ou de entidade social, religiosa, cultural, recreativa, desportiva, beneficente e representativas da mídia, das comunidades terapêuticas, dos serviços nacionais profissionalizantes, das
associações assistenciais, das instituições financeiras, dos clubes de serviço e dos movimentos comunitários organizados adotarão, no âmbito de suas res ponsabilidades, todas as medidas necessárias à pre venção. As pessoas jurídicas e as instituições e entidades, públicas ou privadas, deverão implementar
programas que assegurem essa prevenção nos res pectivos locais de trabalho, incluindo campanhas e
ações dirigidas a funcionários e seus familiares. Tais
medidas compreendem incentivar atividades esportivas, artísticas e culturais; promover debates de questões ligadas à saúde, cidadania e ética; manter nos
estabelecimentos de ensino serviços de apoio, orientação e supervisão de professores e alunos; e manter
nos hospitais atividades de recuperação de dependentes e de orientação de seus familiares.
Os dependentes devem receber tratamento
multiprofissional e, sempre que possível, com a assistência de sua família, preservando-se sua identidade.
As empresas privadas que desenvolverem programas de reinserção de dependentes ou usuários encaminhados por órgão oficial poderão receber benefícios a serem criados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
A nova lei antidrogas instituiu regras para o processo penal, subsidiariamente ao que já consta do
Código Penal, Código de Processo Penal e Lei de
Execução Penal. Diz ainda que o sobrestamento do
processo ou redução da pena pode decorrer de “acordo entre o Ministério Público e o indiciado que, espontaneamente, revelar a existência de organização cri minosa, permitindo a prisão de um ou mais dos seus
integrantes, ou a apreensão do produto, da substância ou da droga ilícita, ou que, de qualquer modo, jus-
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tificado no acordo, contribuir para os interesses da
Justiça.”
Determina mais: “se o oferecimento da denún cia tiver sido anterior à revelação, eficaz, dos demais
integrantes da quadrilha, grupo, organização ou ban do, ou da localização do produto, substância ou droga
ilícita, o juiz, por proposta do representante do Minis tério Público, ao proferir a sentença, poderá deixar de
aplicar a pena, ou reduzi-la, de 1/6 (um sexto) a 2/3
(dois terços), justificando a sua decisão.”
Essa lei veio ratificar e complementar os proce dimentos de investigação que mencionei anterior mente, como a infiltração, as ações controladas etc.,
permitindo-os em qualquer fase da persecução crimi nal. Cuida ainda da apreensão e da destinação dos
bens – veículos, embarcações, aeronaves e asseme lhados – utilizados no tráfico. Fixa regras para a ex propriação de dinheiro, cheques e ordens de paga mento recolhidos pelas autoridades. O destino de to dos os valores assim obtidos será o Fundo Nacional
Antidrogas.
Finalmente, diz ser passível de expulsão do
País o estrangeiro surpreendido na prática de narco tráfico, logo após o cumprimento da pena que lhe for
imposta ou imediatamente após a captura, quando o
interesse nacional assim o recomendar.
Minhas senhoras e meus senhores, as autorida des policiais e os membros do Ministério Público dis põem agora de poderoso arsenal jurídico para a pro dução de provas e repressão aos traficantes. Parale lamente, parece-me já haver consciência nacional da
ameaça, inclusive às instituições, representada pelo
narcotráfico. Tanto que, recentemente, tive a satisfa ção de ver este Plenário aprovar por unanimidade a
proposta de emenda à Constituição que apresentei,
em 1999, para dar poder de polícia às guardas municipais, em apoio às polícias Civil e Militar. A meu ver,
essas corporações, instituídas pelo artigo 144 da
Carta Magna, devem constituir expressivo reforço ao
policiamento ostensivo, principalmente nas proximi dades das escolas, além de participar do policiamen to comunitário.
Numa escala mais ampla, o País está às voltas
com a grave situação criada pelo tráfico de drogas e
armas em mais de 3.000 quilômetros de nossas fron teiras com países produtores de entorpecentes, prin cipalmente a Colômbia. São evidentes as dificuldades
para monitorar a imensidão da Amazônia, o que facili ta o transporte de narcóticos por ar e pelo amplo sis tema fluvial. A maior parte da cocaína e heroína vin das da Colômbia e do Peru segue para os Estados
Unidos e outros países, principalmente via Macapá e
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Belém, importantes entroncamentos das rotas fluviais, marítimas e aéreas do narcotráfico.
Ao implementar a Operação Cobra (de “Colômbia-Brasil”) no norte da região amazônica, com duração prevista de três anos, desestimulamos ações das
narcoguerrilhas em mais de 2.500 quilômetros de
fronteira pouco povoada. As ações envolvem recursos da Polícia Federal, com apoio de expressivos
contingentes e equipamentos das Forças Armadas.
Ganharam novas dimensões, agora, por contar com
os recursos eletrônicos, especialmente radar, proporcionados pelo Sistema de Vigilância da Amazônia (Sivam). Assim, além das ações terrestres, há permanente monitoramento do espaço aéreo para detectar
vôos ilegais, além da troca de informações através de
ampla rede informatizada.
Também os Ministérios das Relações Exteriores
e da Justiça, a Agência Brasileira de Inteligência
(Abin), o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis) e o COAF
(Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
participaram do planejamento da operação e a ela
continuam ligados.
Entretanto, de nada adiantará tudo isso caso
não exista prevenção eficaz, sem a qual a Polícia continuará a reboque do crime, isto é, agindo depois da
ocorrência de atos ilícitos que não conseguiu evitar.
Principalmente nesse campo – o da prevenção – a
mobilização popular se afigura imprescindível. Sob tal
aspecto, devo ressaltar a importância daquilo que se
denomina “Responsabilidade Social”.
Como se sabe, Responsabilidade Social é o rótulo aposto ao conjunto das ações empresariais que
objetivem humanizar e dignificar a chamada globalização. Ou seja: tornar o capitalismo mais simpático à
sociedade. Abrange amplo movimento em inúmeros
países, entre eles o Brasil, com a participação e o in centivo de instituições particulares, empresas e organismos públicos do porte da Organização das Nações
Unidas (ONU); de grandes corporações empresariais
de natureza nacional e multinacional; e de considerável número de ONGs, isto é, organizações não-governamentais. Nele estão engajados, portanto, integrantes do Primeiro, Segundo e Terceiro setores sociais.
Essa “setorização” surgiu durante a procura
pela chamada “Terceira Via”, isto é, um caminho político-econômico eqüidistante do capitalismo e do socialismo, dos quais herdaria apenas os aspectos considerados bons. Constituiria algo como uma combinação de ambos os sistemas, tanto do ponto de vista dialético como do formal. Em nível governamental, já
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existem experiências nesse sentido em algumas na ções européias.
O fato é que, agora, se costuma classificar as
estruturas nacionais em três níveis: o Primeiro Setor,
que seria o Estado; o Segundo Setor, assim conside rado o mercado; e o Terceiro Setor, constituído por
“organizações privadas sem fins lucrativos e que ge ram bens, serviços públicos e privados”, como o define a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Essa definição
deixa antever que o Terceiro Setor abrange, por
exemplo, as ONGs, cooperativas, associações e fun dações, que sempre teriam o objetivo de promover “o
desenvolvimento político, econômico, social e cultural
no meio em que atuam”.
Nos últimos anos, o Terceiro Setor alcançou no tável expansão no Brasil. Compreende, no País, mais
de 250 mil entidades que empregam cerca de dois milhões de pessoas, chegam a movimentar, em apenas
um ano, recursos da ordem de 1,2% do PIB – ou seja,
cerca de 12 bilhões de reais – e favorecem mais de 9
milhões de cidadãos (6% da população brasileira),
como aconteceu em 1998, conforme pesquisa da
Universidade John Hopkins. Nessa ocasião, 10% da
população brasileira (mais de 15 milhões de pessoas)
doou recursos àquelas entidades e já havia 12 mi lhões de voluntários trabalhando pela causa no Brasil.
Nos Estados Unidos e em países da Europa, o
Terceiro Setor movimenta quase 6% do PIB e empre ga acima de 12 milhões de pessoas diretamente.
Acredita-se que, na década passada, tenha benefici ado mais de 250 milhões de filhos dessas nações.
A FGV considera que “essas entidades são pouco conhecidas, divulgadas e valorizadas”, embora englobem comumente experiências de trabalho comuni tário e de solidariedade. Pensa ainda que, na década
de 80, elas “tiveram maior visibilidade, abrindo cami nho para a participação cidadã". E lembra que, “hoje,
é possível parcerias com Governos, empresas e, de vido à informática e à formação de redes, comunica ção mais ágil, dinâmica e efetiva”.
Muitas das concepções relativas ao Terceiro Setor foram transpostas para o Segundo Setor, ou me lhor, para o campo empresarial. Passaram a integrar
uma idéia mais ampla sob o nome de “Responsabili dade Social”, às vezes acrescido de adjetivos como
“corporativa” ou “empresarial”. Por extensão, surgiu a
imagem da “empresa cidadã”.
O Núcleo de Ação Social da Fiesp/Ciesp (Fede ração e Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) considera que “para o empresário, seu maior ins trumento é o seu ‘valor agregado’ que advém de
ações éticas e morais, exemplos de vida voltados
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para o trabalho produtivo e a conseqüente distribuição de riquezas”.
Diz também que “o respeito e a confiança, obtidos em suas comunidades, propiciam a articulação
de parcerias e o credenciam a incentivar o voluntariado para respaldar seu trabalho social”.
Acentua que “o micro, pequeno e médio empresários, historicamente, já atuam como educadores
em seus núcleos de influência pri vados. Porém, ca sos concretos de ações sociais desenvolvidas por
muitos desses empresários, junto às comunidades,
são exemplos do poderoso instrumento para o exer cício da responsabilidade empresarial – o capital
social – formado pelo respeito e confiança da comunidade onde se inserem. O empresário pode, tam bém, exercer sua responsabilidade so cial em pre gando um ado lescente carente, treinado e motivado
para o trabalho.”
“Responsabilidade Social” indica, de acordo
com definição corrente no Canadá e outros países
desenvolvidos, o “papel que as corporações podem
ter na promoção da saúde e segurança de seus funcionários, proteção do meio ambiente, luta contra a corrupção, apoio em casos de desastres naturais e res peito aos direitos humanos nas comunidades em que
operam”.
O movimento em prol da “Responsabilidade Social” vem adquirindo impulso no Brasil graças a
ONGs, institutos de pesquisa e empresas engajadas.
Os resultados dessas idéias foram sentidos
num seminário realizado pela Rede Globo de Televisão, no ano passado, em São Paulo, para debater o
tema “Merchandising Social”, isto é, a inserção de temas sociais nas novelas de TV, como aconteceu re centemente com um libelo contra os entorpecentes.
Tais idéias motivaram, igualmente, campanhas radiofônicas para disseminar e ampliar o debate sobre a
responsabilidade social empresarial, como aquela realizada em 21 cidades brasileiras, na mesma época,
pela Rádio CBN (Central Brasileira de Notícias), sob o
título “Empresa Voluntária”.
A Universidade de São Paulo realizou, em 1999,
pesquisa inédita sobre a responsabilidade social corporativa e colheu resultados inesperados, como, por
exemplo, o de que “as empresas perceberam que não
podem mais se fechar dentro de seus muros”, de
acordo com a Profª Maria Fischer, do Centro de Estudos em Administração do Terceiro Setor (Ceats) da
USP. Isto porque, naquele ano, 56% das empresas
em operação no Brasil já estavam investindo em pro gramas e atividades de cunho social ou comunitário e
na promoção do voluntariado entre seus funcionários.
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Como amostragem, foram ouvidas 273 pessoas jurí dicas de grande, médio e pequeno porte em nove
Estados brasileiros e no Distrito Federal.
Cerca de 48% delas apoiavam a atuação de
seus funcionários como voluntários em projetos soci ais, 17% durante o horário regular de trabalho. Mais
da metade tinha alguma ação, principalmente quanto
à assistência a crianças e adolescentes carentes e na
área da educação. Entre as empresas públicas, 42%
informaram atuar na área social, contra 61% das multinacionais e 56% das nacionais.
Então, cabe a pergunta:
Por que não volver tão poderosas es truturas e não canalizar tão incomensuráveis esforços também para o combate ao uso
e abuso das drogas, inclusive as bebidas al coólicas e o fumo, mediante ações preventivas em larga escala?
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a mobili zação que presenciei no XIII Congresso Nacional da
Pastoral da Sobriedade (Prevenção e Recuperação
em Dependência Química), da Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil, e o exemplo de dedicação às causas sociais dado pela Igreja ao longo de sucessivas
Campanhas da Fraternidade, desde 1963, revigora ram-me a esperança de que isso seja possível e irá
acontecer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Vou conceder a palavra ao Senador Romero Jucá
para uma explicação pessoal. Antes, porém, quero
lembrar o art. 14, inciso VI, que dispõe:
Art. 14. O Senador poderá fazer uso da
palavra:
..............................................................
VI – para explicação pessoal, em qual quer fase da sessão, por cinco minutos, se
nominalmente citado na ocasião, para esclarecimento de ato ou fato que lhe tenha sido
atribuído em discurso ou aparte, não sendo
a palavra dada, com essa finalidade, a mais
de dois oradores na mesma sessão.
Já concedi, sobre o mesmo assunto, a palavra
ao Senador Bello Parga e ao Senador Eduardo Su plicy. Mas, em atenção a V. Exª, Senador Romero
Jucá, concedo-lhe a palavra e encerramos aqui esse
assunto.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR.
Para explicação pessoal. Sem revisão do orador.) –
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei breve.
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Sr. Presidente, o Senador Eduardo Suplicy, em
discurso no plenário, levantou algumas questões que
na verdade foram superadas hoje pela manhã, quan do se demonstrou cabalmente, por ampla maioria, na
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que a
tese defendida por ele e pela Senadora Heloísa Helena era equivocada.
Não me cabe aqui reabrir essa discussão, eu
gostaria que o PT mudasse o disco. Quero, ao contrário, fazer aqui um apelo. Quero primeiro dizer que não
vou aceitar provocações. Não vamos aqui baixar o nível do debate. Serei aqui o “Juquinha paz e amor”, parafraseando um candidato que está aí na campanha
presidencial. Agora, faço um apelo ao bom senso
para que possamos votar os matérias que criam, por
exemplo, os cargos da Secretaria da Mulher – registro
aqui a presença de uma equipe dessa nova secretaria
–, cargos importantes do Sivam e do Cipam, de defesa da Amazônia, assim como os de combate à corrução, no Coaf, o Conselho de Controle de Atividades
Financeiras.
Enfim, temos uma pauta extremamente extensa
e faço um apelo de público ao Senador Eduardo Su plicy, para que possamos chegar a um entendimento
e votar hoje um empréstimo para a renegociação da
dívida do Instituto de Previdência do Rio Grande do
Sul – um apelo do Governador Olívio Dutra, do PT – e
também a matéria que trata da renegociação da dívida de Alagoas.
Gostaria de fazer este pleito aqui, publicamente,
e de dizer ao Senador Eduardo Suplicy que, diferentemente do que S. Exª está entendendo, não houve nenhuma descortesia com a Oposição nem com o Partido dos Trabalhadores, ao contrário. Quando foi convocada a sessão administrativa não deliberativa essa
foi uma ação do Presidente da Casa.
Posteriormente, na discussão de matérias que
seriam votadas aqui no plenário, a partir de ontem,
tive o cuidado de ligar para todos os Líderes, inclusive
para o Senador Eduardo Suplicy.
Portanto, não há, da parte da Liderança do Go verno nem de qualquer Partido a intenção de retirar
da discussão o Partido dos Trabalhadores, até porque
não foi essa a nossa postura. Ao contrário, sempre tivemos aqui uma relação de debate, às vezes acalorada, mas de muito respeito e muita consideração.
Faço um apelo ao bom senso e espero que possamos votar as matérias que estão na pauta de hoje.
Muito obrigado, Sr. Presidente,
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PFL – TO) –
Sr. Presidente, peço a palavra como Líder do PFL.

SETEMBRO 2002

16820 Quinta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Concedo a palavra a V. Exª pelo prazo de cinco minu tos, para comunicação de interesse partidário.
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PFL – TO.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Serei muito
breve, Sr. Presidente.
Antes de abordar o assunto que me traz à tribu na, gostaria de louvar a defesa que fez o Presidente
Fernando Henrique, na Conferência Rio+10, da pro posta brasileira do consumo de pelo menos 10% de
energia renovável.
Trata-se de uma propositura que não foi aprova da, mas quem sabe possa o Governo brasileiro tomar
essa iniciativa aqui, porque trará uma contribuição
muito grande para o Brasil, não apenas reduzindo a
carga de gás carbônico na atmosfera, mas também
gerando milhares de empregos para o povo brasileiro.
Sr. Presidente, uso da tribuna para fazer um apelo
veemente ao ilustre Ministro dos Transportes, João
Henrique de Almeida Sousa: para que observe a condição de tráfego da Belém-Brasília, de um trecho grande
da BR-153, basicamente o que vai de Miranorte a Aguiarnópolis, na divisa com o Estado do Maranhão.
Essa rodovia, Sr. Presidente, que corta o Estado
de Tocantins de norte a sul, é a principal via de liga ção de vários Estados brasileiros. Por ela, são trans portados bens e serviços de necessidade primária da
nossa população, como alimentos e medicamentos,
para dar idéia de sua importância. Seu estado de conservação está tão precário, são tantos os buracos,
que se multiplicam os acidentes, danificando veícu los, provocando vítimas fatais e facilitando os assal tos, em razão da redução da velocidade dos veículos.
Enfim, todo tipo de dano está ocorrendo no trecho
que margeia a Belém-Brasília, em decorrência do seu
estado precário de conservação.
Estamos prestes a iniciar o período chuvoso. Se
começar a chover em setembro, como é costume na quela região, seguramente essa importante via que
liga a Região Norte às demais regiões do Brasil ficará
intransitável.
Portanto, quero usar da força da tribuna do Se nado para fazer um apelo ao Ministro dos Transpor tes, que já anunciou a operação “tapa buraco”, ainda
não iniciada, para que seu início ocorra o mais rápido
possível.
Sr. Presidente, era o que gostaria de registrar.
Muito obrigado pela sua atenção.
Durante o discurso do Sr. Leomar Qu intanilha, o Sr. Mozarildo Cavalcanti, 4º Se cretário, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Fernando Ribeiro.
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O SR. PRESIDENTE (Fernando Ribeiro) – Concedo a palavra ao nobre Senador Mozarildo Cavalcanti por 20 minutos.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, faço um registro de vital importân cia para o meu Estado de Roraima, assim como para
o Estado do Amapá. Foi realizado nos dias 20 e 21 de
agosto, na cidade de Georgetown, capital da República Cooperativista da Guiana, um seminário sobre as
oportunidades de negócios entre Brasil e Guiana.
O seminário teve como objetivo a apresentação
de projetos de infra-estrutura, em fase de consolidação,
que possibilitarão maior integração entre Brasil e Guiana, sendo o lado brasileiro considerado principalmente
pelo potencial econômico do Estado de Roraima.
A delegação brasileira foi coordenada pelo De partamento de Promoção Comercial do Ministério
das Relações Exteriores, contando com a participação de representantes do Departamento de Recursos
para o Desenvolvimento do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, do BNDES-EXIM, do
Banco do Brasil, do Sebrae-Roraima, da Agência de
Fomento de Roraima, da Companhia Energética de
Roraima, da Rede Brasileira de Promoção dos Investimentos, Investe Brasil, dos Secretários de Planejamento e de Obras do Governo de Roraima, do Embai xador do Brasil na Guiana e de empresários que vis lumbram a abertura de portas comerciais com aquele
país vizinho.
A delegação da Guiana foi coordenada pelo Ministério dos Negócios Exteriores e Cooperação Internacional e pela Câmara de Comércio de Georgetown,
contando com a participação de representantes do
Escritório da Guiana para Investimentos, de setores
governamentais e de lideranças de vários segmentos
empresariais.
A República Cooperativista da Guiana, ex-Guia na Inglesa, tornou-se uma nação independente em
26 de março de 1966, faz fronteira a leste com o Suriname, a oeste com Venezuela e Brasil e ao sul com o
Brasil. A fronteira com o Brasil se faz com o Estado de
Roraima, às margens do Rio Tacutu, onde se encontram frente a frente a cidade guianense de Lethen e a
brasileira cidade roraimense de Bonfim, e mais ao
norte do Brasil o Município de Normandia, onde está
o Monte Caburaí, ponto extremo norte do nosso território.
A Guiana tem uma área de 214.969 quilômetros
quadrados, onde vive uma população de 774 mil habitantes. Seu PIB, estimado em 2001, está na ordem de
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US$725 milhões, com valor per capita de
US$937,00. Na área de comércio exterior, as exporta ções (fob) no ano de 2001 foram de US$694 milhões,
com destaque para ouro, açúcar, arroz, bauxita, pei xe, camarão e borracha. As importações (cif) no ano
de 2001 foram de US$547 milhões, com destaque
para bens de capital, bens intermediários, bens de
consumo, combustíveis e lubrificantes, havendo uma
participação brasileira registrada de apenas 1,2%.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, este é um
mercado ávido de negócios, que anseia por alguns
passos efetivos do Brasil no sentido do favorecimento
de uma integração econômica. Felizmente, as autori dades das áreas de investimento e desenvolvimento
do Brasil começam a vislumbrar a possibilidade da
consolidação geopolítica de uma integração com a
Guiana. Assim é que o Projeto Avança Brasil consig na entre suas prioridades o Eixo Arco Norte, vislum brando uma ligação rodoviária a partir de Boa Vista,
capital do Estado de Roraima, passando pela Guiana,
pelo Suriname, pela Guiana Francesa e chegando a
Macapá, no Estado do Amapá.
De outro lado, alguns investimentos básicos
para essa integração representam a alavancagem do
potencial econômico do Estado de Roraima, que é o
principal elo do Brasil na interação com a Guiana, ao
tempo em que o Amapá o é com a Guiana Francesa.
Assim é que já foi concluída a pavimentação da
BR-174 ligando Manaus a Boa Vista, chegando até
Pacaraima, na fronteira com a Venezuela. Foi concluí da, também, a pavimentação da BR-401, que liga Boa
Vista à cidade de Bonfim, na fronteira com a Guiana,
estando em obras a sua extensão até à cidade de
Normandia, sede de outro município que também faz
fronteira com a República da Guiana.
Foram iniciadas as obras de duas pontes impor tantes na ligação rodoviária com a Guiana, sobre os
rios Arraias e Tacutu, sendo esta última a mais ansia da pelos guianenses porque cruza o rio que faz a li nha de fronteira entre os dois países.
Por uma questão de ordem interna brasileira, a
construção das duas pontes está num só processo de
execução. Acontece que óbices de caráter operacio nal levaram a ponte sobre o rio Arraias a aguardar a
alocação de recursos orçamentários. Por estarem
ambas no mesmo processo, a ponte sobre o rio Tacutu, de grande interesse para a Guiana, também fica
sem receber os seus recursos.
Vejam, Srªs. e Srs. Senadores, a dificuldade por
que passa o nosso Embaixador Ney do Prado Diegues, tendo a todo o tempo que explicar as razões da
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interrupção de uma obra prometida pelo Governo do
Brasil e que não anda. Chega a haver críticas na im prensa local com apresentação de imagens dos pri meiros pilares já colocados no rio, do lado brasileiro,
mas com o canteiro de obras desativado. Urge sejam
viabilizadas providências para que se cumpram de
imediato as exigências da execução orçamentária ou
que se separem os dois empreendimentos, para que
não permaneça turva a imagem de cumprimento por
parte do Brasil de compromissos assumidos com o
país vizinho, a Guiana.
A inserção da Região Norte do Brasil e da Guia na no cenário internacional pela via da integração
econômica terá como conseqüência a promoção so cial e o desenvolvimento econômico da região, com
elevação segura das condições de vida das respectivas populações.
O ponto de partida para os investimentos requeridos está no potencial econômico do Estado de Ro raima, que apresenta bom solo e condições favoráveis de clima para plantação de soja, de café e de matéria-prima para a indústria de papel. De outro lado, os
ricos pastos existentes na região pré-montanhosa favorecem a criação de gado. Registre-se ainda a pre sença de reservas abundantes de bauxita na proximidade da fronteira com a Guiana.
Esse quadro potencial, já parcialmente implementado, requer a construção da infra-estrutura que
permitirá o seu adequado funcionamento e a circulação dos bens produzidos para outros mercados.
Nesse contexto surgem os investimentos já assimilados nas bases do planejamento governamental
para a pavimentação da rodovia Lethen-Georgetown
com quilômetro com aporte privado e colaboração internacional. Como elemento complementar está a geração de energia elétrica a partir da ampliação da ca pacidade de transmissão do complexo de Guri de
200Mw para 600Mw e a construção da unidade geradora do Rio Turtruba, na Guiana, com capacidade
global de 1,2GW. A conclusão desses empreendimentos alimentará com tranqüilidade o centro industrial de Boa Vista, com possibilidade de remessa do
excedente para a cidade de Manaus, hoje abastecida
com grande percentual resultante de geração termoelétrica.
A conexão Boa Vista–Georgetown, via cabos de
fibra ótica, por uma linha margeando a estrada, favorecerá a conexão com o cabo Américas II, ampliando
as facilidades de comunicação também para o centro
industrial de Manaus.
A construção, em Georgetown, de um porto de
águas profundas, com capacidade para navios da
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classe panamax, abrirá uma extraordinária porta para
escoamento da produção regional.
Não se trata, portanto, simplesmente de um so nho, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, mas da
constatação de um potencial que se abre para conso lidar a integração do Brasil com parceiros da Região
Amazônica e de uma perspectiva de crescimento re gional sustentável de longo prazo, com base na inser ção de Roraima de forma segura no seu contexto.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Ribeiro) – A
Mesa prorroga a Hora do Expediente por quinze mi nutos para atender a três comunicações inadiáveis.
Concedo a palavra ao Senador Bernardo Cabral
pelo prazo de cinco minutos.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a minha pre sença na tribuna é para chamar a atenção do Plenário
para o item 1 da pauta da nossa sessão de hoje. De
logo, Sr. Presidente, devo esclarecer a V. Exª que, tendo sido convocado para aqui estar presente, só o fiz
em razão da importância do tema em apreço.
Qual é o item 1 da pauta? É o Projeto de Lei de
Conversão nº 20, de 2002, que dispõe sobre a estru tura de órgãos, cria cargos em comissão no âmbito do
Poder Executivo Federal e dá outras providências.
Sabem V. Exª e a Casa que não sou simpático à
edição de medidas provisórias. Não o sou pela regra,
mas reconheço que vale a exceção nessa matéria
que hoje se discute, porque não é uma matéria sim ples, Sr. Presidente.
Quando constituintes, por ocasião da elabora ção da Constituição, lembro-me de que havia um inci so que estava perdido no fim do Capítulo dos Direitos
e Deveres Individuais e Coletivos. Esse inciso dizia
respeito às mulheres, que vinham, há muito, saindo
do pátrio poder do genitor para o jugo do marido. Além
disso, os responsáveis pela elaboração do Código Civil colocavam sempre o homem em superioridade, a
ponto de dizer que o marido era o chefe da sociedade
conjugal e a ele cabia escolher o domicílio do casal.
No atual Texto Constitucional, Sr. Presidente,
passa despercebido para muitos o art. 5º, I, que dis põe: “Homens e mulheres são iguais em direitos e
obrigações, nos termos desta Constituição”. Acabou-se, portanto, aquele dobrar de joelhos em que ela
se punha frente ao companheiro ou ao marido, por tando-se como ator coadjuvante, de segunda catego ria. E isso se deu a tal ponto que, hoje, nós a vemos
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cumprir três jornadas de trabalho e, muitas vezes, estar à frente, tomando conta do lar.
É incrível, Sr. Presidente, que aquele poeta francês, Lamartine, tenha conseguido cunhar uma frase
tão nitidamente machista ao dizer que “atrás de um
grande homem sempre há uma grande mulher”. Conversa, balela, mentira, porque muitas vezes ela está
ao lado e, às vezes, à frente, puxando-o para que ele
seja vitorioso.
É por isso, Sr. Presidente, que chamo a atenção
e quero dar o meu apoio integral à criação que se faz,
na estrutura do Ministério da Justiça, da Secretaria de
Estado dos Direitos da Mulher. E o faço, Sr. Presidente, porque considero que esse órgão terá um relevante papel e deverá contribuir, sem dúvida alguma, para
a redução das desigualdades que continuam até hoje
a afligir a mulher brasileira.
Veja V. Exª o que é dito logo no art. 1º: “Fica criada, na estrutura do Ministério da Justiça, a Secretaria
de Estado dos Direitos da Mulher”. Até que poderia ter
sido criado, em vez de uma Secretaria, um Ministério
para a mulher. De qualquer sorte, há aqui um ponto
que é preciso destacar quando for convertida em lei
essa matéria – o projeto de lei de conversão é o que
estamos a discutir: “O Presidente da República disporá sobre a organização e o funcionamento da nova
Secretaria”. Ouvi alguém balbuciar – talvez por lhe faltar coragem para enfrentar o que estava no seu pen samento – que isso seria uma sinecura, porque se
permite, na forma do regulamento, a cessão de servidor público federal para fundação, organismo ou entidade internacional multilateral de que o Brasil seja integrante ou participe mediante autorização expressa
do Presidente da República. É evidente que quem
topa dizer que isso é uma sinecura não leu, não tomou conhecimento ou não se debruçou sobre o parágrafo único, que diz textualmente: “Nas cessões de
que trata o caput é vedada ao servidor a percepção, a
qualquer título, de remuneração ou subsídios pagos
pelo ente cessionário”.
Aí está, Sr. Presidente, a forma de se colocar
por terra qualquer objeção que se pudesse fazer ou
que se tivesse em mente realizar para impedir a apro vação deste projeto de lei.
Lamento, Sr. Presidente, que alguns senhores
cavalheiros ainda temam e não dêem o respeito devido às mulheres, mas sei que há unanimidade aqui,
percebo a vontade dos bravos Líderes de conceder a
aprovação a este projeto de lei de conversão.
Sr. Presidente, compareci hoje a esta sessão
para dar o meu apoio, a minha solidariedade e enfati-
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zar a minha posição favorável à aprovação dessa me dida. (Palmas.)
Durante o discurso do Sr. Bernardo
Cabral, o Sr. Fernando Ribeiro, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Mozarildo Cavalcanti, 4º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Antes de conceder a palavra ao Senador Jonas Pi nheiro, que é o próximo orador inscrito para uma bre ve comunicação, quero apelar aos Srs. Senadores
que se encontram em outras dependências para que
venham ao plenário, porque, logo após a fala do no bre Senador, começaremos a Ordem do Dia e há ne cessidade de quorum qualificado.
Concedo a palavra ao Senador Jonas Pinheiro
para uma comunicação inadiável, por cinco minutos.
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, segundo matérias
divulgadas pela imprensa de Mato Grosso, o Senador
Antero Paes de Barros declarou que a decisão toma da pelo Ibama daquele Estado de suspender os pro jetos de manejo florestal sustentado e de impedir o
transporte de madeira para as serrarias teve objetivo
puramente eleitoreiro, inclusive porque foi tomada
com a participação do atual Superintendente daquele
órgão em Cuiabá, Dr. Leôncio Pinheiro, que é meu irmão.
Por meio de folhetos, o Senador Antero divul gou, por todo o Estado de Mato Grosso, a medida
adotada pelo Ibama, vinculando-a ao meu parentes co com o Superintendente daquele instituto.
No citado folheto, procurou-se, de maneira con tundente, vincular a decisão do Ibama à minha pes soa e colocar o ex-Governador Dante de Oliveira,
também candidato ao Senado, o Senador Antero
Paes de Barros, candidato ao Governo de Mato Gros so, e o Deputado Ricarte de Freitas, do PSDB e tam bém candidato à reeleição, como os que fizeram ges tões junto ao Ibama, em Brasília, para conseguir a
suspensão daquela medida adotada, que contrariava
boa parte dos mato-grossenses. Com isso, coloca ram-se como salvadores do emprego de 50 mil traba lhadores do setor madeireiro no norte de Mato Gros so e eu como o vilão da história.
Sr. Presidente, esse procedimento é uma tenta tiva abominável de envolver meu nome em medidas
impopulares, que causam desgosto a milhares de fa mílias, colocando-me contra os interesses dos em presários e dos trabalhadores do setor madeireiro,
com o único, claro e sórdido objetivo de denegrir a mi-
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nha imagem e de comprometer a minha reeleição ao
Senado Federal. Uma prática desleal, porque faz vin culações sem razões para isso e sem nenhuma base
de verdade.
Quero, portanto, desta tribuna, manifestar meu
repúdio a essa matéria veiculada por aqueles senhores do PSDB com a insinuação de que eu estaria por
trás de medidas tomadas pelo Ibama de Mato Gros so, apoiado na relação de parentesco que tenho com
o Superintendente daquele Instituto naquele Estado.
Vê-se claramente que aqueles homens públicos, ainda acostumados com a velha politicagem de
se promoverem à custa de denegrirem a imagem de
outros candidatos, aproveitaram-se de uma decisão
do Ibama de Mato Grosso, da cidade de Sinope, cujo
mérito não me cabe comentar aqui, para classificá-la
como eleitoreira, e fazer alarde disso como se essa
decisão atendesse aos meus interesses e favorecesse a minha reeleição. Aliás, para ser bem claro e lógico, não vejo como uma decisão dessa ordem pode favorecer-me politicamente ou trazer mais apoio à mi nha candidatura.
Portanto, Sr. Presidente, repudio tanto a insinuação quanto os procedimentos desses senhores políticos. Ao longo dos meus vinte anos de vida parlamentar, sempre estive apoiando o setor madeireiro em todas as iniciativas que objetivam valorizá-lo. Entendo a
importância dessa atividade para a região norte de
Mato Grosso, uma vez que ela é responsável por quase 10% da economia mato-grossense, além de sua
importância para manutenção e geração de empregos naquela região.
Como Deputado Federal e Senador, sempre estive acompanhando muito de perto aquele setor pro dutivo e também a problemática ambiental, de modo
que esse setor, cada vez mais, tenha suas atividades
convergidas para a sustentabilidade, não comprometendo o ecossistema ou a ele causando danos irreparáveis, e seja fiel às leis ambientais e a elas tenha respeito intransigente.
Por isso, sempre tive o apoio inconteste dos le gítimos representantes do setor madeireiro em Mato
Grosso, comprometidos com o setor e com o ecossistema. Prova disso é a expressiva votação que sempre
obtive nos Municípios da região norte, cuja atividade
madeireira é a mais expressiva. Querer manipular
isso é algo sórdido e que não se coaduna com a realidade dos fatos nem com a modernidade dos tempos
de hoje.
Desse modo, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, reitero o meu protesto ao procedimento adotado pelo Senador Antero Paes de Barros, com a parti-
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cipação do ex-Governador Dante de Oliveira, dizendo
que essa atitude, na realidade, mostra a que ponto o
desespero toma conta daqueles candidatos, levan do-os a se valerem de apelações, coisa muito própria,
aliás, daqueles que não têm serviço para mostrar e
que têm que se valer de argumentos mirabolantes
que a sua imaginação ociosa cria, para buscar o apo io dos representantes do setor madeireiro de Mato
Grosso.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Concedo a palavra, para uma comunicação inadiável,
ao Senador Benício Sampaio.
O SR. BENÍCIO SAMPAIO (Bloco/PPB – PI.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocu po esta tribuna para ser repetitivo e registrar um fato
grave que ocorre no Piauí.
Hoje, ainda no início do mês de setembro, 194
Municípios do Estado se encontram em situação de
calamidade pública. Praticamente um milhão de habi tantes do meu Estado vivem o desespero da fome, da
seca, da sede, sem ter água sequer para o seu sus tento e para sua sobrevivência.
Registrei esse fato no mês de junho passado.
Naquela oportunidade, dos 222 Municípios do Esta do, 158 estavam naquela situação. De lá para cá,
nada ocorreu, ninguém se sensibilizou. E a oportuni dade do processo eleitoral tem empanado toda essa
situação e escondido da opinião pública e dos órgãos
públicos federais, estaduais e municipais essa situa ção da maior gravidade.
Há uma verdadeira insensibilidade, por parte do
Governo Federal, no sentido de auxiliar o Estado do
Piauí a minimizar uma situação que é grave e que se
repete de maneira sazonal, quase que anualmente,
porque a ocorrência de seca no Nordeste é uma reali dade climática. Nada se faz para resolver o problema
de maneira permanente, para garantir o desenvolvi mento auto-sustentável daquela região, que eu sei – e
todos sabem – que é possível.
No entanto, é preciso que ocorram situações
dessa monta, denunciadas pelos jornais do Sul do
País e, mais recentemente, pela Rede Globo, para
que se mostre à opinião pública que algo precisa ser
feito. Embora estejamos em plena campanha política,
quando todos estão obcecados pela vitória eleitoral, é
preciso lembrar que há milhões de pessoas no Piauí e
em outros Estados do Nordeste morrendo de sede e
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de fome. Elas são obrigadas a abandonar os seus
bens pessoais, as suas casas, as suas propriedades,
por falta de condições de trabalho e de sobrevivência.
O Governo estadual solicitou ao Governo Federal uma ajuda emergencial de R$3 milhões, com o objetivo de recuperar 150 poços tubulares no semi-ári do, equipar outros 150 e perfurar mais 36. Até este
momento, nada pôde ser atendido, nenhum recurso
chegou ao Estado do Piauí.
Ontem, falei com o Secretário de Defesa Civil do
Estado, o ex-Senador João Lobo, que não tem esperanças de que a União venha a atender ao pleito, de vido à quantidade de óbices colocados. Foi exigido,
inclusive, que o Estado apresentasse o título patrimonial de cada poço tubular, de cada poço artesiano da
região do semi-árido piauiense, o que é, na prática,
impossível de ser atendido. Portanto, parece haver
uma tentativa de não atender ao reclamo daquela população.
Houve, ainda, a solicitação de R$7 milhões para
fazer face a recurso de sobrevivência para atender a
programas como o Bolsa-Renda e o Bolsa-Alimentação e colocar carros-pipas para abastecer as populações dos Municípios da região mais carente e mais
seca do Piauí. Também nada disso foi atendido.
Hoje à tarde, encontrarei o Ministro da Integração Nacional e cobrarei de S. Exª uma atitude concreta, se a União vai ou não atender ao reclamo do Piauí,
que é da maior gravidade e da maior significância.
Na semana passada, o Governador do Estado,
o ex-Senador Hugo Napoleão, esteve aqui com o Presidente da República, que afirmou ao Governador
que iria atendê-lo no início da semana. Nós já estamos na metade da semana e, infelizmente, a burocracia vem atrapalhando a liberação desses recursos.
Dessa forma, indignado e revoltado com essa
situação, venho dizer desta tribuna que o Piauí deve
ser levado mais a sério, pois existem pessoas morrendo de fome e de sede naquele Estado, que está reivindicando ínfimos recursos da União para atender a reclamo que é da maior...
O Sr. Alberto Silva (PMDB – PI) – Permite-me
V. Exª um aparte?
O SR. BENÍCIO SAMPAIO (Bloco/PPB – PI) –
Pois não, Senador Alberto Silva.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Informo a V. Exª que não é permitido aparte a uma comunicação inadiável.
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O Sr. Alberto Silva (PMDB – PI) – Não?
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Infelizmente.
O Sr. Alberto Silva (PMDB – PI) – Queria ape nas cumprimentar o Senador Benício Sampaio e di zer que estou solidário com o seu discurso.
O SR. BENÍCIO SAMPAIO (Bloco/PPB – PI) –
Muito obrigado, Senador Alberto Silva, pela sua soli dariedade.
Concluo, Sr. Presidente, dizendo que é preciso
que se adote uma atitude correta e séria para atender
ao meu Estado, que tem um grande crédito com a Na ção. A Nação tem uma dívida social muito grande com
os Estados do Nordeste, notadamente com o Piauí, que
não tem um programa permanente de desenvolvimento
que possa manter a sua população fixa no interior do
Estado, principalmente na região do semi-árido.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Fernando
Ribeiro.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 492, DE 2002
Senhor Presidente,
Nos termos dos arts. 336, II, combinado com 338,
o do RISF, requeremos urgência, para o Projeto de Re solução nº 64, de 2002, que “Autoriza aditamento ao
Contrato de Confissão, Assunção, Consolidação e Refinanciamento de Dívidas a que se refere o art. 1º da Re solução nº 36, de 2000, do Senado Federal”.
(À Comissão de Assuntos Econômicos.)
Sala das Reuniões, 28 de agosto de 2002. –
Francelino Pereira, Presidente – Romero Juca, Re lator – Alberto Silva – Bello Parga – Adir Gentil –
Renan Calheiros – Teotônio Vilela Filho – João
Alberto Souza – Valmir Amaral – Gerson Camata –
Nabor Júnior – Waldeck Ornélas – Eduardo Sique ira Campos – José Jorge.
REQUERIMENTO Nº 493, DE 2002
Senhor Presidente,
Requeremos urgência, nos termos do art. 336,
inciso II, do Regimento Interno, para as Emendas da
Câmara ao Projeto de Decreto Legislativo nº 1, de
1997, que susta os efeitos da Nota Conjur/Minfra nº
24/92, aprovada pelo Senhor Presidente da Repúbli ca, segundo despacho publicado em 24 de março de
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1992, na Exposição de Motivos nº 19/92, do Ministro
de Estado da Infra-Estrutura.
Sala das Sessões, 4 de setembro de 2002. –
José Agripino – Renan Calheiros – Romero Jucá.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Os requerimentos lidos serão votados após a Ordem
do Dia, na forma do disposto no art. 340, inciso II, do
Regimento Interno.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem, para manifestar-me sobre o primeiro requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
é importante a presença no plenário do Presidente da
Comissão de Assuntos Econômicos, Senador Lúcio
Alcântara, para que S. Exª possa expressar sua decisão relativamente a recurso a que dei entrada no dia
29 de agosto de 2002, onde expresso o seguinte:
Na sessão do Senado Federal de 7 de agosto último, a Presidência da Casa propôs, e o Plenário
aprovou, as normas que iriam reger os trabalhos do
Senado durante o período eleitoral, conforme também estabelece o Regimento Interno. Entre as decisões tomadas naquela sessão, ressalto a que explicitamente estabeleceu as condições segundo as quais
seriam realizadas sessões do Senado:
“(...)
Nesse sentido, a Mesa e os Líderes partidários tomaram a deliberação de só realizarem sessões quando por convocação das Li deranças ou da Mesa, se houver necessidade, até a realização do pleito de 6 de outubro
próximo, somente sendo exigido o registro de
presença dos Senadores nesse caso.
(...)”
Conforme já salientei, a Liderança da Oposição não foi comunicada nem pela Mesa, nem pelo
Presidente da CAE, nem pelo Líder do Governo.
Fomos surpreendidos com a sessão
realizada no último dia 28, com o objetivo de
submeter a leitura de matérias que beneficiam uma das unidades da Federação. Ao término da sessão, o Senador Bello Parga, no
exercício da Presidência, convocou sessão
da Comissão de Assuntos Econômicos...
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Sr. Presidente, em todos os registros existen tes no Se nado Federal, essa foi efetivamente a pri meira vez em que foi convocada uma reunião da
CAE pelo Presidente da sessão plenária. O Sena dor Bello Parga registrou a lembrança de convoca ção de reunião que não havia sido convocada ofi ci almente pelo Presidente da CAE, Senador Lú cio
Alcântara, nem pelo Vice-Presidente. Portanto, se o
Senador Bello Parga relatou que recebeu a incum bência de fazê-lo, S. Exª fez algo que ocorreu pela
primeira vez nesta Casa: o Presidente da Mesa con vocou uma reunião da CAE, a ser realizada logo
após o término da sessão.
Através de manobras regimentais, foram providenciadas as substituições de
membros titulares da CAE, uma vez que
boa parte dos titulares não se encontravam
em Brasília, justamente confiantes de que o
acordo firmado em 7 de agosto seria respeitado, neste caso incluídos os representantes do Bloco de Oposição com assento na quele órgão técnico. Na ausência do Presidente e do Vice-Presidente, assumiu o comando dos trabalhos o Senador Francelino
Pereira, o mais idoso dentre os presentes,
e, após longo período de espera, superior
ao tempo regimental, foi aprovada a matéria
e seu regime de urgência.
Esclareço também que, apenas às 17 horas
daquela tarde, na hora em que se estava iniciando a
reunião, é que meu Gabinete recebeu uma comuni cação formal, assim como o Gabinete da Liderança
do PT.
A Liderança do Bloco de Posição inter põe o presente recurso com o objetivo de
tornar nula de pleno direito a reunião realizada pela Comissão de Assuntos Econômicos, em vista das várias irregularidades que
a cercaram. Inicialmente, a reunião se realizou contrariando a norma regimental do art.
108, parágrafo único, que diz, verbis:
A pauta dos trabalhos das comissões,
salvo em caso de urgência, será distribuída,
com antecedência mínima de dois dias úteis,
aos titulares e suplentes da respectiva comissão mediante protocolo.
A convocação da reunião da Comissão
de Assuntos Econômicos chegou aos computadores da Liderança do Bloco de Oposição depois do horário estipulado para seu
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início, ou seja, após às 17 horas. Estranhamente, não estiveram presentes, pelo ineditismo da reunião, nenhum membro dos partidos de oposição, mas, significativamente,
os interessados nas matérias foram devidamente convocados.
Cremos que um princípio fundamental
do Parlamento, o compromisso firmado, foi
quebrado, abrindo um precedente demasiado perigoso para as futuras negociações na
Casa. A ética e a política da busca do con senso que sempre nortearam as relações
entre os pares no Senado foi ferida de morte, caso não se anulem as deliberações tomadas canhestramente por um grupo de
Senadores que, sem o conhecimento dos
demais membros do órgão técnico, decidiram questões da maior relevância que a to dos interessa.
Brasília, 29 de agosto de 2002.”
Esse foi o recurso que interpus na semana
passada.
Hoje, na Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, o Senador José Fogaça expressou que,
se fosse esse o entendimento, estaria inteiramente a
favor.
Ressalto, Sr. Presidente, que é preciso que o
Senador Lúcio Alcântara, Presidente da CAE, venha
ao plenário para dizer qual a sua decisão sobre esse
recurso, pois essa matéria se encontra sub judice na
Comissão de Assuntos Econômicos. Portanto, antes
de votarmos a matéria no plenário, cabe a decisão do
Presidente da CAE, que deve reunir a Comissão ain da na tarde de hoje para que tomemos a decisão a
respeito desse requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Quero esclarecer, em primeiro lugar, que o Senador
Lúcio Alcântara se encontra na Casa e deve ter ouvido o apelo de V. Exª; em segundo lugar, que o requerimento é de autoria da Comissão de Assuntos Econômicos, cuja reunião foi presidida pelo Senador Fran celino Pereira, tendo dela participado vários Srs. Se nadores que se encontram presentes neste plenário.
Portanto, na discussão e votação do requerimento, V.
Exª terá novamente a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º
Secretário exercício, Senador Fernando Ribeiro.
É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 494, DE 2002
Requer a inserção em Ata de Voto
de Pesar pelo falecimento ex-Deputado
Estadual do MDB do Rio Grande do Sul,
João Brusa Netto.
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal.
Senador Ramez Tebet,
Com fundamento no disposto no art. 218, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro a Vossa
Excelência a inserção em Ata de um voto de profundo
pesar pelo falecimento, dia 7 de agosto, do corrente,
no Rio Grande do Sul, do ex-Deputado Estadual João
Brusa Netto, com mensagens de condolências à sua
família.
Justificação
Faleceu, ontem, em Porto Alegre, uma da figu ras de maior expressão da política e do trabalhismo
deste País e um dos fundadores do MDB gaúcho.
Ontem, aos 88 anos de idade, em seu apartamento
de Porto Alegre, João Brusa Netto sofreu uma parada
cardíaca que o tirou desta vida para inscrevê-lo, em
definitivo, nas páginas da História do Rio Grande do
Sul e deste País.
Nascido em Caxias do Sul, em 28 de fevereiro
de 1914, o ex-Deputado Brusa Netto vivia em Porto
Alegre, há mais de 50 anos. Em 1945, filiou-se ao
PTB, partido pelo qual elegeu-se para a Assembléia
Legislativa gaúcha, pela primeira vez, em 1962. Na legislatura seguinte, se reelegeu, já então, para o MDB,
que ajudou a fundar, ao lado de outros nomes de ex pressão da política do Rio Grande do Sul. Em 1969,
teve o seu mandato cassado e seus direitos políticos
suspensos, com base no Ato Institucional nº 5.
Brusa Netto foi, ainda, assessor de Alberto Pasqualini, fundou e dirigiu o jornal A Época, de Caxias
do Sul. No serviço público, foi diretor do Abrigo de Menores de Porto Alegre, Subsecretário Estadual de
Educação, no Governo do Engenheiro Leonel Brizola
e Representante do Estado do Rio Grande do Sul, no
Conselho Federal de Educação.
Em 1995, passou a integrar a galeria dos Depu tados eméritos da Assembléia Legislativa do Rio
Grande, tendo um quadro com sua foto colocado em
um dos salões do Palácio Farroupilha, ao lado de ou tros três ex-colegas: Carlos Santos (1988), Carlos de
Britto Velho (1989) e Cândido Norberto (1995).
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Em 2001, durante as comemorações dos 40
anos da Legalidade, Brusa Netto recebeu, das mãos
do Governador Olívio Dutra (PT), a Medalha Negrinho do Pastoreio, indicado que foi pela Comissão do
Acervo de Lutas contra a Ditadura.
Era uma das últimas grandes legendas do trabalhismo. Foi um dos principais líderes do PTB e do Go verno de Brizola. uma das figuras mais extraordinárias, dignas. “pasqualinistas” e trabalhistas que conheci. Tinha verdadeira paixão pela educação e era de fensor do ensino técnico. Foi meu irmão, meu confidente e meu conselheiro. Um exemplo de homem público; alguém que sempre manteve seu espírito de
luta e sua devoção ao Rio Grande e ao Brasil. Todos
nós que vivemos esses anos de luta e de amor estamos de luto.
“Funcionou sempre como professor. consultor e
articulador das posições do PMB, mesmo quando sua
posição não era notada pelo público e pela imprensa.
Escolheu viver nos bastidores e foi fundamental. Não
me lembro de nenhuma decisão importante do MDB
que não tenha passado por Brusa Netto” – declarou o
ex-Governador Antônio Britto.
“Ele foi exemplo de homem público. Sempre
manteve o espírito de luta e a devoção ao Rio Grande
e ao Brasil” – disse César Schirmer. Deputado Federal e Presidente regional do PMDB.
Chamado o Professor por Considerado por amigos e companheiros de política, Brusa Netto foi um
arquivo vivo da história dos partidos.
Ontem. quando se preparava para entrar no banho, sentiu-se mal e chamou a esposa Odete. Foi seu
último ato.
O corpo de Brusa Netto está sendo velado na
Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul e será
enterrado hoje, às 17 horas. no cemitério João XXIII.
O Governador do Estado decretou luto oficial por três
dias.
Brusa Netto deixa a viúva Odete. a filha Anita
Maria, dois netos e três bisnetos.
Sala das Sessões, 4 de setembro de 2002. – Pedro Simon – Emilia Fernandes – José Fogaça.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) – A
Mesa encaminhará, conforme o requerimento, o voto
de pesar à família enlutada.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Sobre que assunto, Senador Eduardo Suplicy?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
V. Exª leu há pouco um requerimento de urgência a
respeito de um item sobre os garimpeiros.
Quero esclarecer que...
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Já li e já despachei que será votado após a Ordem
do Dia, Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Mas, Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
V. Exª terá oportunidade de discutir o assunto posteriormente.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador) – Sr. Presiden te, pela ordem. Como pode vir ao plenário uma ma téria que está tramitando na Comissão de Constitui ção, Justiça e Cidadania e da qual pedi vista na reunião de hoje, vista essa que me foi concedida pelo
Presidente, Senador Osmar Dias, e que, portanto,
não teve ainda concluído o seu processo de votação?
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Senador Eduardo Suplicy, V. Exª sabe que a urgên cia supre todas essas condições. Portanto, essa
questão será discutida no momento oportuno.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Nunca vi isso ocorrer, Sr. Presidente.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Senador Eduardo Suplicy, V. Exª terá tempo de dis cutir no momento oportuno.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sem parecer concluído na Comissão, sem a votação
da matéria concluída? Nunca vi isso, Sr. Presidente.
Nunca vi um procedimento de votação...
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Na hora oportuna, darei a V. Exª os esclarecimentos
necessários.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti)
– Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Fernando
Ribeiro.
É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 495, DE 2002
Senhor Presidente,
Requeiro nos termos do que dispõe o art. 50, §
2º da Constituição Federal, combinado com o art. 216
do Regimento Interno do Senado Federal – RISF, sejam requisitados ao Ministério das Comunicações as
seguintes informações:
1. Relação dos contratos de publicidade ou pa trocínio cultural assinados entre a Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos e o Estúdio Elifas Andreato.
2. Cópia dos contratos firmados.
Sala das Sessões, 4 de setembro de 2002. –
Moreira Mendes.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) – O
requerimento vai à Mesa Diretora, para decisão.
Sobre a mesa, projetos de lei que serão lidos
pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Fernando Ribeiro.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 230, DE 2002
Acrescenta dispositivo à Lei nº
5.991, de 17 de dezembro de 1973, que
dispõe sobre o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos insumos farmacêuticos e correlatos e dá ou tras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Acrescente-se o seguinte parágrafo único
ao art. 55, da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de
1973:
Art.55. ...................................................
Parágrafo único. As farmácias e drogarias disporão de servidores adequadamente
treinados para aferir a pressão arterial de
seus usuários em conformidade com as diretrizes do Órgão Gestor Municipal, do Sis tema Único de Saúde auxiliando subsidiariamente na prevenção e controle da hipertensão arterial. (NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
As doenças cardiovasculares, segundo dados
da Federação Mundial de Cardiologia, são responsá-
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veis por 17 milhões de mortes anuais, em todo o mundo. Estima-se que, no ano de 2020, esse número deverá ser de 25 milhões de óbitos.
No Brasil, a situação não se mostra menos gra ve. Anualmente, registram-se 300.000 mortes em de corrência de doenças cardiovasculares, correspon dendo a 30% do total no território nacional. É de se
ressaltar que as causas externas e o câncer, que são,
respectivamente, a segunda e a terceira causa de
óbito no País, somam 13% das mortes, e, juntas cor respondem, a menos da metade do total daquelas
provocadas por patologias cardiovasculares mormen te o acidente vascular cerebral (AVC) e o infarto do
miocárdio.
Diante da gravidade do quadro, o Ministério da
Saúde, conjuntamente com as sociedades de cardio logia, hipertensão, nefrologia, diabetes e Secretarias
Estaduais e Municipais de Saúde, implantou o Plano
de Reorganização da Atenção à Hipertensão Arterial
e ao Diabetes Mellitus, no primeiro semestre do ano
em curso.

gadura necessária para arrostar, com efetividade, o
grave problema de saúde pública representado pela
hipertensão arterial.

Esse programa capacitará 15.000 profissionais de
saúde (médicos e paramédicos) que exercerão o papel
de multiplicadores e atuarão nas 7.500 Unidades Básicas de Saúde dos 226 municípios brasileiros com população superior a 100.000 habitantes. Para efetivar tais
metas, diversas oficinas têm sido realizadas nos estados da federação, de modo que haja uniformização da
metodologia a ser utilizada, visando à criação do Cadastro Nacional de Hipertensos e Diabéticos, cujos da dos poderão ser acessados por todas as administrações municipais que aderirem ao projeto.

CAPÍTULO I

Segundo os autores do estudo apresentado no
23º Congresso da Sociedade de Cardiologia do Esta do de São Paulo, realizado na cidade de Campos de
Jordão, em 2002, foi constatado um aumento do nú mero de casos de infarto do miocárdio entre adultos
jovens – faixa etária de 30 a 39 anos de idade, de ambos os sexos, tendo por causa a hipertensão arterial
mal controlada.
Decidimos, en tão, paralelamente a esse meri tório esforço em preendido pe los gestores do Siste ma Úni co de Sa úde e entidades científicas, con tri buir para que as metas de controle da hipertensão
arterial no Brasil sejam efetivamente atingidas, tra zendo à cena os estabelecimentos farmacêuticos e
drogarias, em núme ro aproximado de 55.000, em
todo o país.
Trata-se de aproveitar a rede física instalada
para otimizar a consecução de programas da enver -

Em vista do exposto, esperamos que esta Casa
Legislativa empreste o imprescindível apoio para a
aprovação do projeto de lei ora apresentado.
Sala das Sessões, 4 de setembro de 2002. –
Romeu Tuma.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 5.991, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1973
Dispõe sobre o controle sanitário do
comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, e dá
outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

....................................................................................
Art 55. É vedado utilizar qualquer dependência
da farmácia ou da drogaria como consultório, ou outro
fim diverso ao licenciamento.
....................................................................................
Brasília, 17 de dezembro de 1973; 152º da Independência e 85º da República. – EMÍLIO G. MÉDICI –
Mário Lemos.
(À Comissão de Assuntos Sociais-decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 231, DE 2002
Autoriza o Poder Executivo a doar
imóveis que menciona.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É autorizado o Poder Executivo a doar à Mitra Arquidiocesana de Brasília os imóveis residenciais
de propriedade da União situados no SHIIGS, Quadra
707, Bloco “H”, Casas 68, 74 e 80, Asa Sul, Brasília,
Distrito Federal, com as características e confrontações
constantes da matrícula nº 169, fls. 124, do Livro nº 3,
Registro Geral do Cartório do lº Ofício de Registros de
Imóveis de Brasília, Distrito Federal.
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Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
Juscelino Kubitschek queria inaugurar Brasília
com a presença da Igreja católica. Manifestou esse
desejo ao Papa através de Dom Armando Lombardi,
anúncio apostólico. E a Arquidiocese de Brasília foi
criada por João XXIII, por meio de bula papal de 16 de
janeiro de 1960.
A existência efetiva da arquidiocese, entretanto,
ficou condicionada à concessão à Igreja da proprie dade dos imóveis mínimos necessários ao seu funci onamento, entre os quais a residência do titular, o que
foi prometido pelo Governo.
A Caixa Econômica Federal, atendendo a reco mendação de Israel Pinheiro ao Presidente da Repú blica, destinou a posse dos imóveis de que trata este
projeto de lei à recém-criada arquidiocese, o que permitiu que ela fosse instalada na mesma data da inauguração de Brasília, 21 de abril de 1960, quando to mou posse o primeiro Arcebispo de Brasília, o saudo so Dom José Newton de Almeida Batista.
Face, no entanto, à precariedade de instalações
para o pleno exercício das complexas atividades institucionais da Arquidiocese de Brasília, foi solicitada a
Oscar Niemayer a confecção de projetos da Cúria, in serida no conjunto da Catedral, já parte da estrutura
arquitetônica da nova capital, do Palácio Episcopal na
Península Sul, além de ter sido destinada uma área
para os Seminários.
Porém, a promessa da concessão da propriedade
das três casas de que trata este projeto, não se cumpriu.
Até hoje. A arquidiocese jamais foi convocada a assinar
qualquer documento ou para pagamento de aluguel
com cláusula de opção de compra ou escritura de com pra e venda com prazo de 30 anos, sem correção mo netária. (Estas duas modalidades jurídicas de ocupação
de imóveis eram usuais na década de 60 em Brasília
para ocupantes de prédios públicos.) Comprovaria tal
procedimento a intenção de doação?
O ob jetivo do pre sen te pro jeto, por tanto, é, ao
mes mo tempo, regu la ri zar uma situ a ção de fato e
cum prir uma obri ga ção as su mi da pelo Governo
Federal.
O fato é que a Arquidiocese de Brasília, cujos
benefícios à comunidade brasiliense e brasileira são
incomensuráveis, ocupa os imóveis de que trata a
presente proposição há mais de 42 anos, perto de

193

Setembro de 2002

meio século. A ocupação é mansa e pacífica; sem
qualquer contestação de quem quer que seja, o que
determina, moral e juridicamente, a medida que, agora, se pleiteia, com este projeto.
A adoção de projeto autorizativo ao Poder Executivo se justifica, tendo em vista serem os imóveis
propriedade da União, sendo a matéria, conseqüentemente, da competência privativa do Poder Executivo, não podendo o Legislativo sobre a mesma ter a
iniciativa da Lei.
Sala das Sessões, 4 de setembro de 2002. –
José Sarney – Bello Parga.

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Os projetos lidos serão publicados e remetidos às Comissões competentes.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) – A
Presidência comunica ao Plenário que os Avulsos
do Projeto de Lei nº 60, de 2002-CN, que “Estima a
Receita e fixa a Despesa da União para o exercício financeiro de 2003”, estão sendo distribuídos na forma
tradicional e em CD-ROM pela Subsecretaria de Co ordenação Legislativa do Congresso Nacional, dentro
do prazo previsto no calendário estabelecido pela Resolução nº 1, de 2001-CN.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Sobre a mesa, ofícios que serão lido pelos Sr. 1º Se cretário em exercício, Senador Fernando Ribeiro.
São lidos os seguintes:
(*)OF. Nº 94/02-GLPFL
Brasília, 27 de agosto de 2002
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, solicito a substituição
do Senador Jonas Pinheiro pelo Senador Bello Parga,
como titular, na Comissão de Assuntos Econômicos.
Cordialmente, – Senador Francelino Pereira,
Vice-Líder do Partido da Frente Liberal – PFL.
OF. Nº 103/02-GLPF
Brasília, 4 de setembro de 2002
Senhor Presidente
Nos termos regimentais, solicito sejam feitas as
seguintes substituições nas Comissões Permanentes:
– Na Comissão de Constituição, Justiça e Cida dania: do Senador José Jorge pelo Senador Jorge
Bornhausen, como suplente.
– Na Comissão de Relações Exteriores; do Se nador Moreira Mendes pelo Senador Jorge Bornhau sen, como suplente.
– Na Comissão de Assuntos Econômicos; do
Senador José Jorge pelo Senador Jorge Bornhau sen, como suplente.
Na oportunidade, solicito seja comunicado aos
Srs. Presidentes das Comissões de Assuntos Sociais
e de Fiscalização e Controle que o Senador Bello Parga, em virtude de haver reassumido o seu mandato,
voltará a integrar aquelas Comissões, como suplente.
Cordialmente, – Senador José Agripino, Líder
do PFL no Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Serão feitas as substituições solicitadas.
* Publicado por ter sido omitido no DSF de 29-8-2002.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Passa-se à
ORDEM DO DIA
Item 1:
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 20, DE 2002
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 62 da Constituição Federal, com a redação
dada pela Emenda Constitucional nº 32)
Votação, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 20, de 2002, oriundo
da Medida Provisória nº 37, de 2002, que
dispõe sobre a estruturação de órgãos, cria
cargos em comissão no âmbito do Poder
Executivo Federal, e dá outras providências,
tendo
Parecer proferido no Plenário da Câmara dos Deputados, Relatora: Deputada Marisa
Serrano (PSDB-MS), em substituição à Comissão Mista, concluindo pela aprovação da
Medida Provisória, na forma do Projeto de Lei
de Conversão nº 20 de 2002, e pela rejeição
das Emendas de nºs 1 a 7.
Relator Adjunto: Senador Romero Jucá
(PSDB-RR).
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
deliberativa ordinária de ontem, quando teve sua
discussão encerrada, ficando a votação adiada por
falta de quorum.
Passa-se à votação do projeto.
A SRA. EMILIA FERNANDES(Bloco/PT – RS) –
Sr. Presidente, peço a palavra para discutir a matéria.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Peço a minha inscrição também, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Concedo a palavra a Srª Emilia Fernandes, para en caminhar a votação.
Informo a V. Exª que a discussão foi encerrada
na sessão de ontem. V. Exª pode falar, encaminhando
a votação.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (Bloco/PPS – RS) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Pois não.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (Bloco/PPS – RS) – Sr.
Presidente, pessoalmente, inscrevi-me junto à Mesa
para a discussão da matéria.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) – V.
Exª tem razão. Por um lapso da Mesa, V. Exª deveria
ter sido chamado primeiramente.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (Bloco/PPS – RS) – Mas
inscrevi-me para a discussão da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) – V.
Exª realmente solicitou, mas eu não havia sido infor mado de que a discussão tinha sido encerrada ontem.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (Bloco/PPS – RS) – Não
quero passar na frente da Senadora Emilia Fernan des, porque S. Exª, realmente, no encaminhamento,
está em primeiro lugar.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PT – RS)
– A Mesa argumenta que não há inscrição para dis cussão.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) – A
discussão foi encerrada na sessão de ontem.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Concedo a palavra à Senadora Emilia Fernandes.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PT – RS.
Para encaminhar. Sem revisão da oradora.) – Peço
que V. Exª considere o meu tempo a partir de agora.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, chega a
esta Casa a medida provisória que, além de criar cargos e transformar a Corregedoria Geral da União em
Controladoria, cria, junto à estrutura do Ministério da
Justiça, a Secretaria de Estado dos Direitos da Mu lher, inclusive dando remuneração e status de Ministra à Secretária, criando 172 cargos, dentre os quais
trinta destinados à respectiva Secretaria.
Registro que a luta da mulher brasileira protago nizou importantes mudanças ao longo do último sécu lo, no País, em casa, na rua, no mercado de trabalho,
alterando significativamente as estatísticas e os nú meros, tanto do ponto de vista social como econômi co. As mulheres brasileiras não são mais as mesmas.
Elas mudaram e têm contribuído para o avanço da sociedade brasileira, pois estão em uma luta permanen te pela mudança do Brasil, pela construção de um
mundo fraterno, sem desigualdade, violência ou injus tiça social.
O resultado des sa Secretaria, Sr. Presidente,
na nossa avaliação, é uma conquista da luta do mo vimento de mulheres organizado neste País. Há
muito tempo, di ria que desde o prime i ro ano do
mandato do Presidente Fernando Henrique Cardo so, há manifestações de organizações não-gover namentais, de mulheres par lamentares de todo o
Brasil no sentido de que fosse estabelecido um es paço de decisão, de diálo go e de intercâmbio nas
questões de gênero em todas as áreas de Governo,
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construindo po líticas públicas e, principalmente,
norteando a po lítica do Governo Federal com o
olhar, a voz e a presença da sensibilidade da mu lher nas questões po líticas e sociais, na questão do
mercado de trabalho, da educação e da saúde.
Somos favoráveis a essa medida provisória especialmente por essa questão. Acredito que, pelo seu
valor, deveria ter vindo como uma proposta específica
cujos objetivos gostaríamos de aprofundar.
Lamentavelmente, o Governo Federal de cidiu
implantar esse impor tan te passo de par ticipação e
decisão das mulheres somente no apagar das luzes
de seu Governo. Há oito anos o Senhor Fernando
Henrique Car doso está no Governo e só agora,
quando faltam no máximo 60 dias para sabermos
quem será o novo Presidente do País, surge a Se cretaria da Mulher, talvez uma das últi mas priorida des do atual Governo. La mentamos pro fundamen te. Nossa expectativa é de que esse primeiro passo
se aprofunde, fortalecendo um novo projeto de Bra sil, que, acreditamos, será colocado em prática a
partir do ano que vem.
Temos como compromisso do nosso candidato
a Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, uma
Secretaria com total autonomia, com garantia de re cursos, com prestígio e poder, vinculada não ao Mi nistério da Justiça, como previsto, mas diretamente
ao Gabinete da Presidência da República. Isso significa dar uma visão, um toque exatamente dentro da
questão de gênero, a partir da orientação prioritária
do Governo brasileiro. Então, acredito que, no novo
governo que será estabelecido neste País, realmente
avançaremos, implementaremos e fortaleceremos o
que está sendo aqui votado.
Queremos também dizer que, a exemplo dis so, o Rio Grande do Sul, desde o primeiro ano de
mandato do Governo Olívio Dutra, da Frente Popu lar, portanto, em 1999, já criava com o nome de Co ordenadoria Estadu al da Mulher, que não deixa de
ser tam bém um espaço pri vilegiado, de monstrando
o compromisso concreto do Governo com as mulhe res, com as suas lutas, com as suas histórias e re conhecendo as situações dis criminatórias existen tes, para que se pudessem elaborar políticas corretas e concretas a fim de combater a exclusão e pro mover a cidadania feminina. Essa Coordenadoria,
ao ser criada, foi vinculada diretamente ao Ga bine te do Governador para que nenhuma po lítica de ne nhuma Secretaria saísse sem uma definição clara
sobre a participação das mulheres.
Dessa maneira, estamos desenvolvendo no Rio
Grande do Sul uma política de inclusão, comprometi-
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da em garantir as relações entre homens, sociedade
pública e privada e as mulheres, numa permanente
busca de mudanças para coibir as desigualdades, so cializando o cotidiano na sinalização de políticas pú blicas e ações afirmativas. Assim, as mulheres têm
tido uma participação decisiva e concreta em número,
qualidade e vitórias no Orçamento participativo, que é
a grande marca dos governos populares e através do
qual as mulheres participam ativamente e decidem a
vida das suas comunidades.
Entendemos que não basta apenas ouvir as mulheres. É importante se dar voz e voto, porque, ouvin do e dialogando com as mulheres, vamos fazer a diferença.
Solidarizo-me com as mulheres que estarão à
frente dessa Secretaria. Trata-se de uma medida im portante, mas não posso deixar de lamentar, mais
uma vez, que essa secretaria já podia estar funcio nando durante esses últimos oito anos, com recursos
e participação ativa na construção dos projetos e políticas públicas. Muitas são as sugestões a dar.
Só para que as Srªs e os Srs. Senadores te nham uma idéia, em todas as atividades que realiza mos no Estado do Rio Grande do Sul, tais como pro jetos de qualificação, projetos coletivos de trabalho,
projetos do primeiro emprego, sempre há um per centual re servado automaticamente para as mulhe res, não estabelecido em lei, mas construído pelas
mulheres para garantir a igualdade entre os gêneros.
Assim é na habitação, quando construímos 43 mil
casas populares e praticamente 70% estão na mão
das mulheres chefes de família. Há ainda progra mas, como os centros de trabalho e geração de ren da, em que, dentre os 18, seis são coordenados por
mulheres; a casa do trabalhador au tônomo, que do
total de 89 espalhadas por todo o País, 52 são coor denadas por mulheres.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PT –
RS) – Não tenho tempo para expor tudo, Sr. Presi dente, mas quero apenas ressaltar que, quando há
vontade política, as coisas acontecem e não no último ano de mandato. Deveria ter sido feito no primei ro ano de mandato. Isso evidencia ainda que o com promisso da política neoliberal defendida pelo Fer nando Henrique é muito mais de véspera de eleição
do que compromisso de mudança deste País.
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Concedo a palavra ao Senador José Fogaça.
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O SR. JOSÉ FOGAÇA (Bloco/PPS – RS. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, em primeiro lugar, quero dizer que esta
Medida Provisória está tendo papel exemplar, pois
está garantindo quorum na Casa, número suficiente
de Senadores para que as demais matérias sejam votadas. Agora é assim: medida provisória tem que ser
votada; a edição de medida provisória não permite
que os Senadores fiquem nos seus Estados em campanha política, pois exige quorum para votação. Trata-se de questão de responsabilidade política, de responsabilidade nacional e de responsabilidade com o
interesse público. Tem que estar aqui para votar. Não
importa o grau de intensidade, de rivalidade das campanhas eleitorais. Se há medida provisória, o Parlamentar tem que vir aqui para votar, porque elas são
produto de uma situação de relevância e urgência.
Não fosse relevante e urgente, não teria sido editada.
O Presidente da República está correndo o sério risco
de a matéria trancar a pauta, impedindo o andamento
das outras. Ao final de 120 dias, não sendo votada, a
medida provisória se extingue, e se perde totalmente
o objetivo inicial do Presidente da República.
De modo que o Parlamentar tem uma responsabilidade constitucional inescapável. Tem que estar
aqui para votar medida provisória. Senão, será também responsável pelo que vier a acontecer, ou seja, a
medida provisória poderá cair ou poderá determinar o
trancamento de importantíssima pauta como a que
temos no Senado nesta tarde.
Sr. Presidente, registro que votarei favoravelmente a esta Medida Provisória, principalmente por
causa do seu art.1º, que determina a criação na es trutura do Ministério da Justiça da Secretaria de Estado dos Direitos da Mulher. Obviamente, essa Secretaria tem um papel relevante; e, se é relevante, não dei xa de ser urgente. É claro que os direitos da mulher no
corpo da administração pública é sempre uma ques tão urgente, porque é vivenciada no dia-a-dia.
Sou inteiramente favorável a todos os meios e
instrumentos criados na administração pública para
estabelecer quotas de discriminação positiva ou
ações em geral de discriminação positiva. As mulheres estão conquistando, com as suas próprias mãos,
trabalho, inteligência, mérito e competência, mas ainda há uma situação de injustiça, de restrições severas
nas camadas mais pobres da população, nas áreas
socialmente menos protegidas, onde se faz necessário que o Poder Público intervenha para que não haja
práticas discriminatórias ou de abuso, ou práticas de
violência contra a mulher.
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A Secretaria de Estado dos Direitos da Mulher
existe por isto, porque ainda há muito o que fazer em
termos de direitos fundamentais de cidadania da mu lher. A questão de gênero ainda é uma questão sensí vel, ainda é uma questão profunda, ainda há um es paço de conquista imenso. É verdade que as mulhe res conquistam com a sua própria força, com a sua
própria inteligência, e esta aqui é mais uma dessas
etapas, Sr. Presidente.
Portanto, voto a favor, mas não posso deixar de
registrar aqui a minha discordância com outros as pectos da medida provisória, porque esta é uma me dida provisória mosaico. Ela tem de tudo. Tem essa
parte importante dos direitos da mulher, mas tem uma
outra relativa à Controladoria do Serviço Público, que
foi suprimida pela Relatora, a Deputada Marisa Serrano, na Câmara dos Deputados.
Foi suprimido o artigo que modificava o nome da
Corregedoria-Geral da União para Controladoria.
Por outro lado, a Deputada Marisa Serrano, Re latora, também suprimiu a possibilidade de que servi dores públicos viessem a servir na composição de organizações da sociedade civil de interesse público.
São entidades do chamado terceiro setor, entidades
que não têm fins lucrativos, atuam numa área de esfera pública, prestam serviço público, mas são adminis tradas como entidades privadas.
Veja, Sr. Presidente, estamos aqui inteiramente
limitados, estamos aqui com as mãos amarradas.
Nós, Senadores, temos muito pouco a modificar, temos um espaço muito pequeno para restaurar o texto
original do projeto.
Portanto, não estou entre aqueles que votariam
contra essa medida provisória por causa dessas pe culiaridades ou particularidades. Isso seria jogar
água suja pelo ralo e jogar a criança junto. Não é isso
o que se deve fazer – e eu jamais o faria.
Estou aqui registrando que há questões com as
quais não concordo, mas, evidentemente a criança
precisa ser preservada e a criança é, sem dúvida ne nhuma, o que está no art. 1º: a criação da Secretaria
de Estado dos Direitos da Mulher.
Portanto, voto favoravelmente, mas registro que
é lamentável que a Câmara dos Deputados tenha im pedido o Senado de ser a Casa iniciadora das votações das medidas provisórias. O fato de nos tornar mos Casa meramente homologatória restringe enor memente o debate desta Casa, restringe enorme mente a nossa participação.
Registro este fato como um protesto, talvez, inútil, mas do qual não abro mão, Sr. Presidente. Eviden -
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temente, vamos votar pela criação da Secretaria de
Estado dos Direitos da Mulher.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy para
encaminhar a votação.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Srªs e Srs. Senadores, relativamente à Secretaria dos Direitos da Mulher, a Exmª Secretária de Estado dos Direitos da Mulher, Srª Solange Bentes Jurema, há poucos dias, fez uma declaração crítica daquilo que havia sido divulgado por Luiz Inácio Lula da Silva, na ocasião do encontro que teve com centenas de
mulheres em São Paulo. A respeito desse assunto, as
Srªs Conceição Nascimento, Secretária Nacional de
Mulheres do PT; Clara Charf, Coordenadora da Mobilização de Mulheres do Comitê Lula Presidente, e
Clara Ant, Coordenadora Executiva do Programa de
Governo da Coligação Lula Presidente, enviaram à
Srª Solange Bentes Jurema um ofício que avalio seja
importante aqui registrar, pois ele trata exatamente
desta questão.
Prezada Senhora,
Nós consideramos um avanço impor tante a criação da Secretaria de Estado dos
Direitos da Mulher. Mas sabemos que ela é
insuficiente e limitada, pois está vinculada
apenas ao Ministério, o da Justiça, e não à
Presidência da República, como vem sendo
reivindicado pelo movimento das mulheres
há tempos.
Lula compartilha com essa necessidade há muitos anos. No dia 17 de agosto, no
encontro que teve com mulheres de todo o
Brasil, Lula reiterou esse compromisso conforme segue: “Por isso, desde 1994, eu digo
que no meu governo teremos uma verdadeira Secretaria Especial da Mulher, sob responsabilidade direta do Presidente da República, para formular e implementar medidas
que garantam a igualdade de oportunidades
às mulheres. Esta Secretaria irá se articular
com os ministérios para coordenar ações
em todos os setores da administração e promover campanhas permanentes sobre os
direitos das mulheres”.
Lamentamos que a senhora tenha se
dado ao trabalho de condenar a defesa de
uma bandeira que também foi sua, em vez
de comemorar junto conosco a possibilidade
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de ampliar a presença das mulheres no go verno federal na forma em que é defendida
pelo nosso candidato.
Aproveitamos a oportunidade para informar que, nos diversos projetos desenvolvidos
por Lula, a questão da mulher recebe atenção
especial. Esse é o caso do Projeto de Segurança Pública, que tem um capítulo especial
para a violência doméstica e de gênero; do
Projeto Moradia, que defende a titularidade da
mulher; o Programa Mais e Melhores Empregos, que trata da desigualdade na inserção da
mulher no mercado de trabalho; e o Programa
de Saúde, entre outros.
Estamos todas participando de um
processo eleitoral com muitos avanços democráticos e procedimentos inéditos, como
o convite que o Exmº Senhor Presidente da
República fez aos principais candidatos ––
para tratarem do acordo firmado com o Fundo Monetário Internacional.
Uma iniciativa com essa, se efetivada
pela Secretaria dos Direitos da Mulher, per mitirá que os representantes dos candidatos
conheçam o trabalho e a estrutura da Secretaria que a senhora dirige e propiciará
uma oportunidade para a Secretaria receber
nossas propostas tal como são formuladas
e não através dos trechos que são publicados pela imprensa.
Acreditamos que, juntas, ajudamos a
fortalecer a democracia e os direitos de todas as mulheres do Brasil.
Atenciosamente, Conceição Nascimento, Secretária Nacional das Mulheres
do Partido dos Trabalhadores; Clara Charf,
Coordenadora da Mobilização de Mulheres
do Comitê Lula Presidente; Clara Ant, Coor denadora Executiva do Programa de Governo da Coligação Lula Presidente.
Registro esse ponto de vista, porque, acredito,
seja o das mulheres brasileiras.
Há quanto tempo esperamos que o Presidente
Fernando Henrique Cardo so de signe mais minis tras para compor o seu gabinete? Ou a senhora não
esperava por isso? Eu esperava! Imaginei que Sua
Excelência convocaria mais mulheres como mem bros do seu Governo, e não o fizesse apenas na Se cretaria da Mulher, sob a orientação do Ministro da
Justiça.
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Tenho certeza de que isso ocorrerá se Lula for
eleito Presidente, porque, caso contrário, muitas Se nadoras expressarão aqui os seus sentimentos.
Lula terá, sim, no seu ministério, algumas mu lheres – e não me surpreenderei se esse número for
muito grande. Espero que isso ocorra.
Votaremos a favor da matéria.
Haverá ministras durante o governo Lula, posso
garantir-lhe, Senadora Marluce Pinto. Tenho certeza
que sim. V. Exª poderá cobrar-me se porventura Lula
não designar mulheres para o seu Ministério.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Calvalcanti) –
Concedo a palavra à Senadora Heloísa Helena para
encaminhar a votação.
A SRª HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL. Para
encaminhar a votação. Sem revisão da oradora.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero, nesta oportunidade, saudar todas as mulheres do Brasil que
continuam arrancando todas as cercas que nos impedem de viver e de amar.
São muitas as considerações que aqui foram feitas, principalmente por parte dos Senadores Bernardo Cabral, Emilia Fernandes e José Fogaça, que fez
algumas considerações com a qual compartilhamos.
É claro que, efetivamente, não estamos aqui
apenas para votar essa medida provisória, porque, se
assim fosse, ela tem um prazo até o dia 4, e não seria
a convocação apenas de três dias. Talvez, neste momento, sejamos a bela azeitona de uma empada para
resolvermos uma outra questão, que é a da dívida de
Alagoas. Claro que sabemos que houve convocação
de três dias justamente para isso.
É evidente que o Senador Eduardo Suplicy fez
as considerações que são necessárias em relação ao
nosso candidato, o companheiro Lula. A própria história do Partido dos Trabalhadores tem sido de defesa
permanente das mulheres em nosso País. Eu não poderia também deixar de saudar a Drª Solange, embora discorde da posição dela diante das declarações
de Lula. Como alagoana, eu não poderia deixar de saudar todas as mulheres que lutam, com todas as suas
forças, mesmo quando as adversidades, às vezes,
ameaçam esgotar a nossa capacidade de reação.
Existe, em nossa sociedade, uma hierarquia
perversa entre ricos e pobres, brancos e negros, ho mens e mulheres. E nós, mulheres, que somos a mai oria da população e praticamente agüentamos a ou tra parte, temos uma participação muito pequena nas
instâncias e nas decisões políticas e nas instâncias
de poder. Sabemos que não é apenas a identidade
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com as nossas estruturas anatomofisiológicas que
confere o compromisso social.
Há mulheres que têm a mesma estrutura anato mofisiológica que a minha, o mesmo aparelho repro dutivo, mas que têm, muitas vezes, compromissos
com um outro mundo: o da miséria, da fome, da po breza, da corrupção, do banditismo. Então, não é, ne cessariamente, o fato de ter uma estrutura anatomofi siológica feminina, mas é evidente que as mulheres,
em uma sociedade de hierarquia perversa como
essa, acabam sendo submetidas a uma situação mui to mais adversa.
Então, qualquer organismo que seja criado para
superar essa hierarquia perversa entre homens e mulheres é sempre bem-vindo, independentemente do
governo ou da convicção ideológica, programática ou
partidária a que se vincule. Esperamos que todas es sas instâncias de decisão política e de poder sejam
capazes de criar novos e melhores caminhos para as
mulheres do Brasil.
Digo sempre que continuarei defendendo tudo o
que defende o Senador Lauro Campos, que é minha
paixão do plenário, se S. Exª não retornar a esta
Casa. O Senador Bernardo Cabral está dizendo que o
Senador Lauro Campos é um sedutor em potencial,
um perigo seriíssimo. Senador Lauro Campos, ainda
bem que nasci mulher. Mas é claro que existem ho mens maravilhosos e comprometidos com a necessi dade de criar novos e melhores caminhos para as mulheres do Brasil, porque não é fácil ser mulher num
país como este.
Quando se é casada com um homem poderoso
ou quando se é filha de um homem rico e poderoso,
às vezes as circunstâncias são completamente diferentes. Entretanto, é preciso ver o que é a luta da
grande, da gigantesca maioria das mulheres deste
País, que têm de arrancar com as próprias mãos as
cercas que nos impedem de viver e de amar. Pensem
no sofrimento, na dor, na angústia permanente por
que passam milhões de mulheres brasileiras. É por
isso que é extremamente importante estarmos aqui
discutindo isso.
É claro que sabemos – não somos bobos – que
teríamos até o dia 4 para fazê-lo, nem precisaria de
três dias para tal. Mas é evidente que, embora seja
uma outra condição, não podemos deixar de saudar
todas as mulheres e todos os movimentos que lutam
por uma pátria livre e por uma nação soberana justa,
igualitária e fraterna, o que não se constrói com hierarquia perversa entre homens e mulheres, ricos e
pobres, negros e brancos.
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra ao Senador Renan Calheiros.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero, nestas poucas palavras, expressar a minha posição com relação
à aprovação desta medida provisória. Temos verificado, no Brasil e no mundo, que as mulheres têm avançado muito em nossa sociedade. Falo não apenas
com relação à ampliação dos espaços nos Parlamentos, nos negócios; elas têm avançado em todos os setores. As mulheres já chegam a chefiar quase 30%
dos lares brasileiros.
Sr. Presidente, é claro que esses avanços precisam continuar. Para isso, é fundamental que tenhamos,
sim, uma Secretaria da Mulher, com status, sim, de Ministério, para formular políticas públicas, sem as quais
não iremos dar conseqüência a esse processo de avanço e resolver essas questões de gênero.
Assim, nestas poucas palavras, quero dizer da
minha satisfação com a possibilidade de aprovação
desta medida provisória, quero saudar as mulheres e
dizer que, como alguém que exerceu o cargo de Mi nistro da Justiça e presidiu o Conselho Nacional das
Mulheres, pude, ao longo desse tempo, dar a minha
modesta contribuição para que, na prática, efetivamente, essas coisas pudessem se concretizar. Quero
dizer, também, que encaminhará a votação, em nome
da Bancada do PMDB, a Exmª Senadora Marluce
Pinto, que falará em nome de todos nós.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Concedo a palavra à nobre Senadora Marluce Pinto.
A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR. Para
encaminhar a votação. Sem revisão da oradora.) – Sr.
Presidente, nobres Colegas Senadoras, nobres Colegas Senadores, quero agradecer ao meu Líder por
esta oportunidade, até porque sou a única Senadora
que teve não sei se a oportunidade ou o privilégio de
ser Deputada Constituinte.
Está presente o nosso Relator-Geral da Constituinte, Senador Bernardo Cabral. Naquela época não
havia Senadoras, mas as vinte mulheres do Congresso Nacional, que faziam parte da Câmara Federal, se
uniram para que pudessem ter a liberdade de fazer
um trabalho forte em favor da mulher brasileira. Não
olhamos, àquela época, cor partidária ou os interesses por Estado; foi feito um trabalho coletivo.
Muito me honra ter sido a autora de emenda,
aprovada, que permitia à mulher ser portadora do título de terra. Lembrava-me da época em que o meu esposo foi Governador do meu querido Estado de Rorai-
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ma e que, muitas vezes, concedíamos a famílias ca rentes títulos, em nome dos maridos, para construção
de casas e para plantio. Quando o casal se separava,
a mulher sempre levava desvantagem, porque era ele
quem recebia o título.
Vim de Roraima integrar a Câmara dos Deputa dos em 1987, trazendo essa experiência. Aprovamos
essa emenda nos trabalhos da Constituinte – o nobre
Senador Bernardo Cabral deve se lembrar disso. Qu ando foram entregar os títulos de assentamento no
meu Estado, convidaram-me para fazê-lo. E foi com
muita alegria que aceitei o convite e concedi o primei ro título a uma mulher ruralista.
Houve ainda muitos outros avanços. A mulher
não tinha o direito de registrar seus filhos, a não ser
que fosse mãe solteira, e não podia registrar bens
para filhos em cartório sem a assinatura do marido,
mesmo que a aquisição houvesse sido feita com sua
própria remuneração.
Nós mulheres não queremos nos sobrepor aos
nossos maridos. Muito pelo contrário. Penso que tais
avanços valorizaram o casal, a família. Da mesma
maneira como as mulheres adquiriram direitos que as
favoreceram, continuaram com mui tas obrigações.
Não iremos subjugar nossos maridos nos nossos la res. Eu, por exemplo, sou Senadora no Congresso
Nacional, mas, na minha casa, marido e mulher tomam decisões sobre família, negócios e até mesmo
política.
Meus queridos colegas Senadores e Senado ras, faltava apenas criar a Secretaria de Estado dos
Direitos da Mulher, com status de Ministério. Falei so bre o assunto com o Senador Eduardo Suplicy fora do
microfone, mas S. Exª afirmou, em plenário, que se o
PT ganhar as eleições, o Ministério será ocupado por
uma mulher.
Nunca escondi de ninguém que o meu candida to à Presidência da República é José Serra – estamos
numa coligação PMDB/PSDB. Se eu retornar ao Congresso Nacional, serei uma das mulheres a cobrar do
futuro Presidente da República para que essa Secreta ria de Estado seja ocupada por uma mulher. Não quero
dizer que um homem não fará um ótimo trabalho. Res salto que, na Constituinte, conseguimos aprovar todas
as emendas em favor da mulher e da família e não de vemos esse fato apenas ao trabalho das 27 mulheres.
Naquela época, eram necessários 282 votos para a
aprovação de uma emenda, e nós, como mulheres,
agimos em defesa dessa aprovação. Entretanto, se
não fossem os votos dos homens, as 27 mulheres não
aprovariam nada. Aprovamos essas emendas, porque
houve exatamente a valorização dos temas pelos nos -
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sos colegas Parlamentares. Com seus votos, sempre
se ultrapassava o quorum mínimo.
Como sempre falo em Nelson Carneiro, para encerrar e pedir votos a todos os nossos colegas, costumo dizer que S. Exª foi o pai e a mãe das mulheres no
decorrer da sua vida como Parlamentar.
Graças a Deus, depois que Nelson Carneiro se
foi e não pod e mais atuar em favor das mulheres, estas
começaram a chegar ao Senado Federal. A primeira
vez que o povo brasileiro elegeu uma Senadora foi nos
idos da década de 90. Novamente, agradeço a homens
e mulheres de Roraima. Embora apresente uma população tão pequena, o meu Estado foi o primeiro, juntamente com o grande eleitorado de Minas Gerais, a eleger, respectivamente, a Senadora Marluce Pinto, esta
que lhes fala, e a Senadora Júnia Marise.
Peço o voto de todos. Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Concedo a palavra ao nobre Senador Luiz Otávio.
O SR. LUIZ OTÁVIO (Bloco/PPB – PA. Para encaminhar à votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, serei rápido, tendo
em vista o acúmulo de projetos a serem votados nesta tarde. Entretanto, não posso negar-me a fazer um
breve registro acerca da importância da criação da
Secretaria de Estado dos Direitos da Mulher.
Nesta tarde maravilhosa em que aprovaremos
essa medida provisória, devo lembrar o início dessa
caminhada, que ocorreu com um grande passo que
foi o direito de votar. Atualmente, já existem em todos
os Estados do Brasil, nas grandes capitais e até mesmo no interior, as delegacias especializadas da mu lher, cuja implantação foi, inicialmente, muito difícil.
Hoje, no entanto, elas são uma realidade. Realmente
diminuiu-se muito a violência contra as mulheres,
principalmente nas residências, nas famílias de todas
as classes, em que não só as mulheres, mas também
os filhos eram atingidos por algumas pessoas que realmente não tinham nem como ser punidas, porque
normalmente agiam pela intimidação, pela condição
da força, deixando as mulheres não só desprotegidas, mas também sem condições de alcançar o direito que hoje têm.
É importante a criação da Secretaria de Estado
dos Direitos da Mulher, vinculada ao Ministério da
Justiça. Sinceramente, não só por ser um passo im portante na vida das mulheres e de todo o povo brasileiro, mas pela condição de vanguarda de que o Pre sidente Fernando Henrique tem dado demonstração,
ao longo desses sete anos e meio de Governo, em todos os setores que atingem a sociedade brasileira.
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Foi com muita propriedade, com muita razão que
essa Secretaria foi criada, por meio de uma medida
provisória, subordinada ao Ministério da Justiça. E to mou-se como princípio que este Ministério, além da
infra-estrutura, da experiência, de poder para fazer
com que essa Secretaria possa se instalar e ser utili zada em todo o Brasil, haja vista a própria interligação
que existe entre o Ministério da Justiça e a Polícia Federal, detém todo o controle do poder de polícia do
Judiciário. Então, com certeza foi dado um passo mui to importante.
O nosso futuro Presidente da República, o Se nador José Serra, terá as condições, com certeza, de
fazer o que fez o Presidente Fernando Henrique, ou
seja, de dar passos maiores ainda em direção aos direitos da mulher. E, quem sabe até, ter condições
também de criar o Ministério dos Direitos da Mulher,
se realmente for necessário.
Tenho certeza de que este passo que damos
hoje, nesta tarde, na aprovação dessa medida provi sória nos deixa tranqüilos e até orgulhosos de poder
dizer que nós, homens brasileiros, trabalhamos lado a
lado com as nossas mulheres. E, nessa igualdade,
nessa condição de parceiros, podemos dizer que está
de parabéns também o Senado Federal, o Congresso
Nacional e o Presidente Fernando Henrique.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Com a palavra o Senador Osmar Dias.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Para encami nhar à votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi dente, encaminhando pelo PDT, desejo, rapidamente,
dizer que todos que estamos em campanha eleitoral,
pelos nossos estados, fomos interrompidos por esta
convocação de três dias, para que possamos votar
matérias importantes. Vinha pensando quais matéri as seriam tão importantes para requisitar nossa pre sença aqui. O fato de estarmos votando essa medida
provisória já justifica nossa presença no Congresso
Nacional, porque o que estamos fazendo, na verdade,
é contribuir para aquilo que toda a sociedade brasilei ra defende, que é caminharmos para o choque de ética e de moralidade que estamos precisando na vida
pública e na administração pública deste País. A pre sença da mulher garante que esse choque de ética
está se aproximando.
Tenho defendido, Sr. Presidente, a presença da
mulher na política, não apenas para cumprir o papel
estabelecido por lei, que prevê uma cota mínima, a
fim de que as mulheres ocupem cargos no Poder Le gislativo e no Poder Executivo, mas que sejam tam -
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bém valorizadas e possam, com sua sensibilidade e
sua conduta, contribuir para o enorme desafio que é o
choque de ética na política e na administração pública
brasileira. Elas podem contribuir e contribuirão muito,
tenho certeza. Dessa forma, ao criarmos, por meio
desta votação, a Secretaria de Estado dos Direitos da
Mulher, estaremos dando um passo, e um passo mui to largo, nessa direção.
Sr. Presidente, não devemos criticar o fato de o
Presidente da República enviar ao Congresso Nacional apenas no final de seu segundo mandato a criação da Secretaria de Estado dos Direitos da Mulher.
Ao contrário, devemos cumprimentá-lo pela iniciativa
importante, pois sempre é tempo! E é tempo agora de
haver uma participação mais efetiva da mulher, por intermédio dessa Secretaria, na vida pública do País.
Portanto, Sr. Presidente, encaminho o voto favorável pelo PDT.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Concedo a palavra à Senadora Maria do Carmo
Alves, para encaminhar a votação.
A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE.
Para encaminhar a votação. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não gostaria
de entrar no detalhe de que estamos aqui, nesta tarde, criando vários cargos na administração federal.
Mas desejo congratular-me com as mulheres brasileiras e dizer da importância da criação de uma Secretaria de Estado, embora sem status de Ministério, mas
já é um avanço muito grande para nós, mulheres. Nós
precisamos dessa secretaria, até porque temos exercido, cada vez mais, um papel relevante na vida social, política e econômica do País. Contribuímos com
grande parcela para a formação do PIB nacional, pois
representamos 40% da mão-de-obra da riqueza nacional. Então, a criação da Secretaria de Estado dos Direitos da Mulher servirá nacionalmente como órgão
de referência e de apoio à atividade de defesa da mulher. Por isso, espero que a estruturação desse órgão
tenha toda a atenção merecida pela mulher brasileira,
abrigando expressivas personalidades femininas que
expressem verdadeiramente os anseios das brasileiras do Norte, do Nordeste, do Sul, enfim, de todas as
regiões.
Dessa forma, voto favoravelmente ao projeto.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Concedo a palavra ao nobre Senador Lindberg Cury.
O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu não poderia ficar ausente desse debate, por razões importantes.
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Tive a primazia, no Brasil, de ser o presidente de
associação comercial, nos idos de 1977, que teve a
coragem, a ousadia de colocar uma mulher como di retora da associação. Temos entidades centenárias,
como é o caso da Bahia, de São Paulo, do Espírito
Santo e de outras associações, e, de imediato, recebi
um voto de indignação de todos: “Mulher na associa ção comercial?”
Esse segmento é representado em todas as
áreas comerciais. As mulheres estão dirigindo empre sas, são gerentes de empresas de números impor tantes na economia brasileira. Na Europa, os maiores
empreendimentos são administrados por mulheres.
A minha mulher, Marta Bittar Cury, também en tende da mesma maneira. Assim, ao lado de outras
companheiras, fundou aqui a Associação das Mulhe res de Negócios e Profissionais do Distrito Federal,
que mais tarde se tornou uma associação internacio nal, representada pela BPW.
Sr. Presidente, a mulher tem posição significati va no contexto político-social do nosso País. Ela não
precisa ser representada apenas na política, porque
começa agora. Além da tarefa primordial no lar, onde
exerce o terceiro turno de trabalho, tomando conta
dos filhos e dos estudos deles, a mulher está alcan çando um espaço muito grande, conquistado por
seus méritos.
Recentemente fui paraninfo de uma turma de
estudantes de Pedagogia. Qual não foi minha surpre sa quando percebi que, entre 42 formandos, estavam
apenas dois homens, ou seja, o homem passou a ser
um espécime raro, enquanto a mulher vem crescen do. Numa lista de vestibular, quase 60% dos aprova dos são mulheres.
Portanto, neste Plenário, registro minha manifestação de apreço e meu voto favorável pelos méritos
principais da mulher, que não pode se ausentar de nossa sociedade nem estar indiferente ao processo políti co. Concordo também que todos os Estados de nosso
País devem ter uma representação desse nível.
Sr. Presidente, para finalizar, quero apenas re gistrar meu voto favorável à criação da Secretaria de
Estado dos Direitos da Mulher.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Morazildo Cavalcanti) –
Concedo a palavra ao nobre Senador Romeu Tuma.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Para encami nhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden te, Srªs e Srs. Senadores, estava lendo aqui a exposi ção feita pelo Senhor Presidente da República, no item
“d”, sobre a “criação, na estrutura do Ministério da Justiça, da Secretaria de Estado dos Direitos da Mulher,
com a finalidade de disseminar campanhas que coí -
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bam a discriminação e a violência sofrida pelas mulheres e que facilitem o seu acesso à justiça, objetivando a
igualdade plena entre mulheres e homens”.
Estamos no século XXI, e a criação de instrumentos para coibir abusos praticados contra as mu lheres ainda é necessária. É sempre hora, Senadora
Heloísa Helena, de se criarem esses instrumentos.
Fui Chefe de Polícia em São Paulo, Diretor da
Polícia Federal, Vice-Presidente da Interpol, e, em todas essas atividades que, aos olhos do público, só os
homens são capazes de realizá-las , tivemos dezenas
de mulheres com uma eficiência e uma competência
invejável! Houve superintendentes da Polícia Federal
em Estados do Norte, mulheres que corresponderam
à expectativa, delegadas que presidiram inquéritos
contra a corrupção sem nenhuma vocação para pas sar a mão na cabeça de quem quer que fosse. Às ve zes, eu dizia: “Se há coisa grave, vamos chamar uma
delegada, porque ela vai resolvê-la.”
Isso tem uma importância muito grande para todos nós. Minha esposa foi funcionária pública, professora. Hoje, no magistério, praticamente a grande mai oria é de mulheres. Elas têm trabalhado pela formação de toda a sociedade, desde as primeiras horas de
vida das crianças, não só como mães, mas como professoras e em outras tantas tarefas. No Judiciário, há
muitas juízas, até mesmo em instâncias superiores,
demonstrando uma eficiência, uma eficácia correspondente à expectativa da sociedade. Há governadoras e ministras.
Dessa forma, é importante que se crie a Secretaria, mas que se dê, realmente, o devido valor à mulher. Tenho certeza de que a mulher tem maior sensibilidade do que o homem. Às vezes, brinco com meus
filhos, dizendo: “Quando a mãe fizer alguma previsão,
não brinquem em serviço, porque ela advinha coisas,
tem outro sentido que os homens não têm”.
A Senadora Heloísa Helena está aplaudindo o
que digo. Fico feliz, pois o aplauso vem de uma Senadora que muito bem representa seu Estado e a mu lher brasileira nesta Casa.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Concedo a palavra ao nobre Senador Lauro Campos.
O SR. LAURO CAMPOS (PDT – DF. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em nossa sociedade
machista, que usa e abusa de nossas companheiras,
das mulheres de modo geral, os homens às vezes cedem, concedem algum espaço para a dura caminhada das mulheres.
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Fico imaginando qual seria o discurso machista
desinibido. Certamente, entre outras coisas, os ho mens diriam às mulheres: “mas nós lhes demos alma;
há poucos séculos vocês não tinham alma, e nós lhes
concedemos alma; nós lhes concedemos isso e aquilo; nós lhes concedemos o direito ao voto; nós lhes
concedemos o direito à roupa”.
Mas sabemos que, por exemplo, o direito ao
vestuário conquistado pela mulher ainda é, em gran de parte, o direito à roupa suja, para lavar e depois
passar. Essa é a verdade do nosso mundo machista.
A todo momento estamos concedendo – nós, machos
– algumas migalhas de direito às mulheres, as eter nas excluídas da sociedade dos homens.
Faço uma homenagem muito especial a essas
mulheres revolucionárias, a essas mulheres que or ganizam a sua indignação para avançar nas conquis tas conseguidas, poucas ainda.
Todos temos nosso eu mulher. Por mais machis ta que seja, não adianta: a natureza não nos deu a in tegralidade do machismo na nossa constituição, nas
nossas vísceras, nas nossas manifestações animais,
nos nossos animal spirits.
A criação da Secretaria da Mulher, gesto que
devemos aplaudir, partiu de um dos maiores machis tas brasileiros: o Presidente Fernando Henrique Car doso. Não quero entrar em lembranças particulares.
Uma pessoa qualquer falou – não digo que Sua Excelência tenha dito ou que tenha sido gravado –: “vamos
deixar a megera viajar para divertirmo-nos. Vamos
deixar a megera viajar, para ficarmos solteiros”.
Será ainda longa a caminhada. É preciso, tal vez, que os homens aprendam feminilidade, para nos
encontrarmos no meio da caminhada e nos irmanar mos no respeito, na dignidade.
Desde os 18 anos de idade, quando li um livro
chamado The Mind of the Primitive Man, A Mente do
Homem Primitivo, cheguei à conclusão de que, se
existe – eu não gostaria que existisse – uma raça su perior, essa raça é a negra, a mais espezinhada, a
mais sofrida, a mais desprezada. Nós, os brancos, te mos de desprezar os trabalhadores, os escravos, te mos de inferiorizá-los para poder explorá-los sem que
a nossa consciência nos acuse. Temos de desvalori zar as mulheres para poder impingir, impor sobre elas
a dupla e a tripla jornadas. Temos de desprezá-las
para explorá-las cada vez mais.
Homenageio meu pai, que, quando Deputado
Estadual, em Minas Gerais, foi o primeiro e deixou
mais de mil páginas escritas em defesa do voto direto,
secreto e universal para homens e mulheres.
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Continuaremos essa jornada inglória até o fim,
porque não chegarei, obviamente, a ver a culminância do avanço da luta das mulheres.
Homenageio também uma guerreira que admiro
muito. Gostaria de partilhar mais de perto com essa
guerrilheira eterna, constante e indomável. Não preciso dizer a quem me refiro, todos sabem da minha admiração e do meu respeito e como eu gostaria de
transformá-la no exemplo seguido por todas as mulheres. Essa guerreira é a Senadora Heloísa Helena.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, serei rápido.
Começo as minhas palavras fazendo um registro que
considero extremamente importante.
Hoje, o Plenário do Senado Federal demonstra
compromisso com o País e cumprimento de posição.
Ao sairmos para iniciar a disputa da eleição, os Senadores fizeram um compromisso de, se houvesse qualquer assunto urgente a ser votado, estar no Senado
para votar.
Estamos presentes para votar a Medida Provisória nº 37. Diferentemente da Câmara dos Deputados, que não conseguiu fazer o seu esforço concentrado, os Senadores estão presentes, votarão e apro varão uma medida provisória extremamente impor tante para o País, porque institui a Secretaria de Estado dos Direitos da Mulher.
Não vou repetir o que já foi dito no tocante à importância da mulher e ao papel que ela vem desempenhando no cenário político, institucional e econômico do nosso País e do mundo.
As mulheres têm dado uma contribuição cada
vez maior e imprescindível. As Senadoras que atuam
no Plenário do Senado, Heloísa Helena, Marina Silva,
Emilia Fernandes, Marluce Pinto e Maria do Carmo,
são imprescindíveis ao trabalho e à discussão dos temas que existem no Senado. Bom será que tenhamos
mais Senadoras e Deputadas Federais a cada dia.
Da mesma forma, nos cargos executivos, as
mulheres têm demonstrado competência e sensibilidade que merecem uma reflexão, inclusive no âmbito
do reconhecimento da opinião pública.
Dou como exemplo e homenageio a minha esposa, Tereza Jucá, hoje Prefeita de Boa Vista, com
95% de aprovação de sua gestão, exatamente porque
está trilhando a linha social, da moralização, com o
esforço, enfim, de retomar o atendimento do poder
público para a sociedade. Ela faz um grande trabalho,
síntese talvez do compromisso da mulher com o se melhante, com o filho, com o marido, com as pessoas
com quem convive.
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Além da importância da instituição da Secreta ria de Estado dos Direitos da Mulher, a Medida Provi sória nº 37 também institui cargos no Instituto Nacio nal de Tecnologia da Informação, no Fórum Brasileiro
de Mudanças Climáticas; no Centro Gestor e Operacional do Sistema Integrado de Proteção da Amazô nia do Sivam/Sipam – e os Senadores Bernardo Ca bral e Mozarildo Cavalcanti sabem o quanto é impor tante a criação desses cargos para o controle e a su pervisão da Amazônia, e também para o Conselho de
Controle de Atividades Financeiras – COAF, exatamente o órgão encarregado de combater a lavagem
do dinheiro, o narcotráfico e uma parte dos males que
afligem, hoje, o nosso País.
Sr. Presidente, a Medida Provisória nº 37, por
tudo isso, merece aprovação unânime desta Casa e
demonstra que mais uma vez o Governo do Presiden te Fernando Henrique trilha o caminho do compromis so estipulado na sua campanha. Não adianta aqui di zer se foi cedo ou tarde, o importante é que está feito,
serve de exemplo para o futuro e indica caminhos que
serão ainda ampliados. É natural que isso seja exatamente como deve ser.
Ver a Casa hoje com quórum é motivo de satis fação para mim. Agradeço a presença de todos os
Srs. e Srªs Senadoras. Estaremos aqui vigilantes, se
for necessário, para qualquer outro tipo de votação,
até a eleição, que seja imprescindível para o País,
como é a aprovação da Medida Provisória nº37.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Concedo a palavra ao Senador Francelino Pereira.
Logo em seguida, à Senadora Marina Silva.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quando dis cutimos e votamos, aqui no plenário ou nas Comis sões, qualquer projeto em homenagem ou aumentan do ainda o destino das mulheres, fazemo-lo como se
estivéssemos concedendo um favor, como se fosse
uma concessão.
Em verdade, isso se tornou lugar comum. O que
é destinado à mulher tem que ser tratado com destaque, reverência, mas dá a impressão de que estamos
promovendo uma concessão a quem tem direitos literalmente iguais aos dos homens.
Nesta hora, peço licença para prestar homena gem a uma mulher distante, a quem dedico este dis curso, minha mãe, que nos deixou há muitos anos.
Somos oito filhos. Todos nasceram no Piauí distante e
são oriundos do trabalho da terra, da plantação do milho, do feijão e do arroz. Minha mãe nunca escreveu
uma palavra nem freqüentou um banco de escola,
mas nunca perdeu o sentimento da maternidade e a
grandeza de ser mulher com o mesmo destino dos
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homens. Somos oito irmãos. Nenhuma das quatro irmãs foi à escola; a existente era destinada apenas
aos homens. Nenhum dos meus três irmãos freqüentou a escola por mais de trinta dias. Somente o filho
caçula, que hoje está aqui, promoveu os estudos iniciais na terra distante – sonhando com uma terra imensa –, bem no centro do Brasil, sem praia e sem perdição, em uma terra heróica, a dos heróis dos inconfidentes.
Este Senador tem a recordação de uma heroína
que sempre nos dizia, na intimidade da família, que “o
único filho que a gente perde é aquele que a gente
manda estudar.” Essa era a concepção da minha mãe.
Quando o meu pai faleceu, não pude estar presente
porque eu estava no meu Estado, em Minas Gerais.
Mas nunca esqueci – e peço que ninguém nunca esqueça – quando uma mulher que nunca estudou, nunca leu e nunca escreveu, com oito filhos, diz que “o
único filho que a gente perde é aquele que a gente
manda estudar”, porque fica ausente.
Essa é a imagem do Brasil e da mulher. À minha
mãe, dedico o meu voto favorável à criação desta Secretaria da Mulher. Que ela seja mais um impulso
para que a mulher se torne, efetivamente, a heroína
do Brasil.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Concedo a palavra à nobre Senadora Marina Silva.
A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC. Para
encaminhar a votação. Sem revisão da oradora.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, penso que, mes mo tardiamente, a aprovação desta matéria é de alta
relevância. Foram oito anos de Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, e só agora estamos
aprovando a criação da Secretaria de Estado dos Direitos da Mulher.
A aprovação dessa matéria é um reconhecimento da importância da luta em defesa dos direitos
das mulheres, quando vivemos numa sociedade que
dá um tratamento diferenciado às mulheres, de forma
negativa e não afirmativa. Tanto isso é verdade que
precisamos estabelecer instrumentos legais e institucionais para que as diferenças negativas, discriminatórias possam ser reparadas.
Só isso já é um avanço, porque, a partir do mo mento em que se identifica e reconhece que existe uma
situação de injustiça, devem-se tomar atitudes que diminuam ou até mesmo suprimam essas injustiças.
Num total de seis bilhões, as mulheres dão uma
contribuição muito grande. Mais da metade da população, são quantos os bilhões de inteligência, de pessoas criativas, inventivas, capazes, que durante muito
tempo foram relegadas a segundo plano, como se
fossem incapazes de tomar decisão, de dirigir a sua
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vida, incapazes de participar da vida da sua comuni dade, do seu país ou até mesmo de processos mais
complexos, como no caso das instituições religiosas.
Sr. Presidente, a sociedade tem uma dívida mui to grande para com a mulher. O processo civilizatório
carece do seu lado feminino na sua constituição, no
seu estabelecimento. Sempre digo que é como se a
civilização caminhasse apenas com uma perna, a
masculina. E o que é a perna do masculino?
Não estou aqui rotulando que isso é negativo.
Negativo é prevalecer apenas a visão do masculino,
porque a sociedade se constitui do feminino e do
masculino. Mas foi essa idéia do masculino que criou,
na nossa sociedade, uma visão racional do mundo,
estabeleceu os fundamentos de uma visão antropo cêntrica, estabeleceu fundamentos de relação do ho mem com a natureza em que ele a dominaria para se
afirmar como aquele que tem consciência sobre si e
sobre a natureza. Isso é positivo.
O negativo é que tenha sido feito em prejuízo de
uma outra visão que diz ser possível uma relação com
a natureza porque fazemos parte dela, e se afetamos
a natureza também somos afetados. Essa é uma vi são do feminino. Em prejuízo, também, de uma visão
segundo a qual, ao invés de ficarmos disputando, de
querermos dominar sempre, é melhor estabelecer mos uma relação de convencimento, o que também é
uma visão do feminino.
A visão prevalecente até hoje se baseia no fato
de que eu tenho que ser o autor e realizador da idéia e
recebedor do reconhecimento por essa idealização.
Segundo a visão do feminino, é possível estabele cer-se processos de autoria coletiva, em que o reco nhecimento dessa autoria seja horizontalizado. É pos sível a criação de uma sociedade com esses valores.
Aprendemos muito com a visão do masculino.
Em menos de cem anos, fomos às ruas, às fábricas,
às empresas, aos parlamentos, às instituições e estabelecemos a nossa forma de operar. Aprendemos
com os homens, devemos isso a eles, e, até pelo re conhecimento desse aprendizado, é uma pena que
ainda seja tão difícil aprender com a visão do femini no. Por isso o processo civilizatório é manco e só ca minhará com as duas pernas quando o uso da visão
racional emparelhar-se com a visão da intuição;
quando a autoria particular desdobrar-se em autoria
coletiva; quando o reconhecimento individual for ca paz de conter reconhecimento de processos horizon talizados, substituindo-se a disputa pela negociação.
As mulheres, assim como os homens, têm sua
contribuição a oferecer. Sempre digo que nossa luta
não é uma oposição da mulher contra o homem, mas
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um embate para que as duas formas de ver, pensar e
sentir, que são universos simbólicos diferentes, pos sam fazer um encontro de propósitos, porque só é
possível trocar e crescer na diferença.
Em nome desse direito à diferença que foi negado às mulheres, aprovamos a criação da Secretaria
de Estado dos Direitos da Mulher.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Concedo a palavra ao ilustre Senador Tasso Rosado.
O SR. TASSO ROSADO (PTB – RN. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, sendo um apologista da
república das mulheres, para mim, neste momento,
constitui uma alegria imensa participar desta votação.
Sou de uma cidade do interior do Rio Grande do
Norte, Mossoró, onde as mulheres sempre tiveram
papel de destaque na vida política. Em minha terra,
nasceu a primeira eleitora da América Latina.
Estou convencido de que, com a criação desta
república, quando as mulheres tiverem uma ascendência maior no poder de decisão mundial, as guer ras serão definitivamente abolidas, pois acredito que,
por mais agressiva que seja uma mulher, ela ainda é
mais suave do que o mais suave dos homens.
Sr. Presidente, meu voto é favorável a esta me dida provisória.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, embora desnecessário,
eu não poderia deixar de manifestar minha opinião favorável à aprovação desta medida provisória, que,
evidentemente, é eclética, cheia de outras propostas.
Seria fun damental uma medida pro visória exclusiva sobre a questão da mulher, mas não nos
cabe outra de cisão senão votarmos favoravelmente
à maté ria.
A Senadora Emilia Fernandes, quando esteve
na tribuna, falou que há um equívoco na medida pro visória. A Secretaria não deve estar sujeita ao Ministério da Justiça – perdoe-me o Senador Bernardo Cabral –, mas ao Presidente da República, o que considero absolutamente correto.
O próprio candidato do Governo, o Ministro José
Serra, defende que a segurança não seja mais ques tão a ser tratada pelo Ministério da Justiça, mas por
um ministério especial da segurança pública. Se o
Governo entende que este assunto é tão importante –
e realmente é –, devendo, como afirma o candidato
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Serra, sair dos porões do Ministério da Justiça para
transformar-se em um ministério especial, por que a
Secretaria de Estado dos Direitos da Mulher ficará subordinada ao Ministério da Justiça, absolutamente
sem nenhuma identidade com o órgão?
Creio inclusive que, se se fala – corretamente –
em criação do Ministério da Segurança, seria possí vel até pensar num ministério da mulher. Mas, pelo
menos, é necessário que a Secretaria de Estado dos
Direitos da Mulher esteja diretamente ligada ao gabi nete do Presidente da República, que deve despa char essas questões, e não ao Ministro da Justiça.
De qualquer modo, a sessão de hoje é impor tante. Disse muito bem o Líder do Governo, Senador
Romero Jucá, que a presença dos Senadores para
aprovar esta medida demonstra o respeito que devo tamos à mulher no Brasil, a determinação da relevân cia que damos a essa questão. Inclusive, na Câmara
dos Deputados, os Parlamentares não se reuniram
para deliberar sobre uma medida também importante,
que era uma minirreforma tributária.
Ainda que tenha poucos dias de governo, o Presidente Fernando Henrique Cardoso poderá colocar
em prática, no fim de sua gestão, algo concreto, útil e
positivo com relação à questão da mulher.
Esta Casa atuou positivamente nesse sentido
ao votar o projeto determinando que 30% das vagas
para Vereador e Deputado Federal coubessem às
mulheres.
Lembro-me que, aqui, o Senador Bernardo Ca bral levantou a hipótese de que era inconstitucional
esse texto. Dizia S. Exª, do alto de seu prestígio, que
tinha respeito e admiração pelas mulheres – o que o
Brasil todo sabe –, mas, nesta questão, não podia votar, porque era inconstitucional, uma vez que estabe lecia uma diferenciação não permitida pela Constitui ção. Então, apresentei proposta, que foi aceita; motivo
de riso, mas apresentei com sinceridade. Se é verda de que a reserva de 30% das vagas para as mulheres
é inconstitucional, vamos garantir 30% para qualquer
um dos sexos, vamos garantir para as mulheres e
para nós”. E V. Exª logo disse: “Aí é constitucional”. É
constitucional, e mais, estamos nos antecipando, porque daqui a vinte, trinta anos teremos que votar uma
lei garantindo 30% para os homens. Votando agora,
estamos tranqüilos, nunca precisaremos votar uma
lei, porque ela já está votada, e podemos até dizer:
“Votamos quando estávamos por cima”. Logo, a lei foi
votada um pouco também em causa própria.
Fora isso, o que ocorre é um fenômeno natural.
Tenho participado de formaturas em Porto Alegre e
fico impressionado com o número de mulheres que
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delas participam. São duas mulheres para um homem
na Faculdade de Direito; são duas mulheres para um
homem na Faculdade de Arquitetura. O número de jovens mulheres que entram e saem da universidade é
tremendamente superior ao número de homens. Outra coisa que impressiona são os concursos públicos.
Hoje, a imensa maioria das vagas para concurso pú blico seja para promotor, juiz, Banco do Brasil, delegado de polícia, é preenchida por mulheres. Argumentam alguns – e creio que haja certa lógica – que,
ao lado de inteligência, capacidade e competência, a
mulher tem uma dedicação muito maior: quando
agarra uma causa, ela se apaixona. Não tem que pa rar de estudar para assistir a um jogo de futebol, nem
para namorar. Ela se dedica de corpo e alma ao que
faz! Então, as mulheres estão sendo absolutamente
naturais na sua conquista.
Por isso, quando vejo a votação deste projeto, tenho a convicção de que terá um sentimento muito mais
profundo do que a votação da criação de uma secretaria. Talvez os burocratas que escreveram essa medida
provisória o tenham feito no sentido de preencher lacunas em alguns assuntos. Mas o alcance será muito
maior do que a singeleza de uma medida provisória. É
uma pena que uma matéria dessa natureza seja votada em medida provisória. Tinha que ser um grande
projeto de lei, um projeto de lei complementar que pu déssemos debater, analisar, discutir, aprimorar e promulgar numa grande sessão solene como o tema exige. Colocamos numa medida provisória que não entra
em vigor por decurso de prazo porque estamos aqui no
Senado e vamos por bem votar neste momento.
Mas além da perspectiva do Governo está a realidade deste país. E nós haveremos de reconhecer a importância que devemos dar ao trabalho das mulheres.
Continua sendo igual, Sr. Presidente, embora o novo
Código Civil que entra em vigor agora em janeiro estabeleça mais ou menos condições de igualdade entre
homem e mulher. Inclusive para cuidar das crianças: sai
aquela figura do homem que está trabalhando e a mu lher cuidando da casa. Mas a grande verdade é que a
dupla militância da mulher é uma realidade. Ela trabalha
e cuida de seus filhos. Isso quando não é a única que
trabalha e cuida de seus filhos porque o marido a abandona e ela ali fica. Dentro dessa questão e dentro desse
problema é que a Secretaria da Mulher deve ser olhada
com o significado que merece.
Deixo aqui um apelo ao nobre Líder do Governo,
Senador Romero Jucá. Seria uma atitude, um gesto de
grandeza, um gesto de profunda grandeza, se o Presidente Fernando Henrique Cardoso – promulgada esta
medida provisória – de imediato fizesse a emenda: fica
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a Secretaria Especial da Mulher ligada diretamente ao
Gabinete da Presidência da República. Acho que seria
um gesto de grandeza, mostraria grandeza. Porque,
equivocar-se, não vejo nada de mais. Qualquer um de
nós, V. Exª, eu, qualquer um poderia ter feito a mesma
coisa. Mas se ele, entendendo o gesto, tivesse a gran deza de, aprovado como mandou, fazer a retificação, fazer a mudança e ligar a Secretaria diretamente ao Gabinete da Presidência, acho que o gesto seria até maior
do que esse que ele fez agora.
Era isso, Sr. Presidente.
(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Concedo a palavra ao Senador Carlos Patrocínio e,
em seguida, ao Senador Romero Jucá.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu gostaria de di zer, em rápidas palavras, da minha alegria de ter comparecido a esta sessão de hoje. Evidentemente, essa
medida provisória é uma miscelânea, mas traz essa
virtude de procurar cada vez mais distinguir as mulhe res naquilo que lhes é devido.
Sr. Presidente, quero dizer que, em nome do
PTB, encaminho favoravelmente. Não estarei no Se nado, na próxima Legislatura, porque, em virtude de
uma fratura complicada do meu braço, tive que decli nar da minha candidatura ao Senado, mas quero fa zer um apelo aos nobres Colegas que aqui permane çam para que acorram, eleitos que serão nos seus
municípios. Matérias dessa importância deveriam ser
originárias do Congresso Nacional. Temos votado
quase todas as matérias do Poder Executivo e praticamente nenhuma matéria do Poder Legislativo. Con gratulo-me, portanto, com o Presidente Fernando
Henrique Cardoso, pelo discernimento que teve da
criação dessa secretaria. E quero fazer um apelo veemente aos Colegas que aqui estarão na próxima Le gislatura para que as diversas categorias discrimina das deste País continuem galgando posições, ainda
que tímidas, para que um dia possamos ter uma pá tria que realmente respeite o direito de todos os cida dãos e cidadãs.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Não há mais oradores para encaminhar a votação.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Presidente, pela ordem. Eu gostaria de fazer ape nas um registro a respeito da colocação do Senador
Pedro Simon.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Tem V. Exª a palavra pela ordem.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Quero dizer ao Se nador Pedro Simon que acolho com muito carinho a
sua sugestão e quero dizer que, como Líder do Governo, não só levarei essa sugestão como a defenderei no Palácio do Planalto.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Declaro encerrado o encaminhamento.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam o presente o Projeto de Lei de Conversão nº 20, de 2002,
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
(Palmas.)
Aprovado o Projeto de Lei de Conversão n.º 20,
de 2002, ficam prejudicadas a medida provisória e as
Emendas de nºs 1 a 7.
A matéria vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 20, DE 2002
Dispõe sobre a estruturação de órgãos, cria cargos em comissão no âmbito do Poder Executivo Federal, e dá outras providências .
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica criada, na estrutura do Ministério da
Justiça, a Secretaria de Estado dos Direitos da Mulher.
Art. 2º Fica criado o cargo de natureza especial
de Secretário de Estado dos Direitos da Mulher.
Parágrafo único. A remuneração do cargo da que
trata o caput é a percebida pelos demais Secretários de
Estado da estrutura da Presidência da República e dos
Ministérios, conforme legislação vigente.
Art. 3º Ficam criados no âmbito do Poder Executivo Federal cento e setenta e dois cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superior —
DAS, para utilização na estruturação de órgãos do
Poder Executivo Federal, sendo: dois DAS 6; vinte e
dois DAS 5; quarenta e cinco DAS 4; trinta e cinco
DAS 3; trinta e um DAS 2; e trinta e sete DAS 1.
Art. 4º O art. 4º da Lei nº 9.790, de 23 de março
de 1999, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único.
“Art. 4º ................... ...............................
Parágrafo único. É permitida a participação de servidores públicos na composi-
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ção de Conselho de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, vedada a
percepção de remuneração ou subsídio, a
qualquer título.” (NR)
Art. 5º É permitida, na forma do regulamento, a
cessão de servidor público federal para fundação, or ganismo ou entidade internacional ou multilateral de
que o Brasil seja integrante ou partícipe, mediante autorização expressa do Presidente da República.
Parágrafo único. Nas cessões de que trata o ca put, é vedada ao servidor a percepção, a qualquer título, de remuneração ou subsídio pagos pelo ente
cessionário.
Art. 6º As despesas resultantes da execução
desta lei correrão à conta de dotações constantes do
Orçamento da União.
Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) – Desobstruída a pauta, vamos prosseguir a Ordem do Dia.
Item 2:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 305, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo n.º 305, de 2001 (nº
525/2000, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão da
Rádio A Tribuna de Santos Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Santos, Estado de São
Paulo, tendo Parecer sob n.º 1.307, de 2001,
da Comissão de Educação, Relator: Senador
Romeu Tuma, favorável, com Emenda n.º
1-CE, de redação, que apresenta, e abstenção do Senador Geraldo Cândido.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
deliberativa de ontem, quando teve sua discussão so brestada em virtude do trancamento da pauta pelo
item 1.
Discussão, em conjunto, do projeto e da emen da. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação o projeto, sem prejuízo da emenda.
Não havendo oradores inscritos para encami nhar a votação, encerro o encaminhamento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
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Em votação a Emenda nº 1-CE, de redação.
(Pausa.)
Não havendo oradores inscritos para encaminhar a votação, encerro o encaminhamento.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo a redação final ao Projeto de Decreto Legislativo nº 305, de 2001 (n.º 525/2000, na Câmara dos Deputados), que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Fernando Ribeiro.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 891, DE 2002
(Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 305, de 2001 (nº 525, de
2001, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 305, de 2001 (nº
525, de 2001, na Câmara dos Deputados), que apro va o ato que renova a concessão da Rádio A Tribuna
de Santos Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Santos, Estado
de São Paulo, consolidando a Emenda nº 1, da Co missão de Educação, aprovada em Plenário.
Sala de Reuniões da Comissão, 4 de setembro
de 2002. – Mozarildo Cavalcanti – Maria do Carmo Alves – Marluce Pinto – Alberto Silva.
ANEXO AO PARECER Nº 891, DE 2002
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, – – – – –, Presidente do Senado Federal, nos
termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO Nº

, DE 2002

Aprova o ato que renova a concessão da Rádio “A Tribuna de Santos
Ltda.”, para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Santos, Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o Decreto de 27 de agosto de 1998, que renova por dez anos,
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a partir de 30 de julho de 1995, a concessão da Rádio
“A Tribuna de Santos Ltda.”, outorgada originariamen te à Rádio Itapema Ltda., para explorar serviço de ra diodifusão sonora em onda média na cidade de San tos, Estado de São Pau lo.
Art. 2º Este decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Item 3:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 444, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 444, de 2001 (n.º
448/2000, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Co munitária de Desenvolvimento Sócio-Cultural de João Câmara a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de João
Câmara, Estado do Rio Grande do Norte,
tendo Parecer favorável, sob n.º 178, de
2002, da Comissão de Educação, Relatora:
Senadora Maria do Carmo Alves.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
deliberativa de ontem, quando teve sua discussão so brestada em virtude do trancamento da pauta pelo
Item 1.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Não havendo oradores inscritos para encami nhar a votação, encerro o encaminhamento.
As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam quei ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 444, DE 2001
(Nº 448/2000, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Desenvolvimento
Sócio-Cultural de João Câmara a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de João Câmara, Estado do
Rio Grande do Norte.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 105, de 30 de julho de 1999, que autoriza a
Associação Comunitária de Desenvolvimento Sócio–Cultural de João Câmara a executar, por três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de João Câmara, Estado
do Rio Grande do Norte.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Item 4:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 447, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 447, de 2001 (nº
1.080/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação
Rádio Comunitária Damata FM a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São Lourenço da Mata, Estado de
Pernambuco, tendo Parecer favorável, sob
n.º 179, de 2002, da Comissão de Educação, Relator ad hoc: Senador José Jorge.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
deliberativa de ontem, quando teve sua discussão sobrestada em virtude do trancamento da pauta pelo
Item 1.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Não havendo oradores inscritos para encaminhar a votação, encerro o encaminhamento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 448, DE 2001
(Nº 992/2001, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que autoriza a Associação Rádio Comunitária Damata FM a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São Lourenço da Mata,
Estado de Pernambuco.

Aprova o ato que renova a permissão da Rádio Lidersom FM Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Orlândia, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por taria nº 463, de 14 de agosto de 2000, que autoriza a
Associação Rádio Comunitária Damata FM a execu tar, por três anos, sem direito de exclusividade, servi ço de radiodifusão comunitária na cidade de São Lourenço da Mata, Estado de Pernambuco.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Item 5:

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere à Portaria nº 334, de 7 de julho de 2000, que renova por
dez anos, a partir de 13 de fevereiro de 1999, a permissão da Rádio Lidersom FM Ltda., para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade de Orlân dia, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Item 6:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 448, DE 2001

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 457, DE 2001

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 448, de 2001 (nº
992/2001, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a permissão da Rádio Lidersom FM Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Orlândia, Estado de
São Paulo, tendo
Parecer sob nº 135, de 2002, da Co missão de Educação, Relator: Senador Nabor Júnior, favorável, com abstenção do Senador Geraldo Cândido.

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 457, de 2001 (nº
1.084/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação
da Rádio Comunitária FM Primavera de Riachão a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Riachão, Estado do
Maranhão, tendo
Parecer favorável, sob nº 183, de
2002, da Comissão de Educação, Relator
ad hoc: Senador Gilvam Borges.

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
deliberativa de ontem, quando teve sua discussão
sobrestada em virtude do trancamento da pau ta
pelo item 1.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação o projeto.
As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam quei ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
deliberativa de ontem, quando teve sua discussão
sobrestada em virtude do trancamento da pauta
pelo item 1.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação o projeto.
As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.

É o seguinte o projeto aprovado:

É o seguinte o projeto aprovado:
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 457, DE 2001
(Nº 1.084/01, na Câmara dos Deputados)
Aprova o, ato que autoriza a Associação da Rádio Comunitária FM Primavera
de Riachão a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Riachão,
Estado do Maranhão.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por taria nº 556, de 14 de setembro de 2000, que autoriza
a Associação da Rádio Comunitária FM Primavera de
Riachão a executar, por três anos, sem direito de ex clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Riachão, Estado do Maranhão.
Art. 2º Este decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Item 7:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 458, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 458, de 2001 (nº
1.131/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária Rio Negro da Comunidade de
Rio Negro a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Rio Negro,
Estado de Mato Grosso do Sul, tendo
Parecer favorável, sob nº 184, de
2002, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Juvêncio da Fonseca.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pau sa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação o projeto.
As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam quei ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 458, DE 2001
(Nº 1.131/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Rio Negro da Comunida-
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de de Rio Negro a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Rio
Negro, Estado de Mato Grosso do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 633, de 5 de outubro de 2000, que autoriza a
Associação Comunitária Rio Negro da Comunidade
de Rio Negro a executar, por três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Rio Negro, Estado de Mato Grosso do Sul.
Art. 2º Este decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Item 8:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 21, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 21, de 2002 (nº
717/2000, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação de
Comunicação e Cultura de Trombas –
ACCTROM a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Trombas,
Estado de Goiás, tendo
Parecer favorável, sob nº 508, de
2002, da Comissão de Educação, Relator
ad hoc: Senador Mauro Miranda.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação o projeto.
As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 21, DE 2002
(Nº 717/2000, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação de Comunicação e Cultura de Trombas – ACCTROM a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de
Trombas, Estado de Goiás.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere à
Portaria nº 177, de 16 de maio de 2000, que autori -
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za a Associação de Comunicação e Cultura de
Trombas – ACCTROM a executar, por três anos,
sem direito de exclusividade, ser viço de radiodifu são comunitária na cidade de Trombas, Estado de
Goiás.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Item 9:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 39, DE 2002
Discussão, em turno único, do Proje to de Decreto Legislativo nº 39, de 2002
(nº 1.000/2001, na Câma ra dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação de Radiodifusão Comunitária
de Catalão a execu tar serviço de radiodifusão comunitária na cida de de Catalão,
Estado do Goiás, tendo
Parecer favorável, sob nº 862, de
2002, da Comissão de Educação, Relator
ad hoc: Senador Mauro Miranda.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação o projeto.
As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam quei ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 39, DE 2002
(Nº 1.000/01, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação de Radiodifusão Comunitária de Catalão a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Catalão, Estado
de Goiás.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por taria nº 505, de 23 de agosto de 2000, que autoriza a
Associação de Radiodifusão Comunitária de Catalão
a executar, por três anos, sem direito de exclusivida de, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Catalão, Estado de Goiás.
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Art. 2º Este decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Item 10:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 16, DE 2002
Pri me i ra sessão de dis cussão, em
pri me i ro tur no, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 16, de 2002, tendo como
pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Moza ril do
Cavalcanti, que al te ra o inciso I do art.
159 da Constitu ição Fede ral (cria per cen tual do IR e IPI para aplica ção de recursos em Institu i ções Fede ra is de Ensino
Su pe ri or lo ca li za das na Amazô nia Le gal),
tendo
Parecer favorável, sob nº 886, de
2002, da Comis são de Cons ti tu i ção, Jus tiça e Ci dadania, Re lator: Senador Luiz
Otávio.
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos
termos do disposto no art. 358 do Regimento Inter no, a matéria constará da Ordem do Dia durante cin co sessões deliberativas ordinárias, em fase de discussão, em primeiro turno, quando poderão ser ofe recidas emendas assinadas por um terço, no mínimo, da composição do Senado.
Transcorre, hoje, a primeira sessão de discussão.
Em discussão a proposta. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, a matéria
constará da Ordem do Dia da próxima sessão deliberativa ordinária para o prosseguimento da discussão.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Srªs e Srs. Senadores, a Presidência recebeu da Co missão de Educação os Projetos de Decreto Legislativo nºs 256, 276, 445, 460, 466 e 470, de 2002,
acompanhados de requerimento de urgência.
A Mesa a as Lideranças têm entendido que tais
matérias não devem ser apreciadas em regime de urgência concedido por requerimento, tendo em vista
que Constituição Federal, em seu art. 223, já lhes dá
essa prioridade.
Nessas condições, a Mesa consulta o Plenário
se concorda em votar os cinco projetos ainda nesta
sessão. (Pausa.)
Não havendo objeção, assim será feito.
Os avulsos encontram-se sobre as bancadas.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Item 11:

E a seguinte a direção da Associação Beneficente Renascer Aquidauanense (cf. fls. 14/15):

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 256, DE 2002
(Incluído em pauta com a aquiescência
do Plenário.)

• Presidente – Maria Ângela Quelho Pereira
• Vice-Presidente – Joice Mara Medeiros da Silva
• Secretário – Raimundo Firmino Pinheiro
• Segundo Secretário – Antonio Carlos Quelho Ramos
• Tesoureiro – Rosangela dos Santos Trindade Silva
• Segundo Tesoureiro – João Aparecido de Souza Maciel
• Diretor Social – Carlos Aguilar Quelho Pereira

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 256, de 2002, (nº
1.259, de 2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação
Beneficente Renascer Aquidauanense a
executar serviços de radiodifusão comunitária na cidade de Aquidauana, Estado de
Mato Grosso do Sul.
Sobre a mesa parecer da Comissão de Educa ção, que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício,
Senador Fernando Ribeiro.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 892, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 256, de
2002 (nº 1.259, de 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Beneficente Renascer Aquidauanense a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Aquidauana,
Estado de Mato Grosso do Sul.
Relator: Senador Juvêncio da Fonseca

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 Ary Kara.
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 Se nado Federal. Essa norma interna relaciona uma sé rie 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.

I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 256, de 2002 nº 1.259, de 2001, na Câ mara dos Deputados, que aprova o ato que autoriza a
Associação Beneficente Renascer Aquidauanense a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cida de de Aquidauana, Estado de Mato Grosso do Sul.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 308, de
2001, o Presidente da República submete ao Con gresso Nacional o constante da Portaria nº 755, de
12 de dezembro 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.

III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 256, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando caracterizado que a Associação Beneficente Renascer Aquidauanense 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, 4 de setembro de 2002. –
Ricardo Santos, Presidente – Juvêncio da Fonseca – Relator – Valmir Amaral – Adir Gentil – Leomar Quintanilha – José Jorge – Maria do Carmo
Alves – Arlindo Porto – Benício Sampaio – Eduardo Suplicy – Marina Silva – Francelino Pereira –
Romeu Tuma – Eduardo Siqueira Campos – Lu-

214

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Setembro

de

2002

SETEMBRO 2002

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

cio Alcântara – Romero Jucá – Luiz Otávio – Ge raldo Cândido.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
O parecer é favorável.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pau sa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação o projeto.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 256, DE 2002
(Nº 1.259/01, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Beneficente Renascer Aquidaunense a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Aquidauana, Estado de Mato Grosso do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por taria nº 755, de 12 de dezembro de 2000, que autoriza
a Associação Beneficente Renascer Aquidauanense
a executar, por três anos, sem direito de exclusivida de, serviço da radiodifusão comunitária na cidade de
Aquidauana, Estado de Mato Grosso do Sul.
Art. 2º Este decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Item 12:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 276, DE 2002
(Incluído em pauta com a aquiescência
do Plenário)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 276, de 2002 (nº
1.293, de 2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga concessão à
Fundação Nossa Senhora Aparecida, para
executar serviço de radiodifusão de sons e
imagens na cidade de Aparecida, Estado de
São Paulo.
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Sobre a mesa parecer da Comissão de Educação, que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício,
Senador Fernando Ribeiro.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 893, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 276, de
2002 (nº l.293, de 2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à Fundação Nossa Senhora Aparecida, para executar serviço de
radiodifusão de sons e imagens na, cidade de Aparecida, Estado de São Paulo.
Relator: Senador, Romeu Tuma
I – Relatório
Por meio da Mensagem Presidencial nº 582, 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 do Decreto de II de junho de 2001,
que outorga concessão à Fundação Nossa Senhora
Aparecida parar executar, pelo prazo de quinze anos,
sem direito de exclusividade, com fins exclusivamente educativos, serviço de radiodifusão de sons e ima gens na cidade de Aparecida, 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 autorização 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 Presidencial informa que o processo foi examinado pelos
órgãos técnicos do Ministério das Comunicações,
constatando-se estar devidamente instruído e em
conformidade com a legislação per tinente.
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 Marcos Afonso, e aprovação daquele órgão colegiado. Já na Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o
projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
É a seguinte a direção da Fundação Nossa Senhora Aparecida (cf. fls. 216/217):
Diretor Presidente – Leo Arlindo Lorscheider
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Diretores – Antônio Cezar Moreira Miguel, Car los da Silva, José Batista, Almeida e Jalmir Carlos Herédia.
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 outorga, pelo Poder Executivo, para execução de servi ço de radiodifusão educativa, condicioná-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 canais
de radiodifusão educativa são reservados à exploração
da União, estados e municípios, universidades e fundações constituídas no Brasil, com finalidade educativa,
conforme preceitua o art. 14 do Decreto nº 236, de 28
de fevereiro de 1967, que complementou e modificou a
Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, que institui o Código Brasileiro de Telecomunicações.
III – Voto
Diante da regularidade dos procedimentos’ e do
cumprimento da legislação per tinente, opinamos pela
Aprovação do ato de outorga em exame, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo nº 276, de 2002.
Sala da Comissão, 4 de setembro de 2002. – Ricardo Santos, Presidente – Romeu Tuma, Relator –
Marluce Pinto – Valmir Amaral – Adir Gentil – Leomar
Quintanilha – José Jorge – Maria do Carmo Alves –
Arlindo Porto – Benício Sampaio – Jonas Pinheiro –
Eduardo Siqueira Campos – Lucio Alcântara – Romero Jucá – Luiz Otávio – Geraldo Cândido.
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Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 276, DE 2002
(Nº 1.293, de 2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga concessão à Fundação Nossa Senhora Aparecida para executar serviço de radiodifusão
de sons e imagens na cidade de Aparecida, Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 11 de Junho de 2001, que outorga concessão à Fundação Nossa Senhora Aparecida para
executar, por quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens, com
fins exclusiva –ente educativos, na cidade de Aparecida, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Item 13:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 445, DE 2002
(Incluído em pauta com a aquiescência
do Plenário)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 445, de 2002 (nº
1.558, de 2001, Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão ao
Sistema Integrado de Rádio Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Esperantina, Estado do Piauí.
Sobre a mesa parecer da Comissão de Educação, que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício,
Senador Fernando Ribeiro.
É lido o seguinte:

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
O parecer é favorável.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação o projeto.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

PARECER Nº 894, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre, o
Projeto de Decreto Legislativo nº 445, de
2002 (nº 1.558, de 2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão ao Sistema Integrado de
Rádio Ltda., para explorar serviço de ra-
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diodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Esperantina, Estado do
Piauí.
Relator: Senador Benício Sampaio
I – Relátorio
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 445, de 2002 (nº 1.558, de
2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que outorga permissão ao ‘Sistema Integrado de Rá dio Ltda., para explorar o serviço de radiodifusão so nora em freqüência modulada na cidade de Esperan tina, Estado do Piauí.
Por meio da Mensagem presidencial nº 752, de
2001, o Presidente da República submete ao Con gresso Nacional o ato constante da Portaria nº 267,
de 16 de maio de 2001, que outorga permissão para a
exploração de canal de radiodifusão sonora, nos ter mos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º,
ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comu nicações ab 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 Sistema Integrado de Rádio Ltda. (cf. fl. 9):
Nome do Sócio Cotista
Cotas de Participação
• Ana Amélia Guimarães Sampaio
90.000
• Raimundo Nonato Messias
10.000
Total de Cotas
100.000
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 Francisco Coelho.
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
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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 445, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando caracterizado que a entidade Sistema Integrado de Rádio
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.
Sala da Comissão, 4 de setembro de 2002. – Ricardo Santos, Presidente – Benício Sampaio, Relator
– Marluce Pinto – Valmir Amaral – Adir Gentil – Moreira Mendes – Leomar Quintanilha – José Jorge –
Maria do Carmo Alves – Arlindo Porto – Francelino
Pereira – Jonas Pinheiro – Lúcio Alcântara – Romero Jucá – Luiz Otávio – Geraldo Cândido.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
O parecer é favorável.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação o projeto.
As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 445, DE 2002
(Nº 1.558/01, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
ao Sistema Integrado de Rádio Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Esperantina, Estado do Piauí.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere à Portaria nº 267, de 16 de maio de 2001, que outorga permissão ao Sistema Integrado de Rádio Ltda., para explorar, por dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Esperantina, Estado do Piauí.
Art. 2º Este decreto Legislativo entra em vigor na
data da sua publicação.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Item 14:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 460, DE 2002
(Incluído em pauta com a
aquiescência do Plenário)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 460, de 2002 (nº 1.683,
de 2002, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga a concessão à
Fundação Canal Vinte e Um, para executar
serviço de radiodifusão de sons e imagens
na Cidade de Cascavel, Estado do Paraná.
Sobre a mesa parecer da Comissão de Educa ção, que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício,
Senador Fernando Ribeiro.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 895 , DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 460, de
2002 (nº 1.683, de 2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à Fundação Canal Vinte e
Um, para executar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Cas cavel, Estado do Paraná.
Relator: Senador Ricardo Santos
I – Relatório
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.374,
de 2001, o Presidente da República submete ao Con gresso Nacional, nos termos do art. 49, inciso XII,
combinado com o art. 223, § 1º da Constituição Fede ral, ato constante do Decreto de 6 de dezembro de
2001, que outorga concessão à Fundação Canal Vin te e Um para executar, pelo prazo de quinze anos,
sem direito de exclusividade, com fins exclusivamen te educativos, serviço de radiodifusão de sons e ima gens na cidade de Cascavel, Estado do Paraná.
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.
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A documentação anexada à Mensagem Presidencial informa que o processo foi examinado pelos
órgãos técnicos do Ministério das Comunicações,
constatando-se estar devidamente instruído e em
conformidade com a legislação per tinente.
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 Roberto Rocha, e aprovação
daquele órgão colegiado. Já na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em
boa técnica legislativa.
É a seguinte a direção da Fundação Canal Vinte
e Um (cf. fls. 80/81):
• Diretor Presidente – Jorge Luiz Fernandes Guirado
• Diretor Vice-Presidente – Amilton Lustosa dos Santos
• Diretor Administrativo e Financeiro – Nelson Pereira
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 outorga, pelo Poder Executivo, para execução de serviço de radiodifusão educativa, condiciona-se ao cum primento de exigências distintas daquelas observadas nos casos de concessões ou permissões para exploração de canais comerciais de rádio e televisão.
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 ex ploração da União, estados e municípios, universidades e fundações constituídas no Brasil, com finalidade educativa, conforme preceitua o art. 14 do Decreto
nº 236, de 28 de fevereiro de 1967, que complementou e modificou a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de
1962, que 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 460, de 2002.
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Sala da Comissão, 4 de setembro de 2002. –
Luiz Otávio, Presidente – Ricardo Santos, Relator –
Marluce Pinto – Valmir Amaral – Adir Gentil – Leomar Quintanilha – Maria do Carmo Alves – Arlindo
Porto – Benício Sampaio _ Jonas Pinheiro – Ro meu Tuma – Eduardo Siqueira Campos – Lúcio
Alcântara – Romero Jucá – Geraldo Cândido.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
O parecer é favorável.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação o projeto.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 460, DE 2002
(Nº 1.683/02, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga conces são à Fundação Canal Vinte e Um para
executar serviço de radiodifusão de sons
e imagens na cidade de Cascavel, Estado
do Paraná.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 6 de dezembro de 2001, que outorga
concessão à Fundação Canal Vinte e Um para execu tar, por quinze anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão de sons e imagens, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de Cascavel,
Estado do Paraná.
Art. 2º Este decreto Legislativo entra em vigor na
data da sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Item 15:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 466, DE 2002
(Incluído em pauta com a
aquiescência do Plenário)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 466, de 2002 (nº
1.655, de 2002, na Câmara dos Deputa dos), que aprova o ato que outorga per-
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missão à SM Comunicações Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de Pinheiros, Estado do Espírito Santo.
Sobre a mesa parecer da Comissão de Educação, que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício,
Senador Fernando Ribeiro.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 896, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 466, de
2002 (nº 1.655, de 2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à SM Comunicações Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Pinheiros, Estado do Espírito Santo.
Relator: Senador Ricardo Santos
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 466, de 2002 (nº 1.655, de
2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que outorga permissão à SM Comunicações Ltda.,
para explorar o serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Pinheiros, Estado do
Espírito Santo.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 993, de
2001, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 431,
de 7 de agosto 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.
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 SM Comunicações Ltda., (cf. fl. 6):
Nome do Sócio Cotista

Cotas de Participação

• Ronaldo Rangel Nunes
• Ediana Maria Gomes do Carmo

539.000
441.000

Total de Cotas

980.000
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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 Jorge Bittar.
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 466, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a entidade SM Comunicações
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 Decre to Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 4 de setembro de 2002. –
Luiz Otávio Presidente, Ricardo Santos, Relator –
Eduardo Siquiera
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
O parecer favorável.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação o projeto.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 466, DE 2002
(Nº 1.655/02, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
à SM Comunicações Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Pinheiros, Estado de Espírito Santo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 431, de 7 de agosto de 2001, que outorga permissão à SM Comunicações Ltda., para explorar, por dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Pinheiros, Estado do Espírito
Santo.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Item 16:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 470, DE 2002
(Incluído em pauta com a
aquiescência do Plenário)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 470, de 2002 (nº 2.007,
de 2002, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga concessão à Novo
Interior Comunicações Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Itapetininga, estado de São Paulo.
Sobre a mesa parecer da Comissão de Educação, que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício,
Senador Fernando Ribeiro.
É lido o seguinte:
PAREÇER Nº 897, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 470, de
2002 (nº 2.007, de 2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à Novo Interior Comunicações Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de
Itapetininga, Estado de São Paulo.
Relator: Senador Ricardo Santos
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I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Proje to de Decreto Legislativo nº 470, de 2002 (nº 2.007,
de 2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que outorga concessão à Novo Interior Comuni cações Ltda., para explorar o serviço de radiodifu são de sons e imagens na cidade de Itapetininga,
Estado de São Paulo.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 293,
de 2002, o Presidente da República submete ao
Congresso Nacional o ato constante do Decreto de
3 de abril de 2002, que outorga concessão para a
exploração de canal de radiodifusão de sons e ima gens, nos termos do art. 49, XII, combinado com o
art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comu nicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente
solicitação foi instruída de conformidade com a le gislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte à composição acionária do em preendimento Novo Interior Comunicações Ltda. (cf.
fls. 17/18):
Nome do Sócio Cotista Cotas de Participação
• Myrian Nivea de Andrade Ortolan
• Maria Isabel Quintino Nicotero Pestana
Total de Cotas

300.000
200.000
500.000

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 Narcio Rodri gues.
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 db art. 223
de 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
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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 470, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a entidade Novo Interior Comunicações Ltda., atendeu a todos os requisitos técnicos
e legais para habilitar-se à outorga da concessão, opinamos pela Aprovação do ato, na forma do Projeto de
Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 4 de setembro de 2002. –
Luiz Otávio, Presidente – Ricardo Santos, Relator –
Marluce Pinto – Valmir Amaral – Adir Gentil – Leomar Quintanilha – José Jorge – Maria do Carmo
Alves – Arlindo Porto – Jonas Pinheiro – Romeu
Tuma – Eduardo Siqueira Campos – Lúcio Alcân tra – Benício Sampaio – Romero Jucá – Geraldo
Cândido.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
O parecer favorável.
Em discussão o projeto, em turno único.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Com a palavra o Senador Osmar Dias.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Para discutir.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria
de agradecer a V. Exª, sobretudo em nome do Paraná, porque esta votação será muito importante para
o meu Estado.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Não havendo mais quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação o projeto.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 470, DE 2002
(Nº 2.007/2002, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga conces são à Novo Interior Comunicações Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão de
sons e imagens na cidade de Itapetininga,
Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 3 de abril de 2002, que outorga conces são à Novo Interior Comunicações Ltda., para explo rar, por quinze anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade
de Itapetininga, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Esgotadas as matérias constantes da Ordem do Dia.
Srªs e Srs. Senadores, na sessão de ontem, a
Presidência não acolheu solicitação dos Srs. Sena dores Tião Viana e Heloísa Helena no sentido da
anulação da sessão não-deliberativa realizada no
dia 28 de agosto do corrente ano. Dessa decisão, foi
interposto recurso para o Plenário. Antes de decidir,
a Presidência preferiu ouvir a Comissão de Constitu ição, Justiça e Cidadania.
Sobre a mesa, parecer da Comissão de Cons tituição, Justiça e Cidadania, que passo a ler:
É lido o seguinte:
PARECER Nº 898, DE 2002
Da Comissão de Constituição, Justi ça e Cidadania; sobre a Petição nº 5, de
2002, que requer ao Presidente do Senado Federal, seja tornada nula de pleno di reito a Sessão do Senado Federal realizada no dia 28 de agosto de 2002, bem com
os atos nela havidos, pela quebra de
compromisso votado em Plenário.
Relator: Senador Bello Parga
I – Relatório
Vem a esta Comissão, para apreciação, nos termos regimentais, a Petição nº 5, de 2002, iniciativa
dos nobres Senadores Heloísa Helena e Tião Viana,
que requerem ao Presidente do Senado Federal seja
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tornada nula de pleno direito a Sessão do Senado Federal realizada no dia 28 de agosto de 2002, bem
como os atos nela havidos pela quebra de compromisso votado em Plenário.
2. Os ilustres peticionários recordam que, no dia
7 de agosto último, o Plenário desta Casa aprovou às
normas de regência dos seus trabalhos durante o período eleitoral.
3. Dentre as referidas normas é citada a deliberação de só realizar sessões por convocação das
Lideranças ou da Mesa, se houver necessidade, até
a realização do pleito de 6 de outubro pró ximo.
4. Outrossim, registram os Senadores subscri tores do presente pe dido que, para sua surpresa,
foi decidida a realização da sessão plenária com o
fim exclusivo de efetuar le itura de determinada pro posição.
5. Adendam, ademais, que não houve consulta
a todos os Lideres para a realização da Sessão que
intentam impugnar e que a mesma não foi convocada
pela Mesa, sem embargo da presença do seu 4º Se cretário.
6. Em conclusão, afirmam que, foi desrespeitada tradição do Senado Federal no sentido da observância dos compromissos firmados entre a sua Pre sidência e os Líderes partidários e, com fundamento
na supra-referida Decisão do Plenário de 7 de agos to e no hábito do respeito ao que foi acordado requerem a anulação da Sessão realizada no dia último dia 28 de agosto, bem como dos atos nela havidos.
7. A Presidência do Senado Federal, por meio
do Oficio SF nº 963/2002, informa a esta Comissão
que não acolheu a Petição de que se trata aqui e
encaminha o pedido dos ‘ilustres peticinários para
os fins de recurso. Acompanham o Oficio referido a
Ata da Sessão impugnada, a decisão da Presidência da Casa e os debates sobre o assunto havidos
ontem, dia 3 de setembro de 2002.
8. Na sua decisão, a Presidência do Senado
Federal informa o seguinte:
1) A decisão do Plenário, assentada, na Sessão, de 7 de agosto e salientada na petição dos Se nadores Tião Viana e Heloisa Helena, foi no sentido
de só realizar sessões por convocação das Lideranças ou da Mesa;
2) A Presidência foi informada de que a Liderança do Governo procurou todas as Lideranças;
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3) Por sua vez, a Secretaria-Geral da Mesa, por
determinação da Presidência, contactou previamente
todos os Gabinetes de Lideranças;
4) Não obstante a adoção dessas providências,
a Sessão realizada no dia 28 de agosto foi não-delibe rativa e seu objetivo está conforme ao art. 154, § 4º do
Regimento Interno, que preceitua que as Sessões
não-deliberativas destinam-se a discursos comunica ções, leitura de proposições e outros assuntos de in teresse público e parlamentar, e rea lizar-se-ão sem
Ordem do dia;
5) O art. 155 também daria sustentação à Ses são em referência, pois prevê que para a realização
de uma sessão é necessário o comparecimento no
recinto de, pelo menos, um vigésimo da composição
do Senado e compareceram à Sessão em tela os Se nhores Senadores Waldeck Ornellas, Bello Parga,
Ney Suassuna, Adir Gentil, Renan Calheiros, Teoto nio Vilela Filho, Eduardo Siqueira Campos, Amir Lan do, Romero Jucá e Mozarildo Cavalcanti.
6) Na Sessão em questão foram lidas várias outras proposições e não apenas o Projeto de Resolu ção nº 64, de 2002.
II – Análise
9. Cabe a esta Comissão de Constituição, Justi ça e Cidadania opinar sobre a proposição sob análi se, nos termos regimentais.
10. Passemos, pois à análise da matéria.
11. Como bem destaca a petição de que trata mos aqui, a decisão referida e aprovada pelo Plenário
desta Casa foi no sentido de só realizar sessões no
chamado período eleitoral por convocação das Lide ranças ou da Mesa.
12. Dessa forma, como se vê, destaca-se, na
expressão, a conjunção ou, que tem sentido bem di verso da conjunção aditiva e com efeito, as primeiras
alternativas, implicando a possibilidade de exclusão
de uma das condições arroladas para que o fato pre visto se realize. Já a segunda requer adição, conexão,
implica a necessidade da ocorrência de todas as con dições expressas para que o fato previsto se efetive.
13. Sendo assim, sobressai que as sessões do
Senado Federal, no período em referência, podem
ser realizadas ou por iniciativa das Lideranças ou por
inciativa da Mesa.
14. Temos, pois, que à luz da norma trazida à cola ção pelos ilustres peticionários, a Mesa do Senado é
competente para convocar a Sessão de que se cuida.
15. Por outro lado, o Regimento Interno da Casa
estabelece, no seu art. 46, caput, que a Mesa se
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compõe de Presidente, dois Vice-Presidentes e qua tro Secretários.
16. Outrossim, o art. 48, também da nossa Carta
regimental, ao estatuir as atribuições dos membros
da Mesa, preceitua, no seu inciso III, que ao Presidente compete convocar e presidir as sessões do Senado e as sessões conjuntas do Congresso Nacional.
17. Ou seja, o Regimento Interno da Casa ao
tratar da chamada divisão do trabalho funcional entre
os componentes da Comissão diretora, confere ao
seu Presidente (ou a quem esteja no exercício legal
do cargo) a competência para convocar as sessões.
18. Dessa forma, com a devida vênia dos ilus tres peticionários, o nosso entendimento é o de que,
para que a Mesa dó Senado Federal convoque ses são plenários não é necessário consultar as Lideranças partidárias com assento na Casa, muito embora
concordemos com a opinião de que tal oitiva seja desejável.
19. A propósito, estamos convictos de que esse
nosso entendimento, além da fundamentação legal
acima exposta, tem base lógica, pois o entendimento
de que só pôde haver realização de sessão após consulta às lideranças leva à conclusão de que, se uma
ou outra das lideranças partidárias não concordar
com à realização da sessão de que se cogita, o Senado fica impedido de se reunir, conclusão com a qual,
segundo avaliamos, ninguém aqui concordaria.
20. De outra parte, ainda , com as devidas vêni as dos ilustres peticionários, à luz dos documentos,
que instruem o presente processado, absolutamente
não procede a afirmação de que a realização de sessão plenária ocorreu com o fim exclusivo de efetuar
leitura de determinado proposição.
21. Deveras, exemplar do Diário do Senado
Federal que contém a ata da sessão em pauta e
que se encontra anexado à proposição ora sob estudo registra a leitura de cinco projetos naquela sessão (cf. pp. 16455 a 16458).
22. Por fim, há ainda que se recordar às informações prestadas pela Presidência desta Casa
anexadas e já acima registradas, no sentido de que
a Secretaria-Geral da Mesa, por determinação da
própria Presidência, contactou previamente todos os
Gabinetes de Liderança tendo em vista a convocação da sessão questionada.
23. Portanto, sempre com as vênias devidas
aos ilustres peticionários, em face do exposto, dissentimos de sua assertiva no sentido de que foi des respeitada a Decisão do Plenário de 7 de agosto.
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III – Voto
Como conclusão, se impõe o nosso voto pela rejeição do pedido formulado na proposição ora relata da, que requer a anulação da sessão plenária realiza da no último dia 28 de agosto e, por via de conse qüência, pela rejeição do recurso contra a decisão da
Presidência que não o acolheu.
Sala da Comissão, 4 de setembro de 2002. –
Osmar Dias, Vice-Presidente em exercício – Bello
Parga, Relator – Francelino Pereira – Carlos Be zerra – Lúcio Alcântara – Romeu Tuma – Fernando
Ribeiro – Leomar Quintanilha – Benício Sampaio –
Maria do Carmo Alves – Luiz Otávio – Romeu Jucá
– José Jorge – Marluce Pinto – Eduardo Suplicy
(Contrário) – José Fogaça.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
O Relator, Senador Bello Parga, proferiu o seguinte
voto:
Como conclusão, se impõe o nosso
voto pela rejeição do pedido formulado na
proposição ora relatada, que requer a anulação da sessão plenária realizada no último
dia 28 de agosto e, por via de conseqüência, pela rejeição do recurso contra a decisão da Presidência que não o acolheu”.
O parecer foi aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Submeto, pois, à votação a decisão da Presi dência, que tem parecer favorável da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania. Os Srs. Senadores
que concordam com a decisão da Presidência votarão “sim” e os que discordam votarão “não”.
Os Srs. Líderes desejam orientar suas respecti vas Bancadas?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sim, Sr. Presidente. Peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Com a palavra V. Exª, Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do ora dor.) – Sr. Presidente, eu havia pedido, no início
desta sessão, quando estávamos discutindo essa
matéria e a convocação da Comissão de Assuntos
Econômicos, e, relativamente ao recurso que apre sentei ao final da semana passada, quão importante
seria a presença do Senador Lúcio Alcântara. V. Exª,
inclusive, mencionou que S. Exª provavelmente estivesse ouvindo. Então, se for possível, gostaria que
o Senador Lúcio Alcântara comparecesse. Não me
refiro à decisão da Comissão de Constituição, Justi-
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ça e Cidadania, mas ao recurso que apresentei à
Comissão de Assuntos Econômicos. Tanto sobre
um caso quanto sobre o outro, farei o registro por
uma questão de princípio, Sr. Presidente. O Senador Bello Parga disse que não teriam sentido as observações que eu havia feito.
Para esclarecimento, que espero possa ser ca bal, registrarei aqui as palavras do Senador Romero
Jucá, proferidas ontem, quando estava presidindo a
sessão o Senador Edison Lobão, apenas no aspecto
relevante. Diz s. Exª a certa altura:
Talvez a Mesa tenha se equivocado,
quando afirmou que eu dissera que estaria
em contato com as Lideranças. Não fiz contato com todas as Lideranças para realizar
aquela sessão administrativa, porque no
acordo feito entre os Líderes e lido em Ple nário, estabeleceu-se que a decisão no
Plenário, assentada na sessão do dia 7 de
agosto e salientada na petição dos Senadores Tião Viana e Heloísa Helena, foi no sentido de só se realizarem sessões por convocação das Lideranças ou da Mesa. Não está
escrito “das Lideranças e da Mesa”, mas
“das Lideranças ou da Mesa”. Nesse caso,
como não havia matéria para votar, contatamos a Mesa [portanto, não os Líderes todos, especialmente os da Oposição]. O Presidente da Casa, por intermédio da Mesa,
convocou a sessão administrativa. Portanto,
não cabe o requerimento de tentar invalidar
a sessão sob o argumento de que os Líderes não foram ouvidos. Os Líderes foram ouvidos – e tive o cuidado de ligar para todos
eles – quando da marcação de sessões
para a votação de matérias no plenário. Falei com os Senadores Eduardo Suplicy, Re nan Calheiros, José Agripino, Geraldo Melo,
Carlos Patrocínio e José Alencar, enfim,
com todos os Líderes, para marcar as ses sões de hoje [dia 3; de amanhã, dia 4 e de
quinta-feira, dia 5].
Para as sessões desta semana, sim, S. Exª contatou os Líderes. Para a sessão da semana passada,
S. Exª. disse que é possível que tenha havido engano
da Mesa, porque não contatou todos os Líderes. É
preciso esclarecer todos os fatos, a fim de estabelecermos a questão do princípio e do respeito entre as
partes, Situação e Oposição.
Sr. Presidente, espero que o Senador Lúcio
Alcântara compareça ao Plenário. Cabe a S. Exª reu-
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nir a Comissão de Assuntos Econômicos ou, de pron to, seja examinado todo o procedimento, porque não
houve da parte de S. Exª qualquer comunicação por
escrito, a não ser o da Secretaria da CAE, às 17 horas
daquela tarde, para os gabinetes, conforme está re gistrado. A única comunicação registrada que se sabe
sobre a convocação da CAE naquele dia foi a lem brança feita por quem presidia a sessão do Senado,
Senador Bello Parga, ao final daquela sessão, quase
às 17 horas daquela tarde.
Eram esses os esclarecimentos que eu tinha a
fazer, Sr. Presidente. Eu agradeceria se o Senador
Lúcio Alcântara viesse ao plenário dizer como pensa
proceder sobre o recurso que encaminhei à Comis são de Assuntos Econômicos.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Presidente, sobre o assunto, como fui citado, gos taria de fazer alguns esclarecimentos e uma proposta
ao Senador Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Concedo a palavra a V. Exª.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR.
Para uma explicação pessoal. Sem revisão do ora dor.) – Primeiro, quero registrar que a discussão so bre a convocação da sessão não deliberativa, ocorri da ontem no Plenário, e na CCJ é um assunto já ex tremamente debatido. Verificou-se, diferentemente do
que o Senador Suplicy diz, que para a convocação
daquela sessão não deliberativa não era necessário
audiência de todos os Líderes. Foi uma ação de moto
próprio do Presidente do Senado, que tem atribui ções. Isso foi constatado. Consta no parecer elabora do pela Consultoria da Casa, aprovado e relatado
hoje pelo Senador Bello Parga e aprovado na Comis são de Constituição, Justiça e Cidadania, somente
com um voto contrário, do Senador Eduardo Suplicy.
Essa era a primeira verdade que eu gostaria de escla recer.
Quero aqui dizer ao Senador Eduardo Suplicy –
e gostaria de pedir a S. Exª que ficasse atento às mi nhas palavras – o seguinte: quanto à Liderança do
Governo e a mim, que pessoalmente sempre tive uma
relação muito estreita com a Oposição porque sem pre cumprimos tudo o que combinamos, não nos mo tiva ganhar a discussão nem impingir à Oposição ne nhuma derrota. Temos envidado esforços por uma
ação de resultados. Está em jogo a rolagem da dívida
de Alagoas, Estado que ainda não teve sua dívida ro lada, e a inadiável negociação de carteira de títulos
previdenciários do Rio Grande do Sul, no valor de
R$380 milhões, a fim de que, ainda no final deste
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mês, segundo o Tesouro Nacional, o RS possa efetivamente cumprir alguns compromissos. Essa é a
questão prática.
Propomos uma solução simples ao Senador
Eduardo Suplicy, que está se sentindo ofendido tal vez porque os procedimentos não tenham sido
como S. Exª esperava. O Senador Eduardo Suplicy
ganha a discussão. Concordarmos em cancelar a
reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, findando, portanto, a celeuma se deveria haver ou não
reunião; e neste mesmo momento, sem parecer da
Comissão, tanto quanto à Resolução nº 64, referente a Alagoas, quanto à Resolução nº 65, atinente ao
Rio Grande do Sul, concordamos em emitir parecer
de plenário e aprovar a matéria para os dois Estados. Assim, o Senador fica com o seu princípio defendido, abrimos mão da discussão em prol da solução para dois Estados da Federação, que não são
governados, Sr. Presidente, por membros do PMDB
ou do PSDB. O Governador do RS é do PT e o de
AL, do PSB, ambos Oposição ao Presidente Fernando Henrique Cardoso. Entretanto, o Líder do Go verno FHC está aqui defendendo a solução para
atender essas duas Unidades da Federação.
Estendemos a mão ao Senador Eduardo Suplicy, a quem damos vitória da discussão, para que
seja sanado o problema do Rio Grande do Sul e de
Alagoas.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O Senador Romero Jucá propõe um entendimento. Nós estamos de
acordo que seja, portanto, anulada e o Plenário po deria assim decidir a reunião da CAE, o que significaria a aprovação pelo Plenário, que é maior que a CAE,
do recurso que eu apresentei. Daí, então, tramitaria a
matéria proposta pelo Senador Romero Jucá. Isso
pode ocorrer. Nós, todavia, teremos o direito de solicitar a verificação de quorum, o que é natural. Os Se nadores estão na Casa. Havia 48 Senadores presentes há meia hora.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Senador Eduardo Suplicy, a proposta é votarmos as
duas matérias aqui, em regime de urgência, sem parecer das Comissões, das quais abriremos mão e
anularemos o parecer.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Nós faríamos os pareceres aqui no plenário?
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O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Aqui, no plenário. Eles seriam orais e votaríamos
hoje.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Eu sou autor do parecer, no caso, do Rio Grande do
Sul.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
V. Exª se ria o relator no caso do Rio Grande do Sul
e eu no caso de Alagoas. Ambos estamos presen tes. O Presidente também. O Plenário, como disse
V. Exª, é soberano e pode assim resolver e cancelar
esta sessão. Nós encaminharemos, inclusive, a fa vor do cancelamento, desde que haja o compromis so da Oposição de votarmos as duas matérias e de
não pedir a verificação de quorum, porque, se for
para assim proceder, nós manteremos o status quo
da Comissão de Assuntos Econômicos, que já tem
aprovada esta matéria.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, eu considero importante o reconheci mento, por parte do Líder do Governo, de que deve
haver a anulação da sessão.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Da reunião da Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Exato, da reunião da CAE – Comissão de Assuntos
Econômicos. Mas, por uma questão de respeito à Se nadora Heloísa Helena, cabe a S. Exª o direito de pe dir a verificação do quorum, por ocasião da verifica ção. Nós não iremos impedir a votação.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Presidente, não estou reconhecendo a anulação
do parecer. O que estou apresentando à Mesa é a
possibilidade de aprovarmos a anulação, desde que
haja votação. Não estou querendo a vitória nem ga nhar a discussão; estou querendo resolver o proble ma. Que a Oposição fique com a vitória, fique com o
discurso. Não me interessa isso. Não me interessa ter
o discurso e prejudicar dois Estados da Federação.
Todos os dois Governadores, coitados, devem estar
na frente da televisão, assistindo à TV Senado, rezan do para que essas matérias sejam aprovadas.
Não estou dizendo que era ilegal; estou dizendo
que abrimos mão, damos a V. Exª, Senador Eduardo
Suplicy, essa vitória, desde que se comprometa a vo tar, sem pedido de veri ficação, essas questões aqui
no plenário agora.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Concedo a palavra ao Senador Renan Calheiros, pela
ordem.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, repito exatamente o que o Senador Romero Jucá disse.
Para quem apenas hoje acompanha esta discussão,
vou explicar o que aconteceu. Na semana que passou, realizamos uma sessão, convocada pelo Presidente do Senado Federal, em que nada foi deliberado.
O Senador Eduardo Suplicy e a Senadora Heloísa
Helena pediram a anulação daquela sessão, convocada pelo Presidente, conforme dispõe o Regimento
Interno. Isso foi discutido hoje pela Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania. Todos os membros
presentes à reunião da Comissão, à exceção do Se nador Eduardo Suplicy, entenderam que a reunião foi,
sim, convocada de acordo com o Regimento Interno
do Senado Federal. Essa é uma questão absolutamente resolvida.
Pretendemos aqui, conforme foi proposto pelo
Senador Romero Jucá, votar as duas matérias: tanto
a questão de interesse do Rio Grande do Sul, Estado
governado pelo PT, quanto a questão de Alagoas,
Estado governado pelo PSB. O papel do Senado é
exatamente garantir o equilíbrio entre os Estados da
Federação.
Entretanto, se o Senador Eduardo Suplicy não
aceita a proposta, S. Exª assumirá a responsabilidade
pelo que irá acontecer com o Rio Grande do Sul e
com o Estado de Alagoas. Como eu já disse aqui, se
não aprovarmos a rolagem da dívida de Alagoas, estará desfeito todo o esforço que o Estado fez para alcançar o equilíbrio fiscal que hoje tem: Alagoas deixará de fazer investimentos, de contratar novos empréstimos internacionais, de investir na infra-estrutura tu rística e na recuperação de estradas e continuará pagando, como faz hoje, 25% do que arrecada.
Se rolarmos a dívida, o Estado terá acesso a
tudo isso e pagará apenas 15%, na forma da Resolução do Senado Federal. Essa questão está sendo decidida pela Justiça. A AGU nos recomendou – e isso
está nesse projeto de resolução – que, se as letras,
amanhã, em decisão transitada em julgado em instância final, forem consideradas inválidas, os credores terão de pagar ao Estado de Alagoas e à União
Federal. É uma salvaguarda. Quer dizer, não podemos dizer que Alagoas terá de esperar uma decisão
transitada em julgado. Uma demanda judicial no Bra sil demora em média, tantas as possibilidades de re curso, 15 anos. E condenar Alagoas a esperar 15
anos por uma decisão judicial é algo com que não va-
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mos concordar; não temos como concordar com isso;
e não seria justo concordar com isso.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Sr. Presidente peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Tem a palavra V. Exª.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presiden te, não vou entrar no mérito da discussão, porque ela
precisa, de fato, acontecer. Quero fazer apenas uma
observação específica.
Não quero condenar Alagoas a esperar 15 anos
pela resolução da Justiça. Quero condenar meia dú zia de bandidos, banqueiros e empreiteiros, pois es ses vão receber dinheiro agora em vez de recebê-lo
daqui a 15 anos, quando a Justiça mandar pagar. É só
um detalhe. Não quero condenar Alagoas, porque a
dívida não existe. A Justiça de Alagoas, juntamente
com o Ministério Público, decretou nulidade; portanto,
a dívida não existe. Ela passará a existir a partir do
momento em que for feito.
Se o contrato estabelecia a necessidade do pronunciamento final da Justiça e se ela daqui a 15 anos
mandar pagar a essas figuras, que ganharam dinhei ro à custa do suicídio e da dor do servidor público, que
assim se faça, dentro do limite de 15%, conforme é o
correto.
Quero discutir aqui o tema do debate. Quando
houver a discussão do mérito, vamos fazê-lo com
detalhes preciosos, para que o povo de Alagoas sai ba. Quero discutir o Regimento, Sr. Presidente. Fizemos um grande esforço para garantir que este de bate fosse feito nos marcos da legislação em vigor
nesta Casa, porque o Senado não é a Casa de alguns, não é a Casa dos amigos do rei, não é a Casa
dos Líderes.
O Regimento da Casa estabelece, no parágrafo
único do art. 2º, que, nos 60 dias antes das eleições,
não há sessão nenhuma.
A Mesa consultou o Plenário para a aprovação
da resolução na qual constava que não haveria ne nhuma atividade. A Senadora Emilia Fernandes, o
Senador Lauro Campos e eu votamos contra, pois
queríamos que houvesse sessão, mesmo que fosse
não deliberativa – pois dois terços dos membros da
Casa estão em campanha. Mas o Senado aprovou a
resolução suspendendo todas as atividades. Dessa
forma, mesmo nós que somos absolutamente discipli nados não estávamos aqui, pois nenhuma atividade
estava sendo desenvolvida.
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De acordo com a resolução, deveria haver um
acordo de Líderes ou uma decisão da Mesa, mas não
houve nem um nem outro. Sei que o Presidente tem a
prerrogativa de convocar – é verdade –, mas, quando
o faz, precisa anunciar aos Senadores. Isso não é um
detalhe, mas uma questão relevante: quando convoca, precisa anunciar aos Senadores, já que não hou ve acordo de Líderes ou decisão da Mesa. É preciso
convidar-nos.
Ninguém da Oposição foi comunicado dessa
sessão. Não cito nem o meu caso, que, para estar
aqui às 14 horas, precisaria sair de Alagoas às 5 ho ras. Mas o Senador Lauro Campos é daqui de Brasília
e poderia chegar a esta Casa rapidamente. Mas não
fomos comunicados dessa sessão.
Alguém disse que, para sessão não deliberativa, não precisa haver convocação. Mas é evidente
que é preciso avisar os Senadores. Disseram mesmo
que os Senadores não foram avisados. Foi nessa sessão deliberativa, Senador Bernardo Cabral, que leram a resolução que posteriormente chegou à CAE. A
sessão não deliberativa estava ocorrendo ao mesmo
tempo em que havia uma sessão deliberativa na
CAE, sem que ninguém tivesse sido avisado.
Sou membro da Comissão de Assuntos Econômicos e sou uma mulher disciplinada. Tenho muitos
defeitos, mas indisciplina não é um deles.
Os Senadores Lauro Campos, Eduardo Suplicy
e eu somos membros da Comissão de Assuntos Econômicos. Entretanto, ninguém foi comunicado da reunião. Somente às 17 horas, quando já estavam todos
na Comissão, enviaram-nos um e-mail para participarmos da reunião, o que era impossível.
Se tudo fosse feito corretamente, não haveria
problema. Não é necessário convocação para sessão
não deliberativa do plenário, porque estamos permanentemente convidados. Porém, realizaram uma sessão não deliberativa em que foi aprovada uma resolução, apesar de estarem suspensas todas as atividades e que por isso não estávamos presentes.
Senador Bernardo Cabral, não me refiro à
Constituição ao estabelecer que, havendo medida
provisória a ser votada, não pode ocorrer nenhuma
deliberação na Casa; mas houve. Não estou reivindicando isso. Não dispõe a Constituição que quando há
uma medida provisória em pauta não se pode decidir
nada nem em comissão nem em plenário? No entanto, houve deliberação na Comissão de Assuntos Econômicos.
Não se trata de uma celeuma pessoal.

SETEMBRO 2002

16864 Quinta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Senador Bernardo Cabral, V. Exª citou uma fra se precisa: quando algo pode não estar sendo útil
para o meu adversário hoje, amanhã poderá igual mente não estar sendo útil para mim. Esta é uma
Casa de supostos iguais.
Não entrarei no mérito da discussão neste mo mento. Quero apenas fazer o debate regimental.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem, na forma do
Regimento, para responder uma questão suscitada.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Senador Renan Calheiros, a Mesa já manifestou a
decisão da Presidência com o parecer da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania.
Vamos proceder à votação. Peço aos Líderes
que orientem suas Bancadas. Estamos discutindo a
decisão da Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Concedo a palavra ao Senador Renan Calheiros pela
ordem.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é importante afirmar que essa questão levantada pela Senadora Heloísa Helena já foi decidida por meio de vo tação expressiva e apenas contra o voto do Senador
Eduardo Suplicy. Não há o que discutir. A reunião foi
convocada regularmente, de acordo com o Regimen to Interno, pelo Presidente, como diz a própria Reso lução que ela invocou. Essa discussão está vencida.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL) – A
Comissão de Assuntos Econômicos não votou.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) – A
Senadora Heloísa Helena está equivocada. Quando
fizemos a reunião da Comissão de Assuntos Econô micos e aquela sessão não deliberativa, a pauta ain da não estava trancada pela medida provisória. O pior
é que, mesmo que estivesse, o que tranca pauta de
comissão é decisão terminativa, e não decisão não
terminativa.
Portanto, a argumentação de V. Exª, Senadora
Heloísa Helena, mais uma vez, não está condizente
com a realidade do que deveria ou poderia ter acontecido.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Concedo a palavra pela ordem à Senadora Heloísa
Helena.
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A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Foi lida.
Basta consultar o Diário Oficial para verificar esse
fato. Entretanto, não quero discutir esse assunto,
mas, sim, uma questão objetiva. O problema é que
se está fazendo uma mistura. Goebbels, o publicitário de estimação de Hitler, dizia que toda mentira
repetida várias vezes gera uma verdade. O recurso
não foi julgado na Comissão de Assuntos Econômicos – é o que estamos discutindo. A reunião seria
hoje de manhã, mas não houve quorum. Aliás, a ra pidez demonstrada por alguns para compor quorum
em outra reunião também deveria ter ocorrido nessa. Os Senadores deveriam estar lá para votar.
O que estamos pedindo é que os membros Comissão de Assuntos Econômicos se reúnam e que o
recurso seja votado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Senadora Heloísa Helena, vamos votar a decisão da
Mesa e, depois, o requerimento que trata da decisão
da Comissão de Assuntos Econômicos.
De antemão, informo a V. Exª que o trancamento
da pauta não impede que as Comissões se reúnam e
decidam, exceto sobre matéria terminativa. Mas o
que está em pauta, já anunciado pela Mesa, é a votação da decisão tomada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania a respeito da decisão da
Mesa.
Portanto, em votação a decisão da Presidência,
com o parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada, com voto contrário dos Senadores
Eduardo Suplicy, Lauro Campos, Heloísa Helena e
Emilia Fernandes.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Passa-se agora à apreciação do Requerimento nº
492, de 2002, de urgência, lido no Expediente para o
Projeto de Resolução nº 64, de 2002.
Em votação.
Trata-se de requerimento de autoria de Comissão.
De acordo com o Regimento, só o Presidente da
Comissão e o Relator da matéria poderão fazer uso
da palavra para encaminhar a votação; no entanto, ao
Líder de cada Partido que desejar se manifestar a
Mesa concederá a palavra.
Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
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conforme registrei, considero essencial mesmo a pa lavra do Presidente da CAE, Senador Lúcio Alcântara, para que possa então decidir inclusive sobre o re curso que apresentei. Existe a possibilidade alternati va, aqui expressa pelo Líder Senador Romero Jucá,
de o Plenário considerar nula a reunião da CAE.
Estou de acordo com isso, sem prejuízo de que, regi mentalmente, por ocasião da votação do requerimen to, possamos solicitar a verificação de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Com a palavra o Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, não repetirei aqui todos os argumentos que já apresentei. Fiz ao Senador Eduardo
Suplicy uma proposta consistente, de entendimento.
E S. Exª quer pegar metade da proposta, ou seja, o
pedaço que é bom para ele, e pedir vista do resto.
Esse não é o acordo.
Volto a repetir o que disse antes: V. Exª fica
com a vitória, com o discurso, com os princípios que
a Oposição, segundo V. Exª, está defendendo nessa
questão que não é só de mérito. Fazemos tudo isso,
desde que possamos aprovar as duas matérias,
hoje, sem pedido de verificação e, portanto, com um
acordo de Lideranças. Se V. Exª aceitar a mão es tendida, faremos isso agora. Senão, votaremos o re querimento, provavelmente a Oposição pedirá verifi cação, a sessão cairá, ficará a votação para daqui a
duas sessões, e cada um interpretará da forma
como entender melhor, arcando com as conseqüên cias político-administrativas cabíveis.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Sr. Presidente, peço verificação de quorum, com o
apoiamento dos Senadores Eduardo Suplicy, Lauro
Campos e Marina Silva.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
A Senadora Heloísa Helena pede verificação de votação. Sendo regimental a solicitação, S. Exª será
atendida.
Solicito aos Srs. Senadores que se encontram
em outras dependências do Senado que compareçam ao plenário para a votação, em razão da verificação de quorum solicitada pela Oposição.
(Procede-se à verificação de votação.)
O SR. JOSÉ FOGAÇA (Bloco/PPS – RS) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
V. Exª tem a palavra, pela ordem.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (Bloco/PPS – RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
consulto a V. Exª se poderia antecipar para a sessão
de hoje o Projeto de Decreto Legislativo nº 438, de
2001, pautado para a sessão de amanhã. Trata-se
de decreto legislativo que outorga uma concessão
de radiodifusão no Rio Grande do Sul, cuja Relatora
é a Senadora Emilia Fernandes.

Minha posição é muito clara no sentido de se
buscar o entendimento e o congraçamento de objeti vos de Alagoas e do Rio Grande do Sul.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Consulto os Srs. Líderes partidários se concordam
com a solicitação do Senador José Fogaça.

A decisão está com V. Exª. Cabe a V. Exª dizer
se concorda ou não com a proposta.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL.
Como Líder.) – No que depender do PMDB, concordamos, Sr. Presidente.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Quero transmitir ao Senador Romero Jucá e aos Se nadores de Alagoas que, hoje, conversei com o Se cretário da Fazenda do Rio Grande do Sul, que
compreende muito bem que a questão de princípio
que estamos defendendo deve ser respeitada. Por
isso, eles não nos pedirão que venhamos aqui, nós,
do Bloco da Oposição, para submeter a uma situa ção que precisa ser defendida.
Por essa razão, iremos pedir, sim, a verificação
de quorum e com as conseqüências que acarreta rá.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Como Líder.) – De acordo, Sr. Presidente.
O SR. GERALDO MELO (Bloco/PSDB – RN.
Como Líder.) – O PSDB acompanha a posição do
Líder do Governo, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Havendo a concordância dos Líderes, submeto ao
plenário o Projeto de Decreto Legislativo nº 438, de
2002, enquanto o painel é preparado para a votação
nominal.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 438, DE 2001
(Apreciado com a aquiescência
dos Srs. Líderes Partidários.)
Discussão, em turno único, do Proje to de Decreto Legislativo nº 438, de 2001,
(nº 1.086, de 2001, na Câmara dos Deputa dos), que aprova o ato que outorga permissão à Fundação Educacional Machado de
Assis, para executar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade
de Santa Rosa, estado do Rio Grande do
Sul, tendo parecer favorável sob n° 253, de
2002, da Comissão de Educação, Relatora:
Senadora Emilia Fernandes.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 438, de 2001
(Nº 1.086/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
à Fundação Educacional Machado de
Assis para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Santa Rosa, Estado do Rio
Grande do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por taria nº 688, de 14 de novembro de 2000, que outorga
permissão à Fundação Educacional Machado de
Assis para executar, por dez anos, sem direito de ex clusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre qüência modulada, com fins exclusivamente educati vos, na cidade de Santa Rosa, Estado do Rio Grande
do Sul.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Vamos agora, portanto, preparar o painel para a vo tação nominal solicitada pela Senadora Heloísa He lena, para a constatação do quorum.
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O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR.) –
Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
As Lideranças Partidárias podem, se quiserem, encaminhar a votação.
Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá,
para encaminhar.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, em primeiro lugar, quero prestar solidariedade ao Governador Olívio Dutra e ao Governador Ronaldo Lessa, Governadores da Oposição que
hoje estão sendo extremamente prejudicados por
conta de uma postura inconcebível por parte da Oposição. Estranho essa postura, porque está no jornal:
“Lula justifica discurso moderado. É preciso vencer.”
Agora, é preciso separar o discurso do Lula da televisão da prática do PT na Câmara e no Senado. São
ações como esta de hoje que demonstram a falta de
equilíbrio, de maturidade e de preparo para assumir
uma Presidência da República. Não é assim que se
governa um país. Não é com sectarismo, não é com
esse tipo de postura que vai se construir uma nação
mais igual. Se fazem isso com os aliados, imaginem
com os adversários!
Quero aqui lamentar essa postura, encaminhar
favoravelmente ao requerimento de urgência e dizer
que, independentemente dessa postura, iremos, em
outubro, aprovar este requerimento e a rolagem da dívida para Alagoas. No caso do Rio Grande do Sul, vamos discutir mais. No caso de Alagoas, em outubro –
quero dizer isso ao povo de Alagoas, que está nos ouvindo –, iremos aprovar esses recursos, para que os
funcionários recebam, para que o Estado se torne
adimplente. Lamento! Fiz tudo! Os ouvintes, as senhoras e os senhores são testemunhas da forma
como a Liderança do Governo se portou nesta ques tão. Mas, infelizmente, não tivemos reciprocidade. É
bom que isso ocorra na prática, porque é na prática
que se conhecem os políticos. Discurso de político em
véspera de eleição é tudo igual. O que muda de um
político para outro não é o que ele fala, é o que ele faz.
A nossa prática é uma, e, infelizmente, a prática do PT
é outra. Lamento muito, Senador Eduardo Suplicy, e
rezo para que o Lula não ganhe a eleição, porque
será um desastre para este País.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Com a palavra o Senador Renan Calheiros.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
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Presidente, vai chegar o dia em que esta Casa terá
novamente quorum para deliberar. Claro que vai!
Eu mesmo, como membro da Mesa, tão logo
cheguei aqui, fiz, com os demais membros, uma mo dernização do Senado para garantir, na prática, mais
produtividade, o que acabou acontecendo. Se exami narmos, ano a ano, depois da reforma, o que se fez,
vamos verificar o que estou dizendo: o Senado pas sou a produzir mais, muito mais.
O ideal seria que pudéssemos compatibilizar o
funcionamento do Senado Federal com as campa nhas eleitorais. O ideal seria que isso acontecesse na
prática. Não sendo possível, teremos que aguardar
que as eleições passem para deliberarmos. E repetin do o que o Senador Romero Jucá disse, vamos apro var, sim, a rolagem da dívida de Alagoas, seja quem
for o governador eleito pelo povo de Alagoas, porque
esta é uma questão de interesse do nosso Estado.
Sem a rolagem da dívida, Alagoas não manterá o
equilíbrio fiscal, quebrará novamente. E o povo de
Alagoas já pagou um preço enorme por desvio de
conduta, irresponsabilidade, quebradeira do Estado.
Como representante de Alagoas no Senado Federal,
não vou permitir que isso aconteça novamente.
Portanto, quem quer que seja o governador elei to pelo povo de Alagoas, vamos aprovar a rolagem da
dívida, porque já aprovamos para todos os Estados
do Brasil, e Alagoas tem direito, sim, de ter sua rola gem aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Com a palavra o Senador Geraldo Melo.
O SR. GERALDO MELO (Bloco/PSDB – RN.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, o PSDB deseja registrar a sua estra nheza em relação à posição do Partido dos Trabalha dores neste caso.
O Bloco PSDB/PPB apoiou a posição da Lide rança do Governo, mesmo sabendo que está se dis cutindo o interesse de dois governos estaduais dirigi dos por Governadores de Partidos da Oposição. O
Estado de Alagoas é governado pelo PSB e o Estado
do Rio Grande do Sul é governado pelo PT.
A alegação feita aqui pelo eminente Senador e
querido companheiro Eduardo Suplicy foi a de que se
trata de uma questão de princípio, que seria convic ção do Partido de que dívidas oriundas de títulos emitidos para pagamento de precatórios são inexisten tes, conforme declarado pela Senadora Heloísa Hele na com todas as letras.
Essa é uma postura que não representa uma
posição de princípio do PT, que não votou contra a ro -
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lagem das dívidas da Prefeitura de São Paulo, onde
está uma prefeita do Partido dos Trabalhadores, que
herdou títulos emitidos pelo Prefeito Celso Pitta para
pagamento de precatórios. Esta Casa, apesar de to das as controvérsias, aprovou a rolagem da dívida da
Prefeitura de São Paulo, aí incluídos os títulos oriundos do pagamento de precatórios.
A questão de princípio alegada hoje não o foi
naquele momento. Na realidade, por maior que seja o
carinho, a admiração e o apreço que tenho pela Senadora Heloísa Helena, temo que a questão de princípio
se resuma a uma divergência política local, no Estado
de Alagoas, que termina repercutindo sobre a postura
defendida aqui pelo Partido dos Trabalhadores para o
Senado Federal.
A posição do Bloco PSDB/PPB, portanto, é de
não concordar com essa postura e de defender a rolagem das dívidas dos dois Estados, como defendido
pelo Líder do Governo.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Como vota o PFL, Senador Romeu Tuma?
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – O PFL ori enta sua Bancada a votar de acordo com o Líder do
Governo.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Como vota o PDT? O Senador Lauro Campos vai fa lar pela Liderança do PDT para orientar a Bancada?
O SR. LAURO CAMPOS (PDT – DF) – Gostaria
apenas de justificar o meu voto.
O SR. PRESIDENTE (Morazildo Cavalcanti) –
Não é o momento próprio, Senador. Agora é o momento para as Lideranças orientarem suas Bancadas. No momento da votação, V. Exª poderá justificar
o voto.
Como vota o PTB?
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.
Presidente, no PTB a questão é aberta. Pessoalmente, voto “não”.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Como vota o PSB? (Pausa.)
Como vota o PL? (Pausa.)
Tendo os Srs. Líderes orientado suas Bancadas,
os Srs. Senadores já podem votar.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, faltaram o PT e o Bloco.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Ca valcanti) –
V. Exª foi o primeiro a falar.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Não.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Concedo a palavra novamente a V. Exª.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, gostaria de ceder minha vez à Sena dora Heloísa Helena, por ser S. Exª do Partido dos
Trabalhadores.
No entanto, quero ainda registrar que, quando,
no ano próximo, o Presidente da República for Luiz
Inácio Lula da Silva, como Senador do PT e do Gover no, terei sempre um comportamento ético e de respei to ao Regimento e à palavra junto àqueles que forem
da Oposição.
Gostaria de dizer que o Partidos dos Trabalha dores segue...
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Senador Eduardo Suplicy, se V. Exª vai ceder a palavra à Senadora Heloísa Helena, V. Exª já está gastan do o tempo destinado a S. Exª, que é de um minuto.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Vou pedir a Senadora que faça uma leitura importante.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL.
Para encaminhar. Sem revisão da oradora.) – Sr. Pre sidente, quero apenas responder ao Senador Geral do Melo que disse que o PT não se mostrou indigna do quando votou a rolagem da dívida de São Pau lo.
Meus anjos da guarda são preciosos, eles descem ao
inferno de certas pessoas, vêem o que vão falar e me
dizem. Estou com as notas taquigráficas de sessões
de 1999, de 2000, de modificação de resolução, que
posso ler. Mas vou entregar a S. Exª, inclusive com o
trecho em que eu disse que era uma “esculhamba ção”. À época, o Senador Antonio Carlos Magalhães
estava presidindo a Mesa e disse-me: “Senadora, por
favor, tire esse termo”. Respondi a S. Exª que, para o
nordestino, “esculhambação” é coisa que tem todos
os desvios de conduta, e que S. Exª entendesse des sa forma. Falei tudo isso.
Só que há um detalhe importante que deve ser
dito: quando votamos a rolagem da dívida de São Pa ulo não foi por causa de prefeitura, mas por causa do
Banco do Brasil, porque o Maluf fez um “acordão”
transferindo as letras, que eram do Banespa, para o
Banco do Brasil, o que poderia quebrar o Banco, coi sa que ninguém quer. Agora, banqueiro e empreiteiro
que fizeram par te de operação fraudulenta, podem
quebrar e brigar na Justiça por pelo menos 15 anos.
Existe um detalhe objetivo que ninguém está
lembrando. Todos nós não temos obrigação de estar
trabalhando? Pois então que se convoque uma reunião para sexta-feira, que estaremos aqui. Não há
problema algum. Convoque a reunião para sexta-feira
que estaremos presentes. Qual o problema? Não há
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nenhum. Vamos convocar reuniões. Não estão dizendo que estão dispostos a trabalhar, que haverá quorum. Não há problema algum. Convoque para sexta,
segunda, sábado e domingo que a Oposição estará
presente, mas que se convoque, porque a Oposição
ainda não desenvolveu mecanismos de telepatia, não
tem jatinho para estar, um dia, em São Paulo, Alagoas
ou Acre... Aliás, o Senador Lauro Campos não precisava nem de jatinho porque já estava em Brasília,
mas precisava, pelo menos, de um telefonema, uma
comunicação, um e-mail para poder comparecer.
Portanto, Sr. Presidente, a Oposição não tem problema algum em trabalhar, comparecer aos trabalhos de
plenário e votar as matérias.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Embora esteja em processo de votação, prorrogo a
sessão pelo tempo necessário para cumprir a pauta
da Ordem do Dia.
As Srªs e Srs. Senadores já podem votar.
O SR. LAURO CAMPOS (PDT – DF) – Sr. Presidente, peço a palavra para justificar meu voto conforme eu havia pedido.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Ca valcanti) –
Após a proclamação do resultado, darei a palavra a
V. Exª para justificar seu voto.
O SR. LAURO CAMPOS (PDT – DF) – Nunca vi
isso, não. Ex post não adianta; estando “Inês morta”,
não adianta.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Todas as Srªs e Srs. Senadores já votaram? (Pausa.)
(Continua a verificação de votação.)
O SR. LAURO CAMPOS (PDT – DF) – Sr. Presidente, pela ordem. Eu gostaria de ter justificado meu
voto, e não sei por que não me foi dada a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Senador, embora eu esteja cumprindo o Regimento
Interno, pelo qual a justificação é feita após a proclamação do resultado, V. Exª está insistindo, então lhe
concedo a palavra.
O SR. LAURO CAMPOS (PDT – DF) – Não, se
é depois, espero, aguardo. Eu poderia ter falado pelo
PDT, mas não quis, porque é uma posição pessoal.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Perfeitamente, aguardo.
(Continua a verificação de votação.)
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Presidente, amanhã continuará sendo deliberativa a sessão, mesmo tendo sido esgotadas as matérias cons tantes da Ordem do Dia?
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Há uma pauta de sessão deliberativa para amanhã,
salvo decisão em contrário dos Srs. Líderes.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Presi dente, o PFL prefere que a sessão seja não deliberati va, amanhã. Não sei se V. Exª, Senador Renan Calhe iros, concorda ou não.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Presidente, estamos com aquela orientação do acordo da reunião dos Líderes com a Mesa. Não vemos,
absolutamente, necessidade alguma de serem ouvi dos os Líderes, desde que seja uma sessão delibera tiva convocada pela Mesa, ou, então, convocada pe los Líderes. A orientação que estamos seguindo é
exatamente esta, que, aliás, foi entendida como legal,
regulamentar, regimental e constitucional, hoje, pela
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Sen do assim, desde que convocada pela Mesa, na forma
do acordo, qualquer reunião pode, sim, acontecer. Foi
esse o entendimento da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) – A
Presidência mantém a sessão para amanhã.
(Procede-se à verificação de votação.)
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) – A
Mesa proclamará o resultado.
Votaram SIM 19 Srs. Senadores; e NÃO, 08.
Não houve abstenção.
Total: 27 votos.
Verificada a falta de quorum, de acordo com o
art. 293, inciso VIII, suspenderemos a sessão por dez
minutos, após o que será reaberta, procedendo-se à
nova votação.
Se, de acordo com o inciso IX, ainda assim for
confirmada a falta de número, ficará adiada a votação,
que será reiniciada, ao voltar a matéria à deliberação
do Plenário.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Sr. Presidente, para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Tem a palavra V. Exª.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL.
Para uma questão de ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, em relação ao art. 342 do Regimento Interno, “o requerimento de urgência será considerado prejudicado se não houver número para votação”.
Assim, esse requerimento de urgência já está
prejudicado, visto que não houve número para votação. É esse o entendimento de V. Exª?
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Não; estou entendendo, de acordo com o art. 293,
que está suspensa a sessão por dez minutos. Faremos nova votação e, aí sim, verificada a falta de quorum, ficará adiada a votação, ficando prejudicado o
requerimento.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Pela ordem, antes de ser suspensa a sessão, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Tem a palavra V. Exª.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Pergunto se,
sem prejuízo de, em dez minutos, retomarmos a votação, em virtude de algum Senador – e refiro-me à Senadora Marina Silva – ter uma comunicação impor tante a fazer, se poderíamos utilizar esses dez minutos, se houver acordo, para comunicações?
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Não há acordo.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Quero dizer a V. Exª que estou exatamente cumprindo
o Regimento, tal qual o exigido pelo Bloco de Oposi-
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ção. Portanto, está suspensa a sessão por dez minu tos, de acordo com o Regimento.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Sr. Presidente, então V. Exª vai reabrir o painel, de pois? Porque, depois, não estaremos aqui.
Muito obrigada.
(Suspensa às 18 horas e 37 minutos, a
sessão é reaberta às 18 horas e 46 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Está reaberta a sessão.
Vamos repetir a votação.
Convoco as Srªs e os Srs. Senadores que se encontram nas dependências da Casa a comparecerem
ao plenário, para exercerem o voto. (Pausa.)
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
(Pausa.)
(Procede-se a nova verificação de votação.)

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Declaro encerrada a votação.
Votaram Sim 12 Srs. Senadores e Não, 3.
Não houve abstenção.
Total: 15 votos.
Não houve quorum.
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Fica prejudicado o Requerimento nº 492, de
2002, bem como o Requerimento nº 493, de 2002,
também lido no Expediente da presente sessão.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Concedo a palavra ao Senador Lauro Campos para
sua justificação de voto.
O SR. LAURO CAMPOS (PDT – DF. Para explicação pessoal. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, parece ser totalmente inútil a minha fala a não
ser sob o aspecto que pretendo comentar.
Sou do PDT. Ouvi o nobre Senador Geraldo
Melo, um dos Parlamentares que mais respeito e ad miro, dizer que havia uma incongruência entre os pe tistas presentes que se estavam opondo à aprovação
do regime de urgência. Sendo do PDT, não posso ser
incluído entre aqueles que votaram apenas por questão partidária.
A dúvida que justifica o meu voto contrário a
essa rolagem da dívida de Alagoas refere-se à exis tência naquele Estado de uma sentença transitada
em julgado que considera nulos os precatórios que
estamos votando.
Se aprovássemos a rolagem da dívida, os pre catórios judicialmente declarados nulos seriam repristinados. Haveria uma recuperação da vitalidade
para que os banqueiros, os especuladores e aqueles
que usufruíram das negociatas dos precatórios pudessem receber as importâncias dos títulos que o Judiciário declarou nulos.
Posso até estar cometendo alguma injustiça,
mas, na convicção de que são esses os fatos ocorridos, não quero restabelecer o vigor e abrir a possibilidade de que os detentores desses títulos podres e invalidados recebam essas importâncias.
Seria um absurdo que eu não assumisse essa
posição. Falo em meu nome individual. Não quis falar
pelo PDT, partido a que pertenço. Pretendo também
estabelecer a diferenciação. Não voto de acordo com
indicações e partidarismos.
Era o que tinha a esclarecer. Voto contra.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Embora já tenha encerrado o tempo da presente sessão, por deferência às Senadoras Marluce Pinto e
Marina Silva, facultarei 10 minutos para cada uma
caso desejem pronunciar-se.
Concedo a palavra à Senadora Marluce Pinto.
A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR) – Sr.
Presidente, o meu pronunciamento vai além do tempo
concedido. A não ser que deixe para fazê-lo amanhã,
pois me parece que haverá sessão deliberativa.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Haverá sessão deliberativa amanhã.
A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR) – Se o
tempo fosse um pouco mais longo... Também não sei
se para a Senadora Marina Silva dez minutos resol vem. Parece-me que S. Exª já saiu.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
S. Exª pediu a inscrição, Senadora Marluce Pinto. Por
isso, estou concedendo-lhes a palavra, dividindo o
tempo entre V. Exªs.
A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR) – Se
fosse possível consultá-la... E, se S. Exª não retornar,
poderiam me ser concedidos os vinte minutos?
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Senadora Marluce Pinto, apelo a V. Exª, se seu pro nunciamento não puder ser feito em dez minutos, para
que o faça amanhã, quando terá tempo bastante.
A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR) – E se
essa discussão estender-se além do horário previsto?
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Não há mais discussão. O horário já encerrou, Sena dora.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
V. Exª tem a palavra, pela ordem.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL.
Pela ordem.) – Sr. Presidente, a Senadora Marina Silva faria um registro de um minuto. Então, a Senadora
Marluce Pinto pode ocupar os vinte minutos. A Sena dora Marina Silva teve de retirar-se. Portanto, a Sena dora Marluce Pinto terá os vinte minutos, porque a
Senadora Marina Silva saiu e queria apenas fazer um
único registro.
Contra a tirania das maiorias, pronunciaram-se
Montesquieu, Benjamin Constant, Alexis Tocqueville,
James Madison, Rosa Luxemburg, Edmund Burke,
Hannah Arendt: “onde a minoria não é ouvida, não
prevalece a democracia”. É isso o que o PT repudia.
Portanto, a Senadora Marluce Pinto terá vinte
minutos.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Concedo, portanto, a palavra à Senadora Marluce
Pinto.
A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR) – Se nadora Marina Silva, V. Exª deseja falar antes de
mim?
A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Não,
Senadora Marluce Pinto. V. Exª pode falar.
A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs e
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Srs. Senadores, no dia 1º de fevereiro de 2003, 2/3
destas cadeiras que compõem o plenário do Senado
da República deverão ter novos ocupantes.
Iniciaremos, naquele dia, a qüinquagésima se gunda legislatura, cujos mandatos dos novos Senadores irão até 1º de fevereiro de 2011.
Portanto, Sr. Presidente, venho hoje a esta tribuna para dirigir algumas palavras aos brasileiros em
geral e ao meu povo de Roraima em particular.
Insisto, mais uma vez, no extraordinário potencial de riquezas de nossa região Nor te, com ênfase ao
potencial de Roraima. Nosso Estado, com seus
240.140 quilômetros quadrados, além das incalculáveis riquezas minerais ainda adormecidas no subsolo, na superfície esbanja riqueza em fauna e flora;
possui fartura de mananciais de água doce e extraordinário potencial agropastoril em suas terras férteis e
fartas.
Para sintetizar, nosso ecossistema é dotado de
excelentes propriedades físicas e de qualidades topográficas invejáveis, que facilitam as práticas de mecanização. Tudo isso, sem falar no clima favorável durante os 12 meses do ano, com chuvas iniciando no
mês de maio e só terminando em outubro, com precipitação aproximada de 1.200 milímetros, características que nos diferencia dos demais Estados da Federação e que, se utilizadas com racionalidade e objetividade, não apenas garantirão o abastecimento do
mercado consumidor nas entressafras, como também poderão abastecer a demanda de grãos verificados nos Estados de Rondônia, do Amazonas, do
Pará, do Maranhão e até mesmo de outras regiões
deste imenso País.
Mais do que provados estão esses alvissareiros
dados.
Recente estudo efetuado pela Embrapa afirma
que Roraima tem disponíveis, para utilização imediata, 1 milhão e 450 mil hectares de cerrados – mais conhecidos como áreas de lavrado pela população local
– propícios ao cultivo de grãos. Todavia, de acordo
com o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola realizado pelo IBGE, menos de 50 mil hectares
foram plantados, ou seja, todo o plantio se restringiu a
2,8% de toda a área disponível.
Lamentável, Sr. Presidente, essa dolorosa constatação. Roraima, com todo esse histórico, diante da
crescente demanda dos mercados consumidores de
grãos, subutiliza seu potencial produtivo.
Acrescente-se que, considerada a área de lavrados disponível, poderiam ainda ser plantados 700
mil hectares de soja, 450 mil hectares de milho, 50 mil
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de arroz de sequeiro e outros 250 mil de arroz irriga do. Com as médias atingidas pelos produtos e os preços vigentes, Roraima, se contasse com programas e
recursos certos, poderia produzir aproximadamente 6
milhões de toneladas de grãos anualmente, o que
corresponderia a mais de 6% da produção nacional. A
comercialização de tal safra movimentaria quase
R$1,5 bilhão, revertendo em incalculáveis benefícios
para a economia local.
Mas, para a concretização de tudo isso, precisa mos dispor de tecnologias que objetivem sustentar o
progresso do setor. Precisamos implantar, de forma
definitiva e eficaz, uma política de desenvolvimento
capaz de alavancar o setor primário e, conseqüente mente, toda a economia do Estado. Impõe-se, urgen temente, que sejam estabelecidas medidas agregan tes que possam deflagrar uma política mais consis tente de desenvolvimento agropecuário, fundamenta da nas demandas de Roraima e na perspectiva de
seu setor produtivo, dentre as quais aquelas que avultam a geração de emprego e de renda. Precisamos
apenas de uma política racional e programada, com
projetos e recursos definidos, dirigidas para a agricul tura, a pecuária e o hortifrutigranjeiro, nossas princi pais e primeiras vocações, para que, em pouquíssimo
tempo, possamos provar nossa fantástica condição
de extraordinária fronteira agrícola.
Todos sabemos, Sr. Presidente, que é por meio
da união de forças que os resultados se fazem. E afirmo para V. Exª, para meus colegas Senadores e para
todo o Brasil, que o povo roraimense jamais cruzou os
braços. Ao contrário, com muita garra e determina ção, há muito vem fazendo sua parte para uma mere cida e mais justa condição sócio-econômica.
Minha parte em prol de Roraima também venho
fazendo e, a exemplo de agora, jamais deixarei de
fazê-lo enquanto forças tiver e enquanto uma mão erguida se fizer na multidão, disposta à luta em favor de
um futuro melhor, como este de acordar Roraima para
sua vocação mais intrínseca: a vocação agropastoril,
sinônimo de fartura, emprego e renda.
Por um dever de justiça, por uma satisfação que
devo àquele povo destemido e ousado, um povo que
não mede esforços para preservar sua história e que
se orgulha de ser marco vivo a demarcar nossas lon gínquas fronteiras, coloco em suas mãos um peque no relatório de parte do que, ao longo dos anos, ve nho fazendo para a realização de nossos anseios. Na
verdade, uma pequena prestação de contas, uma síntese de minhas ações praticadas nos últimos anos e
que também contribuíram para que chegássemos
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onde estamos, tornando-nos aptos à realização de
sonhos bem maiores.
SÍNTESE DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES
Ações em Prol do Estado
Consolidação do novo Estado:
Autora de uma das emendas que, na Assembléia Nacional Constituinte, elevou o ex-território a
Estado de Roraima, na Constituição de 1988 – Sr. Presidente, para fazer justiça, quero registrar que V. Exª
contribuiu com sua emenda para o resultado positivo.
Dívida Externa:
Única responsável pelos trabalhos que redundaram na assunção da dívida externa do novo Estado
pelo Tesouro Nacional (dívida herdada do ex-território, em 1991). A dívida de US$85 milhões (impagável
e cujos juros sangrariam quase na totalidade os parcos recursos do Estado por tempo inimaginável), ao
ser assumida pela União, permitiu ao primeiro governador eleito, entre inúmeras outras obras de relevante
interesse social, a preparação física do novo Estado
para seu pleno funcionamento: a construção da hidrelétrica do Jatapú e o asfaltamento da BR–174, nos
trechos de Mucajaí até Caracaraí e de Boa Vista até
Pacaraima.
PRODUTORES RURAIS
Liberação de verbas junto ao Ministério da Agricultura, durante os anos de 1991 a 1995, para aquisição de sementes e sacarias, que foram distribuídas
aos pequenos produtores rurais no Estado, e também
a compra de veículos para uso dos técnicos agrícolas
em apoio aos colonos.
CURSO DE MEDICINA DA UFRR
Em Brasília, viabilizei a autorização para a instalação da Faculdade de Medicina na UFRR e, após a
conclusão do curso pela primeira turma, também viabilizei o registro do curso, que garantiu aos recém-formados e aos médicos o pleno direito ao exercício da
profissão.
AERONAVES
a) Junto ao Ministério da Agricultura, consegui a
doação de duas aeronaves para uso do Governo do
Estado, sendo um Xingu e um Cessna.
b) Junto ao extinto Ministério da Administração
Federal, viabilizou a aquisição de mais três aeronaves: um King-Air e dois Bandeirantes, a preços subsidiados, abaixo do valor de mercado;
c) Liberação de parte dos recursos que viabilizaram as construções e a aquisição de equipamentos
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do Hemocentro e do Centro de Diagnóstico com Ima gem, em Boa Vista;
d) Liberação de parte dos recursos que viabili zaram a rede de distribuição de água potável da Capi tal, sede dos municípios do interior e algumas vilas e
malocas. Ressalta-se que, em 1994, Boa Vista foi
considerada “cidade-modelo” no quesito de sanea mento em pesquisa nacional, destacando-se como a
única capital brasileira com 100% de atendimento à
comunidade com água potável encanada;
e) Liberação dos recursos, a fundo perdido, no
valor de US$5,750 milhões, por meio do Banco Inte ramericano de Desenvolvimento (BID), para a cons trução das cinco lagoas de estabilização (tratamento
de resíduos sólidos), que ocupam 50 hectares do mu nicípio de Boa Vista;
f) Liberação de recursos de diversas fontes –
com ênfase aos programas sociais do Governo e me diante emendas ao Orçamento Geral da União – que
possibilitaram a construção de inúmeras creches,
abrigos de amparo à terceira idade, centros de lazer,
escolas na capital, Boa Vista, e no interior;
g) Liberação de verbas que garantiram a aquisi ção de parte dos materiais que resultaram na cons trução, em regime de mutirão, de aproximadamente 5
mil (cinco mil) casas populares no Bairro Pintolândia,
bem como para a construção das casas do conjunto
SOS Habitação.
Falarei, agora, das ações em prol dos Municípios.
No Município de Boa Vista, na área da educa ção, mediei a aquisição de veículos para transporte
escolar; a construção de escolas rurais nas comuni dades indígenas de Bala e Campo Alegre; a constru ção de escola municipal no Jardim Equatorial e o
atendimento a crianças em creches.
Nas áreas de esporte, lazer e turismo, houve a
conclusão de quadra poliesportiva coberta no bairro
de Nova Cidade e a construção de mais quatro qua dras poliesportivas cobertas em escolas municipais.
Nas áreas de meio ambiente e infra-estrutura,
houve a construção de sistema de esgotamento sani tário nos bairros Pintolândia e Santa Tereza; a implan tação de áreas de proteção ambiental; obras para
controle de enchentes, canalização e dragagem; a
construção de 20 açudes; a drenagem do Igarapé Ca xangá; de bueiros nos canais Caxangá, Mirandinha
na Av. Getúlio Vargas; a drenagem de áreas endêmi cas nos bairros de Santa Tereza e Cambará e a pavi mentação asfáltica de 186km de ruas e avenidas be neficiando diretamente 24 mil famílias.
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Nas áreas de agricultura e pecuária houve a
aquisição de matrizes de gado leiteiro para desenvolvimento da pecuária no município; o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – Pronaf; o desenvolvimento da cultura de milho e soja; a
implantação de sistema de energia solar em 12 malocas indígenas pertencentes também à cidade de Boa
Vista.
Na área de saúde cito os equipamentos: duas
unidades móveis de saúde constante de um ônibus
equipado com consultório médico e odontológico e
outro com aparelho para consultas oftalmológicas e
confecção de óculos, ambos dotados de ar-refrigerado.
Hospitais e postos de saúde: conclusão das
obras e equipamento do Hospital Geral de Boa Vista;
construção e equipamento do Centro de Saúde de
Caranã; conclusão do Posto de Saúde do Pricumã,
ampliação do Posto de Saúde de Vila Lago Grande;
construção de sistema de drenagem para o controle
da malária; reforma e ampliação do Centro de Controle de Zoonoses; conclusão e equipamento do Hospital Infantil Santo Antônio.
Liberação de recursos para controle de endemias: ações de controle da malária, dengue, tuberculose, hanseníase, leishmaniose, cólera; ações básicas
de vigilância sanitária em alimentos e criadouros de
animais; programa de controle de qualidade em estabelecimentos prestadores de serviços; controle de raiva urbana e outras zoonoses; programa de redução
da mortalidade infantil; construção de banheiros em
residências de famílias de baixa renda.
No desenvolvimento, indústria e comércio: reforma e modernização do Mercado São Francisco, reforma e ampliação do mercado no bairro dos Buritis e
Mercados dos bairros São Vicente e Pintolândia; promoção do Pólo Moveleiro de Boa Vista. Aqui vale ressaltar, Sr. Presidente e nobres colegas, que o Estado
não dispunha de um secador de madeira. Os fabricantes industrializavam móveis que logo apresentavam defeitos porque não havia como secar convenientemente a madeira. A construção desse pólo, veio a
sanar essa deficiência com a instalação do secador
de madeira, além de duas empilhadeiras, um caminhão novo para transporte de matéria-prima e um ônibus para transportar os operários, tudo com recursos
por mim conseguidos.
Construção de pontes sobres os Rios Cauame e
Taboca no anel viário em Boa Vista, e construção do
único viaduto, o Pery Lago.
No Município de Alto Alegre: infra-estrutura,
apoio a projetos de infra-estrutura econômica e soci-
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al; pavimentação de avenidas com colocação de mei os-fios e sarjetas.
Em Amajari, a construção de um armazém; a
abertura e recuperação de 44,3km de estradas vici nais nos projetos de assentamento em Tepequém,
Amajari e Bom Jesus foram conquistas que me orgu lho de ter proporcionado àquelas comunidades.
No Município de Normandia:, área de educação
empenhei-me para a aquisição de veículos destina dos ao transporte escolar; na área de infra-estrutura
consegui recursos para a pavimentação da avenida
principal com canteiro e iluminação; bem como servi ços de drenagem na sede do município. Obras que
ainda estão andamento mas cujo benefício já são vi síveis .
No Município de Pacaraima também está sendo
executado – com previsão de término até o final deste
mês – um pólo esportivo com a construção de uma
praça, no valor de R$550 mil.
No Município de São João da Baliza: propiciei a
aquisição de unidade móvel de saúde com consultó rio médico e odontológico; a execução de sistema de
drenagem para o controle de malária, cuja obra está
em término de execução, e construção de 34km de
estradas vicinais.
Em São Luiz do Anauá, a área de saúde, foi be neficiada com a aquisição de unidade móvel de saúde, também médica e odontológica; a construção de
58km de estradas vicinais, sendo 43km no PA/Bonsu cesso e 15km no PA/Integração; e, na infra-estrutura
urbana, duplicação da BR-210.
No Município do Bonfim, na área de educação e
habitação, a aquisição de veículos para transporte escolar; a construção de casas populares – sendo que
uma parcela no valor de R$ 110.000,00 foi liberada na
gestão anterior e outra nesta administração, cuja obra
o atual prefeito já inaugurou, totalizando recursos da
ordem de R$ 350.000,00
Quanto ao desenvolvimento agrário e infra-es trutura, a construção e recuperação de 72,90km de
estradas vicinais; a construção de dois galpões comu nitários; poço artesiano; e rede de eletrificação rural
trouxe inestimável beneficio às comunidades de Taboca e Vilhena.
Na gestão anterior lutei por recursos para a
aquisição de um trator; grade aradora; grade nivela dora; plantadeira convencional; carreta agrícola para
6 toneladas com rodas; e dois caminhões para escoa mento da produção agrícola.
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Neste ano consegui mais cinco tratores, com
respectivos acessórios (carroças e grades aradoras)
para beneficiar os pequenos produtores rurais.
A agricultura e a pecuária, contaram com o meu
empenho para o desenvolvimento do Programa Lavouras Comunitárias por meio da aquisição de um
conjunto de mecanização agrícola (kit lavoura), com
tratores e patrulha agrícola mecanizada.
A área de saúde foi contemplada com recursos
da ordem de R$ 250.000,00 que possibilitaram a
aquisição de unidade móvel de saúde, com consultório médico e odontológico, a construção de unidades
sanitárias domiciliares para população de baixa ren da (150 banheiros) além de dotação, já liberada, no
valor de R$ 300.000,00 para obras de drenagem, cuja
conclusão está prevista para meados deste mês.
Implementação do programa de atendimento
aos desnutridos e gestantes em risco nutricional –
Programa Leite é Saúde.
No Município de Caracaraí: construção e recuperação de 113km de estradas vicinais; nas localidades: Ita, Serra Dourada, Cojubim, Rio Dias, São José
e Novo Paraíso; além da construção de um galpão comunitário e uma escola rural; na RR/170 e dois postos
de saúde; sendo um em Serra Dourada e outro na
RR/170.
O Setor de Desenvolvimento, Indústria e Comércio contou com melhorias habitacionais; mediante
construção de casas populares nas localidades de
Petrolina do Norte e Vista Alegre.
Município de Cantá.
Educação: aquisição de veículos para transporte escolar, e construção de duas unidades escolares
do ensino fundamental.
Esporte, lazer e turismo: construção de centro
de lazer, turismo e artesanato, com montante já autorizado e pago da ordem de R$780.000,00.
Meio ambiente e infra-estrutura: urbanização do
Igarapé Sucuriju; pavimentação de vias urbanas na
sede do Município; construção de 88,50km de estradas vicinais; recuperação de 25,20km; construção de
ponte estaqueada sobre o rio Cachorro; construção
de rede de eletrificação rural nos projetos Quitauau;
Caxias; União e Esperança.
A Agricultura e a pecuária foram amplamente
beneficiadas pela aquisição de matrizes de gado lei teiro para a feira agropecuária do Cantá; aquisição de
conjunto de mecanização agrícola constante de 08
tratores agrícolas, 08 carroças, 08 grades aradoras e
trilhadeiras dando suporte aos trabalhadores rurais e
permitindo-lhes o sustento de suas famílias. O Muni-
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cípio foi contemplado, também, com uma retroesca vadeira que facultou a construção de açudes possibi litando a criação e comercialização de peixes em pe quena escala, melhorando a renda de pequenos pro dutores.
Na área de saúde, houve a aquisição de uma
unidade móvel de saúde, também com consultório
médico e odontológico e ar refrigerado.
Programa de atendimento aos desnutridos e
gestantes em risco nu tricional – Programa Leite é
Saúde.
Infra-estrutura: construção de banheiros em re sidências de baixa renda.
Desenvolvimento, indústria e comércio: constru ção de rede elétrica para eletrificação rural; constru ção de casas populares no âmbito do Programa Habi tar Brasil e Programa de Geração de Renda.
Foram construídas mais de 150 casas popula res, as quais foram liberadas em duas etapas.
Foi possível também, por intermédio de recur sos obtidos no âmbito do Programa de Geração de
Renda do Governo Federal, a construção de um
Centro de Geração de Renda para capacitação
profissional.

Agricultura e Pecuária: aquisição de matrizes de
gado leiteiro para a feira agropecuária de Caroebe;
aquisição de Patrulha Motomecanizada, composta
de: Pá Mecânica, Patrol e duas Caçambas; aquisição
de conjuntos de mecanização agrícola; dois caminhões, oito tratores, com carroças e grades aradoras
destinadas ao atendimento a famílias carentes através do Programa Lavouras Comunitárias
Na parte de saúde: aquisição da Unidade Móvel
de Saúde (uma ambulância aparelhada para atendimento emergencial e transporte de doentes também
para a capital; programa de atendimento aos desnutridos e gestantes em risco nutricional – Programa Leite é Saúde; execução de serviços de drenagem para
controle de malária; obras de sistema de esgotamento sanitário. Estão sendo executados serviço de esgoto como e de drenagem, totalizando, as duas obras
R$ 1.440.000,00. Há mais obras em Entre Rios, que
pertence a Caroebe. Estamos, no momento, asfaltando ruas em Entre Rios.
Desenvolvimento, indústria e comércio: construção de rede eletrificação rural, construção de banheiros e domicílios de baixa renda.

Município de Iracema.
Na área de educação: aquisição de veículos
para transporte escolar no valor de R$50.000,00.
Desenvolvimento agrário e infra-estrutura:
construção e re cuperação de 124,2km de estradas
vicinais; construção de galpão co munitário e de
rede de eletrificação ru ral com transformadores, be neficiando os Projetos de Assentamento JAPÃO;
MARANHÃO E MASSARANDUBA, com recursos
da ordem de R$ 2.086.768,76.
Saúde: Infra-estrutura em saúde: obras de siste ma de esgotamento sanitário (500.000,00).

Município de Mucajaí
Esporte e turismo: recursos para a construção
do Pólo de Lazer e Turismo. Obra igual às que foram
realizadas no Cantá e no Caroebe. A de Mucajaí está
sendo concluída. As três obras totalizaram R$
2.260.000,00 (dois milhões e duzentos e sessenta mil
reais).
Infra-estrutura urbana: pavimentação de ruas
urbanas com colocação de meios-fios, e de sarjetas,
no valor de R$800.000,00.
Desenvolvimento Agrário e Infra-Estrutura: cons trução de 96,60km de estradas vicinais; recuperação
de 30km; construção de centro comunitário; construção de postos médicos e de poços artesianos nos
Projetos de Assentamento do Sumauma, Vila Nova; e
liberação de recursos no montante de R$150.000,00
para auxílio aos produtores e recuperação de propriedades rurais em épocas de queimadas.

Município de Caroebe
Educação: aquisição de veículos para transpor te escolar.
Previdência Social: Construção de Centro de
Geração de Emprego e Renda.
Esporte, Lazer e Turismo: construção de Centro
de Lazer, Turismo e Artesanato (R$780.000,00).
Meio Ambiente e Infra-Estrutura: pavimentação
de vias urbanas na sede do Município (R$800.000,00).
Recursos da ordem de R$ 3.025.295,00 aplica dos naConstrução e recuperação de 209,36km de estradas vicinais; (vicinais 4, 35, 36 e 38); construção de
rede de eletrificação rural e aquisição de 305 transfor madores para eletrificação rural no Projeto de Assen tamento do JATAPU.

Município de Rorainópolis
Educação: aquisição de veículos para transporte escolar (02 Kombis); construção de escola no Bai xo Rio Branco e de duas escolas rurais em assentamentos. Essa escola do Rio Branco foi construída na
Vila Cota.
Desenvolvimento Agrário: construção de
176,5km de estradas vicinais nos Projetos de Assen tamento Anauá, Integração e Equador.
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Infra-estrutura urbana: apoio a projetos de in fra-estrutura urbana, econômica e social; construção
de 26 casas populares; construção de um terminal
rodoviário – com liberação de verba através do pro grama Calha Norte; no valor de R$ 466 mil reais, pavi mentação de vias urbanas com passeios e meios-fios.
Só para essa obra, foram destinados R$1.400.000,00.
Agricultura e pecuária: aquisição de 10 tratores
agrícolas, com 10 carroças, 10 grades aradoras, 10
trilhadeiras e 6 caminhões grandes além de patrulha
mecanizada, constando de um trator de esteira, uma
pá mecânica e dois caminhões basculantes equipa dos. Os recursos já estão empenhados na Suframa e
serão liberados até o final do próximo mês.
Saúde: aquisição de unidade móvel de saúde
(ambulância equipada e aparelhos de eletrocardio grama e ultra-sonografia); execução de serviços de
drenagem para controle de malária, obra no valor de
400 mil reais, a construção de banheiros domiciliares
no valor de R$968 mil, assim como a execução de
serviços de esgotamento sanitário, cujas obras estão
em andamento demandando recursos da ordem de 2
milhões de reais.
Sr. Presidente, estou convicta de que Roraima
se tornará, em breve palco de uma grande revolução
agrária. Temos condições para isso e iremos continu ar nossa luta para que, num futuro não distante, se
torne possível aos que hoje lavram a terra e dela tiram
o seu sustento, resultados mais favoráveis.
Nós, da bancada Federal de Roraima, trabalha mos intensamente para que o nosso Estado se insira
no cenário nacional como uma pujante promessa de
progresso e desenvolvimento, realidade que já pode mos constatar pelo que foi acima exposto.
Era o que tinha a dizer,
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Não há mais oradores inscritos.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Os Srs. Senadores Mauro Miranda, Maria do Carmo
Alves, Carlos Bezerra e Romero Jucá enviaram dis cursos à Mesa para serem publicados, na forma do
disposto no art. 203 do Regimento Interno.
S. Exªs. serão atendidos.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo a tribuna
para tratar de um tema a que venho dedicando uma
atenção especial nos últimos meses: a atividade leite ira no Estado de Goiás.
Sr. Presidente, a pecuária leiteira atravessa um
período conturbado no Estado que represento. À pri -
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meira vista, essa afirmação parece absurda, se levarmos em conta que Goiás é o segundo maior produtor
de leite do País, com 2,4 bilhões de litros produzidos
em 2001. Porém há uma questão delicada desenrolando-se por trás desses números astronômicos: a
precária situação de milhares de pecuaristas que ex traem do leite sua fonte de renda.
A luta de cerca de 65 mil produtores em Goiás
consiste, especialmente nos últimos dois anos, em
vender o leite acima do preço de custo. O custo de
cada litro de leite produzido chega a R$ 0,45 em algumas regiões. Em julho, os produtores receberam so mente R$ 0,37 por litro.
Em outras palavras: a margem de lucro, quando
existe, é tão pequena, que já se observa em Goiás um
processo lamentável: a evasão dos produtores da atividade leiteira. Cinco anos atrás, um milhão e duzentos mil pecuaristas dedicavam-se à produção de leite
em todo o Brasil. Hoje são 800 mil. Os leilões apresentam outro indício incontestável da evasão. O número de matrizes leiteiras leiloadas, só no primeiro
semestre deste ano, já superou todo o volume de
2001.
Essas e outras distorções na cadeia produtiva
leiteira levaram a Assembléia Legislativa do Estado
de Goiás a constituir a chamada CPI do Leite, concluída em dezembro de 2001. O relatório final da CPI expôs questões ainda mais graves. Há indícios de cartelização, já que as cinco maiores indústrias beneficiam
juntas mais de 56% do leite goiano. A CPI revelou
também que as indústrias pagam preços menores
aos produtores organizados em cooperativas, o que
sugere uma tentativa de boicotar essas associações.
Além disso, as indústrias não repassam aos produtores os incentivos que elas recebem dos programas
Fomentar e Produzir.
Além desses problemas, Sr. Presidente, os pe cuaristas defrontam-se ainda com a falta de normas
que estabeleçam critérios modernos de tecnologia e
higiene na coleta de leite. A já famosa e tão aguardada Portaria Nº 56, do Ministério da Agricultura, supriria essa lacuna, porém o Governo Federal protela insistentemente sua publicação há mais de dois anos.
Os produtores de leite de Goiás, mesmo os pequenos, estão preparados para recebê-la e adequar-se a
ela, com a plena consciência de que a norma é necessária, sendo um dos fatores que certamente aju dará essa classe a sair da crise atual.
De minha parte, Sr. Presidente, não tenho poupado esforços para apoiar os pecuaristas de Goiás.
Prova disso é o Requerimento Nº 564/2001, por meio
do qual solicitei ao Ministro de Estado da Justiça e à
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Secretaria de Direito Econômico (SDE) informações
acerca de infração à ordem econômica que estaria
ocorrendo no mercado de leite em Goiás.
Após aguardar por mais de três meses por uma
solução concreta dos problemas, reiterei perante o
Ministério da Justiça a solicitação que fizera em outubro, dessa vez pelo Requerimento 26/2002. Em res posta, a SDE decidiu aprofundar as investigações
com base no relatório final da CPI do Leite e em es clarecimentos prestados pelas indústrias. O trâmite
das averiguações preliminares, contudo, está emper rado, pois a SDE aguarda a manifestação de outras
Assembléias Legislativas que tenham instalado CPIs
semelhantes à de Goiás.
Sr. Presidente, há cinco meses, em outro pro nunciamento que fiz sobre a questão do leite, quali fiquei as providências da SDE de “insuficientes, in frutíferas e inexpressivas”. Lamento dizer que a
SDE não me forneceu informações que justificas sem uma mudança de julgamento. Fica, dessa for ma, registrada a minha indignação com a forma va garosa com que uma questão tão crucial vem sendo
tratada. Reitero meu compromisso de postar-me
lado a lado com os produtores em sua luta por con dições justas de trabalho.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho à tribu na desta Casa, nesta oportunidade, para tecer co mentários sobre um tema que considero dos mais
oportunos e fundamentais para o desenvolvimento
adequado de nossa juventude no contexto de moder nidade que já é uma realidade para as famílias de maior poder aquisitivo e que, agora, se pretende difundir
em nível nacional.
Refiro-me à exposição dos jovens, nos lares e
nas escolas, ao contato com os computadores, princi palmente quando ligados à rede mundial de computa dores, a Internet.
Não podemos deixar de considerar a presença
crescente e disseminada dos computadores em nos sas vidas pessoais e profissionais, sendo inquestio nável o fato de que não se pode mais prescindir de
seu uso e conhecimento básico para a sobrevivência
de nossa vida social plena. A televisão de hoje será o
computador de amanhã, porém com uma grande diferença: se na TV, que sabemos a origem da informa ção, já temos dificuldade de controlar a programação,
imaginem na Internet, onde os pontos de difusão são
incontáveis e de difícil – ou quase impossível – locali zação?
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Da mesma forma, são inegáveis os benefícios
advindos da explosão da Internet, que permitiu a universalização de informações de todos os lugares do
planeta, com pouquíssimas exceções, disponibilizando a quem estiver conectado, em velocidade e qualidade surpreendentes, uma gama de conhecimentos
antes impensável de ser obtida.
No entanto, os computadores, potentes ferramentas de trabalho, de estudo, de lazer e de conhecimento, encerram perigo potencial, no uso da Internet,
uma vez que a liberdade de acesso a informações
inadequadas e impróprias é uma faceta negativa e,
infelizmente, presente na nossa vida uma vez que
nossos jovens estão expostos, desde a mais tenra
idade, a esse tipo de material.
Temas adultos e, pior ainda, sites de pornografia
e violência estão presentes e não devem ser franqueados às crianças e adolescentes, sob pena de estarmos incitando-os a procedimentos criminosos e deturpadores de sua formação.
Sr. Presidente, mesmo nos milhares de jogos
disponíveis para uso em computadores, ligados ou
não à Internet, existe uma expressiva maioria de jo gos eletrônicos que demandam ações violentas ou de
contravenção para o sucesso dos objetivos em jogo.
Isso é também altamente pernicioso à formação de
nossa juventude.
O que fazer, então? A prevenção é a melhor saí da, o que significa que se deve atuar na formação de
conhecimento e consciência dos responsáveis pela
educação nos lares e nas escolas. Os pais e professores precisam ter uma formação básica em computação, que os autorize a avaliar e decidir sobre a con veniência de uso do computador por um jovem, para
utilizar jogos ou navegar pela Internet, restringindo-lhe a liberdade de acesso, quando isso não se
configurar adequado e contributivo.
Srªs e Srs. Senadores, a formação a que me refiro deve ser clara e abrangente quanto ao potencial
dos computadores para o bem e para o mal, sem ro deios quanto às possibilidades de seu uso inadequado e aos malefícios daí advindos.
A revolução tecnológica e a sociedade da informação são realidades consagradas em nível mundial,
e a integração de nossos jovens a esse cenário é altamente benéfica, mesmo indispensável, para o progresso nacional.
Assim, fazer dos computadores parceiros positivos na formação das novas gerações é imperioso e
torna-se um dever que todos e cada um de nós deve
assumir.
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Para tanto, é fundamental uma censura, no sentido mais positivo desse desgastado termo, para que
não permitamos a criação de jovens desencaminha dos e calcados por padrões incorretos em seus valo res de vida, que redundarão em homens e mulheres
muito distantes dos ideais que almejamos para nos sos filhos.
Essa censura deve partir de todos nós, mas em
especial dos pais e dos nossos educadores, pois são
eles os responsáveis diretos no processo ensi no-aprendizado pelo qual passam nossas crianças.
São eles os grandes referenciais de conduta, de for mação, de opinião e de modelo para os nossos jovens.
O assunto é delicado e complexo, e vem sendo
objeto de intensos debates no Congresso Nacional.
Não podemos perder de vista essa questão,
pois é um problema que tende a crescer cada dia
mais com a democratização do computador. Por isso,
a minha preocupação.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigada.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em saúde pública,
é um fator decisivo saber antecipar-se ao surgimento
dos problemas. A prevenção, particularmente no que
se refere ao saneamento básico e ao controle epide miológico, é fundamental para que as doenças contagiosas sejam contidas antes que se alastrem, preser vando a saúde de muitas e muitas pessoas. “Correr
atrás do prejuízo”, na área de saúde, pode ter conse qüências demasiadamente graves para que se cons titua em opção válida.
No notório caso da dengue, o País pôde assistir,
no último verão, ao avanço desmedido de uma epide mia que apresentara declínio nos anos de 1999 e
2000. A incúria de nosso sistema de saúde, como um
todo, custou momentos de aflição a milhares de brasi leiros e, bem mais lamentável, não pôde preservar a
vida de muitos deles.
Inadmissível seria, Srªs e Srs. Senadores, que o
País permanecesse de braços cruzados, aguardando
uma epidemia ainda maior de dengue no próximo ve rão. No primeiro semestre de 2002, foram registrados
627 mil casos da doença, bem superiores aos 422 mil
computados em todo o ano de 2001. Ademais, a den gue está cada vez mais letal, tendo em vista a sua re incidência na forma hemorrágica, que acarretou mais
de 90 óbitos no corrente ano.
As imprescindíveis medidas profiláticas para a
dengue são de há muito conhecidas, tendo como eixo
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o combate à proliferação do mosquito transmissor, o
Aedes aegypti. Escasseia, talvez, no Brasil atual, a
inspiração grandiosa de um Oswaldo Cruz, que em penhou, na primeira década do século XX, sua notável inteligência e dinamismo em prol da saúde da população da então Capital do País, inclusive combatendo com sucesso a mesma espécie de mosquito, responsável também pela transmissão da febre amarela.
A gravidade da situação, quaisquer que sejam
as nossas limitações de ordem material ou humana,
exige ações sistemáticas, intensas e abrangentes,
para que não continuemos a perder a guerra contra a
dengue.
Parece-nos, entretanto, que as autoridades estão, afinal, abandonando a postura de um combate tímido ou simplesmente inercial à disseminação da
dengue. Devemos saudar o Programa Nacional de
Controle da Dengue (PNCD), lançado no dia 24 de julho pelo Ministério da Saúde, como um momento de
mudança de postura por parte do Governo Federal.
O programa prevê, para o presente ano, a utili zação de recursos superiores a R$ 1 bilhão, sendo R$
900 milhões do orçamento do Ministério da Saúde,
com uma contrapartida de R$ 130 milhões proveniente de Estados e Municípios. Foi ampliada, assim, em
35% a previsão inicial de investimentos no combate à
epidemia em 2002.
As metas são, sem dúvida, ambiciosas, traduzindo-se na redução a menos de 1% da infestação
predial pelo Aedes aegypti nos 3.529 Municípios
brasileiros que registram a sua presença; na redução em 50% do número de casos da doença em
2003, em relação ao ano corrente; e também na redução a menos de 1% dos óbitos decorrentes da
dengue hemorrágica.
Esperamos que já não se repita a situação em
que se polemizava a respeito de qual esfera de governo teria a competência para o combate à dengue; ou,
em termos mais anedóticos, se o mosquito seria federal, municipal ou estadual.
No caso do Rio de Janeiro, o Estado mais atingi do pela epidemia, com mais de 200 mil casos e 61
mortos no ano de 2002, observamos que o Governo
Estadual dá mostras de querer combatê-la com maior
afinco, anunciando a contratação de 8.800 agentes
de saúde pelos Municípios, com recursos transferidos
pelo Estado, a serem engajados em ações que con templem pelo menos seis visitas anuais a cada domicílio fluminense. A Secretaria de Saúde da Capital do
Estado já criou, por meio de lei municipal, o cargo de
auxiliar de controle de endemias e contratará por concurso 3.700 pessoas.
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Entre as ações previstas pelo Ministério da Saú de, no âmbito do PNCD, está previsto o treinamento
de cerca de 166 mil agentes comunitários de saúde,
que passarão a orientar a população sobre a preven ção e o controle da dengue. O trabalho dos agentes
será supervisionado por 18 mil profissionais de enfer magem, que também receberão treinamento especí fico.
Como uma das inovações do programa, citemos
a criação do Comitê Nacional de Mobilização contra a
Dengue, que terá como uma de suas mais importan tes tarefas a implementação do Dia D nacional de
combate à dengue, que neste ano foi fixado para 23
de novembro, objetivando engajar efetivamente a po pulação brasileira na eliminação dos focos do vetor da
doença.
São certamente dignas de aplauso, Srªs e Srs.
Senadores, as iniciativas que vêm sendo tomadas
para o combate à dengue previamente ao recrudes cimento da doença no período de verão, particular mente na esfera federal; embora se deva lamentar a
ausência da mesma determinação em anos anterio res, em especial após a epidemia do início do ano
passado, que já mostrava um grande aumento de incidência.
Contamos que os recursos previstos sejam
efetivamente empregados nas ações selecionadas,
com inegáveis benefícios para o nosso povo, não
se revelando apenas atraentes promessas de pe ríodo eleitoral.
Devemos saudar também a preocupação do
Governo Federal em criar uma agência que viabilize
um combate mais ágil e eficaz às epidemias, que considere a nova rea lidade, em que os Municípios devem
assumir as ações efetivas em nível local, sob coorde nação das Secretarias de Saúde dos Estados. Cabe
prioritariamente ao Governo Federal o papel de ela borar uma política global de prevenção e controle epidemiológico, municiando com orientações e informa ções relevantes os serviços descentralizados.
Entretanto, a Medida Provisória nº 33, de
19/02/2002, que criava a Agência Federal de Preven ção e Controle de Doenças (APEC), foi rejeitada por
meio de ato da Presidência da Câmara dos Deputa dos, tendo em vista não apresentar o pré-requisito de
urgência para ser instituída por tal instrumento legal.
De fato, Srªs e Srs. Senadores, uma medida de
tal teor requer um indispensável aprofundamento de
exame e discussão pelo Parlamento, pois envolve, do
modo como foi proposta, uma diversidade de assun tos relevantes, tais como a extinção da Fundação Na cional de Saúde (FUNASA), o destino de seu pessoal
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e a formação do quadro de servidores da APEC, as sim como um novo desenho institucional do Sistema
de Saúde brasileiro.
Sugerimos, por tanto, ao Ministério da Saúde e à
Presidência da República, que reenviem a proposta
de criação de uma Agência Federal de Prevenção e
Controle de Doenças ao Poder Legislativo, agora sob
a forma mais adequada de um projeto de lei. E que
possamos aperfeiçoar, assim, nossos instrumentos
institucionais de combate a epidemias que continuam
a afligir nossa população, tais como a dengue, sem
prejudicar, de qualquer forma, o funcionamento de
nosso sistema de saúde como um todo.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Roraima é um
estado novo e, por isso mesmo, tem um grande horizonte pela frente. É como um livro que tem ainda mui tas páginas em branco onde podemos escrever nos sa história com os próprios punhos. Por isso mesmo,
temos a vantagem de construir um estado sem os
problemas que afetam os grandes centros. Porque conhecemos os erros dos outros e, assim, as nossas
chances de acertos são muito maiores.
Aprendendo com os erros do passado, podemos, por exemplo, transformar Boa Vista numa cidade modelo de progresso e boa administração. O
exemplo de nossa capital deve ser um estímulo para
todo o Estado. Porque só vamos ter uma Roraima
mais justa, como nós queremos, quando todos os municípios crescerem como Boa Vista.
E aí vem a pergunta: como os outros municípios
podem se aproximar do projeto desenvolvimentista
de Boa Vista? Simples: basta que cada um cumpra a
sua parte. A prefeitura, fazendo uma administração
honesta, o governo do Estado, apoiando projetos importantes para os municípios, e o povo, cobrando melhorias todos os dias, sem cansar.
Eu estou cumprindo também a minha parte. No
Senado, em Brasília, luto diariamente por projetos e
por recursos que vão ajudar Roraima a ser um Estado
exemplar. É uma luta árdua e cansativa porque, assim
como eu, centenas de parlamentares buscam trazer
recursos para seus estados. É preciso, porém, persistir, ter força e influência para conseguir o máximo de
verbas.
Essa persistência, essa vontade de brigar por
Roraima não me faltam. Por isso é que a população
de muitos municípios de meu Estado pode testemunhar as obras que ajudei a realizar com a minha luta
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no Congresso Nacional. Só em São João da Baliza foram 11 obras. Fora as emendas que já beneficiaram
os municípios, existem muitas proposições que estão
em discussão e que podem trazer ainda mais pro gresso para a nossa população.
O progresso de São João da Baliza é um exemplo de que vale a pena lutar pelo desenvolvimento de
nosso Estado. Cada obra representa uma quantidade
de emprego, de trabalho que ajudam centenas de fa mílias a viver com dignidade.
Este trabalho que você tem em mãos é uma
pequena prestação de contas de meu trabalho no
sentido de fortalecer a nossa terra e nossa gente
em nome de uma Roraima comprometida com um
futuro melhor.
Muito obrigado.
MUNICÍPIO SÃO JOÃO DA BALIZA
1 – Aquisição de 01 Trator, Equipamentos Agrí cola e 02 Caminhões.
Localidade: Atender Produtores.
Unidade Orçamentária: SUFRAMA.
Valor: R$ 197.000,00
Especificação: 01 Trator 4 x 4, 01 grade aradora,
01 grade niveladora, 01 conjunto de lamina pontal 4 x
4, 01 plantadeira / adubadeira, 01 carreta agrícola e
02 caminhões Agrale.
2 – Construção de 01 Centro de Saúde.
Localidade: Sede.
Unidade Orçamentária: Ministério da Saúde.
Valor: R$ 200.000,00.
Estrutura: 03 consultórios médicos, 01 consul tório odontológico, 01 farmácia, 01 administração,
01 hall de entrada, 01 sala de espera, 01 recepção,
02 áreas de circulação, 01 copa, 01 deposito e 06
banheiros.
3 – Construção de 01 Mercado.
Localidade: Sede.
Unidade Orçamentária: SUFRAMA.
Valor: R$ 193.000,00.
Estrutura: 12 Box, 01 depósito, 01 administra ção, 02 áreas de circulação, 01 cantina, 02 baterias
de banheiros.
4 – Construção de 01 Terminal Rodoviário.
Localidade: Sede.
Unidade Orçamentária: SUDAM.
Valor: R$ 236.000,00.
Estrutura: 04 plataformas de embarque e de sembarque de passageiros, 01 administração, 03 sa -
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las comerciais (02 lojas e 01 lanchonete), 01 sala
para fiscalização, 02 baterias de banheiros.
5 – Construção de 01 Câmara Frigorífica.
Localidade: Sede.
Unidade Orçamentária: SEAS.
Valor: R$ 147.000,00.
Estrutura: 01 câmara para produtos avícolas e
pescados, 01 câmara para produtos bovinos e suínos
e 01 câmara para produtos hortifrutigranjeiros.
6 – Construção de 01 Centro de Capacitação
para Jovens e Adolescentes.
Localidade: Sede.
Unidade Orçamentária: SEAS.
Valor: R$ 222.000,00.
Estrutura: Composta de 03 módulos.
01 Centro de Gerenciamento de Rendas – Informática, equipado com 08 computadores.
01 Centro de Gerenciamento de Rendas – Artesanato, mobiliado.
01 Centro de Gerenciamento de Rendas – Marcenaria, equipado com 01 furadeira de bancada, 01
furadeira manual, 01 lixadeira manual, 01 tupia, 01
serra circular, 01 desempenadeira de bancada.
7 – Construção do Sistema de Abastecimento de
Água.
Localidade: Sede.
Unidade Orçamentária: FUNASA.
Valor: R$ 200.000,00.
8 – Construção de 100 Unidades Sanitárias.
Localidade: Sede.
Unidade Orçamentária: FUNASA.
Valor: R$ 170.648,00.
9 – Construção de 01 Usina de Leite.
Localidade: Sede.
Unidade Orçamentária: SUFRAMA.
Valor: R$ 187.890,00.
Estrutura: 01 câmara fria, 01 laboratório, 01 sala
de produção, 01 administração, 01 recepção, 01 atendimento, 01 lavador, 01 depósito e 02 banheiros.
10 – Construção de 01 Matadouro.
Localidade: Sede.
Unidade Orçamentária: SUFRAMA.
Valor: R$ 266.324,00
11 – Construção de 01 Creche.
Localidade: Sede.
Unidade Orçamentária: Ministério da Educação.
Valor: R$ 44.000,00.
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MUNICÍPIO SÃO JOÃO DA BALIZA
PROPOSIÇÕES EM TRAMITAÇÃO NO
CONGRESSO NACIONAL
E NA CÂMARA DOS DEPUTADOS
AUTOR: Senador Romero Jucá.
1 – Projeto de Lei do Senado Nº 130, de 1997. Au toriza a criação do Distrito Agropecuário no
Município de São João da Baliza, no Estado
de Roraima.
Principais objetivos: Criação de pólo de desen volvimento agropecuário, aumento de oferta de ali mentos nos mercados da Amazônia Ocidental e, es pecialmente, dos Estados de Roraima e Amazonas, o
aproveitamento racional dos recursos naturais, a di minuição dos custos de produção e comercialização
de produtos agrícolas e extrativos, a criação de tradi ção agrícola e a geração de novos empregos na re gião.
Situação: Aprovado no Congresso Nacional, re metido à Câmara dos Deputados.
2 – Projetos de Leis do Senado Nº 17, 18 e 19, de
2002. Altera a Lei nº 5.917, de 10 de setembro
de 1973, que aprova o Plano Nacional de Via ção, de modo a incluir na Relação Descritiva
das Rodovias do Sistema Rodoviário Fede ral, as rodovias que especifica, sob designa ção de BR-438, BR-439 e BR-440 respectiva mente.
BR-438:
Pontos de Passagem: São João da Baliza a Ro rainópolis – BR-174 a BR-210.
Unidade da Federação: RR.
Extensão: 71 km.
BR-439:
Pontos de Passagem: BR-174 – RR-202 –
RR-171 – Uiramutã.
Unidade da Federação: RR.
Extensão: 180 km.
BR-440:
Pontos de Passagem: Mucajai a Alto Alegre,
pela RR-325 e Estrada Tronco do Apiaú.
Unidade da Federação: RR.
Extensão: 150 km.
3 – Projeto de Lei do Senado Nº 213, de 2001.
Inclui o Município de Boa Vista como Área
de Livre Comércio.
São criadas nos Municípios de Macapá e Santa na, ambos no Estado do Amapá, e no Município de
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Boa Vista, no Estado de Roraima, área de livre comércio de importação e exportação, sob regime fiscal
especial, estabelecidas com a finalidade de promover
o desenvolvimento das regiões fronteiriças do extremo norte daqueles Estados e de incrementar as relações bilaterais com os países vizinhos, segundo a política de integração latino-americana.
O poder Executivo demarcará, áreas continuas
onde serão instaladas as áreas de livre comércio, in cluindo locais próprios para entrepostos de mercadorias a serem nacionalizadas ou reexportadas.
Situação: CCJ. Aguardando Relator.
4 – Projeto de Lei do Senado Nº 239, de 2001 –
Complementar. Autoriza o Poder Executivo a
criar a Região Integrada de Desenvolvimento
do Amazonas e de Roraima – RIARR, e institui o Programa Especial de Desenvolvimento
Auto-sustentado da Amazônia Ocidental.
Fica o Poder Público Executivo autorizado a criar,
para efeitos de articulação de ação administrativa da
União e dos Estados do Amazonas e de Roraima, de
acordo com o que preceituam os artigos 21, inciso IX,
43, § 1º, inciso I, e 48, inciso IV, da Constituição Federal, a Região Integrada de Desenvolvimento do Ama zonas e Roraima – RIARR que será composta pelos
Municípios de Manaus, Rio Preto da Eva, Presidente
Figueiredo, São Francisco do Uatumã, Nhamundá,
Urucará e Novo Airão, no Estado do Amazonas, e Rorainópolis, São Luiz do Anauá, São João da Baliza,
Caroebe, Caracaraí, Iracema, Mucajaí, Cantá e Boa
Vista, no Estado de Roraima.
O Programa Especial de Desenvolvimento
Auto-sustentado da Amazônia Ocidental, ouvido os
órgãos competentes, terá competência para instituir,
mediante convênio, normas e critérios para unificação de procedimentos relativos aos serviços públicos,
alcançados os federais, bem como os de responsabilidades de entes federais e dos entes federados referidos no art. 1º deste projeto, especialmente no que
concerne a tarifas, fretes, seguros, linhas de créditos
especiais para atividades consideradas prioritárias e
isenção e incentivos fiscais, em caráter temporário,
de fomento a atividades produtivas em programas de
geração de emprego e fixação de mão-de-obra.
Justificação: A Constituição Federal prevê me canismos políticos para viabilizar o desenvolvimento
e atenuar as desigualdades sociais, e econômicas impostas às regiões mais longínquas e privadas de condições auto-sustentáveis do país.
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Não obstante a existência de um pólo industrial
e livre de impostos na Região Norte, a Zona Franca
de Manaus, e a melhoria da qualidade de vida das capitais estaduais, as áreas próximas a essa padece ram da falta de recursos e investimentos, públicos ou
privados, que visassem ao seu progresso.
Em vista disto, este projeto de lei complementar,
a exemplo de recente PLS nº497/99, aspira superar o
desequilíbrio intra-regional que se percebe na área situada entre Manaus e Boa Vista, por meio de ações
que criem circunstâncias propicias para a busca do
desenvolvimento das atividades econômicas locais,
do aporte de serviços de infra-estrutura e da criação
de empregos.
Trata-se de uma proposição oportuna, na medi da em que vem se modificando o conceito de desen volvimento regional para incluir, nessa expressão, re giões menos favorecidas e subespaços diferencia dos, carentes de uma intervenção pública especifica,
tal qual a abrangida por este projeto, de grande poten cial para a agroindústria, mineração e exploração do
turismo.
Situação: CCJ. Pronta para a pauta na comissão.
5 – Projeto de Resolução do Senado Nº 16, de
2001. Cria Comissão Permanente de Desenvolvimento Regional e de Agricultura.
Justificação: Desde a extinção da Comissão de
Agricultura do Senado e da incorporação de suas atribuições às competências da Comissão de Assuntos
Econômicos, com a reforma do Regimento Interno de
1991, vários projetos de resolução vêm sendo apre sentados, no sentido de se restabelecer aquela co missão, sob o argumento de que as atividades desen volvidas no meio rural, por sua importância para a
economia do País, demandam tratamento especial,
no âmbito do Senado.
Do mesmo modo, o desafio da redução das desigualdades regionais de nível de renda, oportunida des e condições de trabalho, impõe ao Senado a ado tar uma postura mais ativa no trato dessas questões,
o que se traduz, em termos práticos, na necessidade
da criação de uma comissão permanente para se
ocupar especificamente com esses assuntos. A im portância de se dar tratamento diferenciado a esses
temas no Congresso Nacional é reconhecida pela
Câmara dos Deputados, que os examina nas comis sões permanentes de Agricultura e Política Rural e
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na Comissão da Amazônia e de Desenvolvimento Regional.
Outra medida que considero importante, no âmbito dessas modificações, é a transferência de temas
de Direito Agrário para a Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, onde será analisado com as de mais matérias da ciência do direito, conforme proposta de alteração da alínea d do inciso II do art. 101do
Regime Interno do Senado.
Assim, conto com o apoio dos ilustres Senadores para aprovação do presente projeto de resolução,
que cria, no Senado Federa, a Comissão Permanente
de Desenvolvimento Regional de Agricultura.
Situação: Comissão de Constituição e Justiça,
aguardando parecer / Tramitação Conjunta PRS
81/99.
6 – Projeto de Lei do Senado Nº 241, de 1997.
Dispõe sobre a discriminação praticada con tra servidores anistiados.
Justificação: Etimologicamente, a palavra anistia provém do grego e significa esquecimento, perdão
geral (amnestía).
É por meio da anistia que o poder público declara inimputáveis certas pessoas, tomando nulos certos
atos praticados anteriormente.
No direito pátrio, tem-se noticia de várias anistias, sendo as mais recentes a que beneficiou os que
foram punidos pela Revolução de 1964 e a proveniente da Lei nº 8.878, de 11 de maio de 1994, que alcançou os que foram exonerados ou demitidos dos ór gãos e entidades da Administração Pública Federal,
no período compreendido entre 16 de março de 1990
a 30 de setembro de 1997.
Acontece que chegou ao meu conhecimento
que órgãos do Poder Executivo vêm piriricando toda
sorte de discriminação contra esses servidores, tais
como a proibição de se aposentarem, de serem cedidos ou transferidos e até anotações nas fichas funcionais e nos contra-cheques, onde, no espaço referente
ao regime jurídico do servidor, consta ANS (anistiado)
e não RJU (Regime Jurídico Único).
Assim, como tais absurdos não podem ser ad mitidos apresento à elevada apreciação dos meus
ilustres Pares o presente Projeto que coíbe tais práticas e transforma em falta funcional grave qualquer
procedimento que vise a discriminar os servidores federais e pelas leis em vigor, não podendo prevalecer
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quaisquer resquícios quanto à situação pretérita des ses funcionários.
Situação: Aprovado no Congresso Nacional e
remetido à Câmara dos Deputados.
7 – Projeto de Emenda à Constituição Nº 19, de
1999. Altera o § 5º do artigo 169, da Constitui ção Federal, para atribuir ao servidor não es tável, que for exonerado, o direito à indeniza ção prevista naquele dispositivo.
Justificação: A Emenda Constitucional nº 19, de
1998, a Reforma Administrativa, previu, na redação
dada ao art. 169 da Lei Maior, os mecanismos que
permitem aos entes públicos adequar as suas despe sas de pessoal aos limites fixados em lei complemen tar. Essas alterações determinam a exoneração de
servidores públicos estáveis e não-estáveis quando
aquelas despesas ultrapassarem os limites estabele cidos.
Assim, efetivamente, a EC nº 19, de 1998, de terminou que um servidor público pu desse perder o
seu cargo sem ter dado causa para isso. Certamen te, essa perda não pode ocorrer sem a obediência
aos princípios que presidem a Administração Públi ca, como os da impessoalidade e da publicidade,
sob a pena de nulidade. Entretanto, reconheça-se,
a modificação em tela traduz a possibilidade de
uma espécie de “exoneração sem justa causa” do
servidor público.
A própria Emenda, reconhecendo isso, previu a
indenização para os servidores estáveis que perde rem o cargo por excesso de gastos. Não estendeu
ela, no entanto, essa indenização para os servidores
não-estáveis. Ora, não há, no caso, distinção entre as
duas hipóteses. A indenização deve ocorrer exatamente porque a exoneração por excesso de despesa
não é uma pena. O servidor que a sofre, independen temente de ser estável ou não, é vítima de uma con juntura pela qual ele não é diretamente responsável.
Não nos parece, daí, justo, discriminar o servidor
não-estável, uma vez que, aqui, a sua situação é similar
à do estável, cabendo, ainda, aditar que aqueles servidores que contam, muitas vezes, mais de dez anos de
serviço público, via de regra, ingressaram na Administração sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho, com direito ao Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço, perdendo-o quando foram transferidos, compulsoriamente, para regimes jurídicos estatutários.
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Desta forma, com o objetivo de corrigir essa
questão, apresentamos a presente emenda ao texto
constitucional, estendendo a indenização prevista na
Reforma Administrativa aos servidores não-estáveis.
Ressalte-se que vantagem semelhante já existe
no âmbito da União. Trata-se da indenização para o
servidor não-estável que perder o cargo sem ter dado
causa para tal, prevista no § 7º do art. 243 da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990, acrescentado
pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997.
Situação: Comissão de Constituição e Justiça.
Pronta para a Ordem do Dia na Comissão.
8 – Projeto de Lei do Senado Nº 121, de 1995. Dis põe sobre a exploração e o aproveitamento
de recursos minerais em terras indígenas.
Justificação: É de notório conhecimento o baixo
aproveitamento do potencial mineral existente no território brasileiro e os enormes prejuízos que isso causa a nossa economia. Se algumas importantes medidas de modernização desse setor formam propostas
pelo Governo em 1994, através de cinco projetos de
lei enviados ao Congresso Nacional, outras não me nos relevantes ainda estão para serem adotas, entre
as quais a que se refere à exploração e aproveitamento de recursos minerais em terras indígenas.
A Constituição de 1988 deu permissibilidade e o
Estatuto do Índio, de demorada tramitação no Congresso Nacional, também regula a matéria, em con sonância com o que está previsto no presente projeto.
Entretanto, por ser um diploma mais abrangente em
relação às comunidades indígenas, o Estatuto demanda estudos mais complexos que estão dificultando sua aprovação definitiva pelo Legislativo, e por
conseqüência amarrado a solução para a grave questão da mineração em áreas indígenas.
O presente projeto, por ser de matéria mais restrita, facilitará a sua apreciação e merecendo a apro vação, funcionará como uma grande alavanca ao
nosso desenvolvimento, tendo ainda o mérito de eli minar as causas dos graves conflitos geradores de
maléficos resultados para os nossos irmãos índios.
Vale ressaltar que a proposta que agora apre sento já foi objeto de ampla discussão quando do de bate realizado sobre o Estatuto do Índio a que me re feri. Participaram desse debate, alem do Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, Coordenação Nacional dos Geólogos – CONAGE, Conselho Indígena Missionário – CIMI, Federação das
Associações dos Engenheiros de Minas – FAEMI, Fe-
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deração Nacional dos Engenheiros – FNE, Fundação
Nacional do Índio – FUNAI, Instituto Brasileiro de Mi neração – IBRAN, Núcleo de Direitos Indígenas –
NDI, e o Sindicato Nacional da Industria de Estanho.
Portanto, o nosso objetivo, ao apresentarmos
como projeto o excelente trabalho, fruto o debate e do
entendimento, e, sobretudo poder colaborar para
apressar uma solução que, nos termos propostos,
configura-se como da maior importância para os nos sos índios e o nosso País, criando, com a sua aprova ção, o caminho para a solução de conflitos e para um
novo processo de desenvolvimento para as comuni dades indígenas.
Situação: Aprovado no Congresso Nacional e
remetido à Câmara dos Deputados.
MUNICÍPIO SÃO JOÃO DA BALIZA
EMENDAS APROVADAS NO PLANO
PLURIANUAL 2000 – 2003
INFRA-ESTRUTURA
AUTOR: Senador Romero Jucá
As ações previstas nas emendas, para Roraima,
serão obrigatórias até 2003.
1 – Interiorização da Energia de Guri em Roraima.
Programa: Energia no Eixo Arco Norte
Valor: R$ 4.000.000,00
2 – Construção de Ponte sobre o Rio Jatapu em
Caroebe.
Programa: Corredor Fronteira Norte.
Valor: R$ 1.000.000,00.
3 – Recuperação da Rodovia BR – 210 / RR.
Programa: Corredor Fronteira Norte.
Valor: R$ 3.000.000,00.
4 – BR – 174 / RR, Adequação do Perímetro Urba no em Mucajai.
Programa: Corredor Fronteira Norte.
Valor: R$ 1.000.000,00.
5 – BR – 174 / RR, Adequação e Duplicação de
Trecho de Perímetro Urbano em Boa Vista.
Programa: Corredor Fronteira Norte.
Valor: R$ 4.000.000,00.
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6 – BR – 174 / RR, Adequação de Trecho de Perímetro Urbano em Rorainópolis.
Programa: Corredor Fronteira Norte.
Valor: R$ 1.000.000,00.
7 – BR – 210 / RR, Adequação de Trecho de Perímetro Urbano em São Luiz do Anauá.
Programa: Corredor Fronteira Norte.
Valor: R$ 1.000.000,00.
8 – Implantação da Hidrovia Rio Negro / Rio
Branco.
Programa: Corredor Fronteira Norte.
Valor: R$ 1.000.000,00.
9 – Melhoramento do Porto de Caracaraí.
Programa: Corredor Fronteira Norte.
Valor: R$ 3.000.000,00.
10 – BR – 401 / RR, Construção do Trecho Bonfim / Normandia.
Programa: Corredor Fronteira Norte.
Valor: R$ 1.000.000,00.
11 – Construção do Anel Viário de Boa Vista
(RR).
Programa: Corredor Fronteira Norte.
Valor: R$ 1.000.000,00.

12 – Construção de Centro Integrado de Atendimento à Mulher.
Programa: Atendimento à Mulher.
Valor: R$ 4.200.000,00.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs.
Senadores que constará da sessão deliberativa ordinária de amanhã, a realizar-se às 10 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA
–1–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 48, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 48, de 2002 (nº 1.087/2001, na Câ -
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mara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Radioclube Jornal Meia Ponte a execu tar serviço e radiodifusão comunitária na cidade de
Pirenópolis, Estado de Goiás, tendo

Parecer favorável, sob nº 399, de 2002, da Co missão de Educação, Relator: Senador Lúcio Alcântara, com abstenção do Senador Geraldo Cândido.

Parecer favorável, sob nº 503, de 2002, da Co missão de Educação, Relator: Senador Mauro Mi randa.

–5–

–2–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 50, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de Decre to Legislativo nº 50, de 2002 (nº 1.105/2001, na Câ mara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária Rádio Nova FM de Bernar dino de Campos – ACRNBC/FM a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Bernardino de
Campos, Estado de São Paulo, tendo

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 101, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 101, de 2002 (nº 1.191/2001, na Câ mara dos Deputados), que aprova o ato que renova a
concessão da Rádio Cultura de Araçatuba Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo,
tendo
Parecer favorável, sob nº 440, de 2002, da Co missão de Educação, Relator: Senador Romeu Tuma,
com abstenção do Senador Geraldo Cândido.

Parecer favorável, sob nº 451, de 2002, da Comissão de Educação, Relator: Senador Jonas Pinheiro.

–6–

–3–

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 16, DE 2002

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 51, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de Decre to Legislativo nº 51, de 2002 (nº 1.109/2001, na Câ mara dos Deputados), que aprova o ato que renova a
concessão da Fundação Nossa Senhora do Rosário
para explorar ser viço de radiodifusão sonora em
onda tropical na cidade de Bragança, Estado do
Pará, tendo
Parecer favorável, sob nº 393, de 2002, da Co missão de Educação, Relator: Senador Luiz Otávio,
com abstenção do Senador Geraldo Cândido.
–4–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 62, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de Decre to Legislativo nº 62, de 2002 (nº 1.178/2001, na Câ mara dos Deputados), que aprova o ato que renova a
permissão outorgada à Fundação Cearense de Pes quisa e Cultura para explorar ser viço de radiodifusão
sonora na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará,
tendo

Segunda sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 16, de
2002, tendo como primeiro signatário o Senador Mozarildo Cavalcanti, que altera o inciso I do art. 159 da
Constituição Federal (destina o percentual de cinco
décimos por cento da arrecadação dos impostos so bre renda e sobre produtos industrializados para aplicação pelas Instituições Federais de Ensino Superior
na Amazônia Legal), tendo
Parecer favorável, sob nº 886, de 2002, da Co missão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Luiz Otávio.
–7–
REQUERIMENTO Nº 485, DE 2002
Votação, em turno único, do Requerimento nº
485, de 2002, do Senador Gerson Camata, solicitando a retirada, em caráter definitivo, do Projeto de Lei
do Senado nº 147, de 2001, de sua autoria.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 19 horas e 33
minutos.)
(OS 18786/2002)
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O SR. PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL
(Ramez Tebet) – Declaro aberta a 1ª Reunião do
Conselho de Comunicação Social, que se destina à
eleição de seu Presidente e Vice-Presidente. Quei ram tomar assento nos lugares que lhes estão re servados.
Antes, porém, de dar as boas-vindas aos Srs.
Conselheiros, eleitos pelo Congresso Nacional no úl timo dia 5 de junho, peço licença para fazer um breve
histórico, para que fique registrado nos Anais do Con selho, acerca dos fatos que resultaram na sua criação, eleição e, finalmente, na sua instalação no dia de
hoje.
Previsto na Constituição Federal de 1988 e insti tuído pela Lei nº 8.389, de 30 de dezembro de 1991,
resultante de Projeto de Lei de iniciativa do saudoso
Senador Pompeu de Souza, o Conselho de Comuni cação Social começou a receber as primeiras indica ções de nomes para integrá-lo em 1992, por iniciativa
de várias entidades e de Parlamentares.
Desde então, as Mesas que dirigiram o Senado
encontraram dificuldades para instalar o Conselho,
como, por exemplo, 1) a definição de critérios para a
indicação dos representantes; 2) a regulamentação
de um sistema de eleição pelo Congresso Nacional;
3) a ausência de entidades representativas de caráter
nacional de algumas categorias profissionais dentre
aquelas previstas no art. 4º da citada Lei; 4) e, por fim,
a existência, às vezes, de mais de uma entidade re presentativa de dois desses segmentos, no caso, o da
imprensa escrita e o da televisão.
Várias medidas foram tomadas para superar esses obstáculos.
Em 1995, o Presidente do Senado Federal, Se nador José Sarney, consultou os Ministros de Estado
das Comunicações, da Cultura e do Trabalho sobre a
existência de cadastros das entidades representati vas de classe relacionadas no citado dispositivo. E, de
posse da relação de entidades fornecida pelo Titular
da Pasta das Comunicações, solicitou a essas institu ições que indicassem nomes para o Conselho.
Nesse mesmo ano, reunidas no Fórum Nacional
pela Democratização da Comunicação, as entidades
nacionais representativas dos setores contemplados
na Lei encaminharam, a título de sugestão, à Presi dência do Congresso Nacional, uma nominata com pleta para compor o Conselho.
No início da Sessão Legislativa seguinte – por tanto, em março de 1996 –, o Presidente José Sarney
submeteu essas indicações a todos os Líderes par tidários do Senado Federal e da Câmara dos Deputa -
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dos. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e a
Ordem dos Advogados do Brasil também foram convidadas a apresentar nomes, tendo esta última se ma nifestado dois meses depois.
Não se obteve, contudo, consenso quanto aos
representantes da sociedade civil, o que interrompeu
o processo de escolha dos membros do Conselho.
Nessa época, já tramitava no Senado o Projeto
de Lei da Câmara nº 232, de 1993, de autoria do De putado Cunha Bueno, que acrescenta dois membros
à composição do Conselho, representando, respectivamente, as empresas de propaganda e os profissionais dessa área.
O Presidente José Sarney solicitou, então, ao
Relator, o Senador Coutinho Jorge, que apresentasse
substitutivo simplificando o procedimento de eleição
do Conselho, de forma que esta fosse realizada em
cada Casa separadamente.
O referido Substitutivo foi aprovado em junho do
mesmo ano de 1996 e remetido à Câmara dos Deputados, para reexame, onde tramita atualmente, já tendo recebido pareceres das Comissões para as quais
foi despachado.
Outra tentativa de viabilizar a instalação do Conselho foi feita por meio da apresentação do Projeto de
Resolução nº 3, de 1995, do Congresso Nacional,
tendo como primeiro signatário o Senador José Edu ardo Dutra. Basicamente, a proposição definia que
entidades representativas poderiam sugerir nomes
ao Congresso Nacional, que seriam apreciados por
uma Comissão Mista constituída para esse fim, antes
de submetidos ao Plenário, em sessão conjunta das
duas Casas.
Com a eleição dos membros do Conselho, realizada no Congresso Nacional no último dia 5, o projeto
ficou prejudicado, conforme parecer nesse sentido,
aprovado pela Mesa do Senado.
Vale ressaltar que o Senado Federal fez incluir,
nas Leis Orçamentárias para os exercícios de 1996
até a presente data, dotação específica para o Con selho de Comunicação Social.
Desde a edição da Lei nº 8.389, de 1991, que
institui o Conselho, com mais ênfase nos últimos dois
anos, vários Parlamentares e representantes da sociedade civil pronunciaram-se sobre a necessidade de
instalação do órgão.
Em dezembro do ano passado, anunciei, em
Plenário que eu retomaria os esforços no sentido de
concretizar a implantação do Conselho de Comunicação Social, convidando as entidades representativas
dos setores mencionados nos incisos I a VIII do art. 4º
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da referida Lei a encaminhar, à Mesa do Congresso
Nacional, sugestões de nomes para representá-las.
Da mesma forma, solicitei aos Srs. Líderes partidários
que indicassem nomes para o preenchimento das
cinco vagas de representantes da sociedade civil.
Em abril deste ano, esta Presidência adotou a
primeira providência concreta no sentido da instala ção do Conselho, tendo em vista compromisso assu mido com o Presidente da Câmara dos Deputados, o
ilustre Deputado Aécio Neves, de efetivá-la antes da
votação final da Proposta de Emenda à Constituição
nº 203, de 1995, na Câmara dos Deputados, e nº 5,
de 2002, no Senado Federal, que altera o art. 222 da
Constituição Federal para permitir a participação de
pessoas jurídicas no capital social das empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e ima gens.
Convoquei e realizei, para esse fim, duas reu niões da Mesa com os Líderes de Partidos e do Go verno.
Na primeira reunião, realizada em 17 de abril,
dei conhecimento aos Srs. Líderes das indicações re cebidas até aquela data e designei comissão constituída pelos Senadores Carlos Wilson, Primeiro-Se cretário da Mesa; Ricardo Santos, Presidente da Co missão de Educação – que se encontra ao meu lado
–; e Artur da Távola, Líder do Governo, para receber
as indicações das entidades e dos Líderes partidários
e preparar uma chapa a ser levada à apreciação da
Mesa do Senado Federal e, posteriormente, ao Ple nário do Congresso Nacional.
Na segunda reunião com os Srs. Líderes, reali zada em 14 de maio, S. Exªs discutiram as indicações
constantes de nominata elaborada pela Comissão de
Senadores designada para esse fim na reunião anterior. Após manifestações favoráveis e contrárias às in dicações, decidiu-se encaminhar a chapa à Presidên cia da Câmara dos Deputados, para apreciação e su gestões de nomes.
Esta Presidência recebeu, de imediato, a res posta do Presidente do Câmara dos Deputados, De putado Aécio Neves, com as alterações que a Mesa e
os Líderes Partidários daquela Casa julgaram conve nientes.
Em seguida, esta Presidência anunciou, em
Plenário, que as Mesas e as Lideranças Partidárias
de ambas as Casas haviam chegado a um consenso
quanto à composição do Conselho. Nessa oportuni dade, foi lida a relação dos nomes sugeridos e convo cada Sessão do Congresso Nacional para o dia 28 de
maio, para a eleição dos representantes indicados,
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em cumprimento ao disposto no § 2º do art. 4º da Lei
nº 8.389, de 1991.
Não tendo sido possível realizá-la naquele dia,
por falta de quorum, esta Presidência, sempre de comum acordo com o Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Aécio Neves, convocou outra reunião para o mesmo fim, agendando-a para o dia 5 de
junho.
Nesse dia, felizmente, logramos êxito em realizar a Sessão. Esta Presidência estabeleceu normas
regulamentando a eleição do Conselho de Comunicação Social, que se processou com sucesso, obtendo-se o seguinte resultado: na Câmara dos Deputados, votaram 286 Deputados, sendo 217 votos “sim”,
13 votos “não”, 54 votos em branco e 2 votos nulos.
No Senado Federal, votaram 58 Senadores, sendo 49
votos “sim”, 4 votos “não”, 5 votos em branco e ne nhum voto nulo.
Srs. Conselheiros, fiz esse relato para, ao final,
realçar os objetivos do Conselho de Comunicação
Social, quais sejam, o de realizar estudos, pareceres
e recomendações, por solicitação do Congresso Na cional, sobre assuntos como liberdade de manifestação do pensamento; propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e
terapias; outorga e renovação de concessão, permissão e autorização de serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens, entre outros temas.
Uma vez que esta reunião está sendo apreciada
pelo País, com toda a certeza, por meio da televisão,
cumpre ressaltar que o Senado da República e o Congresso Nacional não admitirão censura de forma alguma e garantirão sempre a livre manifestação de pensamento, nos precisos termos da Constituição da República – e isso não é uma advertência ao Conselho.
Assim, declaro empossados os Srs. Membros
eleitos para o cargo de Conselheiros titulares e suplentes do Conselho de Comunicação Social, com
mandato até 31 de março de 2003.
Em nome do Senado, fico particularmente feliz
por ver que todos os membros que compõem o Con selho estão presentes a esta primeira reunião que estamos realizando. Com certeza, no cumprimento desses mandatos, cujo êxito certamente será também do
Congresso Nacional, por meio dos pareceres eruditos que V. Exªs produzirão em benefício da sociedade
brasileira, quem irá ganhar é o Brasil.
Vamos proceder à eleição para a Presidência e
Vice-Presidência do Conselho.
De acordo com o art. 5º da Lei nº 8.389, de
1991, o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho
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devem ser escolhidos dentre os cinco representantes
da sociedade civil.
A Presidência determinou a confecção de cédu las para os candidatos de acordo com a referida Lei e
aguarda de V. Exªs a indicação de nomes que devam
concorrer aos dois cargos.
Peço a alguém do Conselho que faça a indica ção desses nomes, caso tenham chegado a consenso.
O SR. PAULO CABRAL DE ARAÚJO (Repre sentante de empresas da imprensa escrita) – Sr. Senador e Presidente desta reunião, os membros do
Conselho de Comunicação Social, que neste instante
se instala sob a Presidência de V. Exª, alcançaram um
ponto de convergência para eleger, eventualmente
por aclamação, se assim decidir V. Exª, para Presi dente do Conselho o jurista José Paulo Cavalcanti Filho e para Vice-Presidente outro representante da so ciedade civil, o Sr. Jayme Sirotsky, que foi Presidente
da Associação Mundial de Jornais, da Associação
Nacional de Jornais e é um dos homens de comunica ção que exercem a sua atividade com muito brilho e
com a grande preocupação de servir ao País.
Essa é a indicação que faço a V. Exª, Senador
Ramez Tebet, em nome do Plenário do Conselho de
Comunicação Social.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Consulto
se todos estão de acordo que a votação seja feita,
conforme sugestão apresentada, por aclamação.
Caso estejam de acordo, peço que o façam através
de uma salva de palmas. (Aplausos)
Então, declaro eleitos e empossados nos car gos de Presidente e Vice-Presidente, respectivamen te, os Conselheiros José Paulo Cavalcanti Filho e Jayme Sirotsky, com mandato até 31 de março de 2003.
Quero, antes, fazer a leitura da composição do
Conselho, em homenagem a essas pessoas, para
que a sociedade brasileira tenha a oportunidade de
conhecê-la. Está assim constituído:
Titulares: Paulo Machado de Carvalho Neto;
Roberto Wagner Monteiro; Paulo Cabral de Araújo;
Fernando Bittencourt; Daniel Koslovski Herz; Francis co Pereira da Silva; Berenice Isabel Mendes Bezerra;
Geraldo Pereira dos Santos; José Paulo Cavalcanti
Filho; Alberto Dines; Jayme Sirotsky; Carlos Chagas;
Ricardo Moretzsohn.
Suplentes: Emanuel Soares Carneiro; Flávio
Martinez; Carlos Roberto Berlinck; Miguel Cipolla;
Frederico Ghedini; Orlando José Ferreira Guilhon;
Stepan Nercessian; Antônio Ferreira de Sousa Filho;
Manuel Alceu Affonso Ferreira; Antônio de Pádua Te-
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les de Carvalho; Jorge da Cunha Lima; Regina Festa
e Assumpção Hernandes Moraes de Andrade.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT–SP) –
Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Tem a
palavra V. Ex.ª.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT–SP) –
Permita-me, como Líder do Bloco da Oposição no Senado, também cumprimentar a constituição do Con selho de Comunicação Social, fazendo votos de que
possam os seus membros realizar plenamente aquilo
que os Constituintes definiram. Esperamos que pos sam bem cumprir as finalidades e, assim, dar ao Congresso Nacional todos os subsídios importantes com
respeito a tudo aquilo que ocorre com as empresas
de comunicação no Brasil. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Senhoras e senhores, permitam-me dizer que estamos vi vendo hoje um exercício explícito de democracia.
Aquele relato que fiz foi histórico. Este Conselho
começa hoje, e era preciso que se conhecesse a sua
história.
Quando a Assembléia Constituinte criou o Conselho de Comunicação Social, creio que nenhum dos
Parlamentares ou representante da sociedade poderia imaginar que a instalação deste órgão demorasse
catorze anos, mas felizmente ocorreu.
Estamos iniciando hoje as atividades a serem
realizadas por um Conselho composto de treze ilus tres representantes da sociedade brasileira, cumprindo o que está estabelecido na Constituição, embora,
volto a repetir, depois de catorze anos, mas criando
condições para que os meios de comunicação adotem cada vez mais uma linha construtiva e propositiva
em benefício da democracia e da sociedade brasileira.
Imagino uma atuação que nos mostre o Conselho de Comunicação Social lutando para que sejam
levadas ao público brasileiro programações didáticas,
sensibilizadoras, principalmente agora, permitam-me
dizer, quando o Brasil vive momentos dramáticos,
procurando vencer o crime organizado e a violência e
combater por todos os meios a impunidade, que está
assustando os brasileiros de todas as regiões do nosso País.
Tenho certeza de que este Conselho ajudará a
sociedade brasileira, o Congresso Nacional, a família
brasileira, defenderá os nossos interesses, contribuindo para que haja programações convenientes, do
desejo da sociedade brasileira.
Todos viram, pelo relato que fiz, que houve muita discussão no Congresso Nacional visando à cria-
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ção deste Conselho, e dei sorte porque ficou comigo
esta responsabilidade. Estou satisfeito, os senhores
não imaginam. Não costumo falar como estou falando
agora. Eu já deveria ter encerrado as minhas palavras, mas estou feliz com a instalação deste Conse lho, porque sei do seu valor, conheço, alguns pessoal mente, cada um daqueles que estão tomando posse
hoje, e posso atestar o espírito cívico de quantos es tão aqui. Quantos já não me entrevistaram? Quantos
já não me ouviram? Com quantos já não conversei?
Com quantos os Srs. Deputados e Senadores já tro caram idéias? Por quantos já foram entrevistados?
Quantos já mereceram alguma menção em órgãos dirigidos pelos senhores? Quantos não conhecem os
representantes da sociedade civil?
Tenho, portanto, a satisfação de estar, nesta
oportunidade, cumprindo um compromisso importan te. O Congresso assumiu um compromisso, e nós o
honramos.
Quero dizer aos senhores que me empenhei
pessoalmente para a instalação deste Conselho, por
isso estou feliz.
Faço esse ligeiro desabafo, porque tenho vivido
um turbilhão de emoções na minha vida pública, pro curando suprir as dificuldades que tenho para exercer
o meu mandato. Gostaria que Mato Grosso do Sul es tivesse me ouvindo, porque sei que estou aqui defen dendo os interesses do Brasil. Tenho plena convicção
de que estou neste exercício hoje graças à confiança
do generoso povo do Mato Grosso do Sul.
Portanto, digo aos senhores: sejam bem-vindos
como órgão que vai trabalhar junto com o Congresso
Nacional. Tenho certeza de que a Nação vai se orgu lhar e a História vai registrar o dia de hoje, o dia em
que os senhores estão tomando posse, para exercer
essa grande missão em defesa da sociedade brasilei ra e da democracia, porque não existe democracia
sem liberdade de imprensa.
Rui Barbosa já dizia que, se uma pessoa quiser
saber se um país é democrático, basta folhear as pá ginas dos seus jornais, ver o que está dizendo a im prensa escrita. Naquele tempo não existia a televisão,
mas Rui Barbosa já salientava, na sua imensa sabe doria, o grande papel da imprensa em favor da demo cracia.
Muito obrigado pela atenção de todos os senho res e que sejam felizes.
Antes de passar a presidência da reunião ao
Presidente do Conselho, concedo a palavra ao Sena dor Ricardo Santos, Presidente da Comissão de Edu cação, que a solicitou.
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Dr. Paulo, combinei que o senhor presidiria a reunião, mas houve a eleição, portanto, penso que ficamos prejudicados, porque o senhor a teria presidido
melhor do que eu, pela experiência que tem e pelo caráter do Conselho. Receba o meu grande abraço.
O DR. PAULO CABRAL DE ARAÚJO (Representante de empresas da imprensa escrita) – É bon dade de V. Exª. (Palmas)
O SR. SENADOR RICARDO SANTOS (Bloco/PSDB – ES) – Sr. Presidente do Senado e do Congresso Nacional, Senador Ramez Tebet, Srs. Membros do Conselho de Comunicação Social, realmente,
hoje é um dia de destaque para o Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Senador
Ricardo Santos, permita-me um comentário. Acredito
que já não posso presidir, então quero convidar o Sr.
José Paulo Cavalcanti Filho e o Sr. Jayme Sirotsky
para tomarem posse dos cargos de Presidente e de
Vice-Presidente, enquanto ouço com muito prazer V.
Exª. (Palmas)
(Os Srs. José Paulo Cavalcanti Filho e
Jayme Sirotsky cumprimentam o Presidente
do Senado e assumem seus cargos.)
O SR. SENADOR RICARDO SANTOS (Bloco/PSDB – ES) – Como dizia, hoje é um dia muito especial para o Congresso Nacional, considerando que
transcorreram quatorze anos desde quando o art. 224
foi inscrito na Constituição Federal, prevendo a instituição deste Conselho, que tem um papel fundamental na apresentação de estudos, sugestões e recomendações para aperfeiçoar o sistema de comunicação social no Brasil, na sua estrutura, no conteúdo
das programações, na recomendação para que a programação de rádio e TV atenda aos interesses de crianças e adolescentes, seja mais educativa e evite
programas de violência, sobretudo em horários nobres.
É interessante observar que, em toda audiência
pública realizada na Comissão de Educação durante
esse ano e meio em que a presido, esta questão sempre foi colocada: por que o Conselho de Comunicação
não é constituído?
Ao colocarmos essa questão para o Presidente
do Senado Federal, o Senador Ramez Tebet prontamente nos autorizou a encaminhar junto às entidades
de classe interessadas a discussão dos critérios para
a constituição deste Conselho. Foi pela determinação
e pela vontade política do Presidente do Senado que
chegamos finalmente à instalação, no dia de hoje, do
Conselho de Comunicação Social.
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A Comissão de Educação, à qual estão afetas
as questões legislativas ligadas à comunicação social,
certamente estabelecerá uma linha de trabalho em
parceria com o Conselho de Comunicação Social, na
medida em que todo o processo legislativo que diz
respeito à comunicação social passa pela Comissão
de Educação.
Então, desejando um trabalho profícuo por parte
do Conselho de Comunicação Social, saúdo a todos
os membros, ao Presidente e ao Vice-Presidente
agora eleitos, augurando que tenhamos, a partir de
agora, uma programação e uma parceria intensas,
para que possamos melhorar, em favor da população
brasileira, todo o sistema de comunicação social no
Brasil. (Palmas.)
O SR. SENADOR RAMEZ TEBET (Presidente
do Senado Federal) – Sr. Presidente, peço permissão
a V. Exª para cumprir outra tarefa. Muito obrigado.
(O Sr. Presidente do Senado Federal
despede-se e retira-se da reunião.)
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – A Casa é
sua, Excelência. (Pausa)
Consulto os membros do Conselho de Comuni cação Social no sentido de saber se alguém deseja
fazer uso da palavra.
O SR. DANIEL KOSLOVSKI HERZ (Represen tante da categoria profissional dos jornalistas) – Sr.
Presidente, pela ordem.
Estaria marcada para amanhã, de manhã, uma
reunião do Conselho para tratarmos dos nossos as suntos internos. Peço ao senhor que releve, porque
amanhã de manhã será impossível.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Começar a
gestão com um “pela ordem” é sinal de que vamos
bem.
A decisão que tomamos, consultando os cole gas, é a seguinte: em primeiro lugar, exercer o dever
cívico de fazer uma “corrente prá frente” amanhã às
8h30min. Nada é mais importante do que isso. Então,
assistiremos ao jogo, democraticamente.
Como a maioria dos presentes está no Hotel
Nacional, proponho que lá mesmo façamos uma reunião informal, comemorando o resultado, sem dúvida
alguma, do auspicioso jogo, mas tomando as deci sões, ganhando tempo, porque a informação que
acabo de receber é de que o Congresso só abrirá às
14h. Então, avançaríamos nos debates que lá se pro cessariam, almoçaríamos e sairíamos às 14h para
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formalizarmos as decisões tomadas informalmente
de manhã, até porque há conselheiros que precisarão
se ausentar no meio da tarde. Assim não os prejudicaríamos.
O SR. PAULO CABRAL DE ARAÚJO (Representante de empresas da imprensa escrita) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Com prazer.
O SR. PAULO CABRAL DE ARAÚJO (Representante de empresas da imprensa escrita) – Queria
justificar a minha ausência amanhã a essa reunião
que V. Exª promoverá no Hotel Nacional, porque infelizmente estou com viagem marcada para o Rio de
Janeiro às 13h15min, portanto, uma hora antes devo
estar no aeroporto, e não posso alterar a minha pro gramação de trabalho para amanhã.
Quero pedir desculpas a V. Exª, Sr. Presidente, e
aos demais companheiros do Conselho.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Nessas horas, parece recomendável dizer que será uma perda
irreparável, mas sobreviveremos, Dr. Paulo, para lhe
fazer justiça.
Não havendo quem queira usar da palavra, passo-a ao Dr. Jayme Sirotsky, Vice-Presidente do Con selho. (Palmas)
O SR. JAYME SIROTSKY (Vice-Presidente –
Representante da sociedade civil) – Meu caro José
Paulo, gostaria apenas de fazer dois ou três registros
muito rápidos.
O primeiro refere-se à honra que estou tendo de
ser Vice-Presidente do Conselho Nacional de Comunicação Social no momento de sua instalação. Penso
que há um aspecto com um simbolismo que gostaria
de evidenciar a todos os nossos companheiros e às
demais pessoas aqui presentes: é exatamente a cir cunstância de que os dois primeiros dirigentes desta
Comissão, o Presidente e o Vice-Presidente, foram
escolhidos por aclamação, num processo que, imagino, deva ser perseguido dentro deste organismo, que
tem como metas mais expressivas aquelas que, em
conjunto, deveremos procurar no interesse coletivo,
que se sobrepõe a visões circunstanciais, partidárias
e ideológicas, desde que isso possa ser efetivamente
discutido e aceito consensualmente. Serão um elemento significativo os primeiros passos que estará
dando este Conselho, cuja gestão, do ponto de vista de
nascimento, levou realmente um tempo importante.
E ainda que tivéssemos sido instados aqui pelo
Presidente do nosso Congresso a discutir alguns dos
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aspectos de conteúdo, de entretenimento das nossas
emissoras, sobretudo de televisão e rádio, penso que
teremos muitos outros aspectos significativos a co mentar, que dizem respeito a alguns dos direitos es senciais da nossa sociedade que ainda não são cum pridos.
Participei recentemente de dois eventos expres sivos, um da Associação Mundial de Jornais, há me nos de 30 dias em Brugges, na Bélgica, onde mais
uma vez repetiu-se o que ocorre a cada ano: o desfile
de uma macabra informação das estatísticas de as sassinatos, prisões, das zonas de sombra e de luz
que ainda existem com tanta intensidade, especial mente as de sombra, no nosso planeta.
Algumas semanas depois, apenas há cinco
dias, uma outra reunião, esta da Sociedade Interame ricana de Imprensa, em que, pela primeira vez, houve
a possibilidade de discussão, num nível hemisférico,
da visão comparativa das legislações sobre liberdade
de imprensa nos nossos países, com a participação
do Judiciário, representado pelos membros dos tribu nais superiores da grande maioria dos países do nos so hemisfério. Mas lamentavelmente, ao mesmo tem po em que se discutia, nesse aspecto positivo, a rela ção da Imprensa com o Judiciário, também se coloca va em evidência esse fato terrível que aconteceu há
poucos dias com um dos nossos colegas jornalistas:
a execução brutal do Tim Lopes.
Dizia ao José Paulo, com quem tive oportunida de de conviver em outras ocasiões, em quem reco nheço uma capacidade intelectual e profissional para
ser o líder de que precisamos neste início, que esta visão de conjugação é aquela que deve ser procurada e
preservada.
A propósito disso, tive, inclusive, oportunidade
de trocar algumas correspondências eletrônicas an teriores, endossando esse mesmo ponto de vista já le vantado pelo Alberto Dines a respeito desse assunto.
Só queria fazer essas colocações iniciais, dizen do que é um prazer, um orgulho e uma honra poder
compartilhar deste momento. Espero seja um mo mento em que se plante e em que se semeie, sobretu do com harmonia. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Como há
conselheiros que querem se manifestar, quebrarei o
protocolo – com o perdão do Dr. Jayme Sirotsky – e passarei a palavra pela ordem em que me foi solicitada.
Concedo a palavra ao Conselheiro Daniel Kos lovski Herz. Em seguida, concederei a palavra ao Sr.
Alberto Dines e Sr. Geraldo Pereira dos Santos.
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O SR. DANIEL KOSLOVSKI HERZ (Representante da categoria profissional dos jornalistas) – Sr.
Presidente, Sr. Vice-Presidente, caras Conselheiras e
Conselheiros, senhoras e senhores que estão prestigiando este momento de instalação do Conselho, fui
uma testemunha privilegiada no processo de criação
e agora de instalação do Conselho desde a definição
dessa disposição constitucional em 1988. Sinto-me
na obrigação de registrar alguns aspectos, que, na
perspectiva do segmento profissional que aqui represento, dos jornalistas, parecem-me necessários, no
sentido da afirmação de uma perspectiva da sociedade em relação ao Conselho e da importância que esta
instituição possa ter no País em relação à área das
comunicações, que exerce crescente influência na
cultura, na economia, na política, enfim, em todas as
esferas da vida social.
Trata-se de uma instituição que corresponde à
abertura generosa de um espaço para a representação da sociedade junto ao Poder Legislativo Federal e
a um esforço do Congresso de se aproximar do pen samento da sociedade, dos diversos setores atuantes
em relação à comunicação e dos setores preocupados com a atuação da área das comunicações no
País.
Há uma perspectiva que tem sido pouco destacada, mas que demonstra a abrangência e o significado que o Congresso Nacional tem atribuído ao Con selho de Comunicação Social, que é a perspectiva de
o Conselho se constituir num instrumento de interlocução desta representação da sociedade que o Con gresso generosamente acolheu, assim como o próprio Executivo. Sinaliza a Lei nº 8.977 – a Lei da TV a
Cabo –, que o Poder Executivo, ao regulamentar matéria referente ao serviço de tevê a cabo, deve ouvir o
parecer do Conselho de Comunicação Social, estabelecendo uma relação não de subordinação, evidentemente, porque o Executivo não é obrigado a seguir
os pareceres, mas criando uma valorização do Con selho para estabelecer interlocução com o Legislativo
e com o Executivo, inicialmente delimitada essa temática ao serviço da tevê a cabo, mas sinalizando possibilidades de afirmação do significado dessa representação da sociedade constituída pelo Conselho.
Poderíamos notar que existem omissões importantes na composição do Conselho tanto no segmento empresarial quanto no segmento profissional e no
da sociedade civil. Essas omissões, entretanto, de setores importantes do Conselho não retiram o seu sig nificado de representação autêntica de um conjunto
de setores tanto empresariais quanto profissionais e
de outros segmentos da sociedade civil, que têm di -
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ante de si o desafio não só de representar segmentos
específicos, mas de procurar interpretar os interesses
do conjunto da sociedade e traduzir, nos seus posicio namentos, nos pareceres, nos estudos que desenvol ver, um esforço de equacionamento do interesse pú blico acima dos interesses específicos das diversas
categorias e setores que aqui representam.
Concebemos o Conselho como uma instituição
mediadora, que terá cumprido as suas funções quan do conseguir gerar consenso, porque existe no Con selho a presença de um conjunto de segmentos que
envolvem antagonismos históricos e em decorrência
das posições que ocupam na divisão do trabalho. Temos inúmeros exemplos de que esses setores, mes mo com posições divergentes, até antagônicas em diversos aspectos, quando colocam o interesse público
acima dos interesses particulares, podem equacionar
o interesse público e produzir resultados que corres pondem a um jogo com soma acima de zero, ou seja,
que trarão benefícios a todas as partes.
O grande laboratório desse processo foi a Lei da
TV a Cabo, que permitiu que, através desse equacionamento do interesse público, fossem contempladas todas as perspectivas dos interesses dos setores empresariais, profissionais e da sociedade, fazendo com que
se produzisse uma lei no País que correspondesse a
uma formulação que foi presidida pelo interesse público.
Gostaria de ressaltar que teremos um processo
delicado de ajuste de perspectivas do Conselho, no
sentido de que ele cumpra a totalidade do papel e da
importância que pode ter para o Congresso Nacional.
Nós, jornalistas representados neste mandato, quere mos ressaltar que não temos dúvida alguma de que o
Conselho não pode ser pensado como um miniparla mento, um minicongresso. Tampouco temos qualquer
dúvida de que nesta Casa quem tem mandato popu lar efetivamente são os Parlamentares. Portanto, o
uso que o Congresso Nacional deve fazer do Conse lho é aquele que a sociedade deve fazer também do
Conselho, no sentido de que o Conselho deve procu rar interpretar as demandas da sociedade, equacio ná-las adequadamente e mostrar ao Congresso toda
a sua utilidade.
Não há possibilidade alguma de pensarmos no
Conselho com um sentido usurpador de funções do
Congresso ou substituinte das funções que são pró prias de quem detém mandato parlamentar. Isso exigirá dos conselheiros um esforço para que haja um
compartilhamento de responsabilidades em relação
às três partes que compõem esse Conselho: os setores da sociedade civil de um modo geral, os setores
profissionais e os setores empresariais que aqui se
fazem representar.
Esse compartilhamento de responsabilidades
terá sido alcançado quando produzirmos soluções
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como aqui foram encontradas na escolha da Mesa do
Conselho, ou seja, soluções de consenso, porque
será muito fácil esvaziar o Conselho, contorná-lo e
voltar a expressar as posições dos setores específicos nos corredores do Congresso Nacional ou por
meio dos lobbies.
Fazer com que o Conselho seja um local de aferição de forças ou de mera sinalização de posições
não corresponderá à sua função mais nobre, que é
produzir soluções que possam fazer com que o Con gresso Nacional reconheça que houve consenso em
relação a determinado assunto.
É com essa perspectiva que queremos destacar
a importância de que a condução da organização dos
trabalhos e das atividades do Conselho seja marcada
por esse compartilhamento de responsabilidades, assim mesmo como as soluções buscadas, que devem
corresponder, acima de tudo, ao interesse público.
Cumprimentamos o Presidente e o Vice-Presidente, nas funções em que foram aqui investidos.
Destacamos que, da parte dos jornalistas, estaremos empenhados na produção dessa base de consenso necessária para que as questões da área de
comunicação representem a pluralidade que existe
na sociedade e que deve se fazer representar também na mídia, tanto na sua organização como na sua
produção.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Com a palavra o Jornalista Alberto Dines.
O SR. ALBERTO DINES (Representante da sociedade civil) – Sr. Presidente, faço uma questão de
ordem muito breve: Proponho que esta reunião de
instalação do Conselho seja dedicada à memória do
jornalista Tim Lopes. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Os que estão de acordo permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovada a proposta.
Não quer continuar a nos cativar com seu brilho?
O SR. ALBERTO DINES (Representante da sociedade civil) – Como sou muito sintético, por profissão e
por natureza, apenas queria lançar essa sugestão.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Passo a palavra ao Dr. Geraldo Pereira dos Santos.
O SR. GERALDO PEREIRA DOS SANTOS
(Representante das categorias profissionais de cinema e vídeo) – Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente, re-
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cém-empossados, eleitos por aclamação deste Con selho de Comunicação Social, senhoras e senhores
Conselheiros, suplentes e titulares – isso não é o mais
importante , em primeiro lugar, gostaria de parabenizar
nosso Presidente pela manutenção do calendário proposto pelo Senado, ao manter a primeira reunião de trabalho amanhã, em face do tempo durante o qual a sociedade brasileira e os setores organizados da comunicação neste País aguardam a instalação deste Conselho
– mais de uma década, quatorze anos.
Nesse sentido, com todo respeito aos presen tes, gostaria de chamar todos nós à razão para que
tenhamos consciência do papel que estamos assu mindo neste momento.
Já foi ressaltado e reiterado, mas talvez não seja
demais lembrar que a sociedade espera por um bom e
eficiente trabalho de cada um de nós que estamos aqui
sendo empossados como porta-vozes da população
brasileira nos assuntos referentes à comunicação.
Cada ato nosso estará sendo observado e acompa nhado não apenas por setores que estamos aqui re presentando, mas pelo conjunto de toda a sociedade.
Que tenhamos responsabilidade, maturidade, clareza e, sobretudo, coragem para tomar atitudes mais ou
menos difíceis e para assumir, com grandeza, o que estamos representando aqui, agora. Depois de décadas,
este País tem um Conselho de Comunicação Social, representando a sociedade para acompanhar, estudar,
analisar e subsidiar esta Casa e o Congresso Nacional
nos assuntos referentes à comunicação.
Tenhamos clareza dessa nossa responsabilida de e de nossos atos, para que não seja prejudicada a
expectativa da sociedade brasileira, a fim de que, de
fato, haja uma comunicação democrática.
Quero pedir licença para endossar as palavras
do Conselheiro Daniel e dizer com toda clareza que
de fato setores que representam a democracia no
País, como a comunicação alternativa, setores comu nitários, não foram contemplados neste Conselho,
muito embora constassem de algumas chapas para
compor esse Conselho.
Gostaríamos de registrar, Sr. Presidente, que
essa é a grande ausência do Conselho. O setor que
representa a democracia da comunicação, a comuni cação alternativa, não está presente nesse Conselho.
Cabe a nós a tarefa de ocupar essa lacuna e desem penhá-la da melhor maneira possível, como se estivessem presentes cada um dos que estão aqui e que
acreditam e esperam uma verdadeira democratiza ção da comunicação. Todos os segmentos que estão
aqui e os que não estão precisam ser representados
por nós, independente de qual seja o segmento. É um
compromisso que a TV e as fotos registram, que o
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Jornal do Senado vai registrar e que será veiculado
para este País.
Devemos ter coragem e responsabilidade com o
que estamos assumindo agora.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Por fim, tem
a palavra a Conselheira Berenice Isabel Mendes Bezerra.
Peço aos Srs. Conselheiros que ainda não en caminharam à Secretaria do Conselho os documentos que lhes foram solicitados por e-mail e por telefone que o façam, a fim de que seja cumprida a legislação pertinente.
A SRA. BERENICE ISABEL MENDES
BEZERRA (Representante da categoria profissional
dos artistas) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Conselheiros, no momento em que me regozijo com todo o Conselho pela posse e pelo início dos nossos trabalhos,
não poderia deixar de dizer algumas palavras, refletindo que não é pequena a expectativa que a sociedade brasileira tem com relação ao trabalho que deveremos aqui desenvolver.
Teremos oportunidade de tratar neste Conselho
de temas candentes, fundamentais não só para a
economia dos segmentos afetos à comunicação social, mas para a formação do povo brasileiro e a própria
soberania do nosso País.
A tarefa de subsidiar o Congresso Nacional para
que possa, por intermédio da nossa experiência e do
nosso trabalho, levar o País ao avanço e à modernização necessária ao segmento, à modernização por
que se clama e que se anuncia tão intensa nesse momento, faz com que devamos trabalhar muito seriamente na busca do consenso. Entendo que o consenso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Conselheiros, tem uma
premissa básica, que é o respeito ao pensamento, ao
entendimento, à vontade, às necessidades e posições de cada segmento aqui representado.
Somos Conselheiros, então devemos aconselhar o Congresso. Devemos, portanto, fazer entre nós
um pacto de respeito, porque esse será o frágil cristal
que poderá e deverá nortear a ação deste Conselho
na busca do êxito que ele deverá ter.
Muito obrigado. Parabéns a todos e vamos ao
trabalho.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Serei breve.
O filósofo italiano Umberto Galimberti, que atu almente é Professor da Universidade de Veneza, propõe como símbolo do herói moderno a figura de Ulis ses. Não o Ulysses Guimarães, bâtonnier da transição democrática, mas o Ulisses rei grego de Ítaca,
por sua invenção do Cavalo de Tróia.
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Segundo Galimberti, Ulisses foi o primeiro perso nagem que conjugou as duas qualidades básicas requeridas de um herói moderno, que são a mentira e a
astúcia. Traduzindo essas palavras, para dar-lhes mínimos de dignidade, mentir seria habitar a distância que
separa o real do imaginário e também escapar da ingenuidade dos que acreditam que as coisas são sempre o
que aparentam ser; e astúcia é a capacidade de encontrar o ponto de equilíbrio entre forças contrárias.
Nesta pequena fábula, que nem fábula é, fica
evidenciada a dupla realidade da verdade e sua más cara; e serve-nos de referência em dois sentidos: pri meiro, porque só tem sentido um Conselho de Comu nicação Social que eleja a verdade como valor básico
da informação democrática; segundo, porque mostra
a importância da astúcia como instrumento de traba lho. Astúcia, e não esperteza. Esta é algo mais banal.
Seria astúcia no sentido em que a pregava Ariano Suassuna, para quem astúcia é a coragem do pobre.
Então, ao assumirmos este Conselho, estamos
assumindo esse compromisso de encontrar o equilíbrio entre forças contrárias, num mundo onde essas
dicotomias vão desaparecendo.
De um lado, há o avanço, a partir de conquistas
tecnológicas específicas; de outro, o poder econômico
pesado. Essa dicotomia vai desaparecer, porque essas
duas coisas, dentro de pouco tempo, serão uma só.
De um lado, há o negócio de fazer a comunicação;
de outro, o negócio de transmiti-la. Tudo parece sugerir
que, ao longo do tempo, essa diferença desaparecerá,
porque o mesmo grupo fará as duas coisas.
Há a possibilidade de construir uma informação
democrática dentro de um país; a uma mundialização
da informação com todo o poder por trás dela. Parece
que, pouco a pouco, é difícil fazer com que essas
duas idéias continuem a conviver isoladas, sem que
se intercomuniquem. É preciso encontrar, com astúcia, seu ponto de equilíbrio.
Então, se pudesse resumir esta nossa reunião,
diria que é preciso apoiar as empresas de comunica ção brasileiras, mas também garantir a afirmação do
interesse coletivo. Ou seja, no embate rude que se
opera entre os grandes grupos de comunicação inter nacional, é estar ao lado da empresa nacional, como
instrumento de afirmação da cultura e dos valores
brasileiros, mas é também compreender que isso só
tem sentido se essa informação estiver a serviço do
interesse coletivo.
Se puder resumir, portanto, é preciso compreen der esses dois momentos como afirmação de sobera nia e de democracia, dois conceitos, neste caso, apa rentemente contraditórios. Cabe a nós, com astúcia,
provar que isso é possível.
Sinto-me honrado de estar com vocês, ao lado de
velhos amigos – que muito me agrada que estejam aqui
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presentes – e de amigos novos. Perdoem-me os senhores, mas estou ao lado de dois velhos mitos, apesar de
pouco mais velhos, que freqüentaram o meu imaginário,
que são o Chagas e o Dines, que já conheço de longo
tempo. Para quem, nos tempos passados, me dissesse
que estaria ao lado deles eu diria que seria uma miragem, mas tive astúcia para conseguir estar aqui, ao lado
deles, e sinto-me muito honrado.
Aceito essa incumbência na convicção íntima
de que a idéia de convergência é comum. Este conselho não é espaço de embates em busca de maiorias
transitórias. Mais do que vencer, é preciso convencer.
Este é o espaço do convencimento. É nesse sentido
que tomamos posse.
Quero encerrar esta reunião tão honrosa para
todos nós lembrando, mais uma vez, que vamos torcer para o Brasil amanhã. Alguns afortunados, como
o Dr. Paulo Cabral, vão torcer em casa, na comodidade dos seus lares.
Nós, que somos de outros Estados, somos um
pouco idiotas, por estarmos torcendo aqui, longe de
casa. A propósito, na Grécia Antiga, os homens públicos eram divididos em dois grupos: aqueles que só se
preocupavam com a sua idios, o patrimônio privado,
e aqueles que só se preocupavam com a polis, com
os assuntos da cidade, os interesses coletivos. Os do
primeiro grupo eram chamados de “idiotas”, e a carga
pejorativa do nome continua até hoje. Os do segundo
grupo eram chamados de “políticos”, o que era uma
grande homenagem. Todos aqui estamos esperando
que os homens públicos brasileiros sejam cada vez
menos “idiotas” e cada vez mais “políticos”, no bom
sentido da expressão, é claro.
Primeiro, torceremos como ingênuos. Vamos
torcer longe de nossas famílias. E vou torcer sem a
meia com que sempre torci. Se o Brasil não ganhar,
sentir-me-ei um pouco culpado. Estaremos juntos, no
Hotel Nacional, os sem-casa, torcendo. Como já estaremos lá, a maioria, vou repetir, faremos a reunião
avançando o mais possível para permitir que todos
voltem para as suas casas amanhã mesmo.
Às 14h, estaremos na Sala 7 da Ala Senador
Alexandre Costa. O que faremos nessa reunião? Vamos formalizar as decisões que tomaremos pela ma nhã e avançar na discussão, se isso for necessário,
para garantir a votação do Regimento. Talvez no meio
da tarde já possamos liberá-los.
Estou convencido que, do ponto de vista de to dos e de cada um, estamos vivendo um grande mo mento.
Encerrarei com verso de poeta português de
quem eu gosto muito, Antônio Gedeão. Ele diz assim:
Inútil seguir sozinhos [é o que estamos fazendo
aqui: estamos juntos].
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Querer ser, depois ou antes, cada qual com
seus caminhos.
Onde Sancho vê moinhos,
Dom Quixote vê gigantes.
Vê moinhos?
São moinhos.
Vê gigantes?
São gigantes.
Convido cada um neste Conselho a esquecer os
moinhos e enfrentar os gigantes.
Muito obrigado.
DOCUMENTOS PERTINENTES À 1ª
REUNIÃO DO CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REALIZADA EM 25 DE
JUNHO DE 2002
ATA DA REUNIÃO DO PRESIDENTE
COM OS LÍDERES PARTIDÁRIOS E DO
GOVERNO NO SENADO FEDERAL,
REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE 2002,
NA SALA DE AUTORIDADES DO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
Às onze horas e vinte e nove minutos do dia dezessete de abril de dois mil e dois, na Sala de Autori dades do Gabinete da Presidência, realiza-se reunião, convocada pelo Senhor Presidente do Senado
Federal, Senador Ramez Tebet, da cadeira presiden cial, nas sessões realizadas no dia de ontem, e tam bém mediante convite escrito, que fica fazendo par te
integrante da presente Ata, destinada a tratar da ins talação do Conselho de Comunicação Social instituí do pela Lei nº 8.389, de 30 de dezembro de 1991, na
forma do art. 224 da Constituição Federal.
Estiveram presentes os Srs. Senadores Ramez
Tebet (Presidente), Carlos Wilson (1º Secretário),
Artur da Távola (Líder do Governo), Renan Calheiros
(Líder do PMDB), José Agripino (Líder do PFL), Ge raldo Melo e Romero Jucá (Líder e Vice-Líder do Blo co PSDB/PPB respectivamente), Eduardo Suplicy
(Líder do Bloco Parlamentar de Oposição
PT/PDT/PPS), Carlos Patrocínio (Líder do PTB), José
Alencar (Líder do PL) e Ricardo Santos (Presidente
da Comissão de Educação).
Aberta a reunião, o Senhor Presidente Ramez Te bet expõe as dificuldades que o Senado Federal vem
encontrando desde 1995/1996, quando foi feita a primeira tentativa para instalar o Conselho de Comunicação
Social, tendo em vista a indefinição quanto à escolha
das entidades que o integrarão como representantes
das empresas e categorias profissionais previstas na
supramencionada lei. E conclui sua exposição, lendo
documento da Federação Nacional de Jornalistas –
FENAJ, indicando nomes para compor o Conselho.

313

Setembro de 2002

Usam da palavra os Senhores Senadores:
1) Ricardo Santos, que sugere que a instalação
do Conselho se dê de acordo com a legislação atual e
defende a aprovação do Projeto de Resolução nº 3,
de 1995-CN, do Senador José Eduardo Dutra, que regulamenta a eleição para o referido Conselho. Após
instalado, ele passaria a estudar os projetos em tramitação para viabilizar o seu melhor funcionamento;
2) Eduardo Suplicy, que defende também a instalação do Conselho de acordo com a legislação vi gente e, posteriormente, o aperfeiçoamento da legislação quanto à sua composição e funcionamento;
3) Artur da Távola, que esclarece que está na
contramão da reunião, pois entende que a instalação
do Conselho, na forma como está prevista na legislação reguladora, não vai ao encontro dos objetivos
previstos na Constituição, sendo necessário, portanto, recuperar as finalidades para as quais foi criado na
Carta Magna, dando pareceres sobre renovação de
concessões pelo Senado e orientação geral para a
macropolítica de comunicação no Brasil. Observa que
fala com conhecimento do assunto, uma vez que foi
relator dos arts. 223 e 224 da Constituição Federal na
Assembléia Nacional Constituinte.
Debatem também o assunto os Senadores Carlos Patrocínio e José Alencar.
Em seguida, o Senhor Presidente designa os
Senadores Carlos Wilson, Ricardo Santos e Artur da
Távola, com a concordância destes, para, sob a coordenação do primeiro, promoverem os preparativos de
instalação do Conselho, recebendo as indicações das
entidades e preparando uma chapa a ser levada à
apreciação da Mesa do Congresso Nacional e, posteriormente, ao Plenário do Congresso Nacional.
Concluindo, o Senhor Presidente pede a atenção do colegiado para o fato de que a decisão de realizar a presente reunião é fruto do compromisso, as sumido com o Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, de instalar o Conselho antes da votação final
da Proposta de Emenda à Constituição nº 203, de
1995, na Câmara dos Deputados, e nº 5, de 2002, no
Senado Federal, que dá nova redação ao parágrafo
1º do artigo 222 da Constituição Federal, suprimindo-se o parágrafo 2º do referido artigo, que trata da
propriedade de empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens. Compromete-se
com o Senador Eduardo Suplicy, Líder do Bloco Parlamentar de Oposição, a realizar outra reunião desse
mesmo colegiado antes da votação da matéria no segundo turno, após receber os trabalhos a serem efe tuados pelos Senadores Carlos Wilson, Ricardo Santos e Artur da Távola.
O Sr. Presidente suspende a reunião às doze
horas e quarenta minutos, ao tempo em que determina que eu, ___________________ (Raimundo Car -
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reiro Silva), Secretário-Geral da Mesa, lavre a presen te Ata. Reaberta a reunião, a Ata é lida pelo Sr. Primei ro-Secretário e aprovada pelos Senadores presentes.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente de clara encerrada a reunião e assina a presente Ata.
Sala de Reuniões, em 17 de abril de 2002. Senador
Ramez Tebet, Presidente.
ATA DA REUNIÃO DO PRESIDENTE COM OS
LÍDERES PARTIDÁRIOS E DO GOVERNO NO
SENADO FEDERAL, REALIZADA EM 14 DE MAIO
DE 2002, NA SALA DE AUTORIDADES DO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
Às quatorze horas e trinta minutos do dia quator ze de maio de dois mil e dois, na Sala de Autoridades
do Gabinete da Presidência, realiza-se reunião, con vocada pelo Senhor Presidente do Senado Federal,
Senador Ramez Tebet, com a presença dos Srs. Se nadores Ramez Tebet (Presidente), Edison Lobão (1º
Vice-Presidente), Carlos Wilson (1º Secretário), Artur
da Távola (Líder do Governo), Romeu Tuma e José
Agripino (Vice-Líder do PFL), Romero Jucá (Vice-Lí der do Bloco PSDB/PPB), José Eduardo Dutra (repre sentando o Líder do Bloco de Oposição), Álvaro Dias
(Vice-Líder do PDT) e Ricardo Santos (Presidente da
Comissão de Educação).
Aberta a reunião, o Senhor Presidente, Senador
Ramez Tebet, informa que ela se destina a dar cum primento a compromisso assumido em Plenário.
Usam da palavra os Senhores Senadores:
1) José Eduardo Dutra: de posse da lista de
candidatos a membros do Conselho de Comunicação
Social, questiona a indicação dos Diretores da
SECOM, da Câmara dos Deputados, e da SECS, do
Senado Federal, uma vez que ela desvirtua a própria
finalidade, pois são funcionários subordinados aos
Presidentes das duas Casas.
O Sr. Presidente, Senador Ramez Tebet, escla rece que é difícil encontrar nomes que não tenham
subordinação.
2) Artur da Távola: diz que o Conselho foi con cebido para examinar as concessões e emitir parece res sobre assuntos de comunicação, cujas regras são
rígidas. Comenta que os nomes da lista estão bem
colocados e que, representante da sociedade civil,
são pessoas e não representantes indicados por ór gãos. Acha que a composição está equilibrada e não
corporativa. Indaga, ainda, a razão que da lista cons tar um representante da Oposição, mas sugere que o
Bloco de Oposição indique um nome de pessoa como
representante de sociedade civil.
3) Carlos Wilson: presta as informações, dizen do que, como o Sr. Alberto Dines, indicado como re presentante da sociedade civil, foi sugerido pelo Se -
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nador Ricardo Santos, achou por bem abrir espaço
para o Bloco de Oposição também indicar um nome.
4) Artur da Távola: defende que, em vez dos diretores da SECOM, da Câmara dos Deputados, e da
SECS, do Senado, fosse um representante da TV Câmara e da TV Senado, pois são órgãos sem ideologia;
e sugere que a primeira composição do Conselho
seja para um mandato tampão, ou seja, de um ano.
5) Edison Lobão: faz um histórico dos antecedentes da Lei nº 8.389, de 30 de dezembro de 1991, e
defende nomes de peso para representantes da sociedade civil, como, por exemplo, o Sr. Saulo Ramos.
6) Carlos Wilson: solicita ao Senador José Eduardo Dutra que indique um nome da sociedade civil.
Em resposta, S. Exª diz que não tem condições de
fazê-lo, até mesmo porque está na reunião representando o Líder do Bloco de Oposição, Senador Eduardo Suplicy.
Para finalizar, o Sr. Presidente, Senador Ramez
Tebet, determina à Secretaria-Geral da Mesa que elabore a presente Ata, bem como ofício a ser remetido à
Mesa da Câmara dos Deputados, encaminhando a
lista com os candidatos, para que a Mesa daquela
Casa a aprecie e sugira nomes, para, posteriormente,
ser convocada sessão conjunta do Congresso Nacional para a eleição, prevista no § 2º do art. 4º da Lei nº
8.389, de 1991.
O Senador Artur da Távola solicita que fique
consignado em ata que não é contra a composição do
Conselho, mas, sim, que membros da sociedade civil
sejam indicados por entidades.
O Senador José Eduardo Dutra pede, também,
que se registre em ata sua discordância quanto à indicação dos Diretores da SECOM, da Câmara dos De putados, e da SECS, do Senado Federal, para representantes da sociedade civil.
O Sr. Presidente suspende a reunião, ao tem po em que determina que eu, _______________
(Raimundo Carreiro Silva), Secretário-Geral da
Mesa, lavre a presente Ata. Reaberta a reunião, a
Ata é lida pelo Sr. Primeiro-Secretário e aprovada
pelos Senadores presentes. Nada mais havendo a
tratar, o Senhor Presidente declara encerrada a reunião e assina a presente Ata. Sala de Reuniões, em
14 de maio de 2002. Senador Ramez Tebet, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti
Filho – Representante da sociedade civil) – Está encerrada a reunião.

(Levanta-se a reunião às 19h39min.)
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O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Declaro
aberta a segunda reunião do Conselho de Comunica ção Social, que se destina a tratar de assuntos inter nos do órgão.
Esta foi a única vez que este Conselho não co meçou na hora certa, e isso está justificado pelo jogo
do Brasil. Nas próximas reuniões, sugiro que nos pre paremos para estar aqui meia hora ou quinze minutos
antes, porque, quando o relógio bater, vamos come çar a reunião.
Antes de conversar sobre Regimento, queria fazer uma consulta prévia aos senhores em relação ao
cronograma dos trabalhos. Vou precisar da ajuda de
quem mora em Brasília. Tirando as segundas e as
sextas-feiras, que são consensualmente ruins para
todos nós, perguntaria a respeito da preferência dos
Srs. Conselheiros por um dos outros três dias da se mana. Aqueles para os quais a escolha for indiferente
não precisarão se manifestar.
Perguntarei individualmente aos senhores.
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) – Ter ça ou quinta. Quarta, não.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – Indiferente.
O SR. CONSELHEIRO (não identificado) – Indi ferente.
O SR. CONSELHEIRO (não identificado) – Indi ferente.
O SR. CONSELHEIRO (não identificado) – Indi ferente.
O SR. CARLOS CHAGAS (Representante da
sociedade civil) – Por que segunda-feira é um dia
ruim?
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Porque se gunda-feira é o começo do cataclismo universal para
quase todas as profissões. O homem é Napoleão, na
sexta-feira, indo para Santa Helena; segunda, vindo
de Elba. A calma do sábado e domingo converte-se
na fúria irresponsável da segunda-feira. Por exemplo:
no meu escritório, não marco hora de manhã, porque
todos aparecem mesmo sem hora marcada. Marcar
para quê?
Até agora tenho um voto para terça ou quinta.
O SR. CONSELHEIRO (não identificado) – Ter ça-feira.
O SR. CONSELHEIRO (não identificado) – Se gunda ou quarta.
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O SR. CARLOS CHAGAS (Representante da
sociedade civil) – Se pode votar para a segunda-feira,
então são dois votos para esse dia.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – Três, com o
meu. E o Paulito também.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Talvez eu
esteja enganado em relação às segundas. Colherei
votos novamente. Deixemos de fora a sexta-feira, porque se não chegar cedo em casa terei problemas. Serão os seguintes dias: segunda, terça, quarta ou quinta-feira. Colherei os votos.
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) – Segunda.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – Indiferente.
O SR. MIGUEL CIPOLLA (Engenheiro com notório conhecimento na área de comunicação social) –
Segunda-feira.
O SR. DANIEL KOSLOWSK HERZ (Representante da categoria profissional dos jornalistas) – Tenho impedimento na segunda segunda-feira do mês.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Mas em
qualquer outra segunda-feira pode ser? (Pausa) Sim.
A SRA. BERENICE ISABEL MENDES
BEZERRA (Representante da categoria profissional
dos artistas) – Segunda-feira pode ser.
O SR. GERALDO PEREIRA DOS SANTOS
(Representante das categorias profissionais de cinema e vídeo) – Indiferente.
O SR. CARLOS CHAGAS (Representante da
sociedade civil) – Segunda-feira.
O SR. ALBERTO DINES (Representante da sociedade civil) – Segunda-feira.
O SR. RICARDO MORETZSOHN (Representante da sociedade civil) – Quinta-feira.
A SRA. REGINA FESTA (Suplente do representante da sociedade civil) - Segunda-feira.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Serão nas
segundas-feiras.
Nós dois fomos derrotados.
Há duas maneiras de realizarmos esta reunião:
a primeira é marcarmos para as 11h30min ou
meio-dia - a Mesa poderia providenciar lanche ou almoço -, para que possamos fazer avançar as discussões e acabar às 17h. Assim, poderemos voltar para
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casa no mesmo dia. Essa é uma opção. A outra é virmos de manhã, realizarmos as discussões e continu armos no dia seguinte. Então perderemos um dia e
meio ou dois. Qual é a preferência? Faríamos tudo
num dia só? (Pausa.) É consensual, pelo que estou
vendo. Alguém pensa diferente?
A SRA. BERENICE ISABEL MENDES
BEZERRA (Representante da categoria profissional
dos artistas) - Creio que é bem prático. Penso que poderia ser em um dia só, desde que não se restrinja a
possibilidade de que, eventualmente, havendo a ne cessidade de se aprofundar ou discutir mais o tema,
possamos fazê-lo até o segundo dia.
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) – Não
concordo. Concordo que seja num dia só. Como tenho
uma agenda bastante complicada, gostaria inclusive,
Sr. Presidente, que as nossas reuniões tivessem em
pauta previamente distribuída, até para que saibamos
o que efetivamente irá se discutir, e que haja horário
de início e término, para que não perca a objetividade.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho - Representante da sociedade civil) Não iremos
perder tempo nessa matéria; em princípio será ape nas um dia. A Mesa será parcimoniosa, mas, se a matéria for de interesse nacional ou relevante, se consi derar que, dentro da ordem natural das coisas, pode rá passar para outro dia, pedirá a compreensão dos
companheiros – não será mais que uma ou duas ve zes neste semestre, de forma que é um sacrifício pe queno e os senhores Conselheiros o farão com pra zer.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) Peço a pala vra pela ordem, Sr. Presidente.
V. Sª entende que haverá apenas duas reuniões
no semestre?
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) Não perdere mos tempo nesta reunião discutindo hipóteses que
provavelmente não irão se verificar, assim, será em
apenas um dia.
Só abro espaço para a possibilidade de que
haja um assunto que, por sua relevância institucional,
mereça um debate com menos pressa. Nessa hipóte se, posso assegurar a V. Sª que não será mais que
uma ou duas vezes no segundo semestre. Imagino
que não haverá nenhuma vez, mas poderia haver
uma ou, quem sabe, no máximo duas vezes e, nessa
hipótese, serão tão poucas que os senhores Conse -
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lheiros saberão compreender e continuarão a prestigiar o Conselho, como vêm fazendo até agora.
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho - Representante da sociedade civil) Concedo a
palavra, pela ordem.
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio)
Entendo que deveríamos ter horário de início e término das reuniões
.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) Teremos horário de início e término e as reuniões serão em um
dia só.
Como chego de Pernambuco às 10h50min e o
avião às vezes atrasa, o horário será ao meio-dia. Pedirei à Mesa do Senado que providencie uma comida
frugal, até porque, salvo dois ou três, um regime não
ficaria mal para os senhores Conselheiros. Faremos
as discussões acompanhados dessa salada ou des sa comida de passarinho.
Começaríamos ao meio-dia e não pretendo que
se estenda além das 17 horas, que é um bom horário
para se pegar avião. Essa será a regra e tenho a im pressão de que será assim em todas as reuniões. Quero, entretanto, advertir os senhores Conselheiros de
que, se houver um tema relevante, a Mesa se considerará no direito de pedir um pouco mais de sacrifício
dos senhores e solicitará uma manhã adicional, sobretudo para permitir que a discussão se alongue até
um pouco mais tarde.
Nós dois estamos unidos por interesses estéticos. Essa alimentação frugal incomodará mais a nós
dois do que aos outros. Espero que isso não ocorra
tantas vezes. Caso venha a acontecer, V. Sª tem colaborado tanto até agora que, certamente, não recusará mais uma colaboração.
Gostaria de fixar agora a data das reuniões. Pretendo interferir o menos possível, pois sou apenas o
condutor das reuniões. Não conheço o calendário de
Brasília, os feriados daqui, mas gostaria de fixar as
datas de agosto até dezembro.
Perguntaria se em julho estará tudo fechado ou
se funcionará alguma coisa.(Pausa)
Em agosto, gostaria de propor que fosse logo na
segunda-feira inicial.
O SR. DANIEL KOSLOVSKI HERZ (Representante da categoria profissional dos jornalistas) – É ne-
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cessário definir um critério. Por exemplo: a primeira
segunda-feira do mês.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho - Representante da sociedade civil) – Não me
oponho. Por mim, está muito bem. Pode ser na primei ra segunda-feira do mês. Há algum problema em Bra sília? Há qualquer festa de padroeira? (Pausa.) Na
segunda-feira, há uma vantagem, porque o Congres so está menos congestionado.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – Sr. Presi dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho - Representante da sociedade civil) – Concedo a
palavra a V. Sª pela ordem.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – A regra geral seria marcarmos a reunião na primeira segun da-feira do mês. Se na primeira segunda-feira de
qualquer mês, nos próximos mil anos, houver feriado
ou outro empecilho, a reunião ficará adiada para o dia
seguinte, independentemente de calendário.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho - Representante da sociedade civil) – Sugestão
aceita, ainda que seja numa terça-feira ou numa quar ta-feira. A alternativa seria realizarmos a reunião na
segunda-feira seguinte.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – Não. No
primeiro dia útil subseqüente à primeira segunda-feira
de cada mês. O Regimento não pode ater-se à data,
pois é intemporal.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho - Representante da sociedade civil) – Será na pri meira segunda-feira de cada mês. Entretanto, haverá
um pouco mais de brandura no julgamento do impedi mento. Há possibilidade de ocorrer algum impedi mento no Congresso. Não seriam apenas feriados,
pois poderá haver outros problemas. Em que dia é a
eleição? (Pausa) Dia 6 de outubro.
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) – No
dia 7 de novembro, certamente, haverá problema.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho - Representante da sociedade civil) – Em outubro,
não pode ser.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – Regimentalmente, isso não é importante.
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O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho - Representante da sociedade civil) – Não quero
tomar decisão nenhuma.
A reunião de outubro realizar-se-á no dia 14, ou
seja, na terceira segunda-feira. É razoável. Será a primeira segunda-feira – observação do Dr. Roberto
Wagner. Se ocorrer impedimento, a reunião será adiada para o primeiro dia útil seguinte – salvo outubro,
que será na terceira segunda-feira. Dia 14 de outubro
é a segunda segunda-feira. Ainda falta muito tempo.
Dia 14 está ótimo. Portanto, em outubro, a reunião
será na segunda segunda-feira.
Darei uma explicação prévia: esse Regimento
destina-se a funcionar, na minha expectativa, por dois
ou três meses. Não espero chegarmos ao fim do se mestre com ele. Entretanto, seria preciso estabelecer
uma medida para permitir que começássemos a fun cionar.
Há, então, essa provisoriedade, que haverá de
abrandar o coração de muitos dos senhores e permitirá que trabalhemos com um texto imperfeito. Imagino
que todos tenham uma via dessa em mãos.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho - Representante da sociedade civil) – Pois não.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – Sr. Presidente, fiz pequenas considerações – em vermelho –
no Regimento que V. Sª me enviou. Peço à Secretária
que distribua uma cópia aos nossos colegas, a título
meramente de colaboração.
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho - Representante da sociedade civil) – Concedo a
palavra pela ordem a V. Sª.
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) – Sr.
Presidente, não me sinto em condições de elaborar
qualquer parecer a respeito do Regimento, até por que entendo que a nossa participação neste Conselho é extremamente importante. O Regimento é a norma de funcionamento do Conselho, principalmente visando à sua unidade, que reputo como um aspecto
bastante fundamental.
Minha sugestão, Sr. Presidente, é que, no decurso do recesso do mês de julho, com o compromisso de votá-lo na primeira reunião do mês de agosto,
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seja possível coletar todos os subsídios necessários
a esse Regimento, contando-se inclusive com o apoio
da Mesa no sentido de elaborar um regimento que
não tenha transitoriedade de um ou dois meses, para
que possamos, efetivamente, começar com o pé direi to.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho - Representante da sociedade civil) – A posição
do Conselheiro Paulo Machado de Carvalho é ponde rável. A minha convicção é um pouco diferente. Eu e
S. Sª temos a mesma visão de que devemos fazer um
regimento que perdure, que possa garantir a boa or dem dos trabalhos. Talvez apenas a minha angústia
seja um pouco maior. Não vejo sentido em não apro veitarmos esta reunião para aprovar este minirregi mento, como quiserem chamar. Ainda em agosto,
quem sabe, já poderemos ter pronto o outro regimen to. Não decidirei. Colherei votos.
Há, portanto, duas visões: uma é a de que não
se deve discutir o Regimento agora e deixá-lo para
ser votado em agosto. A dificuldade, Dr. Paulo, é que
já em agosto não poderá haver reunião. Como pode remos votar algo se nem Regimento existe? A Mesa
do Senado Federal precisa aprovar para, depois, en trar em vigor.
Então, a minha expectativa seria de que já pu déssemos trabalhar a partir de agosto. Depois consul tarei os membros e também a Mesa do Senado Fede ral para saber. Há técnicos legislativos com extraordi nária competência na Casa, com a vantagem de se rem isentos. A minha intenção, ao conversar com a
Mesa da Câmara Federal, é de que ela, por favor, de signe alguém para fazer esse trabalho no curso das
férias e eu o entregaria aos senhores quem sabe em
agosto, Dr. Paulo. Talvez, em agosto, o primeiro as sunto de extrapauta seja o Regimento definitivo.
Colherei os votos. Os Conselheiros dirão se preferem estancar os trabalhos aqui para esperar a votação do Regimento em agosto ou se preferem votar
este minirregimento agora. Em agosto, se Deus der
bom tempo, já estaremos – no máximo em setembro
– votando o definitivo.
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) –
Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho - Representante da sociedade civil) – Começo a
votação por V. Sª, que certamente dirá que prefere esperar...
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) – Eu
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gostaria apenas, Sr. Presidente, de complementar o
meu raciocínio.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho - Representante da sociedade civil) – Fique à vontade.
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) –
Estou partindo do pressuposto de que tenhamos aqui
inclusive normas e sistemática do nosso funcionamento. Que os companheiros me desculpem, mas
não tenho prática de ordem legislativa. No entanto, tenho alguma vivência e experiência participando de alguns conselhos.
Entendo, Sr. Presidente, que todo o nosso pro cedimento deverá, de alguma forma, estar normatizado, principalmente com referência aos pareceres que
deveremos elaborar. Creio que o Conselheiro relator
deverá ter um tempo para que possa expor o seu ponto de vista. Gostaria de saber também, Sr. Presidente,
se votaremos em apartado, ou não, este relatório.
Gostaria de entender, e numa vista d’olhos su cinta desse Regimento, a participação do suplente
nesse processo. Sei que existem alguns aspectos
que deveriam ser considerados, razão pela qual en tendo que esse mês de recesso parlamentar – o que
também de alguma forma também impediria que a
própria Mesa do Congresso Nacional pudesse referendá-lo – serviria para que todos nós déssemos a
nossa colaboração e contribuição e assumíssemos o
compromisso de, na primeira reunião do mês de
agosto, aprová-lo de forma definitiva e começar o funcionamento do Conselho com absoluta legitimidade.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho - Representante da sociedade civil) – Faço minhas quase todas as palavras do Conselheiro quanto
à importância de ter um regimento trabalhado. Esta mos inteiramente de acordo. O ponto de divergência
parece estar na proposta de V. Sª com a melhor das
intenções e com espírito público – de que o Conselho
nada faça enquanto não for aprovado o nosso Regimento definitivo. A minha proposta coincide com a de
V. Sª, com uma única alteração: enquanto não aprovarmos esse Regimento definitivo, começaremos a
trabalhar com esse Regimento provisório. O que me
leva a essa conclusão, Conselheiro, é que teremos
seis meses de trabalho pela frente. É um tempo curto,
as expectativas são grandes, o Conselho foi previsto
na Constituição de 1988 e só foi regulado em uma lei
de 1991, os membros só foram eleitos em 2002 e há
uma lógica perversa e misteriosa, que não sei de
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onde vem, que busca entravar o funcionamento do
Conselho.
Temo que qualquer gesto nosso no sentido de
manter o entrave pareça aos olhos da opinião pública
algum tipo de conivência com essa conspiração do
destino, mas colherei votos, perdoe-me V. Sª.
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho - Representante da sociedade civil) - Com muito
prazer, acedo.
Não justifique mais porque nos vai roubar tem po.
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) – Sr.
Presidente, talvez eu não tenha me feito entender.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho - Representante da sociedade civil) – Estou con vencido de que V. Sª se fez entender. Todos entende mos que...
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) – A
minha proposição, Sr. Presidente, é a de que se vote
na primeira reunião de agosto, de uma forma absolu tamente possível.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Eu sei, Conselheiro, mas nessa reunião não poderemos mais trabalhar porque o Regimento aprovado não valerá
nada. Tem que subir para a Mesa e, no caso, perdere mos os meses de julho e de agosto, e a primeira reunião será em setembro.
Concordo com V. Sª, não tenho dúvida em rela ção à importância de se ter um bom regimento, mas,
com todo o respeito, discordo quanto a perdermos
dois meses. Portanto, serei democrático, colherei os
votos dos Conselheiros presentes. Se os Conselhei ros entenderem que devem votar um...
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – Sr. Presi dente, pela ordem.
O SR. O SR. PRESIDENTE (José Paulo Caval canti Filho – Representante da sociedade civil) – Pois
não.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – Tenho uma
solução intermediária: poderíamos aprovar esse Re gimento, dando-lhe o prazo de validade até o dia 30
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de agosto, mas começaríamos a trabalhar, a partir de
hoje, com o Regimento aprovado.
Penso que o Conselheiro Paulo Machado tem
razão. Por outro lado, V. Sª também tem razão em
querer dar mostras à sociedade de que já estamos
trabalhando.
Esse documento elaborado por V. Sª, ao qual fiz
críticas, está muito bem feito, apesar de sucinto,
abrange praticamente todas as nossas atividades e
não seria ruim se pudéssemos aprová-lo, mas já fixaríamos a sua data de validade, o que nos obrigaria a
nos empenhar para que no mês de agosto já tivéssemos elaborado o texto final do futuro Regimento.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) - Recolho
essa manifestação como o estado de espírito do Conselho.
Temo converter isso em regra, porque pode
ocorrer o pior: se por qualquer razão não conseguir mos aprovar, o velho perderá a validade e o novo ainda não terá entrado em vigor.
A partir de agora, colherei os votos a respeito do
seguinte: passamos a discutir o Regimento provisório
ou postergamos até agosto?
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) – Não
concordo.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Não concorda. Concorda em discutir o Regimento atual? Não
concorda? (Pausa)
Conselheiro Roberto Wagner.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – Concordo,
com a ressalva de que haveria uma validade demarcada no tempo.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) - Se o seu
voto for definitivo, voltaremos a ele para ser esclarecido.
Conselheiro Miguel Cipolla.
O SR. MIGUEL CIPOLLA (Engenheiro com notório conhecimento na área de comunicação social) –
Concordo.
O SR. DANIEL KOSLOVSKI HERZ (Representante da categoria profissional dos jornalistas) – Concordo.
Conselheira Berenice, concorda?
A SRA. BERENICE ISABEL MENDES
BEZERRA (Representante da categoria profissional
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dos artistas) - Com a Mesa, pela aprovação do Regi mento provisório.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Como vota
o Conselheiro Geraldo?
O SR. GERALDO PEREIRA DOS SANTOS
(Representante das categorias profissionais de cine ma e vídeo) – Concordo, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Conselheiro
Carlos Chagas.
O SR. CARLOS CHAGAS (Representante da
sociedade civil) – Concordo.
O SR. ALBERTO DINES (Representante da so ciedade civil) – Concordo.
O SR. RICARDO MORETZSOHN (Represen tante da sociedade civil) – Concordo.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Por maioria,
vamos começar a discutir o Regimento.
Recebi sugestão de diversos companheiros e
ressalto que, de todas elas, uma demonstra um traba lho extraordinário e cautela do Conselheiro Roberto
Wagner. Já incorporei boa parte de suas sugestões e
adotarei como sistemática a aprovação de artigo por
artigo. Nos artigos em que não houver alteração, vou
declarar que não há alteração. Não colocarei em votação o “aprovado”, no começo do texto, Conselheiro
Roberto Wagner, porque consultei a lei, que não manda aprovar resolução, mas sim o Regimento. De for ma que deixei o “aprovado” só por conta disso.
Quando pedi para fazer, depois do título, havia
referência a artigos no e-mail que recebi. No Regi mento que acabamos de consultar, não há mais referência a esses ar tigos, então considerarei eliminadas
essas referências a artigos embaixo de títulos e capítulos, porque o interesse seria fazer o mais próximo
possível do Regimento atual da Mesa. Na via que re cebi por e-mail, havia esses artigos de 1 a 3. No
exemplar que está aqui, que consultamos, não há, então considerarei eliminadas todas essas referências
em cima - Título I, Do Funcionamento, artigos tais -,
atendendo à sugestão do Conselheiro Wagner, sem
que haja necessidade de referência no título a cada
capítulo.
Não há observações ao art. 1º.
As Srªs e os Srs. Conselheiros que estiverem de
acordo queiram permanecer sentados. (Pausa)
No art. 2º, juntei todas as redações que me pa receram razoáveis. Leio o novo art. 2º, para saber se
estão de acordo:
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“Art. 2º. O Conselho de Comunicação Social reunir-se-á em sua sede de 15 de fevereiro a 30 de ju nho e de 1º de agosto a 15 de dezembro.”
A palavra “anualmente” foi cortada, porque não
consta do Regimento.
As Srªs e os Srs. Conselheiros que estiverem de
acordo queiram permanecer sentados. (Pausa).
“Art. 3º. As reuniões do Conselho de Comunicação Social, ordinárias e extraordinárias, serão convocadas por seu Presidente ou a requerimento de cinco
dos seus membros.”
Esse artigo complementa-se com o artigo que
trata...
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – Sr. Presidente, fiz uma sugestão de alteração no art. 3º. A re dação ficou da seguinte forma:
“Art. 3º. As reuniões ordinárias e extraordinárias
do Conselho de Comunicação Social serão convocadas por seu Presidente ou a requerimento de cinco
dos seus membros, podendo ser as reuniões extraordinárias convocadas também pelo Presidente do Se nado Federal.”
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Coloco em
votação a redação do Conselheiro Roberto Wagner.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – Gostaria
de fazer uma sugestão que me ocorreu agora: seria
razoável imaginar “ou a requerimento de cinco dos
seus membros efetivos”, ou seria redundância?
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Membros titulares?
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – Sim, por que na minha redação não constou a palavra “titulares”.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – As Srªs e os
Srs. Conselheiros que estiverem de acordo com a re dação, com o acréscimo de “titulares”, queiram per manecer sentados. (Pausa)
Art. 4º, caput.
As Srªs e os Srs. Conselheiros que estiverem de
acordo queiram permanecer sentados. (Pausa)
O § 2º, por razões de redação, será convertido
em artigo autônomo, mas estou colocando em votação o conteúdo, não a disposição gráfica.
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As Srªs e os Srs. Conselheiros que estiverem de
acordo queiram permanecer sentados. (Pausa)
O § 3º será § 2º. Ninguém será contra, porque
está na lei.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – Sr. Presi dente, ficou confuso, por favor.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Está tudo
na lei. Nos parágrafos 1º, 2º e 3º, com a seguinte correção gramatical: em vez de “ilibida”, ficará “ilibada”.
Coloco em votação o art. 4º, que corresponde
ao que está na lei.
As Srªs e os Srs. Conselheiros que estiverem de
acordo queiram permanecer sentados. (Pausa)
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – Está perfei to.
O SR. O SR. PRESIDENTE (José Paulo Caval canti Filho – Representante da sociedade civil) – Os
senhores verão depois que o § 2º se transformará em
um artigo, para não termos que renumerá-los todos.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – Sr. Presi dente, o Conselheiro Paulo Machado fez uma ponde ração. Ontem, pensei ouvir o Sr. Presidente do Con gresso dizer que o nosso mandato seria encerrado
em 31 de dezembro de 2003. E ele me disse que seria
outra data. Como ficou?
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho - Representante da sociedade civil) – No dia 31 de
março, S. Exª disse.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – De 2003?
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho ) – É, mas fui instado por alguns Conselheiros a
pôr em votação essa matéria em seguida ao Regi mento e depois...
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – Vejo impe dimento total, constitucionalmente, dessa fixação.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho - Representante da sociedade civil) – Permita V.
Sª que eu ponha isso em votação logo em seguida ao
Regimento.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – Perfeito.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho - Representante da sociedade civil) – O art. 5º
passa a ter a seguinte redação:
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“Art. 5º. A posse, ato público através do qual os
membros do Conselho de Comunicação se investem
no mandato, realizar-se-á perante o Senado Federal.”
Ontem, o Senador Ramez Tebet deu uma contri buição extraordinária ao Regimento. S. Exª declarou
todos empossados, titulares e suplentes. É uma fór mula perfeita e prática. Portanto, proponho cancelarmos o art. 6º e adotar a proposta do Presidente Ra mez Tebet, com essa pequena alteração gramatical
no art. 5º.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – Qual seria
a redação?
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Eu estava
supondo, quando foi feito, que os Conselheiros que
não tomaram posse teriam que fazê-lo no Conselho.
O Conselho teria que avisar...
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – Trocar a
Mesa pelo Presidente?
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho - Representante da sociedade civil) – Não, não. O
Presidente Ramez Tebet disse o seguinte: “Declaro
empossados todos os Conselheiros, titulares e suplentes”. Presentes ou não, S. Exª os declarou empossados. Foi de uma praticidade comovente.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – Então,
tira-se a palavra “Mesa” e coloca...
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho - Representante da sociedade civil) – “A posse,
ato público através do qual os membros do Conselho
de Comunicação Social se investem no mandato, realizar-se-á perante o Senado Federal”.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – Senado
Federal. Sai “a Mesa”.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho - Representante da sociedade civil) – Ponto final.
Artigo 7º, sem alteração.
As Srªs e os Srs. Conselheiros que estiverem de
acordo permaneçam sentados.(Pausa)
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – Mas, Sr.
Presidente, creio que se V. Sª consultar quanto à ex pressão Senado Federal, certamente os assessores
legislativos entenderão que é perante o Plenário do
Senado.
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O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho - Representante da sociedade civil) – Perante a
Mesa...
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – Coloquei
Mesa para ficar mais restrito do que Senado. Senado
implica Plenário.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho - Representante da sociedade civil) – Aceito a re dação. Aceita, com o adendo do Conselheiro Roberto
Wagner.
Artigo 7º.
As Srªs e os Srs. Conselheiros que estiverem de
acordo permaneçam sentados.(Pausa)
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – No art. 6º,
quinze dias.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho - Representante da sociedade civil) – Tirei isso
porque a solução do Senador Ramez Tebet foi muito
mais inteligente, Conselheiro. Todos tomaram posse
ontem, acabou. Não terão que tomar posse depois.
Quem não estiver de acordo que renuncie depois.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – Quer dizer
que mesmo ausente será considerado empossado?
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho - Representante da sociedade civil) – S. Exª decla rou empossados todos, o que foi uma forma muito
mais inteligente.
Artigo 7º.
As Srªs e os Srs. Conselheiros que estiverem de
acordo permaneçam sentados. (Pausa)
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – No art. 7º,
acrescentei o “c”: três ausências não justificadas...
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho - Representante da sociedade civil) – Quanto às
três ausências não justificadas, resolvi não acolher
porque não está na lei. A lei estabeleceu um prazo de
mandato; o Congresso elegeu por um prazo, então o
Conselho não poderá usar artifício para encurtar esse
prazo.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – É razoável.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho - Representante da sociedade civil) – Concordo
com a sua ponderação, mas entendo que ela deveria
constar da lei.
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O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – O entendimento de V. Sª é razoável.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho - Representante da sociedade civil) – Então fica
como está.
O art. 8º permanece como está, com as alterações de redação do Conselheiro Roberto Wagner. Há
uma alteração da última palavra: em vez de “aceita”
deve ser “recebida”, porque renúncia é ato unilateral.
Nesse caso, só o ato de receber já configura a renúncia; ela não precisa aceitar a renúncia.
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho - Representante da sociedade civil) – Pois não.
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) – Sugiro que, havendo vaga no Conselho, caiba ao Con gresso Nacional eleger o substituto.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho - Representante da sociedade civil) – Estou inteiramente de acordo, mas não sei se é uma matéria regimental. Esse é um assunto de lei: havendo vaga,
qualquer membro do Congresso Nacional...
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) – ...de
titular ou de suplente.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho - Representante da sociedade civil) – ...qualquer
membro do Congresso Nacional tem legitimidade
para propor. Não sei se o Regimento Interno pode interferir em matéria de competência legislativa para
determinar. Estou inteiramente de acordo. E digo a V.
Sª que, se isso ocorrer, a Mesa da Comissão vai envidar esforços no sentido de que o Congresso providencie a substituição. Talvez não seja matéria regimental.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – Mas penso
que quem pode mais pode menos. A indicação de um
novo Conselheiro...
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – É matéria
do Congresso Nacional, não é matéria de regimento.
Mas garanto a V. Sª que a Mesa vai se empenhar para
fazer isso.
O art. 8º, com as alterações de redação do Conselheiro Roberto Wagner, e a substituição da última
palavra, “aceita” por “recebida”.
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As Srªs e os Srs. Conselheiros que estiverem de
acordo permaneçam sentados. (Pausa)
O art. 9º está mantido.
As Srªs e os Srs. Conselheiros que estiverem de
acordo permaneçam sentados. (Pausa)
No art. 10 há o acréscimo de duas palavras:
“Art. 10. Independentemente de vaga, poderá o
membro suplente do Conselho de Comunicação So cial participar de suas reuniões, podendo votar quan do o correspondente membro titular delas não partici pe.”
A sugestão é de que o suplente esteja presente
à reunião quando não estiver o titular e possa votar.
As Srªs e os Srs. Conselheiros que estiverem de
acordo permaneçam sentados. (Pausa)
Artigo 11, sem alteração.
As Srªs e os Srs. Conselheiros que estiverem de
acordo permaneçam sentados. (Pausa)
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) – Sr.
Presidente, gostaria de retornar ao artigo anterior.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – “Indepen dentemente de vaga, poderá o membro suplente do
Conselho de Comunicação Social participar de suas
reuniões, podendo votar quando o correspondente
membro titular delas não participe.”
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – Foi aprovado que ele poderá votar.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil)) – Ele poderá
votar. Ele já podia participar, porque não faz sentido
que possa participar sem votar, quer dizer, ele está
eleito, merece votar.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – Corremos
o risco de ocorrer que se ele não estiver par ticipando
porque se ausentou... Por exemplo: se fui ao gabinete
do senador e não estou participando naquele mo mento, se o meu suplente estiver aqui e puder votar,
corro o risco de... E isto tem que ficar muito claro: se
ele poderá votar e em que condições.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Só terá dire ito a voto se o Conselheiro estiver ausente da reunião.
Posso garantir a V. Sª que se o Conselheiro estiver fisicamente presente, quando a reunião começar, só
ele votará. Haverá uma única hipótese em que o su plente poderá votar.
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O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – Mas aqui
está o verbo participar; participar é estar presente. Ele
pode estar ausente.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – O suplente
poderá vir e participar das reuniões; mereceu o respeito do Congresso Nacional, foi eleito, não há nenhuma
razão para que não possa comparecer.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – Aqui é se o
titular não estiver par ticipando.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Há duas regras diferentes. O Conselheiro suplente poderá participar sempre. Aliás, está conosco a Conselheira Regina Festa, que é suplente e está participando, mas não
está votando.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – O titular
não está participando e a pergunta é: quando o titular
está em pleno exercício, mas não está participando
daquela reunião, quem vota?
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Vota o suplente; é o que diz o Regimento.
As Srªs e os Srs. Conselheiros que estiverem de
acordo permaneçam sentados. (Pausa)
O SR. CONSELHEIRO (não identificado) – Sr.
Presidente, no art. 9º, não fica mais interessante:”
Dar-se-á a convocação do suplente correspondente
nos casos de ausência do membro titular ou impedimento”?
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Ausência
ou impedimento, vaga. Não retire a palavra “vaga”,
então ficará vaga, ausência ou impedimento.
Aceito.
Além de vaga, para a sugestão ficar perfeita:
vaga, ausência ou impedimento.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – Então fica
claro que o suplente, no art. 10, só poderá votar se caracterizada a ausência e a convocação; ele terá que
ser convocado.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Quero de clarar a V. Sª que enquanto esta Mesa estiver no exercício a regra será: presente no início da reunião o
membro titular, só haverá um caso em que o suplente
poderá votar: se o membro titular disser que está se
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ausentando, comunicar formalmente a sua ausência.
Nesse caso votará o suplente. O que significa dizer
que, presente o membro titular, se ele se retirar e não
comunicar sua ausência, a Mesa usará o critério de
não permitir o voto do suplente.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – Inclusive a
combinação do art. 9º com o art. 10. Segundo este,
ele só poderá votar...
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Quando
não participe mesmo.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – E também
será convocado pelo Presidente. Não basta só a au sência do titular, porque o art. 9º diz que ele será con vocado se houver vaga, ausência ou impedimento.
O art. 10 combina com o art. 9º. No art. 10, tem
que ficar entendido que o suplente só poderá votar na
ausência, impedimento ou vaga do titular se for con vocado pelo Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – No art. 10,
além de vaga, também deve constar ausência ou im pedimento.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – Não seria
prudente colocar “convocado pelo Presidente”? Para
combinar bem com a redação do art. 9º?
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Mas estou
figurando a hipótese de que não tenhamos, com antecedência, a consciência de que o Conselheiro não estará presente, caso ele simplesmente, na hora, não
apareça.
A SRª BERENICE ISABEL MENDES
BEZERRA (Representante da categoria profissional
dos artistas) – Isso vetaria a participação?
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Isso não
veta. Nesse caso, ele vai participar.
A SRª BERENICE ISABEL MENDES
BEZERRA (Representante da categoria profissional
dos artistas) – Com direito a voto.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – Ou o cargo
deve estar vago ou o titular deverá estar ausente ou
impedido. Mas, mesmo ocorrendo uma dessas três
hipóteses, tem que haver a convocação do Presiden te. Não basta que o suplente diga que o titular está ausente e queira votar. Não. É preciso que o Presidente
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combine o art. 9º com o art. 10. É importante deixar
claro que, mesmo o titular...
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – E que seja o
mesmo suplente convocado pelo Presidente.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – Sim. Nesse
caso, fica claro.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Se houvesse alguém que soubesse manejar um computador, eu
passaria as páginas alteradas e, quando acabasse, já
as revisaríamos.
A SRª BERENICE ISABEL MENDES
BEZERRA (Representante da categoria profissional
dos artistas) – Sr. Presidente, V. Sª acrescentou, ao final do art. 11: “podendo votar convocado pelo Presidente”?
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – Do art. 10.
O suplente poderá votar, mas é preciso que se combine o art. 9º com o art. 10.
O art. 9º diz que o suplente só poderá votar se o
cargo do titular estiver vago, se ele estiver ausente ou
impedido.
O art. 10 estabelece o seguinte: mesmo ocor rendo essas três hipóteses, é preciso que o suplente,
para votar, seja convocado pelo Presidente. Não basta ele chegar aqui e querer votar porque o seu titular
está ausente.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – O art. 11
não tem alteração.
A SRª BERENICE ISABEL MENDES
BEZERRA (Representante da categoria profissional
dos artistas) – Há uma proposta de parágrafo.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – O Conselheiro Daniel deu uma sugestão muito interessante.
Estou sendo lembrado aqui que talvez o secretário
não fizesse par te da Mesa. Seria o Presidente, assessorado por um secretário.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – O caput não
tem alteração. Haveria um parágrafo único com a se guinte redação:
“Parágrafo Único. O Conselho de Comunicação
Social poderá indicar, dentre os representantes da
sociedade civil, um secretário para auxiliar os trabalhos da Mesa.”
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As Sras e os Srs. Conselheiros que estiverem
de acordo queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Art. 12.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – Coloquei
“membro titular”.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Lerei para
ser mais simples. Misturei muito.
“Art. 12. Em falta do Presidente e do Vice-Presi dente do Conselho de Comunicação Social, serão as
reuniões do Conselho de Comunicação Social dirigi das por membro representante titular da sociedade
civil escolhido pelo Conselho de Comunicação Soci al.”
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – “Membro titular”, e não “membro representante titular”. Por membro titular representante da sociedade civil.
A SRA. BERENICE ISABEL MENDES
BEZERRA (Representante da categoria profissional
dos artistas) – Sr. Presidente, nesse artigo, estamos
incluindo a palavra “titular” e suprimindo a expressão
“de seus suplentes”, dentro de um entendimento de
que elegemos o Presidente e o Vice. Portanto, não há
suplência.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – O suplente
não assume.
As Srªs e os Srs. Conselheiros que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa)
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) – Su giro que o membro do Conselho seja o mais idoso.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Para que
fim, Conselheiro?
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) – O
representante da sociedade civil mais idoso, adotan do, inclusive, um critério do próprio Senado.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – Para não
haver uma eleição de quem vai assumir, ficará claro
que assumirá o mais idoso.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho - Representante da sociedade civil) – Com todo
respeito, penso que o escolhido deveria sê-lo por ou tros méritos que não esse.
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O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) –
Esse é o critério do Senado.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho - Representante da sociedade civil) – Mas não somos de lá.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) - Penso que
seria interessante colocar em votação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho - Representante da sociedade civil) – É idade ou
será escolhido pelo Conselho?
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) – Idade.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – Idade.
O SR. MIGUEL CIPOLLA (Engenheiro com notório conhecimento na área de comunicação social) –
Idade.
O SR. DANIEL KOSLOWSK HERZ (Representante da categoria profissional dos jornalistas) – Conselho.
A SRA. BERENICE ISABEL MENDES
BEZERRA (Representante da categoria profissional
dos artistas) – Conselho.
O SR. GERALDO PEREIRA DOS SANTOS
(Representante das categorias profissionais de cinema e vídeo) – Conselho.
O SR. CARLOS CHAGAS (Representante da
sociedade civil) – Em homenagem ao Dines, idade.
(Risos)
O SR. ALBERTO DINES (Representante da sociedade civil) – Conselho.
O SR. RICARDO MORETZSOHN (Representante da sociedade civil) – Conselho.
O SR. CONSELHEIRO (não identificado) – Sr.
Presidente, há um outro Conselheiro que não votou.
O SR. FRANCISCO PEREIRA DA SILVA (Representante da categoria profissional dos radialistas)
– Conselho.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho - Representante da sociedade civil) – Ganhou o
Conselho.
Francisco Pereira da Silva Pontual. Pontual, não.
Desculpe, eu deveria saber que V. Sª não é pontual.
“Ao Presidente compete” - passo a ler um por
um, para simplificar -, no primeiro item, ao invés de
“designar”, será “propor a Ordem do Dia”.
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Se, enquanto eu ler, ninguém se pronunciar,
considerarei aprovado.
Item “b”, sem alteração; “c”, sem alteração; “d”,
sem alteração; “e”, resolvi cortar, por entender que é
mais democrático que o Conselho indique os relato res do que o Presidente.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – Então, qual
seria? Não tem.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho - Representante da sociedade civil) – Não, esse
não se inclui entre os poderes do Presidente.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – O “e”, en tão, seria o quê?
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho - Representante da sociedade civil) – Seria de sempatar as votações.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – Entendi.
Sai o “e”.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho –- Representante da sociedade civil) – Sai o “e”.
O antigo “g” continua; o “h”, resolvi cortar tam bém.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – Mas creio
que seria razoável, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho –- Representante da sociedade civil) – Mas preferi
não resolver, ouvido o Plenário. Prefiro que o Plenário
resolva.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – O encami nhamento da ausculta ao Plenário tem que ser do
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Prefiro que
venha do Plenário. É melhor que a Mesa cumpra deci são do Plenário do que tomar uma decisão.
A SRA. BERENICE ISABEL MENDES
BEZERRA (Representante da categoria profissional
dos artistas) - Sr. Presidente, essa atribuição poderia
ficar em um outro local.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – Penso que
tem de colocar em votação, Sr. Presidente. Não pode
haver um vácuo. Com a dúvida, tem que haver uma
forma para que ela seja sanada. Considero mais de -
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mocrático, e é o que se faz nos congressos: que o
Presidente, ouvido o Plenário, decida.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho –- Representante da sociedade civil) – Eu coloquei assim porque a minha opinião é essa e também
porque às vezes surge o problema e não dá tempo de
ouvir o Plenário.
A idéia é que o Presidente decida, mas dependente do referendo posterior do Plenário. Para mim é
indiferente. Fico acanhado de propor, porque qualquer solução está certa.
A SRA. BERENICE ISABEL MENDES
BEZERRA (Representante da categoria profissional
dos artistas) - Sr. Presidente, gostaria de me manifestar no sentido de que a previsão do tratamento das
questões não previstas no Regimento Interno fosse
incluída no último título, no último capítulo. Parece-me
que seria mais apropriado que isso fosse previsto lá.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho - Representante da sociedade civil) – O que se
está decidindo aqui é outra coisa. O Conselheiro Ro berto Wagner diz que às vezes surge um problema
longe do Conselho e é preciso tomar uma decisão.
Diz S. Sª, com toda propriedade, que a regra nos Parlamentos é que alguém tome a decisão que deva ser
adotada e ouça depois o Conselho, para saber se ele
a mantém ou a revoga.
O SR. RICARDO FIGUEIREDO MORETZSOHN
(Representante da sociedade civil) – Sr. Presidente,
creio que estamos falando de dois assuntos diferentes.
Nessa situação emergencial, em que não há como consultar o Conselho...
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho - Representante da sociedade civil) – Não, estamos eliminando essa possibilidade.
O SR. RICARDO FIGUEIREDO MORETZSOHN
(Representante da sociedade civil) – O que se está dizendo é com relação aos casos não previstos neste Regimento. Há um entendimento de que casos não previstos pelo Regimento, necessariamente, não teriam de ter
a aprovação do Senado?
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Uma conduta tem que ser praticada. A nossa decisão é de con senso. O Conselho tem que ser ouvido. O ponto de divergência é que, na primeira redação, havíamos incluído uma regra que está presente em regimentos e
assembléias, qual seja, a de quem está dirigindo ter
que tomar alguma decisão. Então, que o faça e a submeta ao Conselho na primeira reunião.
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Tenho dificuldades em defender essa posição.
Para mim qualquer das duas está boa.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – Eu gostaria
de colocar em votação que se mantivesse a redação
que V. Sª havia colocado. Não pode haver um vácuo,
Sr. Presidente.
Em relação à letra “e”, precisamos explicitar
como se nomeia um relator. Não pode haver um vazio.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – O Conse lho, quando decidir a matéria, também escolherá o relator.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – Onde está
escrito isso?
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Vai chegar
o momento. Eu não queria ficar com esse poder.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – Mas fique
tranqüilo; isso é regra.
O SR. ASSESSOR – Sr. Presidente, nas comis sões do Senado, compete ao Presidente: ordenar e
dirigir os trabalhos da comissão, dar conhecimento de
toda a matéria, designar na comissão relatores para a
matéria...
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Aqui está
“Designar, na Comissão, relatores da matéria”. Este
item foi tirado do Regimento do Senado.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – Sr. Presi dente, o poder de nomear relatores tem que ficar bem
explicitado, porque senão vamos ficar naquela regra
de que para três casos precisarão ser nomeados três
relatores. Portanto, se não tivermos uma regra estabelecida, ficará meio difuso. Não vejo dificuldade em
que o Presidente de um Conselho do nosso nível pos sa nomear relator.
Acrescentei “matérias do interesse do Conselho
de Comunicação Social” para não ficar vago. Ele só
poderá nomear relatores quando as matérias forem
pertinentes às nossas competências.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – De interes se do Conselho. O Regimento não complementa o do
Senado; ele pára antes, em matérias.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – Sim, mas
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para o Senado tudo vale; para nós, tem que ser o art.
221.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Vou colher
votos, ressaltando que qualquer que seja a solução
aceitarei com o maior prazer.
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) – Nomear.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – O texto seria: “nomear relatores para se pronunciar sobre matérias do interesse do Conselho de Comunicação Social”. Ele e eu também nos manifestamos por essa re dação, Sr. Presidente.
O SR. DANIEL KOSLOVSKI HERZ (Representante da categoria profissional dos jornalistas) – Sr.
Presidente, tenho uma sugestão de encaminhamento. Haveria uma solução para situações emergenciais, ou seja, a de que as matérias não deixem de ser
encaminhadas pela falta de relator, quando necessário, fora das reuniões do Conselho. Havendo solução
para isso...
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Não, os relatores serão sempre nomeados em reunião de Con selho. Não imagino que eu possa nomear ninguém
longe do Conselho. Fui eu quem risquei, portanto, estou à vontade.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – V. Sª está
abdicando de poder, mas não poderá haver um vácuo
jurídico.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Manter ou
tirar a regra? Manter a regra, com o adendo do Con selheiro Roberto Wagner, nomear relatores para se
pronunciar sobre matérias de interesse...
Está se votando tirar.
A SRA. BERENICE ISABEL MENDES
BEZERRA (Representante da categoria profissional
dos artistas) –- O art. 23 já determina a possibilidade
de a Presidência nomear...
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Conselheira, manter ou tirar?
A SRA. BERENICE ISABEL MENDES
BEZERRA (Representante da categoria profissional
dos artistas) –- Penso que é atribuição do Conselho.
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O SR. CONSELHEIRO (não identificado) – Retirar.
O SR. CONSELHEIRO (não identificado) - Retire, então.
O SR. CARLOS CHAGAS (Representante da
sociedade civil) – Voto com o Roberto Wagner.
O SR. CONSELHEIRO (não identificado) – Reti rar.
O SR. CONSELHEIRO (não identificado) – Reti rar.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Se empatar,
desempatarei para retirar. Pronto.
Quanto ao item “ouvido o Plenário em qualquer
caso não previsto no Regimento”, Conselheiro Ro berto Wagner, como este Regimento é provisório, dei xe sem ouvir. Vou retirar.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – Qual item
V. Sª está analisando?
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – O item “h”.
Esse é provisório mesmo. Não vamos perder tempo.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – Qual? “Resolver, ouvido o Plenário, quaisquer casos não previs tos neste Regimento”?
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Sim. E, no
Regimento definitivo, voltaremos a essa matéria. Em
relação a essa matéria que estamos retirando, há
uma visão...
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – Eu deixa ria, Sr. Presidente, até que houvesse o definitivo, porque é possível que, nesse interregno, algo aconteça,
e V. Sª terá de tomar algum tipo de providência. Então,
seria prudente que V. Sª tivesse a possibilidade de ouvir...
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Quanto à letra “h”, manteremos ou retiraremos?
Conselheiro Paulo Machado.
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) –
Manter.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – Manter.
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O SR. MIGUEL CIPOLLA (Engenheiro com notório conhecimento na área de comunicação social) –
Manter.
O SR. DANIEL KOSLOVSKI HERZ (Representante da categoria profissional dos jornalistas)– Retirar.
A SRA. BERENICE ISABEL MENDES
BEZERRA (Representante da categoria profissional
dos artistas) – Retirar.
O SR. GERALDO PEREIRA DOS SANTOS
(Representante das categorias profissionais de cinema e vídeo) – Retirar.
O SR. CARLOS CHAGAS (Representante da
sociedade civil) – Manter.
O SR. ALBERTO DINES (Representante da sociedade civil)- Manter.
O
SR.
RICARDO
FIGUEIREDO
MORETZSOHN (Representante da sociedade civil) –
Retirar.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Então, vai ficar mantido por um voto...
O SR. FRANCISCO PEREIRA DA SILVA (Representante da categoria profissional dos radialistas)
– Retirar.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – O voto de
minerva é o meu? Então vou retirar. Muito obrigado
pelo apoio. Vamos ao art. 15.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – Há duas letras antes a examinar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Letras “i” e
“j”.
As Srªs e os Srs. Conselheiros que estiverem de
acordo permaneçam sentados.(Pausa)
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – Sobre a letra “j”, gostaria de dizer que eu teria dificuldades em
deixar o Presidente representar amplamente o Con selho de Comunicação Social. Eu votaria por retirar,
porque...
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Deixe-me
explicar o que pensei; acrescentei, apenas pensando
nisto. Em relação à matéria, temos pontos de encontro com o Ministério das Comunicações, com a Ana tel, com o Ministério da Justiça – naquilo que cuida de
censura, de classificação de espetáculos –, com a
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Câmara, com o Senado, e uma das questões com
que devemos perder algum tempo é tentar balizar
quais são as áreas e como será a relação do Conse lho com elas.
Este Conselho não tem o que fazer em lugar nenhum. Agora, quando eu procurar o Presidente da
Anatel, para termos uma conversa...
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – Penso que
o Presidente da Anatel será convocado pelo Conse lho para vir aqui.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Mas não é
assim que as coisas ocorrem.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – Mas, em
Brasília, é assim que as coisas devem ocorrer. O Conselho terá de convocar. Quanto à TV digital, os enge nheiros da Anatel serão convocados...
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Não é isso.
É a conversa para estabelecer o modus vivendi deste Conselho com esses outros atores; como ela se
processará. Alguém terá de falar...
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – Então re presenta amplamente o Conselho de Comunicação
Social, devidamente autorizado por ele. V. Sª diz que
quer ir à Anatel, para propor um convênio. Nós apro vamos, e V. Sª vai lá, autorizado pelo Conselho, junto
ao Presidente da Anatel.
Mas o que está aqui é muito vago, Sr. Presiden te; sou contra.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – “Em matérias autorizadas previamente pelo Conselho”.
Para ganhar tempo, já peço autorização para ter
essas conversas, a fim de tentar balizar, porque pode remos fazer algo que outras pessoas já estão fazen do.
Quando fui Presidente do CADE, procurei fazer
muito isto: convênios com outros órgãos do Governo.
O CADE possuía um órgão chamado Pesquisas Eco nômicas. O Governo tem o IPEA só para fazer pesqui sa econômica. Por que terei um órgão com 15 mem bros para fazer pesquisa, quando o Governo tem 15
mil para fazê-la no IPEA? Então, deixei um só homem
responsável por esse setor e fiz um convênio com o
IPEA: sempre que precisasse de um estudo, o CADE
o encomendaria àquele instituto.
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O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – Sr. Presidente, somos um órgão representativo de setores. Eu
represento televisões e teria muita dificuldade em dar
um cheque em branco para que o Presidente do Conselho do qual participo pudesse, em qualquer órgão
público ou não, falar em nome do Conselho, sem que
eu soubesse do que se trataria.
Essa é uma dificuldade que tenho como representante de televisões.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Não terei
como assinar nada. Essas conversas vão-se processar, e o Conselho será informado delas. Por exemplo:
haverá renovação de concessões. Isso se processa
nos corredores do Congresso Nacional, dentro das
Comissões.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – Mas teremos que mudar esse tipo de comportamento. Deveremos fazer o Conselho funcionar, e a minha idéia é de
que o Presidente da Anatel venha aqui falar conosco.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Mas, antes
de ele vir, alguém tem que, pelo menos, telefonar para
ele para ajustar a matéria.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – Vamos
convocá-lo. Somos um órgão constitucional, e a Anatel, não.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Proponho
suprimir esse item.
A SRA. BERENICE ISABEL MENDES
BEZERRA (Representante da categoria profissional
dos artistas) - Essa redação que foi proposta não
atenderia se fosse retirada a expressão “amplamente”?
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – Não sou
contra a representação. Sou contra a representação e falo pelas televisões, a quem represento - sem que
eu saiba do que se vai tratar na Anatel. Não é desconfiança do Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Como é um
estatuto provisório, prefiro retirar o item, para avançarmos.
A SRA. BERENICE ISABEL MENDES
BEZERRA (Representante da categoria profissional
dos artistas) - Sr. Presidente, gostaria, ainda, de fazer
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uma reflexão: por mais que concorde, praticamente,
na íntegra, é complicada uma autorização ampla,
como o item a que se refere. No entanto, é importante
que determinadas decisões do próprio Conselho,
contato com a imprensa, por exemplo, sejam comuni cadas como decisões do Conselho. Nesses casos,
parece-me que cabe exatamente à Presidência esse
contato.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – Podería mos incluir uma redação que pudesse abranger.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Prefiro su primir.
A SRA. BERENICE ISABEL MENDES
BEZERRA (Representante da categoria profissional
dos artistas) - Concluindo, Sr. Presidente, quem sabe
pudéssemos trabalhar numa redação assim: “repre sentar o Conselho de Comunicação Social em matéri as previamente autorizadas pelo mesmo.”
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – Voto nessa
redação.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Prefiro su primir o item. Votaremos isso no Regimento definitivo.
Entendo que as conversas terão de ser processadas,
e não serão conversas oficiais. Serão bate-papos in formais, porque teremos de estabelecer algum tipo de
relação. O Regimento definitivo tratará dessa matéria.
Quanto ao art. 14...
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) – Sr.
Presidente, gostaria de retornar ainda ao 13, sugerin do que se inclua como uma das funções do Presiden te agendar e distribuir a pauta da reunião com antece dência.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Ao designar
a ordem do dia, isso não estaria implícito?
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) – Não
necessariamente, Sr. Presidente. É preciso que se
deixe claro que deveríamos ter acesso à pauta, com
antecedência, até para que pudéssemos estudar e
nos preparar para a reunião.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – V. Sª propõe
um complemento ao “a”.
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O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) – Ao
“b” ou ao “a”.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Complemento ao “a”. Designado o dia, remetendo, com antecedência – alguma coisa nesse sentido.
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) – Isso,
agendar e distribuir.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Já fizemos
a agenda.
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) –
Agendar a pauta. Competirá a V. Sª, como Presidente,
determinar o que entra ou não na pauta.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Pauta é ordem do dia.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – O Conselheiro Paulo ao falar tem razão. Vamo-nos reunir uma
vez por mês.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Já acertamos até as datas e os horários.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) - Sobretudo
os Conselheiros que não moram em Brasília necessitam de um prazo mínimo para receber a pauta e se
preparar.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Designar a
ordem do dia previamente às sessões. A ser remetida
previamente. Alguma coisa que indique isso. Já será
feito assim, de todo jeito. Veremos isso no disquete,
quando voltar.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – Pode ser:
“propor a ordem do dia das sessões com antecedência mínima de quinze dias”.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Em regra,
quinze dias é muito; oito dias.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – Eu, que
moro em Brasília, não tenho dificuldades. Quem não
mora penso que deverá receber pelo menos em uma
semana.
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O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) –
Alguns assuntos demandarão estudos.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Designar a
ordem do dia nas sessões, em princípio, com antece dência de, pelo menos, oito dias. Preferem que sejam
quinze dias? “...salvo assunto de relevante de interes se para o Conselho, que poderá receber delibera ções...”
Em princípio, com antecedência mínima de oito
dias.
O SR. CONSELHEIRO (não identificado) – Por
que em princípio, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Posso dis tribuir com quinze dias - a primeira hipótese -, mas,
caso surja algum fato absolutamente anormal, poderá
ser reconsiderado e distribuído em menos de oito
dias.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) - É razoável
sim, Sr. Presidente.
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) –
Como fica a redação?
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – “Designar a
ordem do dia das sessões, em princípio, com antece dência de, pelo menos, oito dias.”
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – Propor.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Propor, certo.
Artigo 14...
O SR. DANIEL KOSLOVSKI HERZ (Represen tante da categoria profissional dos jornalistas) - Te nho uma dúvida em relação à discussão anterior so bre a qual queria fazer uma consulta ao plenário.
A consulta que faço ao plenário é a seguinte: há
o entendimento, em face da discussão anterior, de
que o Presidente não poderá fazer contatos com a
Anatel?
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti –
Representante da sociedade civil) – Não há isso.
O SR. DANIEL KOSLOVSKI HERZ (Represen tante da categoria profissional dos jornalistas) - Não
há esse impedimento?
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O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – Não, ele
poderá, ouvido previamente o Conselho. Há uma sa tisfação pessoal dele...
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Todos nós
somos maiores de idade, todos estamos aqui por es pírito público, nenhum de nós está buscando interesse pessoal.
Quando saí do CADE, impus-me uma quarentena: durante dois anos deixei de trabalhar. Deixei de representar a Autolatina naquela junção que se realizou
quatro meses após a minha saída do CADE.
Todos nós podemos estabelecer conversas no
sentido de reafirmar e engrandecer o Conselho. Eu
próprio vou conversar com algumas pessoas e sinto
que haverá espaço. Poderemos juntar forças para evitar que façamos a mesma coisa - já trabalhei mais de
um ano no Governo e sei o desperdício que é dois setores trabalharem paralelamente. Essas conversas
serão informais, construtivas e informadas ao Conselho.
Qualquer um de nós poderá dar início a essas
conversas e deverá informar sobre elas. É inaceitável
uma desconfiança que nos impeça de conversar com
um ministro ou um secretário. Isso não tem sentido,
pois somos maiores de idade.
O art. 14 fica como está, menos a referência
“primeiro”, que escapou da cópia do Regimento: “Ao
Vice-Presidente compete substituir o Presidente em
suas...”. Nesse ponto, entendo que deveríamos modificar, usando a regra anterior: “vaga, impedimento ou
ausência”.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – Acrescentar, não é? Faltas e ausências são sinônimos. Não
vejo...
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – “Vagas, impedimentos ou ausências”. Usamos esse critério
quando falamos do suplente.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – Vagas, no
sentido...
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Definitivas
mesmo: morte, interdição ou renúncia.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – Como ficou
a redação?
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O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti –
Representante da sociedade civil) – Art. 14. Ao
Vice-Presidente compete substituir o Presidente em
suas vagas, impedimentos ou ausências.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – “Vagas”?
Essa palavra deve ser usada no singular.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Você está
coberto de razão: vaga.
Eleição. Presidente e Vice do Conselho serão
eleitos para mandatos de dois anos, permitida uma
reeleição.
Como está o art. 16? Com o acréscimo da ex pressão “membros titulares”, permitida uma reelei ção, para não haver dúvida.
As Srªs e os Srs. Conselheiros que estiverem de
acordo permaneçam sentados.(Pausa)
Art. 16. Membros titulares, representantes da
sociedade civil. A redação é do Conselheiro Roberto
Wagner.
As Srªs e os Srs. Conselheiros que estiverem de
acordo permaneçam sentados.(Pausa)
O art. 17 ficou prejudicado pela realidade. Para o
art. 17, permanecerá a redação da proposta. A pro posta é o texto básico, com a substituição do termo
“secreto” por “aberto”.
“Art. 17. A eleição dos membros da Mesa será
feita em escrutínio aberto, por maioria de votos, po dendo também, se não houver oposição de um mem bro do conselho, essa eleição se fazer por aclama ção.”
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – Sr. Presi dente, gostaria que se colocasse em votação a hipó tese que considero regra geral.
Eleição de membros é uma coisa e votação so bre dados e posições é outra coisa. Sou favorável a
que todas as nossas votações sejam em aberto. Pen so que a eleição do Presidente e do Vice deveria ser
secreta, como ocorre na maioria dos conselhos. Por
isso gostaria que fosse colocado em votação.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Vou colher
votos porque é mais simples.
Conselheiro Paulo.
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) – Com
o Conselheiro Roberto Wagner.
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O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Conselheiro
Cipolla
O SR. MIGUEL CIPOLLA (Engenheiro com notório conhecimento na área de comunicação social –
Suplente) – Aberto.
O SR. DANIEL KOSLOVSKI HERZ (Representante da categoria profissional dos jornalistas) – Aberto.
A SRª BERENICE ISABEL MENDES
BEZERRA (Representante da categoria profissional
dos artistas) – Aberto.
O SR. GERALDO PEREIRA DOS SANTOS
(Representante das categorias profissionais de cinema e vídeo) – Aberto.
O SR. ALBERTO DINES (Representante da sociedade civil) – Aberto.
O SR. CARLOS CHAGAS (Representante da
sociedade civil) – Aberto.
O
SR.
RICARDO
FIGUEIREDO
MORETZSOHN (Representante da sociedade civil) –
Aberto.
O SR. FRANCISCO PEREIRA DA SILVA (Representante da categoria profissional dos radialistas)
– Aberto.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho - Representante da sociedade civil) – Aberto e
maioria de votos, podendo também, se não houver
oposição de nenhum membro do Conselho de Comunicação, essa eleição se fazer por aclamação.
Conselheiro Roberto Wagner, depois de ontem,
temos que manter essa regra.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – Ontem foi
um caso excepcional; foi importante que fizesse...
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Como esse
Regimento valerá por pouco tempo, não vamos des qualificar a beleza de ontem.
O SR. DANIEL KOSLOVSKI HERZ (Representante da categoria profissional dos jornalistas) – Sr.
Presidente, creio que a expressão correta seria por
maioria de votos. Houve uma incorreção na digitação.
Aberto e por maioria de votos.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti –
Representante da sociedade civil) – É porque está no
regimento do Senado... Eu não me incomodo.
Escolha: quer colocar o “por”, ou não?
“E por maioria de votos”. Aceito.
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O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – Sr. Presi dente, creio que a redação que fiz não foi essa digita da pela minha secretária.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Qual foi?
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – A maioria
de votos, mas com a presença de um quorum mínimo,
porque se não se fixar o número de votos, três pesso as votando a favor e uma contra...
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Descul pe-me, mas o Conselho tem que funcionar. A primeira
reunião...
O SR. ASSESSOR – Presente a maioria da
composição do Conselho.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – Tem que
colocar sim.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – O Regimento diz “presente a maioria da composição do Conse lho”. Não vejo por que fazermos diferente.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – Mas como
estava aqui, Sr. Presidente, ficaria vago. Três pessoas
elegeriam um presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Muito bom.
Presente a maioria da composição...
O SR. DANIEL KOSLOVSKI HERZ (Represen tante da categoria profissional dos jornalistas) – Se
não houver essa presença, nem se instala a reunião.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Essa fórmu la é boa. O Senado já disse que é assim. Presente a
maioria.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – Não, a maioria...
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Da compo sição do Conselho.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – Da compo sição.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Vamos usar
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as palavras do Regimento: “Poderá o Conselho, a
qualquer tempo...”
A SRA. BERENICE ISABEL MENDES
BEZERRA (Representante da categoria profissional
dos artistas) – Sr. Presidente, a composição, entendidos os 26 membros ou os treze?
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – Titulares.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Os treze.
Dos membros titulares do Conselho.
No art. 18 houve uma ponderação no sentido de
que se destituísse não apenas com sete, que é uma
maioria muito tênue, que fossem pelo menos oito, oito
a cinco, então ficaria:
“Art. 18. Poderá o Conselho de Comunicação
Social, a qualquer tempo, substituir o Presidente ou o
Vice-Presidente do Conselho de Comunicação Social
com o voto de pelo menos oito Conselheiros, em reunião especialmente convocada para este fim.”
A única mudança é porque a redação anterior
permitia...
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – Sr. Presidente, coloque então nove Conselheiros, porque de
oito poderá resultar em empate.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Prefere
nove?
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – Sim, porque oito poderão gerar empate, quatro contra quatro,
e fica...
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Nove, tanto
faz.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – Não, penso
que não. O número ímpar é...
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Nove Conselheiros. Os que tiverem...
O SR. GERALDO PEREIRA DOS SANTOS
(Representante das categorias profissionais de cinema e vídeo) – Não entendi, que empate poderá haver?
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – Se há oito
e os oito têm condições de votar, poderá haver empate, então é melhor já dizer que...
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A SRA. BERENICE ISABEL MENDES
BEZERRA (Representante da categoria profissional
dos artistas) – Não. Com o voto de pelo menos oito,
quer dizer, dos treze, pelo menos oito...
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – Então são
oito favoráveis à destituição?
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Então ficam
oito. A idéia é o seguinte: esse artigo não está no Re gimento do Senado Federal. Como eu estava redigin do, pensei em colocá-lo para ficar mais elegante.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – Perfeito.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Mas a ponderação que me fizeram é que sete a seis seria uma
maioria muito precária que poderia gerar instabilida de, então eu deveria acrescentar um voto. Se o sujeito
perder toda uma representação sindical – emprega dos ou patrões – e os quatro da sociedade civil, mere cerá sair mesmo. Então são oito.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – Perfeito, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – As Srªs e os
Srs. Conselheiros que estiverem de acordo permane çam sentados. (Pausa.)
Em votação o art. 19, com a alteração de vírgula
do Conselheiro Roberto Wagner Monteiro.
As Srªs e os Srs. Conselheiros que estiverem de
acordo permaneçam sentados. (Pausa.)
Em votação o art. 20.
As Srªs e os Srs. Conselheiros que estiverem de
acordo permaneçam sentados. (Pausa.)
Artigo 21. A sugestão é parar em “organizada”.
Vejamos se foi o Conselheiro Roberto Wagner Monteiro...
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – Não, eu coloquei, depois até mudei.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – A redação é
a seguinte:
“Art. 21. As matérias que, em cada reunião do
Conselho de Comunicação Social, devam ser objeto de
estudos, pareceres, recomendações e outras solicitações constarão de pauta previamente organizada.”
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Isso é um bis in idem, porque já está na ordem
do dia, mas não custa nada colocar. Está no Regimento.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – Não, mas
ela tem uma conseqüência aqui: “...sendo relatadas
na ordem que nela figurem, salvo preferência do Ple nário”.
Anteriormente, eu havia colocado a preferência
do Presidente, mas a mudança da ordem do dia, no
meu entendimento, tem que ser uma decisão do Ple nário.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Pronto.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – E não do
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Que é isso
aqui. Ao não estabelecer uma preferência, é o Plenário que decidirá qual é.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – Sim, mas é
isto que estamos deixando explicitado no nosso Regimento: que o Plenário poderá inverter pauta.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – “...sendo relatadas na ordem em que nela figurem, salvo preferência do Plenário...”
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – Do Plenário do Conselho.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – As Srªs e os
Srs. Conselheiros que estiverem de acordo permaneçam sentados. (Pausa.)
Artigo 22. Lerei, porque há uma pequena alteração:
“Art. 22. As manifestações dos membros do
Conselho de Comunicação Social devem ser, na me dida do possível, conclusivas em relação à matéria a
que se referir, sujeitas a decisão ad referendum...”
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – E poderão
ser proferidas oralmente em Plenário.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – “...e poderão ser proferidas oralmente em Plenário.”
As Srªs e os Srs. Conselheiros que estiverem de
acordo permaneçam sentados. (Pausa.)
Art. 23. Poderá o Presidente do Conselho de Comunicação Social, sujeitos a decisão...”
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A SRA. BERENICE ISABEL MENDES
BEZERRA (Representante da categoria profissional
dos artistas) – Sujeitos a decisão posterior.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Posterior...
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – Esse art.
23, Sr. Presidente, creio que...
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Artigo 23.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – A redação
está equivocada, porque diz: “Poderá o Presidente do
Conselho de Comunicação Social” – não é poderá, é
competência dele designar...
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Mas isso já
foi retirado.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – Do art. 23?
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Perdi.
A SRA. BERENICE ISABEL MENDES
BEZERRA (Representante da categoria profissional
dos artistas) – Na realidade esse artigo contempla
aqueles itens “i” e “l”.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Foi retirado.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – Então o art.
23 sai in totum?
A SRA. BERENICE ISABEL MENDES
BEZERRA (Representante da categoria profissional
dos artistas) – Não.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Mas deixa ria apenas: “O Presidente, em matérias de urgência,
sujeitos à decisão posterior...” Este caso aqui é matéria de urgência. Seria: “Poderá o Presidente do Con selho de Comunicação Social, sujeitos a decisão pos terior do Plenário, designar relator nas matérias em
regime de urgência.”
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – A redação
está perfeita.
A SRA. BERENICE ISABEL MENDES
BEZERRA (Representante da categoria profissional
dos artistas) – Ficam contemplados aqueles itens que
foram retirados.
Exclui-se o item “b"?
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O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Exclui o “b".
Lerei o art.24, pois foi dada uma abrangência
maior.
“Art. 24. O Conselho de Comunicação Social
terá como atribuição a emissão de pareceres, elaboração de estudos e recomendações, bem como o
atendimento a outras solicitações que lhe forem encaminhadas pelo Congresso Nacional, pelo Poder Executivo ou por entidades da sociedade civil a respeito
do Título VIII, Capítulo V da Constituição Federal, em
especial sobre...”
Penso que a correção foi elaborada pelo Conselheiro Roberto Wagner. Decidiu-se dar uma abrangência maior, incluindo não apenas o próprio Congresso, mas o Poder Executivo e entidades da sociedade civil, que poderão pedir o nosso pronunciamento. Não há por que recusar.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – Somos órgão auxiliar do Congresso Nacional, mas penso que
nada impediria que pudéssemos, eventualmente, ser
solicitados.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Até o item
“j” fica como está.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – Sr. Presidente, no item “a”, repeti o que dispõe a Constituição
Federal: “...liberdade de manifestação do pensamento, da criação, da expressão, da informação e qual quer forma, processo ou veículo...”
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – ...em qual quer forma, processo ou veículo.
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) – Penso que a propaganda de tabaco pode ser eliminada.
A SRA. BERENICE ISABEL MENDES
BEZERRA (Representante da categoria profissional
dos artistas) – Está em lei.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – Mas se não
for feito por meio de emenda constitucional, vale o
que consta da Constituição.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Está na
Constituição. Até o Item “j” fica como está. Se estiverem de acordo, ficará como está.
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O Item “l” ficaria com a seguinte redação: “...ou torga, renovação ou não-renovação...” Imagino que
foi...
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – A lei esta belece que também temos competência para exami nar não-renovações.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Então, analisaremos a matéria com a alteração feita pelo Conse lheiro Roberto Wagner.
As Srªs e os Srs. Conselheiros que o aprovam
queiram permanecer sentados.(Pausa.)
Houve a inclusão de dois outros itens.
A SRA. BERENICE ISABEL MENDES
BEZERRA (Representante da categoria profissional
dos artistas) – Sr. Presidente, ao invés de “e” deveria
ser “ou”...
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – Outorga,
renovação ou não-renovação.
A SRA. BERENICE ISABEL MENDES
BEZERRA (Representante da categoria profissional
dos artistas) – ...porque a não-renovação se dá no
bojo do processo de renovação.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – Ou não-renovação. Perfeito.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Item “n",
matérias relativas à Lei nº 8.977/98.
As Srªs e os Srs. Conselheiros que estiverem de
acordo...
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – Sr. Presi dente, qual é o item?
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Item novo.
Matérias relativas...
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – V. Sª criou
o Item “n".
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Novo item
“n", matérias relativas à Lei nº 8.977/98.
As Srªs e os Srs. Conselheiros que estiverem de
acordo permaneçam sentados. (Pausa.)
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – Qual lei?
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A SRA. BERENICE ISABEL MENDES
BEZERRA (Representante da categoria profissional
dos artistas) – Lei de 1995.
O SR. ´PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti
Filho – Representante da sociedade civil) – Li mal. De
1995.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – É a Lei da
TV a cabo. Perfeito.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – O novo item
“o” trata de acordos internacionais relativos à comunicação social e o novo item “p", que era o antigo “n”,
continua como está. Era o último item da relação.
As Srªs e os Srs. Conselheiros que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Alterei o art. 25, atendendo ao Dines, que não
gosta de advérbio. Troquei mensalmente por todos os
meses.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – Que item,
Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – No art. 25, I.
Onde estava escrito mensalmente passa a ser todos
os meses.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – Mas não
teremos reuniões todos os meses. Não teremos reunião no mês de julho, por exemplo.
O SR. ALBERTO DINES (Representante da sociedade civil) – Então, não será mensalmente.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Alteraremos tudo então para: em dia e hora designados pelo
Presidente.
O art. 26 fica como está.
Em votação os arts. 27 e 28.
As Srªs e os Srs. Conselheiros que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Art. 29...
A SRA. BERENICE ISABEL MENDES
BEZERRA (Representante da categoria profissional
dos artistas) – Quanto ao art. 27, Sr. Presidente, desculpe-me, quando menciona as atas, apenas checando, tivemos oportunidade de conversar com os assessores do Conselho, D. Márcia, que nos informou que a
gravação e a transcrição original dos debates...
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Fica tudo.
A SRA. BERENICE ISABEL MENDES
BEZERRA (Representante da categoria profissional
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dos artistas) – Fica tudo. Só depende de requisição
da Mesa para eventual transcrição de algum trecho.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Então fica
guardada para quem quiser consultar.
“Art. 29. As deliberações do Conselho de Comu nicação Social – CCS – serão tomadas por maioria de
votos dos membros presentes do Conselho de Comu nicação Social.”
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – Não, pre sente a maioria absoluta de seus membros, porque,
senão, podemos...
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – As delibera ções do CCS serão tomadas por maioria de votos...
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – Repeti o
Regimento Interno do Senado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – ...com as
deliberações...
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – Presente a
maioria absoluta de seus membros.
O SR. CONSELHEIRO (não identificado) – Com
a presença mínima da maioria de seus membros.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Com a pre sença... Esse é o Regimento Interno do Senado. Fica
bem para nós mantermos.
Leia, por favor.
O SR. CONSELHEIRO (não identificado) – Com
a presença no mínimo da maioria dos seus membros.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Com a presença da maioria de seus membros. Já tive de dar um
parecer ao Congresso Nacional sobre voto e comple tei: não sendo abstenção considerada como voto. Há
um problema teórico entre juristas. Para que não seja
necessário outro parecer, já resolvi essa questão.
A SRA. BERENICE ISABEL MENDES
BEZERRA (Representante da categoria profissional
dos artistas) – E também incluindo a maioria absoluta
de seus membros titulares.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Não.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – Isso tam bém seria interessante incluir: membros titulares.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Não vejo
por quê.
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O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – Realmente, seria redundância.
A SRA. BERENICE ISABEL MENDES
BEZERRA (Representante da categoria profissional
dos artistas) – Está certo. Retiro.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – Está correto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Há treze
aqui, só que...
“Art. 30. O Presidente do Conselho terá apenas
voto de desempate.”
As Srªs e os Srs. Conselheiros que estiverem de
acordo...
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – Estou de
acordo.
A SRA. BERENICE ISABEL MENDES
BEZERRA (Representante da categoria profissional
dos artistas) – Corte o “apenas”.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – V. Sª quer
que eu vote duas vezes.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – Não, não,
senão ele vota e depois desempata votando. Tem que
ser o “apenas”, como é a regra geral em todo conselho, em tribunal...
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) –
Então, o Presidente tem dois votos.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – Essa é
uma regra geral, Sr. Presidente, até para evitar o em pate.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – O empate
deve ser evitado.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – Sim, mas
imagine que...
O SR. DANIEL KOSLOVSKI HERZ (Representante da categoria profissional dos jornalistas) - Significa que o Presidente não vota?
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – Em todo lugar, o Presidente não vota, apenas desempata. É o
voto de minerva. Esse é o ônus de ser Presidente.
O
SR.
RICARDO
FIGUEIREDO
MORETZSOHN (Representante da sociedade civil) –
Desempatar as votações.
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O SR. DANIEL KOSLOVSKI HERZ (Represen tante da categoria profissional dos jornalistas) –
Então não existe voto de desempate.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – Em todo o
mundo, em todo conselho, o Presidente tem o voto de
minerva, o grande voto, de desempate.
A SRA. BERENICE ISABEL MENDES
BEZERRA (Representante da categoria profissional
dos artistas) – Sim, mas não se questiona isso.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – Ele pode
votar duas vezes. Ele vota, empata e depois vota de sempatando. Entendo que não pode.
O
SR.
RICARDO
FIGUEIREDO
MORETZSOHN (Representante da sociedade civil) –
O exercício da Presidência não pode eliminar o posi cionamento...
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – Mas isso é
regra geral em todo conselho. Nos tribunais, no Sena do, o Presidente tem o grande voto, que é o de de sempate. Ele preside e, se houver empate...
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Sou a favor.
No Senado há uma diferença, porque ele tem 81
membros.
O SR. ALBERTO DINES (Representante da so ciedade civil) – Ele desempata apenas as votações
ostensivas. Aqui só temos votações ostensivas, então
compete a ele desempatá-las.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – Perfeito.
Considero o voto de desempate uma honra, Sr. Presi dente.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – O Presiden te do Senado representa um oitenta e um avos de lá.
A SRA. BERENICE ISABEL MENDES
BEZERRA (Representante da categoria profissional
dos artistas) – O Presidente do Senado vota?
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – O exemplo
não é muito bom, porque, no Senado, há 81 membros.
Aqui é um treze avos.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – Na votação
secreta, o Presidente vota como Senador, não como
Presidente. Ele vota como Senador.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Vou colher
votos. Vou simplificar: dois votos ou um.
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A SRA. BERENICE ISABEL MENDES
BEZERRA (Representante da categoria profissional
dos artistas) – Não é isso.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – Mas essa
seria a regra. Se ele pode votar e desempatar...
O SR. ALBERTO DINES (Representante da sociedade civil) – Não há voto de desempate...
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – O Presidente tem o voto e o voto de desempate, sim ou não?
O
SR.
RICARDO
FIGUEIREDO
MORETZSOHN (Representante da sociedade civil) Pode o Presidente votar e não existir voto de desempate.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) - Mas, e se tiver de desempatar? Ele votará duas vezes?
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) - Neste caso,
o voto dele será desnecessário.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) - Não.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti –
Representante da sociedade civil) - A pergunta é a
seguinte... Processo de votação...
O
SR.
RICARDO
FIGUEIREDO
MORETZSOHN (Representante da sociedade civil) –
O Presidente, no exercício da Presidência, eliminar...
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) - Mas essa é a regra geral. Onde há Presidência é assim que ocorre.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho - Representante da sociedade civil) - Senhores,
passemos à votação. A pergunta é: o Presidente deve
ter apenas o voto de minerva ou o voto de minerva e o
voto normal da Bancada? Quem estiver de acordo
que deva ter apenas o voto de minerva diga “sim”.
O SR. DANIEL KOSLOVSKI HERZ (Representante da categoria profissional dos jornalistas) – Proponho que haja mais pontes entre essas duas alternativas...
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho - Representante da sociedade civil) - Não há lugar.
É luz e sombra. Não há lugar para nada que não se jam essas duas.
O SR. DANIEL KOSLOVSKI HERZ (Representante da categoria profissional dos jornalistas) – Pode
haver uma terceira alternativa, em que não exista voto
de desempate.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) - E se empatar?
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O SR. DANIEL KOSLOVSKI HERZ (Represen tante da categoria profissional dos jornalistas) - Fica
esta posição.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) - Seria apostar no caos. Houve empate e ninguém pode desem patar. Se ninguém quiser recuar na sua posição, pa rou. O voto de desempate é uma segurança para o
Conselho e uma honra para o Presidente. Assim é fei to em todo o mundo.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho - Representante da sociedade civil) - Colocarei em
votação. Tenho interpretação pessoal. Sempre me
perguntei por que são quatro patrões, quatro empre gados e cinco da sociedade civil. A única resposta
que entendo é que um dos cinco não votará. Serão
quatro, quatro e quatro e um somente votará no caso
de empate.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) - Então, en caminhe, Sr. Presidente, por aí. Se o Presidente pode
ter os dois votos ou um só.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho - Representante da sociedade civil) - Vamos co lher os votos. Quem estiver a favor apenas do voto de
minerva diga “sim”.
Conselheiro Paulo Machado, como vota V. Sª?
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) - Um
voto só.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – Um voto de
minerva.
O SR. MIGUEL CIPOLLA (Engenheiro com no tório conhecimento na área de comunicação social) –
Um voto.
O SR. DANIEL KOSLOVSKI HERZ (Represen tante da categoria profissional dos jornalistas) – Um
voto.
A SRª BERENICE ISABEL MENDES
BEZERRA (Representante da categoria profissional
dos artistas) – Um voto de minerva.
O SR. GERALDO PEREIRA DOS SANTOS
(Representante das categorias profissionais de cine ma e vídeo) - Um voto de minerva.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho - Representante da sociedade civil) - Então, nem
continuarei. Houve consenso. Passemos adiante.
Os arts. 31 e 32 ficam como estão.
As Srªs e os Srs. Conselheiros que estiverem de
acordo permaneçam sentados.(Pausa)
A SRA. BERENICE ISABEL MENDES
BEZERRA (Representante da categoria profissional
dos artistas) – Quanto ao art. 32, parece haver algu -
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ma proposta de alteração no sentido de haver uma reunião especialmente convocada...
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho - Representante da sociedade civil) - Assim que
estiver pronto.
O art. 33 seria o seguinte:
“Art. 33. O Presidente do Conselho de Comunicação Social deverá providenciar projeto definitivo de
Regimento Interno para o Conselho de Comunicação
Social.”
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) - Devendo
estar presente e votar a maioria absoluta de seus
membros.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho - Representante da sociedade civil) - Isso é óbvio.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – Sr. Presidente, em legislação, o óbvio é o pior inimigo do julgador.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho - Representante da sociedade civil) - Não há ne nhum problema. Redija, por favor.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) - Devendo
estar presente e votar a maioria absoluta de seus
membros.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho - Representante da sociedade civil) - Devendo ser
aprovado...
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) A redação
que eu havia escrito...
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho - Representante da sociedade civil) - Qual é, por
favor?
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) “O Presidente do Conselho de Comunicação Social providenciará
projeto definitivo do Regimento Interno, que será dis cutido e aprovado em sessão especialmente convocada para esse fim, devendo estar presente e votar a
maioria absoluta de seus membros.”
O Conselheiro Paulo Machado pergunta se não
seria razoável estabelecer também um prazo para
que o Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho –- Representante da sociedade civil) - Gosto da
redação feita por V. Sª para o art. 33.
Coloco em votação o art. 33 com a redação do
Conselheiro Roberto Wagner.
As Srªs e os Srs. Conselheiros que estiverem de
acordo permaneçam sentados. (Pausa)
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O Conselheiro Roberto Wagner sustenta que
deve haver um prazo.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) O Conselhe iro Paulo Machado foi quem sugeriu.
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) - Sugi ro um prazo, Sr. Presidente, até para que tenhamos
uma lição de casa para fazer.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho - Representante da sociedade civil) - A minha
idéia é a de que o prazo seja o mais rápido possível,
tão logo eu consiga, com esses bravos assessores,
chegar a um regimento que valha a pena. Mas coloco
em votação, se V. Sª considerar necessário, o estabe lecimento de um prazo.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) - Gostaria de
fazer um encaminhamento. Acredito que o prazo tam bém possa ser um complicador.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Também
entendo assim.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – Porque
corremos o risco de não apresentar nem votar...
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – E já perde mos esse.
Sr. Paulo Machado, faço um apelo: confie. Pron to!
Art.34, nova redação:
“Art. 34. Enquanto não aprovado o novo Regi mento Interno, reger-se-á o Conselho de Comunica ção Social pelo presente Regimento Interno, por re soluções e pelas alterações regimentais parciais que
porventura vierem a ser aprovadas pelo Conselho de
Comunicação Social.”
O SR. CARLOS CHAGAS (Representante da
sociedade civil) – Acrescente a palavra provisório:
“Enquanto não aprovado o novo Regimento Interno,
reger-se-á o Conselho pelo presente Regimento pro visório...”
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Pelo pre sente Regimento Interno provisório. Está certo.
Há inclusão de mais um artigo, que passa a ser
o 35. O art 35 seria 36:
“Art. 35. Casos não previstos no Regimento
Interno serão decididos pelo Plenário do Conselho.”
O art. 36 não muda.
As Srªs e os Srs. Conselheiros que aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
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A penúltima questão dessa pauta é que tenho
recebido de quase todos os Conselheiros a mesma
provocação. A Lei nº 8.389 diz o seguinte: “A duração
do mandato dos membros do Conselho será de 2
anos, permitida uma recondução”.
Não obstante, S. Exª, Presidente do Senado, ontem ter declarado que essa eleição se fez com prazo
de até 31 de março do próximo ano, o argumento que
tem sido reiteradamente exposto é o de que, fixando a
lei um prazo de 2 anos, nenhum órgão do Poder Le gislativo tem poder de alterá-la para mudar esse pra zo. A lei não deu esse poder, apenas conferiu ao Congresso o poder de eleger. O Congresso não tinha faculdade de escolher o prazo.
Esse argumento quase todos os Conselheiros
trouxeram. A fundamentação foi a mesma. Pessoalmente, não tenho dificuldade alguma em adotar qualquer das duas teses. Não me parece contraditório, por
exemplo, que, como órgão auxiliar e devendo trabalhar conjuntamente, o Conselho funcione junto com o
Congresso, que o elegeu. É uma tese que me parece
bastante razoável.
Por outro lado, também me parece razoável a
ponderação que nos é feita de que o Conselho começa humilhado, porque se a lei determina 2 anos, o prazo seria de 2 anos. Então, queria consultar o Conselho para que decida se entende que o seu Presidente
deve iniciar gestões com o Senado no sentido de fa zer prevalecer a lei ou não. De forma que consultarei
votos.
Neste caso, pedirei que cada um se pronuncie
mesmo e em que sentido, ou seja, se aceita a limitação de 31 de março ou se prefere ver respeitada a lei.
Com a palavra o Conselheiro Paulo Machado.
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) – Sr.
Presidente, entendo que não é o meu caso, mas certamente talvez seria o de alguns companheiros.
Como existe também o problema da estabilidade provisória no emprego, este é um fato a ser considerado,
já que durante este período aqueles que de alguma
forma têm vínculo com empresas têm garantida a sua
estabilidade funcional. Entendo também, Sr. Presidente, que talvez o prazo até 31 de março venha a fazer com que só possamos realizar, quem sabe, quatro
ou cinco reuniões, se tanto. Agosto, setembro, outubro, novembro, quer dizer, não teríamos reuniões em
dezembro, janeiro ou fevereiro. Eventualmente, haveria uma em março; teríamos uma agenda de cinco reuniões. Em função disso, o Presidente deve procurar
entendimentos no sentido de se cumprir a lei.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – O voto de V.
Sª é no sentido de cumprir a lei.
Conselheiro Roberto Wagner.
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O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – Sr. Presi dente, estamos numa Casa Legislativa. Seria o pior
dos mundos se este Conselho já começasse aceitan do que a lei que o criou fosse desrespeitada. Não há
hipótese alguma de aceitarmos uma diminuição de
um prazo legal por um fundamento de coincidência de
mandatos. De sorte que não vejo nem como podería mos imaginar a hipótese de aceitarmos isso, porque
estaríamos aceitando algo absolutamente ilegal.
Voto no sentido de que não aceitemos. Deve-se
cumprir a lei. Veja o que estamos votando: que se
cumpra ou não a lei. Nego-me a votar a hipótese de
não se cumprir lei.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Conselheiro
Cipolla.
O SR. MIGUEL CIPOLLA (Engenheiro com no tório conhecimento na área de comunicação social –
Suplente) – Concordo com os companheiros. É inadmissível não cumprirmos o que a lei estabelece.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Conselheiro
Daniel.
O SR. DANIEL KOSLOVSKI HERZ (Represen tante da categoria profissional dos jornalistas) – Cumpra-se a lei.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Conselheira
Berenice.
A SRA. BERENICE ISABEL MENDES
BEZERRA (Representante da categoria profissional
dos artistas) – A lei tem que ser cumprida.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Geraldo.
O SR. GERALDO PEREIRA DOS SANTOS
(Representante das categorias profissionais de cine ma e vídeo) – Preservando a norma legal, que se
cumpra a lei.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Conselheiro
Carlos Chagas.
O SR. CARLOS CHAGAS (Representante da
sociedade civil) – Pela lei.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Conselheiro
Alberto Dines.
O SR. ALBERTO DINES (Representante da sociedade civil) – Pela lei.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Conselheiro
Ricardo Moretzsohn.

343

Setembro de 2002

O
SR.
RICARDO
FIGUEIREDO
MORETZSOHN (Representante da sociedade civil) –
Pela lei.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Conselheiro
Francisco.
O SR. FRANCISCO PEREIRA DA SILVA (Representante da categoria profissional dos radialistas)
– Cumpra-se a lei, é óbvio.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho - Representante da sociedade civil) – A Presidência dará cumprimento à decisão e informará ao Con selho o andamento das negociações. O Dines tem
que se retirar.
O SR. CONSELHEIRO (não identificado) – Há
uma pancada que tem que viajar.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho - Representante da sociedade civil) – “A cada pancada tua,
Vibrante no céu deserto,
Sinto o começo mais longe,
Sinto a saudade mais perto.” (Fernando Pessoa).
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – Sr. Presidente, há dez dias, mais ou menos, alguns Conselheiros presentes estivemos numa audiência pública na
Câmara dos Deputados, na Comissão de Ciência e
Tecnologia, examinando um Projeto de Lei da Deputada Jandira Feghali, que diz respeito ao cumprimento da Constituição: a regionalização da programação
de televisão.
Antes que eu falasse, pronunciou-se o Diretor
em Brasília da TV Bandeirantes, que propôs que o
processo ficasse sobrestado e fosse remetido à consideração do Conselho. Quando falei, identifiquei-me
como membro do Conselho e solicitei que aquele projeto viesse realmente para o Conselho, para que pu déssemos opinar. É muito importante para as televisões e para as rádios examinarem mais detidamente
essa questão da regionalização.
O Conselheiro Daniel falou depois de mim e
usou uma expressão – e a repetiu ontem – de que
nós, Conselheiros, não poderíamos confundir a nos sa atividade com a atividade legislativa. E, para sur presa minha e penso até que por influência dele, as sim que ele desceu da tribuna, naquela Comissão, a
Deputada Jandira Feghali e o Presidente da Comissão disseram mais ou menos o seguinte: mandar
essa lei para o Conselho seria uma medida protelatória.
Gostaria de enfatizar – falando pelas televisões
– que, nesse caso específico, temos o maior interesse
de que esse projeto venha para o Conselho. O Presi-
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dente da Comissão, secundado pela Deputada Jandi ra Feghali, atropelou e forçou, e o projeto será decidi do em outubro.
Então queria solicitar a V. Sª que examine a hi pótese de o Conselho oficiar à Comissão, solicitando
a remessa desse projeto de lei que trata da regionali zação para cá, deixando muito claro que toda vez que
um Conselheiro ou que o Conselho pedir a remessa
de qualquer projeto de lei isso jamais seja considera do uma medida protelatória.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Darei ciên cia a V. Sª dos entendimentos nesse sentido.
Há mais alguma matéria a...
O SR. DANIEL KOSLOVSKI HERZ (Represen tante da categoria profissional dos jornalistas) – Que ro aproveitar para prestar alguns esclarecimentos.
Creio que a não-confusão das nossas ativida des com atividades legislativas significa que a interfe rência do Conselho na tramitação de matéria deve se
dar a partir do reconhecimento da necessidade pelos
órgãos competentes, pelas comissões técnicas per tinentes. Havendo ou não o envio da matéria, o que significaria redefinir os prazos em função da consulta ao
Conselho, o que, em muitos casos, poderá ser consi derado recomendável, o Conselho tomará para si a
tarefa de opinar sobre essa matéria. Independente mente da disposição de alterar os prazos para enviar
ao Conselho, este, ao tomar conhecimento da relevância do tema, poderá apresentar posicionamento.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – Daniel,
você foi brilhante na sua locução naquela assentada,
mas a minha preocupação foi esta: depois que você
desceu da tribuna, imediatamente o Presidente da
Comissão... mas você não se identificou como mem bro do Conselho, e sim da Fenaj. O certo é que, após
a fala do Conselheiro Daniel, a Deputada Jandira
Feghali e o Presidente da Comissão já consideraram
que o fato de membros do Conselho, ou o próprio
Conselho, trazerem para cá o estudo, o reexame, en fim, de qualquer matéria em tramitação, poderia ser
considerado uma medida protelatória. Então deve mos ter muito cuidado com isso.
Considero que temos que examinar esse caso
específico de regionalização de programa de televi são. Agora, como ficou lá, eles vão tentar votar em
cima do laço. Fico preocupado e, como representante
de televisão, insisto que o Conselho faça chegar ao
Presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia que
deseja, como manda a Constituição, examinar, dar o
seu parecer sobre aquela matéria.
O SR. FRANCISCO PEREIRA DA SILVA (Re presentante da categoria profissional dos radialistas)
– É bom que fique claro que, no estágio em que já
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está essa discussão quanto à regionalização, não podemos agora resgatar coisas ficaram no passado,
porque não há mais prazo, inclusive para emendas. O
máximo que poderá ocorrer – e não está impedido o
Conselho de se movimentar nesse sentido – é que o
Relator se declarou aberto a sugestões, mas sugestões amistosas, porque já passou, inclusive, fase de
emenda. O Conselheiro Wagner deve ter conhecimento também dessa situação.
A SRA. BERENICE ISABEL MENDES
BEZERRA (Representante da categoria profissional
dos artistas) – Sr. Presidente, eu estava presente nessa audiência e o meu entendimento é de que caberia
ainda um substitutivo, tanto que foi solicitado.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – O Relator
pode receber sugestões, pode inclusive pedir para retirar de pauta.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Senhores,
essa é uma questão que envolve interesses. Penso
que, do ponto de vista do Conselho, é uma questão
sem sentido. É evidente que o Conselho não pode
prejudicar ninguém. O Conselho, ao analisar serenamente a situação de um problema como esse e ao
manifestar a sua opinião à Casa Legislativa, só pode
fornecer argumentos para colaborar com o processo
legislativo, quer no sentido de indicar que se trata de
um bom projeto e que merece ser apoiado pelos Plenários da Câmara e do Senado, quer para evidenciar
alguns erros e permitir que, como tais, sejam corrigidos. Não vejo sentido em uma discussão, como se um
mês ou dois em relação ao prazo pudessem significar
alguma coisa.
Declaro a V. Sª que entrarei em contato para ter
acesso. É claro que não temos o poder de interromper
o prazo, não iremos interferir no cronograma, mas te mos a chance de fornecer outra visão, que pode,
eventualmente, abordar questões novas, melhorar a
qualidade do texto, já que o processo está em votação
na Câmara, irá ao Senado e retornará àquela Casa.
Não vejo por que não deva fazer esse percurso, enriquecido com o pronunciamento isento de um Conselho como este.
Perdoem-me, mas não vejo sentido nesta dis cussão. Pedirei para, se possível, o Conselho examinar essa questão. Não interromperemos o prazo, não
queremos mudar a posição de ninguém, mas desejamos que, no conjunto da documentação que isso en volve, eventualmente, haja um pronunciamento do
Conselho, até para auxiliar as Srªs e os Srs. Senadores e Deputados nas votações.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – Aliás, é até
mais democrático, porque os Deputados se dispuse-
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ram a ir, inclusive, às televisões. Aqui, falariam na presença das televisões, das rádios, da Fenaj, ou seja, é
mais democrático trazê-los aqui, do que S. Exªs saí rem. O Deputado Marcelo Barbiere, de São Paulo,
disse: “Eu passo uma tarde em São Paulo, vendo as
televisões”. Não é esse o caso. A discussão tem que
ser lógica. Pediu-se sobrestamento, e o Relator pode
sobrestar o seu parecer.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Esse as sunto vai sofrer certa turbação, porque amanhã se
encerrará a sessão legislativa; o trabalho será retomado em agosto.
O SR. DANIEL KOSLOVSKI HERZ (Represen tante da categoria profissional dos jornalistas) – Sr.
Presidente, tenho uma proposta de encaminhamento,
no sentido de que, independentemente desta gestão
formal junto à Mesa da Comissão, se defina uma co missão encarregada de desenvolver a posição do
Conselho, aproveitando-se a oportunidade, formal e
informal, que foi aberta pelo Presidente da Comissão.
Assim não ficaríamos parados em relação a esse as sunto, esperando uma resposta.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Temo que
só tenha acesso a isso no início de agosto, mas tentarei aproveitar as férias para saber com quem essa
matéria está.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – Os Deputa dos se dispuseram no mês de férias, mas considero
imprudente pensar que, em uma tarde em São Paulo
e outra no Rio, os Deputados tomarão conhecimento
da questão. A idéia do Conselheiro Daniel é perfeita.
O SR. DANIEL KOSLOVSKI HERZ (Represen tante da categoria profissional dos jornalistas) – Se
não for aberto um espaço formal, as nossas entida des o apresentarão informalmente.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – Perfeito.
O SR. FRANCISCO PEREIRA DA SILVA (Re presentante da categoria profissional dos radialistas)
– Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho - Representante da sociedade civil) – V. Sª está
com a palavra.
O SR. FRANCISCO PEREIRA DA SILVA (Re presentante da categoria profissional dos radialistas)
– Isso é fundamental. Essa idéia que o Daniel apre sentou e que agora recebe a colaboração do Wagner
é importante, porque se trata de uma situação em que
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não podemos ir tão amistosamente, como se houvesse entendimento.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti –
Representante da sociedade civil) – Os entendimentos do Conselho serão sempre amistosos, independentemente da...
O SR. FRANCISCO PEREIRA DA SILVA (Representante da categoria profissional dos radialistas)
– Não nesse nível. Fiquei preocupado quando se ris cou do Regimento a representação, porque não pode
ser simplesmente um contato. O que vimos de grave
lá e que o Wagner lembrou bem agora é que vão passar uma tarde, como se fosse um passeio no “país da
Alice”, quando não é bem assim. Temos que resolver
isso, porque é bastante significativo.
Então, como um primeiro passo – já que entendo que este Conselho é consultivo e não ficará sentado –, podemos, sim, atuar, antecipando-nos em determinados momentos. Nesse caso, ratifico a idéia do
Conselheiro Daniel no sentido de criar a comissão
para sair a campo. Inclusive que, dessa comissão, obviamente, participe V. Sª.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho - Representante da sociedade civil) - Estamos começando a nova fase, ajustamos que, às 17h, seria o
término. São 17h e a reunião está encerrada.
O
SR.
RICARDO
FIGUEIREDO
MORETZSOHN (Representante da sociedade civil) –
Pela ordem, Sr. Presidente. (Apontando o relógio da
Sala de Reunião)
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho - Representante da sociedade civil) – Estou me
balizando pelo meu relógio. Então temos mais três minutos.
Quero dizer a V. Sª que será o único ponto em
que não serei democrático. Vamos começar as reuniões ao meio-dia e encerrá-las exatamente às 17h.
V. Sª, por favor...
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – Sr. Presidente, sinceramente, deixei mil coisas para vir aqui.
Se houver assunto que mereça nossa par ticipação e
estudo, o relógio não será...
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho - Representante da sociedade civil) – Há Conselheiros que viajarão, Conselheiro.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – Hoje, tudo bem.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho - Representante da sociedade civil) – Em respeito
a eles...
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O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – Penso o
seguinte...
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) - Temos que
ter a competência de abreviar; perdemos aqui duas
horas. Talvez, se houvesse mais eficiência, tivésse mos discutido em menor tempo.
O SR. DANIEL KOSLOVSKI HERZ (Represen tante da categoria profissional dos jornalistas) – Pro ponho que, nesse curto prazo que temos, definamos
duas comissões: uma, para tratar desta matéria e ou tra, para iniciar o estudo do Conselho sobre introdu ção da tecnologia digital na comunicação social ele trônica. Seria uma maneira do Conselho começar a
trabalhar em assuntos de alta relevância.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho - Representante da sociedade civil) – Algum Con selheiro se habilita a relatar a primeira matéria?
A SRA. BERENICE ISABEL MENDES
BEZERRA (Representante da categoria profissional
dos artistas) – Não relatar; seria ainda a constituição
da comissão, não é?
O SR. DANIEL KOSLOVSKI HERZ (Represen tante da categoria profissional dos jornalistas) – Diga mos, uma comissão de três membros, por exemplo.
Sem prejuízo de envolvimento eventual de outros; se riam duas comissões de três membros.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho - Representante da sociedade civil) – Quem se
habilita à primeira, Comissão da Regionalização?
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – Eu gostaria
de participar dessa, porque diz respeito diretamente
às televisões.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho - Representante da sociedade civil) – Roberto
Wagner. Quem mais?
A SRA. BERENICE ISABEL MENDES
BEZERRA (Representante da categoria profissional
dos artistas) – Como representante dos artistas, também me habilito a participar dessa discussão.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho - Representante da sociedade civil) – Berenice,
Paulo Machado e Francisco Pereira.
Essa Comissão terá quatro membros, será pari tária. Estão constituídos os quatro Conselheiros.
Mais alguém se habilita?
Se temos quatro, como se deseja, e 2 a 2, penso
que é uma boa composição. Não vejo por que desem patar para serem 3 a 2.
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Comissão da Digital. Quem se prontifica a participar dela?
Daniel Herz.
O SR. MIGUEL CIPOLLA (Engenheiro com notável conhecimento na área de comunicação social) –
Sou suplente. Como faço, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Cipolla.
O SR. GERALDO PEREIRA DOS SANTOS
(Representante das categorias profissionais de cinema e vídeo) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho - Representante da sociedade civil) – Pois não.
O SR. GERALDO PEREIRA DOS SANTOS
(Representante das categorias profissionais de cinema e vídeo) – À sua direita. Eu também.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho - Representante da sociedade civil) – Geraldo.
Mais alguém se habilita a fazer par te dessa Comissão?
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) –
Entendo, Sr. Presidente, que o representante da Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão e Telecomunicações deve participar, seja na pessoa dele
ou na pessoa do Presidente ou do Coordenador.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho - Representante da sociedade civil) – Ele falou por
ele e pelo titular dele.
Então, está constituída a Comissão, neste caso,
com três membros.
SEGUE-SE, NA ÍNTEGRA, TEXTO
DO REGIMENTO INTERNO APROVADO
PELO CONSELHO DE COMUNICAÇÃO
SOCIAL
TÍTULO I
Do Funcionamento
CAPÍTULO I
Da Sede
Art. 1º O Conselho de Comunicação Social, órgão auxiliar do Congresso Nacional, tem sede no Palácio do Congresso Nacional, em Brasília.
CAPÍTULO II
Das Reuniões
Art. 2º O Conselho de Comunicação Social reunir-se-á, em sua sede, de 15 de fevereiro a 30 de ju nho e de 1º de agosto a 15 de dezembro.
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Art. 3º As reuniões ordinárias e extraordinárias
do Conselho de Comunicação Social serão convoca das por seu Presidente, ou a requerimento de cinco
de seus membros titulares, podendo as reuniões ex traordinárias ser convocadas também pelo Presiden te do Senado Federal.
TÍTULO II
Dos Membros do Conselho
De Comunicação Social
CAPÍTULO I
Da Composição do Conselho
Art. 4º O Conselho de Comunicação Social, elei to em sessão conjunta do Congresso Nacional, com põe-se de:
a) um representante das empresas de rádio;
b) um representante das empresas de televisão;
c) um representante de empresas da imprensa
escrita;
d) um engenheiro com notórios conhecimentos
na área de comunicação social;
e) um representante da categoria profissional
dos jornalistas;
f) um representante da categoria profissional
dos radialistas;
g) um representante da categoria profissional
dos artistas;
h) um representante das categorias profissiona is de cinema e vídeo;
i) cinco membros representantes da sociedade
civil.
§ 1º Os membros do Conselho deverão ser bra sileiros, maiores de idade e de reputação ilibada.
§ 2º Os membros do Conselho terão estabilida de no emprego durante o período de seus mandatos.
CAPÍTULO II
Da Posse
Art. 5º A posse, ato público através do qual os
membros do Conselho de Comunicação Social se in vestem no mandato, realizar-se-á perante a Mesa do
Senado Federal.
Art. 6º A duração do mandato dos membros do
Conselho será de dois anos, permitida uma recondu ção.
CAPÍTULO III
Das Vagas
Art. 7º As vagas, no Conselho de Comunicação
Social, verificar-se-ão em virtude de:
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a) falecimento;
b) renúncia.
Art. 8º A comunicação de renúncia à função de
membro do Conselho de Comunicação Social deve ser
dirigida, por escrito, com firma reconhecida, à Presidência do Conselho de Comunicação Social, que, em seguida, dará disso ciência à Mesa do Senado Federal.
Essa renúncia independe da aprovação pelo Conselho
de Comunicação Social, mas somente se tornará efetiva e irretratável depois de por ele recebida.
CAPÍTULO IV
Da Convocação de Suplente
Art. 9º Dar-se-á a convocação do suplente correspondente, nos casos de vaga, ausência ou impedimento do membro titular.
Art. 10 Independentemente de vaga, ausência
ou impedimento do membro titular poderá o membro
suplente do Conselho de Comunicação Social participar de suas reuniões, podendo votar quando o cor respondente membro titular delas não participe e
desde que convocado pelo Presidente.
TÍTULO III
Da Mesa
CAPÍTULO I
Da Composição
Art. 11 A Mesa do Conselho de Comunicação
Social compõe-se de Presidente e Vice-Presidente.
Parágrafo único – O Conselho poderá indicar,
entre os representantes da sociedade civil, um secretário para auxiliar os trabalhos da Mesa.
Art. 12 Em falta do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Comunicação Social, serão as
reuniões do Conselho de Comunicação Social dirigidas por membro titular representante da sociedade
civil, escolhido pelo Conselho.
CAPÍTULO II
Das Atribuições
Art. 13 Ao Presidente compete:
a) propor a Ordem do Dia das sessões, em princípio com antecedência de pelo menos oito dias;
b) fazer observar, nas sessões, a Constituição,
as leis e este Regimento;
c) determinar o destino do expediente lido e distribuir as matérias às comissões;
d) decidir as questões de ordem;
e) desempatar as votações;
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f) promulgar Resoluções do Conselho de Comu nicação Social;
g) presidir as reuniões do Conselho de Comuni cação Social;
Art. 14 Ao Vice-Presidente compete substituir o
Presidente em suas vaga, impedimentos ou ausênci as.
CAPÍTULO III
Da Eleição
Art. 15 Presidente e Vice-Presidente do Conse lho de Comunicação Social serão eleitos para man datos de dois anos, permitida uma reeleição.
Art. 16 O Presidente e o Vice-Presidente serão
eleitos dentre os cinco membros titulares represen tantes da sociedade civil.
Art. 17 A eleição dos Membros da Mesa será fei ta em escrutínio aberto e por maioria de votos, pre sente a maioria da composição titular do Conselho,
podendo também essa eleição, se não houver oposi ção de nenhum membro do Conselho, se fazer por
aclamação.
CAPÍTULO IV
Da substituição do Presidente e Vice-Presidente
Art. 18 Poderá o Conselho de Comunicação Social, a qualquer tempo, substituir seu Presidente ou
seu Vice-Presidente, em reunião especialmente con vocada para esse fim, com o voto de pelo menos oito
Conselheiros.
TÍTULO IV
Das Comissões, Estudos,
Pareceres e Recomendações
CAPÍTULO I
Das Comissões
Art. 19 O Conselho de Comunicação Social terá
as comissões que vierem a ser por ele constituídas,
devendo seu objeto e composição ser definidos na reunião do Conselho que as constituir.
CAPÍTULO II
Dos Estudos, Pareceres,
Recomendações e outras Solicitações
Art. 20 O Conselho de Comunicação Social po derá promover estudos, pareceres, recomendações e
outras solicitações específicas que lhe forem encami nhadas pelo Congresso Nacional, em matérias que
se incluem entre suas atribuições, bem como por indi cação de qualquer de seus membros.
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Art. 21 As matérias que, em cada reunião do
Conselho de Comunicação Social, devam ser objeto
de estudos, pareceres, recomendações e outras solicitações constarão de pauta previamente organizada,
devendo ser relatadas na ordem em que nela figurarem, salvo preferência do Plenário do Conselho por
qualquer delas.
Art. 22 As manifestações dos membros do Conselho de Comunicação Social devem ser, na medida
do possível, conclusivas em relação à matéria a que
se referirem e poderão ser proferidas oralmente, em
plenário.
Art. 23 Poderá o Presidente do Conselho de Comunicação Social designar relator, respeitada decisão posterior do Plenário, para matérias em regime
de urgência.
TÍTULO V
Atribuições do Conselho
De Comunicação Social
Art. 24 – O Conselho de Comunicação Social
terá como atribuição a emissão de pareceres, elaboração de estudos e recomendações, bem como o
atendimento a outras solicitações que lhe forem encaminhadas pelo Congresso Nacional, pelo Poder Executivo ou por entidades da sociedade civil, a respeito
do Título VIII, Capítulo V, da Constituição Federal, em
especial sobre:
a) liberdade de manifestação do pensamento,
da criação, da expressão e da informação, em qual quer forma, processo ou veículo;
b) propaganda comercial de tabaco, bebidas
alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias
nos meios de comunicação social;
c) diversões e espetáculos públicos;
d) produção e programação das emissoras de
rádio e televisão;
e) monopólio ou oligopólio dos meios de comunicação social;
f) finalidades educativas, ar tísticas, culturais e
informativas da programação das emissoras de rádio e televisão;
g) promoção da cultura nacional e regional, e
estímulo à produção independente e à regionalização da produção cultural, artística e jornalística;
h) complementariedade dos sistemas privado,
público e estatal de radiodifusão;
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i) defesa da pessoa e da família de programas
ou programações de rádio e televisão que contrari em o disposto na Constituição Federal;
j) propriedade de empresa jornalística e de radi odifusão sonora e de sons e imagens;
l) outorga e renovação de concessão, permis são e autorização de serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens;
m) matérias relacionadas à Lei nº 8.977, de
1995;
n) acordos internacionais relativos à comunica ção;
o) legislação complementar quanto aos disposi tivos constitucionais que se referem à comunicação
social.
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Art. 30 O Presidente do Conselho de Comunicação Social terá apenas voto de desempate.
CAPÍTULO IV
Das Resoluções
Art. 31 As deliberações do Conselho de Comunicação Social, quando tenham como objeto o funcionamento do Conselho, serão consideradas resoluções; valendo, para o Conselho, como regra complementar ao presente Regimento Interno.
TÍTULO VII
Da Alteração ou Reforma
Do Regimento Interno

TÍTULO VI
Das Sessões

Art. 32 O Regimento Interno do Conselho de
Comunicação Social poderá ser modificado ou reformado a qualquer tempo, por deliberação do Conselho.

CAPÍTULO I
Da Natureza das Sessões

TÍTULO VIII
Disposições Transitórias

Art. 25 As sessões do Conselho de Comunica ção Social serão:
I – ordinárias, as realizadas em dia e hora desig nados por seu Presidente.
II – extraordinárias, quando realizadas atenden do a determinação do Presidente do Senado Federal
ou do próprio Conselho de Comunicação Social.
Art. 26 – Todas as sessões do Conselho de Comunicação Social serão públicas.

CAPÍTULO I
Do Regimento Definitivo

CAPÍTULO II
Das Atas das Sessões
Art. 27 Será elaborada ata resumida de cada
sessão, contendo as deliberações nela tomadas.
Art. 28 Qualquer membro do Conselho de Co municação Social terá direito a fazer constar, nessa
ata, sua posição sobre qualquer tema, para o que
apresentará texto escrito, durante a sessão, texto
este que deverá ser integralmente transcrito na ata.
CAPÍTULO III
Do Quorum de Votação
Art. 29 As deliberações do Conselho de Comu nicação Social serão tomadas por maioria de votos
dos membros presentes do Conselho, com a presen ça, no mínimo, da maioria de seus membros, não sendo a abstenção considerada como voto.

Art. 33 O Presidente do Conselho de Comunicação Social providenciará projeto definitivo do Regimento Interno, que será discutido e aprovado em sessão especialmente convocada para esse fim, devendo estar presente e votar a maioria absoluta de seus
membros.
Art. 34 Enquanto não aprovado o novo Regi mento Interno, o Conselho de Comunicação Social
reger-se-á pelo presente Regimento Interno provisório, por resoluções e pelas alterações regimentais
parciais que porventura vierem de ser aprovadas pelo
Conselho.
Art. 35 Os casos não previstos no Regimento
Interno serão decididos pelo Plenário do Conselho de
Comunicação Social.
Art. 36 Este Regimento Interno entrará em vigor
na data em que for aprovado pela Mesa do Senado
Federal.
Conselho de Comunicação Social, Edifício-Sede do Congresso Nacional, 26 de junho de
2002.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho - Representante da sociedade civil) – Está encerrada a reunião, exatamente às 17 horas.
(Levanta-se a reunião às 17h2min.)
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COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DEFESA NACIONAL,
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
LISTA DE PRESENÇA
Titulares
Claudio Cajado (PFL-BA)
Antonio Carlos Pannunzio (PSDB-SP)
Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR)
Marcelo Barbieri (PMDB-SP)
Aloizio Mercadante (PT-SP)
Waldir Pires (PT-BA)
Cunha Bueno (PPB-SP)
Eduardo Campos (PSB-PE)
Suplentes
Robson Tuma (PFL-SP)
Vicente Caropreso (PSDB-SC)
Fernando Gabeira (PT-RJ)
Airton Dipp (PDT-RS)
Alceste Almeida (PL- RR)
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Boa tar de, Senhoras e Senhores. A nossa reunião de au diência pública tem como finalidade ouvir o Dr. Itanor Neves Carneiro, Diretor-Geral do Departamento
de Polícia Federal, que, na condição de convidado,
prestaria esclarecimentos a respeito dos seguintes
pontos: investigação da Polícia Federal na empresa
Lunus; contratação de empresas privadas para ativi dades de inteligência no Ministério da Saúde e acor do da Polícia Federal com agência dos Estados Uni dos para combate ao narcotráfico.
Lamentavelmente, por problemas de viagem,
segundo informações transmitidas a nossa Comis são, por falta de teto no aeroporto de Curitiba para
deslocamento em direção a Brasília, o Dr. Itanor pro vavelmente não chegará a tempo para a audiência
pública.
Temos a presença entre nós do Dr. Paulo de Tarso Gomes, que é Delegado Titular Substituto da Co ordenação-Geral de Combate ao Crime Organizado e
Inquéritos Especiais da Polícia Federal, que chefiou a
equipe que fez diligências na empresa Lunus, em São
Luís do Maranhão. Ele, que acompanharia o Dr. Itanor
na presente audiência pública, já se encontra presen te aqui, na sala da nossa Comissão, e prestará os es clarecimentos sobre esse item, relativo à investigação
na empresa Lunus.
Encontra-se também entre nós o Dr. Getúlio Bezerra dos Santos, Coordenador-Geral da Repressão
a Entorpecentes da Polícia Federal, órgão que geren -
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cia Brasil e Estados Unidos na área do combate ao
narcotráfico. Ele falaria exatamente sobre o objeto do
item 03 da nossa pauta.
Em nome da Comissão das Relações Exteriores e de Defesa Nacional e em nome da Comissão de
Controle das Atividades de Inteligência, dou as boas
vindas ao Dr. Getúlio Bezerra e ao Dr. Paulo de Tarso.
Creio que eles prestaram informações relevantes sobre os dois temas, objetos da presente audiência pública.
Nós estamos apenas aguardando o quorum mínimo para o início das nossas atividades. Já houve a
passagem de alguns Deputados. Solicito ao Sr. Deputado Luiz Carlos Hauly, que, na condição de membro
titular das duas comissões, assine as duas listas de
presença: como membro da Comissão de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional e como membro da
Comissão de Controle das Atividades de Inteligência.
Desejo ressaltar que, em caráter ordinário, as
audiências da Comissão de Controle das Atividades
de Inteligência são reservadas, ou seja, apenas acessíveis aos membros da Comissão e aos demais Parlamentares. No entanto, por se tratar de audiência pública de duas Comissões, da Comissão de Controle
das Atividades de Inteligência e da Comissão de Re lações Exteriores e de Defesa Nacional, creio que
não há necessidade de se fazer a audiência reservada, a não ser por deliberação dos Deputados integrantes da Comissão, ou se, durante o período de inquirição e questionamento, os senhores convidados
julgarem necessária a reunião reservada para esclarecimentos que considerem inconveniente fazer em
audiência pública.
Ao final desta reunião, pre tendo propor aos
integrantes da Comissão de Controle das Ativida des de Inteligência a realização de uma reunião re servada da nossa Comissão para a qual seriam
convidados o Sr. Ministro da Defesa, Ge raldo Quin tão, o Sr. Ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior, o
Sr. Ministro do Gabinete de Segurança Institucio nal, General Alberto Cardoso, o Sr. Comandante da
Força Aérea, Brigadeiro Car los Batista, o Sr. Comandante do Exército, General Gleuber Vieira, o Sr.
Comandante da Ma rinha, Almirante Cha gas Teles,
e o Sr. Diretor da Polícia Federal, Dr. Itanor Neves
Carneiro, para que reúnam reservadamente com os
integrantes da Comissão de Controle da Atividade
de Inteligência e tratemtratar da situação da segu rança pú blica no País.
Recentemente, testemunhamos o bárbaro crime cometido contra um jornalista da TV Globo, exe cutado pelo crime organizado no Rio de Janeiro,
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quando exercia as suas atividades profissionais.
Creio que tal crime tenha uma qualidade que o dis tingue da criminalidade e da violência em geral que
atinge indiscriminadamente cidadãos brasileiros, que
fulminou os Prefeitos de duas grandes cidades de
São Paulo,de Campinas ede Santo André, e que vitima, diariamente, cidadãos, trabalhadores, assalaria dos, profissionais liberais, em todas as grandes cida des, do País.
No caso particular do crime ocorrido no Rio de
Janeiro, a vítima foi escolhida pelo exercício de sua
atividade profissional. Não foi a escolha de uma vítima ao acaso, em que a motivação do crime eram o dinheiro, o seqüestro, ou simplesmente os recursos
para alimentar a criminalidade. A vítima foi escolhida
pela sua atividade profissional, porque investigava,
na condição de jornalista, atividades criminosas no
Rio de Janeiro.
Muito se fala sobre a ajudaou que a Polícia Fe deral ou que as Forças Armadas podem prestar ao
combate ao crime organizado, inclusive com propos tas que defendem o uso de tropas na repressão à criminalidade, o uso de forças do Exército, da Aeronáuti ca ou da Marinha, que não foram preparadas, ades tradas para esse tipo de atividade. Entretanto, saben do que tanto o Governo Federal conta com agências
como a Abin, Agência Brasileira de Inteligência, com
órgãos também respeitáveis que, mesmo diante das
dificuldades, principalmente materiais, que conse guem cumprir o seu papel, como é a Polícia Federal,
que deve merecer da nossa Comissão prestígio,a de fesa das suas funções e dos recursos materiais para
que cumpram o seu papel, que as três forças e os três
comandos dispõem também de serviços de inteligên cia em atividade combinada, os serviços de inteligên cia das Forças Armadas, Exército, Marinha e a Aero náutica, em atividade combinada, os serviços de inteligência, a Polícia Federal e a Abin poderiam, sim, oferecer um grande apoio, um reforço exatamente na
área de inteligência e de investigação. Creio que seja
onde há a fragilidade maior das polícias estaduais, já
que o crime organizado, hoje, no Brasil, não é um fe nômeno estadual, ele tem ramificações nacionais e
internacionais, em países vizinhos, principalmente
Colômbia, Paraguai , além dos Estados Unidos, onde
há o grande mercado consumidor, talvez o principal
responsável, apesar de os nossos irmãos e amigos lá
do Norte pensarem o contrário. O mercado alimenta a
produção, e não o inverso. No capitalismo, é o merca do que assegura a circulação da mercadoria. Desde o
Século XIX, é razoavelmente científico se afirmar. Éa -
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firmar-se que o mercado consumidor garante a produção.
Creio que esses órgãos do Governo Federal, da
União, poderiam, de forma conjunta e combinada,
oferecer um grande serviço na atividade de inteligência e de informação; não colocar o Exército para subir
morro - isso as polícias podem fazer -, mas a atividade de inteligência que localize a estrutura, a organização, o troco, as cabeças, as ramificações, a articulação nacional e internacional do crime organizado,
principalmente do narcotráfico. Penso que os serviços de inteligência, tanto a Abin, quanto a Polícia Federal, quanto os serviços de inteligência das três Forças, poderiam oferecer não só apoio logístico, mas
também informações fundamentais para a desarticu lação das atividades criminosas. E creio que seria a
forma mais eficaz, sem necessidade de esperara
aprovação de projeto de lei ou tramitação delongada
de propostas, de projetos, de legislação. Essa seria
uma medida importante. Mas, para que possa ser
adotada, é preciso ouvir a opinião dos dirigentes, dos
chefes dessas cinco instituições, tanto da Abin e da
Polícia Federal, quanto do serviço de informação do
Exército, da Marinha e da Aeronaútica. Com a presença do Ministro da Defesa, do Ministro da Justiça,
do Ministro Alberto Cardoso, dos três Comandantes
das três Forças e do Diretor-Geral da Polícia Federal,
poderíamos estabelecer, pelo menos, idéias centrais
e iniciais sobre esse tipo de ação. É o que pretendo
propor antes do encerramento da nossa reunião.
Dado o tempo do atraso, que é quase regimental, embora não figure na letra do Regimento, podemos dar início a nossa reunião de audiência pública,
com o prejuízo da ausência do Dr. Itanor Neves Carneiro, que, evidentemente, depois justificará a impossibilidade de sua presença e, a critério dos Deputados, poderá ter remarcada a data de sua vinda a es tas Comissões.
Dito isso, convido, para que tome assento à
Mesa, para iniciarmos os nossos trabalhos, o Dr. Paulo de Tarso Gomes. Convido, também, o Dr. Getúlio
Bezerra, para tomar assento à Mesa.
O Dr. Paulo de Tarso Gomes é o Delegado titular
substituto da Coordenação-Geral de Repressão ao
Crime Organizado e Inquéritos Especiais da Polícia
Federal, que chefiou equipes e fez a diligência da empresa Lunus, em São Luís do Maranhão. S. Sª se pronunciará a respeito do item 1, que diz exatamente da
necessidade de esclarecimentos sobre a investigação da Polícia Federal na empresa Lunus. E, logo em
seguida, o Dr. Getúlio, Coordenador-Geral de Prevenção e Repressão e Entorpecentes da Polícia Federal,
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que gerencia o acordo do Brasil com os Estados Uni dos na área de combate ao narcotráfico, falará sobre
o item 3 da pauta, que é exatamente o acordo entre a
Polícia Federal e a Agência de Combate ao Narcotrá fico do governo norte-americano, DEA.
Proponho que, inicialmente, o Dr. Paulo de Tar so tenha a palavra por 20 minutos prorrogáveis, a pe dido do expositor e a critério da Presidência, para fa lar do item 1. Os autores do requerimento não se en contram presentes; os Srs. Deputados Walter Pinhei ro e Luiz Eduardo, do Partido dos Trabalhadores, es tão presentes. Foi a partir dos requerimentos de S.
Exªs, aprovados na Comissão de Relação Exteriores,
que marcamos esta audiência pública. O Dr. Paulo de
Tarso, evidentemente, conhece as preocupações em
relação ao tema, já que, logo após a apreensão de
documentos nessa empresa, na cidade de São Luís,
Estado do Maranhão, que tem como sócia,- não sei
se principal,principal - a ex-Governadora e ex-candi data à Presidência da República, Drª Roseana Sar ney, houve denúncias, insinuações, rumores, todos
eles divulgados pela imprensa, segundo os quais a
operação realizada pela Polícia Federal teria finalida des políticas, bem como a ação desencadeada pela
Justiça Federal do Estado do Tocantins. Essa, pelo
menos, foi a versão, sustentada pela própria ex-Go vernadora Roseana Sarney e por alguns dos seus
correligionários, que circulou pela imprensa.
Creio que nada será mais importante e esclare cedor do que o depoimento do Delegado da Polícia
Federal que chefiou essas investigações. S. Sª pode rá tirar todas as dúvidas que pairaram e que pairam
sobre a sociedade, sobre esta Casa, sobre o Con gresso em relação a esse episódio.
Mais uma vez, muito obrigado pela sua presen ça.
V.Sª tem a palavra pelo tempo de até 20 minu tos.
O SR. PAULO DE TARSO GOMES – Muito obri gado, Sr. Deputado.
Boa tarde a todos. Quero dizer que é uma honra
estar novamente aqui, no Congresso Nacional, para
falar sobre esse assunto. Estive, no mês de março, no
Senado Federal e fui exaustivamente inquirido a res peito desses fatos, mas, de qualquer forma, farei um
resumo de como ocorreu essa operação no Maranhão.
Viajei para o Maranhão no dia 28 de fevereiro,
com o objetivo de liderar essa equipe que procederia
à busca na empresa Lunus, de propriedade de Jorge
Murad e de sua esposa, Roseana Sarney.

SETEMBRO 2002

Quinta-feira 5 16991

No dia primeiro de março, peguei os mandados
de busca e apreensão com o Juiz Federal da Quinta
Vara Criminal de São Luís, que era o juiz deprecado,
e, no mesmo dia primeiro, demos início à busca, por
volta das 14 horas, na empresa Lunus, em São Luís.
Como todos sabem, no decorrer da busca, foram arrecadados vários documentos e aquela quantia de
R$1,34 milhão, cujas fotos foram posteriormente di vulgadas pela imprensa.
Foi uma operação normal, como outra qualquer.
Vínhamos investigando o caso Sudam desde 1997.
Fui designado para fazer essa busca porque conhecia o assunto que era tratado no inquérito respectivo.
Não houve nada de anormal nisso. Não houve escutas telefônicas, como quiseram sugerir, ou qualquer
trama política. Foi uma operação normal, como outra
qualquer.
Diante disso, coloco-me à disposição de V. Exª
para qualquer esclarecimento adicional. Basicamente
foi o que aconteceu: uma busca normal, como outra
qualquer, no decorrer dos trabalhos da Sudam.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Agradeço
a V. Sª pelas palavras iniciais.
Já que não temos inscritos para a inquirição, farei algumas perguntas que, creio, complementarão a
sua exposição. Em seguida, passarei a palavra ao Dr.
Getúlio Bezerra dos Santos.
Houve a veiculação pela imprensa de um episódio que seria a transmissão de um fax do local da operação, na cidade de São Luís, para o gabinete do Sr.
Presidente da República. Houve insinuações e comentários de que esse foi um indício de que a operação teria sido acompanhada de perto pelo menos
pelo Governo brasileiro, pelo Gabinete do Presidente
da República.
Já que V. Sª está presente nesta reunião da nossa Comissão, gostaria que nos dissesse alguma coi sa sobre esse episódio particular. Tem a palavra V. Sª.
O SR. PAULO DE TARSO GOMES – Realmente, passei um fax ao Presidente naquele mesmo dia,
por volta das 18 ou 19 horas, depois de uma ligação
que recebi do nosso então Diretor-Geral, Dr. Agílio
Monteiro, que, por sua vez, havia sido inquirido pelo
Presidente, por telefone, sobre o que estava acontecendo na empresa da Governadora naquele momento. Como o Dr. Agílio também não sabia, e era uma situação que precisava de uma resposta urgente, ele
me ligou e me pediu que passasse o fax ao gabinete
do Presidente – parece-me que no Palácio da Alvorada –, deu-me o número, com o mandado de busca,
porque S. ExªSua Excelência queria saber o que es -

SETEMBRO 2002

16992 Quinta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

tava se passando lá. E eu realmente passei o fax apenas do mandado de busca, que, àquela altura, já era
público; os próprios advogados da empresa ficaram
com cópia do mandado. Passei esse mandado, aten dendo à determinação do Diretor-Geral.
Alguns órgãos de imprensa divulgaram que eu
passei catorze faxes aquele dia e que incluí um relató rio dizendo “missão com sucesso, bem-sucedida”.
Isso tudo não tem fundamento, porque eu nunca pas saria um fax para o Presidente... não tenho essa intimidade toda com Sua Excelência para passar um fax
com esse teor. Então, realmente, passei um fax ape nas – e isso pode ser facilmente comprovado pelo
acesso ao extrato telefônico da empresa, porque pas sei do próprio escritório da Lunus – do mandado de
busca. Nada mais do que isso.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Muito
obrigado.
Dr. Paulo de Tarso, quando – o senhor falou em
1997 – a Polícia Federal iniciou as investigações so bre as atividades da empresa Lunus? Em 1997?
O SR. PAULO DE TARSO GOMES – Não, se nhor. O caso Sudam vem sendo investigado desde o
fim de 1997, início de 1998. Trouxe até uma retrospec tiva – se V. Exª quiser, depois posso entregar-lhe uma
cópia –, contando tudo, desde o início, nos nove Estados da Amazônia Legal, o número de buscas que foi
deferido pela Justiça, as prisões ocorridas, as inter ceptações telefônicas, o trabalho conjunto da Polícia
Federal com o Ministério Público Federal.
O caso da Lunus foi relativo àquele problema do
projetoProjeto Nova Holanda, no Maranhão, em que
havia a suspeita de que a Lunus ainda era proprietá ria da Nova Holanda por um contrato de gaveta. Por
isso ocorreu a busca lá.
E tenho isso aqui. Depois posso passar para V.
Exª. Mas o caso Lunus começou a ser investigado a
partir do ano passado.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – E o se nhor está ou esteve à frente da investigação a partir
de que período?
O SR. PAULO DE TARSO GOMES – Comecei a
trabalhar especificamente nesse caso da Sudam em
janeiro deste ano, porque o nosso escritório, a nossa
divisão coordena os trabalhos da Sudam nesses
Estados. Em dezembro, as equipes saíram dos locais
por falta de verba. Em janeiro, era necessário que al gum delegado fosse a esses locais para dar anda mento aos inquéritos. Fui a São Luís e dei andamento
aos inquéritos .mais importantes, como o da Nova
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Holanda e de outras empresas que supostamente teriam fraudado a Sudam.
Quando o mandado de busca foi deferido pela
Justiça, não havíamos ainda colocado outros policiais
lá para dar andamento ao trabalho; não havia ninguém para executar essa busca. Como eu já havia
tido contato com o inquérito da Nova Holanda, coloquei-me à disposição para executar essa busca, porque sabia do que precisava, o tipo de documento que
estávamos procurando.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Então, a
Polícia Federal, antes de fazer a busca e apreensão
na empresa Lunus, evidentemente desenvolveu uma
atividade de inteligência no local.
O SR. PAULO DE TARSO GOMES – Não, eu
não diria que houve uma atividade de inteligência específica nem duradoura, porque, como era uma bus ca num imóvel e como sabíamos que a empresa estava funcionando, o ato se restringiu a receber o man dado e, antes de dar início, dar uma passada lá. Fo mos verificar se a empresa realmente estava funcionando, se havia alguém lá dentro, para não chegar lá
sem haver ninguém. Fomos dar ciência de uma diligência que depois poderia tornar-se inócua. Não houve nenhum levantamento prévio. Simplesmente pegamos o mandado de manhã, às 9 horas; por volta de 13
horas, paramos os dois veículos descaracterizados a
uma distância razoável do local; fui a pé e observei
que estava funcionando, que havia alguém dentro da
empresa. Chamei a equipe, entramos no imóvel e fi zemos a busca, sem nada de especial.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Estou fazendo algumas perguntas complementares à exposição inicial do Dr. Paulo de Tarso, porque eu era o único inscrito na reunião, mas, já que contamos com a
presença dos Deputados Luiz Carlos Hauly e Claudio
Cajado, pergunto se S. Exas têm alguma indagação a
formular ao Dr. Paulo de Tarso sobre o inquérito na
empresa Lunus.
O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB – PR) – Sr.
Presidente, em nenhuma das duas Comissões da
Casa há quorum.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Esclareço
a V. Exª, eminente Deputado, que não há necessidade de quorum em audiência pública, porque não se
trata de reunião deliberativa. Haveria necessidade de
quorum regimental se a reunião fosse para deliberação.
Evidentemente, é desejável que, em toda reunião cuja convocação foi aprovada anteriormente por
membros de Comissão, haja quorum. No caso desta,
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aliás, membros das duas Comissões aprovaram a
convocação numa reunião polêmica da qual V. Exªs
participaram - particularmente refiro-me à Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Entretan to, não contamos aqui sequer com a presença dos autores do requerimento. De qualquer maneira, a Casa,
a Comissão e principalmente a Presidência cumpri rão seu papel.
Esclareço ao Dr. Paulo de Tarso e ao Dr. Getúlio
que nenhum integrante da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional ou da Comissão de
Controle das Atividades de Inteligência é movido por
qualquer tipo de sentimento de prevenção ou de pre conceito em relação à Polícia Federal. Ainda que as sim fosse, não encontraria respaldo junto à Presidên cia da Comissão.
Consideramos o papel da Polícia Federal funda mental, relevante e insubstituível como parte da es trutura policial do Estado brasileiro. Seu trabalho deve
ser prestigiado, fortalecido, valorizado institucional e
socialmente pelo Congresso Nacional e por esta Co missão. É esse o espírito que orienta a nossa rela ção:de valorizar, prestigiar e mostrar ao Congresso
Nacional e à sociedade que são instituições necessá rias e importantes que, mesmo diante de dificuldades,
principalmente de ordem material, prestam relevan tes serviços à sociedade brasileira.
Para que essas instituições sejam respeitadas,
prestigiadas, é preciso que sejam fiscalizadas por
quem de direito, no caso, por esta Comissão, e que
sejam apurados possíveis desvios de finalidade, que
ocorrem em todas as instituições no Brasil – já houve,
nesta Casa, episódios de cassação de Parlamenta res; no Poder Judiciário, há juízes na prisão, como o
ex-juiz do TRT de São Paulo; nas Forças Armadas, há
comissões permanentes deliberando sobre desvios
de conduta de integrantes das instituições; no próprio
Poder Executivo isso ocorre.
Nosso papel é fiscalizar e questionar sempre
que paire alguma dúvida sobre as atividades desen volvidas pelos integrantes das Polícias. Não aceita mos julgamento, nem condenação prévia, sem que
denúncias, suspeitas ou rumores sejam profunda mente investigados e analisados, para que funcioná rios públicos, funcionários do Estado não sejam acu sados sem que haja indícios ou culpa formada nas
denúncias.
Nesse episódio, amplamente noticiado pela im prensa, pois envolvia investigação sobre empresa de
uma ex-Governadora, candidata à Presidência da República à época, consideramos importante que essas
informações sejam prestados.prestadas. Essa é a
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única forma de esclarecer definitivamente qual foi o
papel, a missão e a atividade da Polícia Federal nesse
episódio. Esclarecida a questão, a Polícia Federal poderá continuar investigando, como a Constituição e as
leis do País obrigam quese faça, independente de
quem seja o investigado. A missão da Polícia Federal
é esta: investigar quem quer que seja, desde que haja
suspeita ou indício de crime cometido, independentemente de ser Governador, Presidente da República,
Deputado, Senador, empresário, etc. Esse é o papel
da Polícia Federal. E o Congresso Nacional e esta Comissão devem dar sustentação a essa atividade.
É igualmente importante para esta Casa saber
se a Polícia Federal ou outro órgão de investigação do
Poder Público não está também sendo utilizado para
atividades que não sejam a sua finalidade, porque
comprometeriam a ação do Estado e do aparato policial. É importante esclarecer se houve ou não influência política – não estamos dizendo que houve – para
apela própria Polícia Federal, para apela sua credibilidade, para que continue gozando de confiança, de
prestígio e da boa vontade do Congresso e da própria
sociedade brasileira.
Não se trata de propósitos paradoxais. Deve-se,
ao mesmo tempo, prestigiar e fortalecer um organismo dessa natureza e fiscalizarfiscalizá-lo para que a
sociedade tenha a segurança de saber que a Polícia
Federalela está cumprindo a sua finalidade, que a
nossa organização policial seja da extrema confiança
de toda a sociedade brasileira. É só essa a finalidade
da nossa audiência pública.
Concedo a palavra ao Deputado Claudio Caja do.
O SR. CLAUDIO CAJADO (PFL – BA) – Sr. Presidente, justifico o meu atraso durante o depoimento
do Dr. Paulo de Tarso. Eu estava na Comissão de
Orçamento, quecuja reunião foi suspensa para retornar logo mais, e atendi a uma comissão de anistiados
políticos, já que sou presidentePresidente da Comissão Mista da Medida Provisória nº 2.151, que irá pro ceder à discussão e à votação do problema dos anistiados políticos no País.
Quero somente fazer uma pergunta, já que não
pude acompanhar a explanação do Dr. Paulo. Esse
caso foi extremamente rumoroso, amplamente divulgado pelos meios de comunicação. Ordem judicial
efetivamente é para ser cumprida. Todoscumprida, todos sabemos disso. Aproveitando a presença do Dr.
Paulo de Tarso, gostaria de ter esclarecido um fato: no
desempenho do mandado de busca e apreensão,
houve, durante ou após o cumprimento do mandado,
comunicação a alguma autoridade? E de que forma?
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O SR. PAULO DE TARSO GOMES – A primeira
comunicação ocorreu com o Dr. Itanor, hoje diretor, na
época vice-diretor, que era oDiretor, na época
Vice-Diretor, meu chefe imediato. Foi ele quem me ligou, mandando-me passar um fax para o Palácio da
Alvorada. Depois, falei com um juiz federalo Juiz Fe deral deprecado de São Luís, porque havia uma dúvi da sobre se seria lícito ou não apreender o dinheiro,
porque o advogadodinheiro. O Advogado da Lunus
havia entrado em contato com o juiz,Juiz e, aparente mente, o teria convencido de que o dinheiro não estaria incluído no objeto da busca. Liguei para o juizJuiz
apenas por uma questão de deferência e conversei
sobre a necessidade de apreender o dinheiro. Ao fi nal, ele concordou comigo. Em resumo, falei, durante
essa busca, somente com o Dr. Itanor, meu chefe, e
com o Juiz Federal Dr. Madeira, de São Luís. Com
mais ninguém falei.
O SR. CLAUDIO CAJADO (PFL – BA) – Cum prindo orientação do Dr. Itanor, o senhor enviou um
fax para o Palácio da Alvorada do mandado da busca
e apreensão ou do termo que o senhor lavrou?
O SR. PAULO DE TARSO GOMES – Do man dado de busca. Na realidade, o auto de apreensão foi
lavrado no dia seguinte, no sábado de manhã. Ao final
da diligência, por volta das dez horas da noite, fiz à
mão uma espécie de termo de arrecadação, relacio nando, por alto, o que havia sido apreendido. Inclusi ve, esse termo foi assinado pelo advogadoAdvogado
da empresa e pelas testemunhas. Só isso. A única coisa que mandei –isso já expliquei isso uma centena de
vezes – foisomente um fax com o mandado de busca.
O SR. CLAUDIO CAJADO (PFL – BA) – Muito
obrigado.
O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB – PR) – Sr.
Presidente, peço a palavra para apenas uma ponde ração.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem a palavra o Deputado Luiz Carlos Hauly.
O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB – PR) – Sr.
Presidente, evidentemente, não se trata de uma co missão de inquérito, mas apenas de uma audiência
pública. A relação da Lunus com a New Roland, do
Paraná, também chega a atingir o Estado do Paraná.
Parece que é uma ramificação desse caso gravíssi mo, do meu ponto de vista, da malversação do dinhei ro público por parte dessas empresas e pessoas.
Creio que, realmente, o trabalho da Polícia Fe deral, por determinação da Justiça, tem que ser feito.
O que se tenta, às vezes, é dar alguma conotação po lítica. AchoCreio que já foi suficientemente esclareci -
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do o timing da questão política, porque o processo já
vinha se arrastando há muito tempo, antes mesmo do
processo político. Na verdade, estamos atrás dessas
quadrilhas, desses ladrões que roubam o dinheiro da
população, sejam ou não de colarinho branco. Não
importa quem seja, de maior ou menor grau na sociedade brasileira.
A questão é, parece-me, realmente dizer o que
é possíveldizer de público. Evidentemente, V. Sª deve
ter suas limitações legais, porque está sob orientação
judicial e há todos os aspectos a serem vistos, mas ficaria muito agradecido se for possível transmitir para
nós,para esclarecer à Nação, de uma vez por todas,
por meio dessa audiência pública das duas Comissões, o que realmente aconteceu, e se vamos veraconteceu e se veremos ou não esse povo na cadeia.
Queremos vê-los na cadeia, devolvendo o dinheiro
público.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Muito
obrigado, Deputado Luiz Carlos Hauly.
Não havendo mais perguntas ao Dr. Paulo de
Tarso, passo a palavra, por vinte minutos, ao Dr. Getúlio Bezerra, Corregedor-Geral de Prevenção e Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal. Esse organismo gerencia o acordo de cooperação entre a
Polícia Federal brasileira e a organização do governo
americano de combate ao narcotráfico – DEA.
A razão do requerimento é a publicação de matérias na imprensa do País, principalmente na revista
Carta Capital, levantando aspectos do funcionamento desse acordo, que foi instrumento do requerimento
dos Srs. Deputados Walter Pinheiro e Luiz Eduardo
Greenhalgh.
Creio que o Dr. Getúlio pode prestar esclarecimentos sobre o acordo e seu funcionamento pelo
tempo de até vinte minutos. Agradeço ao Dr. Paulo de
Tarso pelos esclarecimentos prestados até o presente momento.
Tem V. Sª a palavra.
O SR. GETÚLIO BEZERRA DOS SANTOS –
Obrigado, Sr. Presidente, Deputado Aldo Rebelo.
Cheguei, aqui na condição de reserva e passei a titular, pela ausência do Dr. Itanor Neves, Diretor-Geral,
que, impedido por motivos de condições climática,
não pôde chegar a Brasília a tempo para essaesta audiência, muitamuito esperada por nós, porque seria
uma oportunidade, como disse o Presidente, de prestarmos conta, poisuma vez que a nossaatividade é
amplamente transparente, atividade é transparente,
resguardados os sigilos necessários. Nossa atividade
é transparente, mas sujeita à mais ampla fiscalização
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possível, até porque somos servidores públicos e te mos obrigação com a nossa instituição, a sociedade e
os órgãos de fiscalização.
Dito isso, estamos aqui para prestar esclareci mentos a respeito da aplicação de recursos recebidos
de agências internacionais. Com todo o respeito, digo
que sou eu que gasto e aplico, não sou eu que acordo
esses valores e também não sou o fiscal. Como se
trata de acordo internacional, esses valores são fisca lizados pelas próprias relações exteriores, mediante
denúncia das partes.
Estamos tratando de um tema muito sensível: relações internacionais. O Brasil recebe ajudas de agências internacionais não somente para o combate às dro gas, acredito, mas para outros programas de seu interesse. Quando eu digo “de seu interesse” é do interesse
do Estado brasileiro, e, não meu, funcionário público de
carreira, que apenas aplico. Acidentalmente, estou agora como coordenador da repressão ao entorpecente da
Polícia Federal que, agora, tem este status de coordenação geral, mas, até então, era uma divisão do Depar tamento de Polícia Federal. Agora, nós temos o status
de coordenação.
Fazendo um retrospecto, como o Presidente, o
Deputado Aldo Rebelo disse, houve uma publicação
de uma revista nacional em que se dizia que as pro vas estavam ali, dando a entender que havia a vincu lação de agências americanas ao trabalho da Polícia
Federal. Em suma, foi isso.
Realmente, fui entrevistado pelo repórter. Ele
não me mostrou papéis. Eu estava pré-viajando para
a fronteira, para uma reunião com outros países, em
Tabatinga, onde fazemos aquela “operação Cobra”.
Já tinha o compromisso e viajei. Eu não podia apre sentar papéis a ele sem ouvir a parte norte-america na, por certo. Mas, me coloquei totalmente à disposi ção dele. Inclusive, falei com ele por telefone e lhe in formei que havia obtido autorização dos americanos
para poder mostrar os documentos a que ele queria
ter acesso. Não vi os documentos que ele tinha. Evi dentemente, foi uma conversa muito elegante. Não
houve nenhum problema.
Fazendo um retrospecto deste material publica do, diria rapidamente aos senhores que, por ocasião
da CPI do narcotráfico – um marco na luta contra o
crime organizado no Brasil, e oxalá fosse uma comis são permanente, pela cooperação que deu às institui ções policiais, especialmente, porque mostrou o nos so trabalho. Ela fez algum tipo de investigação, mas,
principalmente, apresentou propostas. Talvez, o argu mento mais forte das Comissões Parlamentares, eu,
como humilde policial, faço uma observação como ci-
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dadão – creio, sejam as propostas, porque é um tempo muito curto para se investigar. Mas, para dar relevância ao problema, é fundamental, vejam os senhores, a audiência de dia de hoje para tratar deste as sunto. Avaliem uma CPI tratando disso. Depois, pela
capacidade que tem de apresentar as propostas.
Mas, retornando ao caso, na época da CPI do
narcotráfico, eu trabalhava – acredito que eu seja o
delegado mais antigo em circulação na América Latinaem repressão ao entorpecente. É este o slogan do
Diário de Pernambuco. Eu me desempenho lá. Eu não
era chefe, era substituto. Na época da CPI do narcotráfico, em um trabalho muito minucioso dela, foi feito um levantamento de entradas e de saídas de dinheiro no
País. Nesse levantamento, apareceu o meu nome. O
meu e o do Dr. Cavalero – Marcos Antônio Mendes Cavalero, que era o meu Diretor e eu era o substituto.
Eventualmente, eu assinava alguns recibos.
Quando surgiu isso, obviamente, pelos canais
normais, foi apresentado à Polícia Federal. Agora,
pasmem: não era eu mandando dinheiro para o exterior, mas recebendo dinheiro do exterior; alguns lan çamentos. Então, isso, somente poderia ser este di nheiro que vem do acordo; e ele vinha nominal. Os
cheques eram nominais, sob controle, até porque vinham por meio de conta CC5. Não me compete dizer
qual era o canal pelo qual vem. Eu estava posicionado
e recebia este dinheiro, ou em meu nome ou em
nome do delegado Marco Antonio Mendes Cavalero.
Foi acordado entre as partes fazer essas transferências para determinadas aplicações. Diante disso, sem
nenhum constrangimento... Há um escritório na em baixada americana, chamado NAS, sigla em inglês,
que trata de administrar esses recursos que vêm para
a Polícia Federal, como também para outras entidades: para o Ministério da Justiça, para a Secretaria
Nacional Antidrogras. Cada uma tem um percentual
que aplica de acordo com os seus programas.
Fizemos um ofício para este escritório americano e ele respondeu dizendo que aquelas transferências faziam parte do acordo de cooperação e que aqueles valores tinham sido devidamente aplicados, bem
como prestado contas etc. Então, ele mandou este
documento. Esse episódio foi encerrado na Polícia
Federal. Então, isso passou.Recentemente, antes
dessa publicação, fomos avisados por alguns outros
colegas que foram procurados também pelos jornalistas dizendo que haveria provas da submissão – mais
ou menos nesses termos – da Polícia Federal com relação a organismos internacionais, tendo em vista a
aplicação desse dinheiro. Não vi os documentos. Quando o jornalista me procurou, eu disse a ele: “Se for
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aquela mesma lista que você está dizendo que foi
apresentada naquela época da CPI, tenho aqui um
documento – mostrei o documento – que mostra que
isso já está devidamente esclarecido internamente”.
Dentro dos canais internos, Deputado, informa mos para a Polícia Federal e para os diretores o que
se passava, e aquilo foi dado como esclarecido. Então
foi isso que aconteceu. Depois, eu estava na fronteira
quando saiu a publicação da revista, eu a li, tem uma
entrevista minha muito longa, com fotografia, etc. ex plicando. Eu diria aos senhores que simplesmente
aplicamos.
Para informar mais aos senhores, até para for mular mais algum debate, os valores envolvidos hoje
nessa transferência de cooperação chegam a US$3,5
milhões para o exercício fiscal americano, que é de
setembro a setembro. Desses US$3,5 milhões por
cima, eu sei que US$500 mil vão para a Senasp e
seus programas, há uma pequena parte que vai para
a Senad. Em que são aplicados esses valores? Em
determinados programas: treinamentos, unidades especiais de investigação, cursos, algumas operações
que sejam de interesse das partes. Essa é a aplica ção. Como administramos isso? Hoje estou chefe, es tou administrando há dois anos, mas isso vem desde
o tempo em que sou delegado, desde 1970, ou seja,
há mais de 25 anos que o Brasil recebe esse tipo de
dinheiro, não só dos Estados Unidos, mas também de
outros países que podem oferecer algum tipo de cola boração. Trabalhamos com esses países, temos con vênio de cooperação, quer dizer, temos aquelas obri gações por força da própria Convenção de Viena, de
1988, ratificada em 1998, como também temos acor dos bilaterais de cooperação. Trabalhamos com ou
sem dinheiro, com ou sem ajuda, e outros países tam bém já prestaram algum tipo de contribuição financei ra, ajuda financeira para os programas nacionais.
Eu sou aplicador desse dinheiro aqui por conta
de que estou me desempenhando na Polícia de Re pressão a Entorpecentes, mas o ideal seria que não
precisássemos de ninguém e ajudássemos outros
países mais necessitados. Por outro lado, também
não somos soberbos para não aceitar esse tipo de cooperação. Acredito, Deputado Aldo Rebelo, eu, que
sou brasileiro, cidadão, reservista, eleitor, acredito
que em nada arranhe, pelo menos por parte da con duta que temos na Polícia Federal, questões de sobe rania. O nosso partido é Polícia de Repressão a
Entorpecentes – PRE. Então nada tem a ver discus são de soberania ou submissão porque, afinal de contas, trato com os americanos, com os alemães, com
os franceses, com os italianos, com os espanhóis, e
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todos eles têm escritórios aqui no Brasil. Em alguns
desses acordos, existe algum tipo de apoio financeiro;
nos demais, não. Temos cooperação com os países
vizinhos e damos até prioridade a essa cooperação
com os países vizinhos e ajudamos naquilo que po demos; somos pobres, mas temos um coração muito
aberto em relação à cooperação com Bolívia, Paraguai, Colômbia e Peru. Estão aí e podem fazer qualquer tipo de pesquisacomo o Brasil é aceito no con texto e no nosso continente.
Então isso foi o que existiu com relação a essa
publicação. Não se trouxe a revista, que respeito, conversei com o jornalista, a matéria saiu muito bem es crita, mas só que não concordo com esse aspecto de
ferimento de questão de soberania ousubserviência,
pelo contrário. Sou muito brasileiro, aplico esses re cursos – por sinal não há nenhuma discussãoa respeito, como o próprio Deputado Aldo Rebelo falou, à má
aplicação porque daquilo que recebemos prestamos
contas.
Quanto aos equipamentos que se recebem dentro desse recurso: recebemos esses equipamentos,
indicamosque tipo de equipamentos necessitamos.
Essa compra, por uma vantagem nossa, é feita fora
porque se compra um equipamento melhor, mais ba rato e se pode comprar mais. Esse material vem para
Brasil, é patrimoniado, passa a ser carga. Periodicamente – pelos programas americanos ou dos alemães ou das Nações Unidas, de que recebemos materiais também – esses equipamentos são vistoriados, onde está o barco, a viatura, o aparelho de fax ou
o rádio. Isso é feito. Então, uma parte desse dinheiro é
usada em operações policiais de rotina: manutenção
de bases de operações, pagamento de diárias, os
mesmos formulários, os mesmos valores, pagamento
de combustível, expediente, quer dizer, é um dinheiro
que se gasta na atividade policial e é um dinheiro útil,
para fazer o que a Polícia Federal faz. Não sou o gestor,
não tenho orçamento, o dinheiro vai para a Polícia Federal como um todo, e o diretor faz milagres para dividir
o dinheiro que temos; e eu, mais milagre ainda para
aplicar e fazer as apreensões que fazemos hoje no Brasil todo. E a Polícia Federal é considerada nos fóruns internacionais como uma das mais bem preparadas, até
pelo nível de seus quadros. Os nossos agentes e os
nossos delegados são graduados e até pós-graduados. Isso eleva todos nós como brasileiros.
Esses são os esclarecimentos de caráter geral.
Tínhamos o maior interesse em prestar esses
esclarecimentos aqui esermos sabatinados arespeito
dentro da minha área de atuação. Coloco-me à disposição de V. Exª para quaisquer outros esclarecimen-
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tos. Agradeço a oportunidade de estar aqui para prestar esses esclarecimentos.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Muito
obrigado.
Concedo a palavra ao Deputado Waldir Pires.
O SR. WALDIR PIRES (PT – BA) – Sr. Presiden te, o Dr. Getúlio Bezerra Santos nos informa que es ses recursos são vinculados a atos de relações ou de
convênios de acordos bilaterais entre o Brasil e outros
países e que há também acordos com as Nações Unidas, portanto, vinculados a uma posição de multipola ridade, multinacional ou da unidade das nações orga nizadas na tentativa do sistema democrático do mun do. A experiência de S. Sª é, portanto, adequada. O
Brasil recebe esses recursos e os aplica por meio da
Polícia Federal.
Essa atribuição, digamos assim, de que S. Sª re ceba esses recursos lhe é passada em função de alguma determinação do acordo oudeterminação superior
da sua hierarquia? Decorre de um algum ato? O Dr. Getúlio recebe em função de autorização de quem?
O SR. GETÚLIO BEZERRA DOS SANTOS –
Existe esse acordo que é costurado em âmbito de
Estado – Brasil/Estados Unidos. É estabelecido um
acordo que é aprovado pelo Congresso mediante um
decreto. Esse decreto remete a um memorando de
entendimento, que até então a Polícia ainda fica dis tante dele, ele é mantido por um memorando de en tendimento que eles chamam de MDE. Nesse memo rando de entendimento é detalhado como são feitas
as rubricas, os repasses, as aplicações, as prestações de contas e os valores envolvidos também. Hoje,
Excelência, é de 3 milhões de dólares, que terminará
em setembro. Esse dinheiro, se não foi gasto, pode ficar
para outro exercício, é um pouco diferente do dinheiro
orçamentário do Tesouro. E até é bom que fique, o Bra sil é muito parcimonioso nas suas aplicações, só gasta
quando precisa, só gasta nos momentos de mais necessidade. Tanto que temos ainda dinheiro de exercícios anteriores desse acordo que não foram aplicados, e
muitas vezes somos até retrucados por eles, sob a ale gação de que era preciso dar prioridade a gastar esses
dinheiros antes que não foram aplicados. Mas não são
valores significativos. Inclusive, para dar uma idéia a V.
Exª, no Brasil, numa ordem de três milhões, a Colômbia
recebe 1,3 bilhões, desses acordos bilaterais com os
Estados Unidos. A Comunidade Européia passa para
a Bolívia US$ 36 milhões. Quer dizer, teríamos 10%,
US$ 3 milhões, do que recebe a Bolívia da Comunida de Européia, e chega a 400 milhões o apoio nor te-americano na Bolívia. Isso é só para dar uma idéia.
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Num memorando o entendimento é detalhado
às partes. Ele detalha as partes: num programa tal,
projeto tal, unidades especiais de investigação. Então
esse projeto é... Ele está dizendo quem vai gastar o
dinheiro. A Polícia Federal pela sua Unidade de Re pressão a Entorpecentes. Então, está nominada ali,
passa a ser parte ali.
Na parte americana, uma coisa deve-se esclarecer, Deputado Aldo Rebelo: o DEA, Drug Enforcement Administration, que é policial como nós, não tem
relação alguma com esse dinheiro. Ele faz polícia
aqui, tem a verba dele, gasta nas missões que sejam
de interesse deles e não tem atribuições de repasse
desses valores. Há um escritório na Embaixada Americana, chamado Escritório de Assuntos de Narcóticos, algo assim – a sigla, em inglês, é NAS –, que faz
esses repasses. Então, é feito um acordo entre quem
vai receber naquele programa e esse escritório e é feito um plano de aplicação: treinamento, equipamento,
alguma coisa. A partir daí, vai havendo o desembolso.
Na medida em que vêm os desembolsos amarrados
por cheques, abrimos uma conta - e o Banco do Brasil
tem conhecimento disso - no meu nome, com duas assinaturas - no meu nome porque sou chefe agora. Quando eu sair, vem outro. Foi a maneira acordada. E não
há, no serviço público, hoje, nada parecido. fundo, fazemosFazemos uma espécie de caricatura de como a
nossa administração faz.faz oInclusive, o suprimento
secreto também obriga o funcionário a ter uma conta
aberta só para movimentar esse dinheiro.
Foi numa projeção parecida que se tomou essa
iniciativa – isso há muitos anos – de fazer essa conta,
e o banco tem conhecimento disso. Assinam duas
pessoas e temos um setor financeiro, entre aspas,
que cuida disso, apresenta as prestações de contas,
se alguma despesa possa sair do normal, ou fora daquele plano de aplicação; aquilo é tratado. Quando a
prestação de conta vai para o ente que forneceu o dinheiro, aquilo passa por um controle interno nosso
em que mostramos o que foi gasto de acordo com a
destinação daquele dinheiro.
Então esse é um mecanismo que aplicamos
hoje. Doravante, pelas entidades de controle, qualquer coisa, que se apresente alguma coisa que se
haja maior controle ou melhor controle, mas sem perder a finalidade da aplicação, que, muitas vezes, a
nossa burocracia ordinária atrapalha.
Fico à disposição de V. Exª para qualquer outro
esclarecimento.
O SR. WALDIR PIRES (PT – BA) – Que informações, digamos, em decorrência do acordo, a Polícia Federal fica obrigada a prestar a um país doador?
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O SR. GETÚLIO BEZERRA DOS SANTOS –
Nenhuma informação, não tem nenhum vínculo, nem
está condicionada: tome isso e me dê isso. Não está.
Está condicionado – e muitas vezes digo que a
parte do leão é nossa – é a que sejam para desenvol vimento de trabalhos de cooperação internacional.
Então, aquele dinheiro é para apoiar a Polícia Federal
no desenvolvimento, melhorar a capacitação dos
seus quadros. Grande parte desse dinheiro é para treinamento. Uma idéia para V. Exª: temos vários policia is, hoje, viajando para o exterior. Não haveria recurso
do Governo para viajar, ou restrições de uma viagem
atrás da outra, por necessidade de serviço, mas com
esse dinheiro é possível ter essa flexibilização. Temos
policiais, hoje, treinando no Peru, treinando na Bolívia, reunidos em Miami, reunidos em Santa Cruz de
La Sierra. Tudo isso por facilidade de flexibilização
desse dinheiro. Não ha nenhuma contrapartida. A
contrapartida ou orientação é para trabalhos de natureza de interesse das partes, que seríamos nós e os
americanos. Diria para todos aqui que nós fazemos
trabalhos de interesse muito mais dos países europe us e dos latinos do que americanos. Vai menos droga
que apreendemos no Brasil para os Estados Unidos
do que para a Europa. Esse dinheiro incentiva as ativi dades e apoio entre os países e os trabalhos interna cionais. Diríamos que ganhamos com isso porque
não existe nenhuma subserviência, nenhuma obriga ção de fazer alguma coisa em função daquele dinhei ro que estamos recebendo.
O SR. WALDIR PIRES (PT – BA) – Gostaria de
dizer-lhe que o serviço público de um País como o
Brasil, a rigor, deve ser remunerado pelo próprio país.
Todavia, em assunto dessa natureza, de conveniên cia internacional, tenho a impressão de que seria conveniente que sugeríssemos – até porque isso vem
vindo de muitos governos atrás – ao governo brasilei ro e ao Ministério das Relações Exteriores que as Nações Unidas assumissem esse controle e não acor dos bilaterais.
A prestação de serviços de servidores públicos
brasileiros para um assunto de natureza internacional
constante, permanente, em busca do combate ao
narcotráfico, droga e crime organizado, tenho a im pressão de que deveria ser assumido pelas Nações
Unidas e os países que se dispusessem a ser doado res deveriam transferir esses recursos para as Na ções Unidas, que, nos locais, continentes ou nos paí ses que fossem em determinado instante da história
objeto de preocupações internacionais, fariam a ad ministração desses recursos. Parece-me que seria
mais adequado, em função de ser uma questão de
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importância reduzida. Seguramente, para um país
como o Brasil, três milhões de dólares para significar
a remuneração de servidores públicos brasileiros parece-me um acordo irrelevante.
Sr. Presidente, não estudei o assunto, estou conhecendo a matéria a rigor agora e creio que deve merecer uma sugestão do Congresso Nacional para a política internacional do País, para o trabalho do Itamaraty,
para coordenar todo esse tipo de ajuda, que hoje o Brasil está recebendo e, amanhã, o Brasil pode estar concedendo a outros países. Mas não de ordem bilateral e
sim por meio do grande esforço que as Nações Unidas
devem fazer e exercer para preservar o mundo dessa
catástrofe contemporânea, que é o narcotráfico, sem
esse tipo de relação que a mim não me parece adequada. É evidente que V. Sª está cumprindo o acordo e executando as tarefas que lhe são transmitidas e que estão
dentro das suas atribuições. De modo que, não tenho
nenhum reparoà posição de V. Sª.
É simplesmente a minha concepção do exercí cio da soberania nacional. Os servidores públicos do
Brasil são remunerados pelo povo brasileiro e pelo
Estado, sobretudo para prestação de serviços. Não
há nenhum serviço mais importante do que este de
cuidar da segurança do povo brasileiro e do povo do
mundo inteiro.
De modo que, Sr. Presidente, deveríamos, na
nossa Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, pensar um pouco – digo isso ao nosso ilustre Deputado Pannunzio – sobre a conveniência de
que essa cooperação seja multinacional, e não propriamente bilateral.
Muito obrigado a V. Sª.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Com a palavra, o Deputado Pannunzio.
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB – SP) – Sr. Presidente, eu gostaria de perguntar ao Dr. Getúlio Bezerra dos Santos alguns tópicos
que são relevantes, eventualmente tenham sido até
explanados na parte inicial, mas eu, por um lapso,
não pude estar aqui presente. Primeiro, esses recursos, se há liberdade total para aplicá-los, seja na área
de custeio ou na área de investimento nas atividades
da Polícia Federal. O primeiro ponto. O segundo ponto, se necessariamente eles estão ligados, ainda que
custeio ou investimento, mas estão ligados a áreas de
combate ao narcotráfico ou podem ser utilizados em
outras áreas de atuação da Polícia Federal. E o terceiro ponto que eu gostaria também de questionar o Dr.
Getúlio é se com relação a esses repasses, não obs tante haja uma prestação de contas de parte a parte,

362

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Setembro

de

2002

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

de quem recebe, para quem faz a atuaçãoe eventual mente essa prestação seria feita pelo Ministério de
Relações Exteriores, que deduzo, pela explanação de
V. Sª, mas a minha pergunta é se o Tribunal de Contas
da União também faz, digamos, a auditoria sobre es ses montantes repassados à Polícia Federal.
O SR. GETÚLIO BEZERRA DOS SANTOS – Aí
o senhor me ajuda, para recuperarmos a primeira
pergunta, porque não fiz anotação.
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB – SP) – O primeiro ponto é se há liberdade to tal por parte da nossa Polícia Federal de usar esses
recursos tanto em custeio como em investimento.
O SR. GETÚLIO BEZERRA DOS SANTOS –
Quando existe a discussão do acordo, que são outros
níveis, aí estamos entendidos, eu só faço aplicar, en tão é feito um plano de aplicação. Então, existe essa
parte de investimentos, que vamos chamar de equi pamentos; viaturas, barcas, equipamento de comuni cação etc. E determinada par te para alguns progra mas de trabalho, que seria custeio, pagamento de
diárias, combustível etc. Despesas de caráter geral.
Então, é mais ou menos feito um plano de aplicação e
pode-se mudar algum montante, algum valor, de
acordo com algum programa tratado entre as partes.
Há necessidade nossa de aplicarmos e a conveniên cia da outra parte.
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB – SP) – Para que fique claro o meu entendi mento, não obstante haja um plano de aplicação, se
as circunstâncias mostrarem, conforme o julgamento
das partes, da necessidade de eventualmente inves tir-se menos e aplicar mais em custeio ou vice-versa,
isso pode ser feito?
O SR. GETÚLIO BEZERRA DOS SANTOS –
Sim, uma conveniência, Deputado. Estamos numa
sessão aberta e oxalá continue aberta o tempo todo,
porque tem que ser o mais transparente possível, es tamos desempenhando um trabalho e aplicamos os
recursos naqueles trabalhos de alta prioridade, de
tráfico internacional, num trabalho mais do crime de
grande potencial ofensivo e que certamente temos
que ter bastante mobilidade, flexibilidade, velocidade,
uma série de pré-requisitos que tem e que esses re cursos são destinados nas operações de natureza
mais sensíveis, sai daquilo do cotidiano. Então, no in teresse de uma operação desse tipo, que ela já está
codificada, já está em andamento, com o conheci mento das autoridades superiores, muitas vezes até
acompanhada pelo Ministério Público etc., a gente vai
ter necessidade de orientar determinado tipo de re -
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curso, um exemplo assim, grosseiro, de algumas viaturas que estávamos programando adquirir e que poderia, de repente, não adquirir e passar uma quantia
daquele recurso para custeio daquela operação. Quer
dizer, existe essa flexibilidade. Isso da conveniência
nossa e da outra parte. E quando digo parte, que nem
sempre a gente trabalha, nem sempre não, a maioria
dos trabalhos não são direcionados para interesses
norte-americanos. Inclusive eu diria a V. Exª também,
quer dizer, até para informação de V. Exª também,
que, não agora, não foi na minha gestão, onde estou
me desempenhando agora, tínhamos um acordo bilateral com a Alemanha que tinha alguns milhões tam bém de dinheiro alemão envolvido nisso e era direcionada muito mais a ajuda americana para a parte, ilustrando mais a sua pergunta, para investimento. Então,
compra de ultraleves, de viaturas, de determinados tipos de equipamentos eram adquiridos com recurso
de um acordo de cooperação, no mesmo teor que tem
com os norte-americanos era com os alemães. Com
relação aos franceses e aos ingleses, eles têm algum
tipo de cooperação com a parte mais de capacitação,
vez ou outra eles proporcionam algum tipo de treinamento e pagam as diárias, as viagens, os instrutores
com esses tipo de cooperação.
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB
– SP) – Só para ficar clara a minha capacidade de en tender o que V. Sª está explanando, há, digamos, uma liberalidade no acordo que permite, dadas as circunstâncias, que um determinado recurso seja então remanejado de custeio para investimento ou vice-versa.
O SR. GETÚLIO BEZERRA DOS SANTOS –
Sim, existe essa flexibilidade. Ponto.
Agora, sobre esse detalhamento – já expliquei
antes, mas, talvez, mais apressadamente –, nós tínhamos um acordo, referendado por um decreto.
Aquilo é lançado para um memorando de entendimento que indica as rubricas onde vai ser aplicado.
Não é só para a polícia, mas para outros órgãos também. Na polícia, vai dizer qual é a entidade da polícia
que vai aplicar aquele recurso. Talvez eu esteja até
adiantando uma outra pergunta de V. Exª. Esse recurso é destinado, na minha área, exclusivamente para a
Polícia de Repressão a Entorpecentes.
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB – SP) – Exatamente. Essa era a segunda
questão.
Então, pelo menos os que estão sob sua responsabilidade, exclusivamente para a área do combate ao narcotráfico.
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O SR. GETÚLIO BEZERRA DOS SANTOS –
Exclusivamente na repressão ao entorpecente.
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB
– SP) – Perfeito. O terceiro ponto do meu questionamento é sobre a existência ou não de uma auditagem
por parte do Tribunal de Contas da União com relação
aos recursos provenientes desse acordo.
O SR. GETÚLIO BEZERRA DOS SANTOS – Aí
eu diria não. Não conheço. O memorando de entendi mento que complementa o acordo prevê o acordo en tre as partes. Então, depois de feito esse plano de
aplicação, o que recebemos, aplicamos, e prestamos
contas ao órgão donante.
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB – SP) – Então, pelo menos pelo que é do seu
conhecimento, o Tribunal de Contas da União não
tem nenhum, digamos, tipo de controle.
O SR. GETÚLIO BEZERRA DOS SANTOS – O
que nós praticamos, com as devidas reservas, está à
disposição de qualquer órgão. Agora, não prevê – eu
diria para os senhores, seria até uma grande oportunidade –, é uma aplicação sui generis, que as partes
acordam porque não tem correlato. Nós estudamos,
buscamos. Não tem. Não é submetido. Agora, o órgão
de fiscalização – o termo não é nem esse; eu posso
deixar à disposição de V. Exª depois, porqueeste do cumento eu trouxe para apoiar o diretor-geral. Che guei na condição de coadjuvante e assumi este papel
aqui, mas com muito prazer; fiquei até ansioso por
prestar esses esclarecimentos – seria o Itamaraty, o
órgão de acompanhamento do acordo.
Quando houve a questão que está nas notícias
da imprensa, que teria descoberto o grande vínculo –
ao qual já me reportei antes, V. Exª não estava –, isso
já tinha sido levantado por ocasião da CPI do Narco tráfico, quando viram aquelas movimentações por
meio das CC5, que são legais. Se são usuais ou não,
é outra discussão, eu não me coloco nesse nível. Até
porque são tão usuais e legais, elas foram detectadas
pelos controles do Banco Central por ocasião da CPI.
Perfeitamente alcançáveis e transparentes. Estavam
lá, nos nomes das pessoas. Se eles mandaram no
meu nome, deu-me uma notoriedade até indevida
isso. Estou sendo exposto por uma situação decor rente da minha posição na Polícia Federal.
Agora, respondendo à sua pergunta claramen te, para não tomar mais o tempo de V. Exª: não está
submetido, não há nenhuma regra que conduza –
oxalá conduza –, até por outros critérios, a essa co missão a apreciação dessas contas. Mas diz que nós
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prestamos contas diretamente ao ente e a fiscalização da aplicação do acordo é do Itamaraty.
Quando houve a publicação, nós fizemos um expediente para o Itamaraty indagando formalmente se
existia registro de alguma ocorrência, de alguma coi sa que desabonasse ou que atentasse contra a exe cução desse acordo. Não temos a resposta ainda. E
também perguntamos ao escritório americano se ha via alguma coisa, até para nos municiar de documentos que pudessem mostrar a lisura, sem ver mais a nível superior a negociação do acordo – ver a questão
da aplicação.
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB – SP) – Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Obrigado,
Deputado Pannunzio.
Com a palavra o Deputado Waldir Pires.
O SR. WALDIR PIRES (PT – BA) – Sr. Presidente, eu gostaria de indagar, portanto, à Polícia Federal:
desses recursos, presta contas ao país cedente desses recursos, ao país concedente desses recursos,
ou, digamos, ao doador dos recursos.
O SR. GETÚLIO BEZERRA DOS SANTOS –
Deputado, eu achei muito curioso. Antes de responder a V. Exª, um minuto antes, eu poderia dizer o se guinte: existem também alguns acordos de cooperação com as Nações Unidas. Talvez esse fosse o foco
da proposta de V. Exª. Ou seja, que essas doações ou
esses acordos de cooperação que envolvessem verbas fossem feitos pelas Nações Unidas.
Eu diria a V. Exª que nós temos alguns acordos
de cooperação – a Polícia Federal tem e outros ór gãos do Governo também têm – com as Nações Unidas. Nesses acordo o Governo brasileiro entra, em regra, com 80%; no máximo, com 90% Os 20% restantes são arrecadados no mercado internacional, entre
os outros países.
Nós temos, por exemplo, um programa de con trole de químicos, na Polícia Federal, em que parte
desse acordo de cooperação dos americanos também é destinado para o controle de químicos, pois
esse controle é fundamental. Temos 27 mil empresas
no Brasil e somos acusados internacionalmente de
ser fornecedores dos insumos dos produtos químicos
para a fabricação de drogas, o que não é verdade.
Existe um programa com as Nações Unidas
para capacitação em nossa academia, muito dinheiro.
Há um programa de US$9 milhões, em que o Governo brasileiro entra com 80% e 20% são passados pelas Nações Unidas. Uma vez que ele entra no programa, que ele entra com os 20%, ele tem uma gerência,
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ele se habilita a organizar a aplicação e os programas
de acordo com elementos técnicos que vai até recru tar internacionalmente para aplicar aqui. Mas isso se
refere mais à área de desenvolvimento. Na área de
capacitação, na área de sistemas, na área policial
propriamentedita eu não conheço... Eu conheço vári os programas internacionais de ajuda, mas não co nheço uma aplicação ou uma cooperação que seja
patrocinada pelas Nações Unidas... Ou seja, arreca dando de diversos países e ajudando o Brasil. Eles fazem mais ou menos assim: um percentual do país e
outro percentual é deles.
Deputado, só para esclarecer mais V. Exª, com
relação a esses valores a que me referi, nos outros
países que têm esse tipo de cooperação, é mais ou
menos aplicado esse sistema que se utiliza aqui no
Brasil. Eu diria até mais, quando são feitas inspeções
a respeito de equipamentos, eles nos procuram, temos tudo isso em tempo real, computadorizado, sa bemos a destinação e o emprego de tudo... O escritó rio deles aqui no Brasil faz questão de mostrar até
como são feitos os nossos controles. Serve até de
exemplo em relação a outros países onde também
existe esse tipo de cooperação.
O SR. WALDIR PIRES (PT – BA) – Sr. Presiden te, por isso mesmo é que a mim me parece muito im portante que reflitamos sobre isso. Eu creio, mais do
que nunca, que são serviços, atividades, prestações
de atos públicos, de ação pública, cujos recursos vêm
de outro país. Esse país tanto pode ser os Estados
Unidos como pode ser a Alemanha, a França ou o Ja pão. São prestadas contas ao país concedente. A
mim me parece que isso é uma coisa inadequada.
Não me parece que esse comportamento se coadune
com o exercício da soberania nacional. Isso se refere
a qualquer país. Não tenho nenhuma restriçãoque sejam os Estados Unidos, a França, a Itália ou a Rússia.
Assim, esse tipo de cooperação internacional,
que deve ser feita...Creio que um País como o Brasil
deveria sugerir às Nações Unidas que assumisse
essa coordenação Isso não é matéria para acordos
bilaterais. Há inconveniências muito grandes. De re pente pode existir a possibilidade de certa promiscui dade de ações, de recursos, de responsabilidades,
que não devem ficar no nível de uma bilateralidade do
Brasil com qualquer outras das nações com as quais
nosso País tem bom relacionamento e relações diplo máticas normais. Esse deveria ser um assunto que as
Nações Unidas deviam ser convidadas a refletir sobre
seus deveres para com a paz do mundo e, portanto,
com o equilíbrio das ações de todos os cidadãos dos
países que integram as Nações Unidas. Acordos des sa natureza deveriam ser patrocinados pelas Nações
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Unidas. Os países que tivessem mais recursos pas sariam o que dispõem para um determinado órgão
definitivo das Nações Unidas, o qual faria a coordenação, segundo os interesses globais do planeta. Essas
relações não me parecem adequadas em nenhum
dos ramos, Sr. Presidente, sobretudo num ramo des sa delicadeza.
Muito obrigado a V. Exª. Muito obrigado pela informação de V. Sª.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Muito
obrigado ao Deputado Waldir Pires.
Eu teria mais algumas perguntas a fazer ao Dr.
Getúlio, as quais complementariam os esclarecimentos prestados. Depois, farei perguntas a ambos os delegados aqui presentes sobre um tema a respeito do
qual, segundo fui avisado, nem o Dr. Itanor teria muito
o que dizer. Mas, de qualquer maneira, vou insistir em
perguntar sobre a contratação de empresas privadas
para a atividade de inteligência do Ministério da Saúde e vou fazer a pergunta de forma a tornar possível
uma opinião dos senhores.
Mas, antes de passar a essa questão, devo dizer
que o que preocupa no noticiário, Dr. Getúlio, não é o
convênio em si entre o Brasil e o Governo dos Estados
Unidos, a cooperação no combate ao crime organizado
e ao narcotráfico. A cooperação de qualquer natureza,
científica, tecnológica, cultural e comercial, entre o Brasil e todas as Nações do mundo é desejável e, mais do
que isso, é necessária, principalmente com os Estados
Unidos, que, no caso do narcotráfico, têm uma grande
responsabilidade, exatamente por serem os proprietários do maior mercado consumidor do mundo.
A droga que se produz no mundo se dirige ao
mercado norte-americano. E, embora não seja nossa
a responsabilidade maior – a responsabilidade maior
é de quem consome, e não somos nem os grandes
consumidores nem os grandes produtores –, temos a
responsabilidade internacional e social, o compromisso de solidariedade em apoiar qualquer país que se
depare com um problema tão grave como o problema
do consumo de drogas. E é o que acontece nos Estados Unidos. Então, temos que nos empenhar em aju dar e em apoiar aquele país.
Não é o acordo em si e nem a cooperação em si
que nos têm preocupado. O que nos tem preocupado
é exatamente a forma como esse acordo se realiza.
Eu perguntaria o seguinte: o acordo prevê al gum tipo de exclusividade nas informações colhidas
pelo setor que V. Sª dirige para o órgão norte-americano de combate ao narcotráfico? Há alguma forma
de exclusividade na informação?
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O SR. GETÚLIO BEZERRA DOS SANTOS –
Deputado Aldo Rebelo, eu já tinha respondidoessa
questão anteriormente, mas, com muito prazer, eu o
faço neste momento. Não existe nenhum direciona mentonem contrapartida em decorrência da aplica ção desses recursos.
Já ouvi as observações de S. Exª, o Deputado
Waldir Pires. Estou aqui na condição de servidor pú blico, empregado da Polícia Federal do Brasil, e como
brasileiro. Aplico esses recursos eventualmente, visto
que estou desempenhando, por um determinado lap so temporal, uma função de coordenação. Assim, es tou aplicando esses recursos. Estou dizendo para V.
Exªs como estamos fazendo. Oxalá encontremos me canismos e maneiras para que seja aperfeiçoada a
aplicação desses recursos, para que não haja nenhu ma dúvida! Essa é uma busca perfeita, em sintonia
com o que a sociedade quer, com a transparência que
devemos ter em nossos atos.
Não existe, respondendo à sua pergunta, ne nhuma obrigatoriedade. O que existe é uma coopera ção. O nosso partido é de repressão ao entorpecente,
e existe uma cooperação espontânea de polícia – po lícia americana, polícia boliviana. Existe uma coope ração entre policiais, que intercambiam informações,
para que haja o desmantelamento dessas redes de
tráfico de drogas e, obviamente, de crime organizado.
Esse intercâmbio é permanente, porque não
adianta ficarmos depositários de informações, tranca das em gavetas e armários. Essas informações fluem.
Certamente não somos dependentes desses recur sos. Eu vi a matéria jornalística – e até elogiei a matéria, porque chamou a atenção para o problema, por
isso estamos aqui –, ela fala em dependência, de que
estamos fiscalizando fronteiras com recursos ameri canos. Quer dizer, coloca ideologia onde não tem.
A Polícia Federal tem US$425 milhões para gastar em cinco anos num programa chamado Pró-Ama zonas e Promotec. Vão acabar os anos e não vai acabar o dinheiro. Quer dizer, é tudo. Nós queremos mais
ainda, mas nós temos. Esse dinheiro é um comple mento pequeno, não é tudo. Nós não somos depen dentes desse dinheiro para trabalhar. Agora, ele é
útil? É. Nós não somos soberbos que não possamos
utilizar um dinheiro que vem a ser dado, colocado em
cima da mesa para se aplicar, até porque estamos no
Brasil e os senhores, mais do que ninguém nesta
Casa, sabem das dificuldades que tem o serviço pú blico de maneira geral, e a Polícia Federal não é diferente disso. É útil, mas não somos dependentes nem
subservientes para, em função desse dinheiro, ter mos que prestar algum tipo de conveniência nem de
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exclusividade, Deputado Aldo Rebelo. Pode ficar V.
Exª tranqüilo com referência a essa independência
que nós temos na Polícia Federal no trato com as autoridades, tanto americanas como de qualquer outro
país com quem fazemos esse intercâmbio de troca de
informações, que é essencial à repressão do crime
organizado.
Talvez falemos muito mais com os estrangeiros
de um modo geral, não com americanos, do que até
com as polícias internas, por falta de estrutura. E foi
muito bem lembrado aqui, no começo, por V. Exª, a
respeito da integração e da necessidadede se trabalhar conjuntamente para se explorar esse momento
que vivemos hoje de guerra civil não declarada em algumas áreas da Federação, infelizmente.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – O Brasil
tem, aproximadamente, quase 16 mil quilômetros de
fronteira e mais sete mil e poucos de litoral. Qual o
efetivo e de quantas unidades, de quantas delegacias
para policiar essa extensão de fronteira dispõe a Polícia Federal?
O SR. GETÚLIO BEZERRA DOS SANTOS –
Vou fazer um esforço. Quer dizer, obviamente dentro
daquilo que me passa, eu sou dependente da droga,
então esses outros assuntos me passam um pouco à
distância, mas nós temos cem unidades da Polícia
Federal, no geral. Obviamente, eu não teria esse
dado para dizer exatamente as que ficam nas fronteiras, que chamamos de passos de controle, nas unidades de fronteira. Eu diria que temos fronteiras totalmente inóspitas, totalmente desérticas, como a fron teira nor te. Temos um programa chamado Operação
Cobra, em que temos um reforço de 80 a 100 agentes
na Região Amazônica, exatamente na fronteira com a
Colômbia. São 1.644 quilômetros Brasil/Colômbia.
Nós temos a unidade de Tabatinga, que fica entre
Brasil, Peru e Colômbia, e depois temos grupos de
efetivos nossos, onde existem unidades das Forças
Armadas. Existe um trabalho muito próximo de apoio
que recebemos das Forças Armadas na Região Amazônica. Posso falar sobre essa área porque é a área
que a minha unidade apóia, chamada Operação Co bra. É uma abreviatura dos nomes Colômbia/Brasil,
uma cobra sem peçonha. Quer dizer, nós nos abraçamos com a Colômbia nesses 1.644 quilômetros. E temos um efetivo flutuante de uns 80 a 100 homens na
área, em alguns pontos de controle na selva amazônica – quem conhece sabe que não é nada. É a nossa
capacidade na Região.
Obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Oitenta
homens para tomar conta de 1.644 quilômetros.
O SR. GETÚLIO BEZERRA DOS SANTOS –
Eu diria até que há mais quilômetros nisso.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Na Vene zuela são mais 2.200.
O SR. GETÚLIO BEZERRA DOS SANTOS –
Eu estou falando da Colômbia. De Tabatinga para
cima, até Cucuí, é com a Colômbia. Para baixo, para o
rio Javari, para a esquerda, são mais uns 500 quilô metros, e ali não tem nada, mas nada de ninguém, só
mesmo os peixes-boi e as unidades do Exército. Oxa lá pudéssemos ampliar. Mas é a realidade que temos.
Fazemos milagre naquela região.
Eu tenho um raciocínio que digo para alguns jor nalistas, quando dizem que não há ninguém. Digo
que não tínhamos ninguém num posto daquele, se
coloco um homem tenho 100%. Se coloco dois tenho
200%. Então, aumentei consideravelmente o efetivo.
Multiplico por 200 ou por 100%, daria significativo.
Mas há o esforço que fazemos, Deputado. Na área, o
que temos é isso.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Não che gam a 500 homens, Dr. Waldir, o efetivo da Polícia Federal para tomar conta dos quase 15.800 quilômetros de
fronteira. Essa concentração é numa área considerada
chave, de emergência, a área da Colômbia – 1.640 quilômetros de fronteira com a Colômbia. A Polícia Federal
tem 80 homens aproximadamente e, nem todos, naturalmente, diretamente na fronteira. Existem aqueles que
atuam em infra-estrutura, apoio, logística, etc.
Temos mais 2.200 acima com a Venezuela. E
2.200, onde naturalmente, é uma fronteira também pouco povoada. E se a fronteira da Colômbia tem algum tipo
de policiamento, nada mais fácil para o narcotraficante
do que adentrar pela da Venezuela, fazendo o tráfico
onde tem menos policiamento. Então, temos 16 mil quilômetros para menos de 500 homens.
Digo isso não para justificar o recurso que rece bemos, mas, mais ou menos no sentido contrário,
para dizer que torna ainda mais grave a nossa depen dência desse recurso. Porque se temos pouca gen te,poucas possibilidades de fazer um policiamento
efetivo, não sei se tem unidades aéreas - avião, heli cóptero -, lanchas, e é uma região muito vasculariza da, que precisaria de um patrulhamento muito gran de, tanto aéreo quanto fluvial. Hoje temos, portanto, a
vulnerabilidade de depender desse tipo de recurso.
Digo ao Dr. Getúlio que o senhor não tem ne nhuma responsabilidade e nem se sinta alvo de qualquer juízo aqui sobre esse termo de cooperação. O
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senhor apenas executa aquilo que, como o senhor
disse, é um ato do governo brasileiro. Não é um ato do
seu departamento, da sua coordenação. É um ato do
Poder Executivo, de fato, realizado pelo Itamaraty.
Tenho as cópias dos acordos que são assinados
pelo Itamaraty. Mas também não diria que seja o Ita maraty o responsável. O Itamaraty é órgão de governo. O governo é quem responde, propõe, decide nessa matéria.
Mas, de qualquer forma, penso que é uma situação, não diria dramática, talvez fosse exagero, mas
preocupante, porque, se o Brasil deseja, efetivamente, ter um papel na área de combate a esse tipo de delito, a nossa responsabilidade é muito grande, é uma
irresponsabilidade irrecorrível, porque temos, para o
bem, fronteiras com 10 países. Temos um litoral tam bém gigantesco, o que é uma coisa muito boa para o
nosso País. Dá-nos muitas potencialidades, muitas
vantagens. Mas, ao mesmo tempo nos dá também
responsabilidades e vulnerabilidades muito grandes,
porque patrulhar, defender, preservar, fiscalizar, policiar 16 mil quilômetros não é fácil. Não são 16 mil quilômetros de estrada ou no oceanoque se pode visualizar tudo, onde não tem montanhas, nem florestas, podemos ver tudo ao mesmo tempo. No caso das nos sas fronteiras são fronteiras com áreas muito vastas
de florestas, de regiões onde não há vias de acesso, a
não ser aérea ou fluvial. E os nossos recursos são
muito reduzidos para dar conta disso.
O SR. WALDIR PIRES (PT – BA) – Sr. Presidente,
veja V. Exª isso é o crime organizado do mundo contemporâneo, que atinge nosso País e países do mundo
hoje. A droga, hoje, é o fator gerador principal. Claro que
existem outros, mas é o fator gerador principal. Esse é
um problema da comunidade internacional.
Claro que um País como o Brasil carece de re cursos, mas não nesse nível; carece de um recurso
organizado internacionalmente, para proteger o seu
povo do crime organizado. Hoje estamos em uma posição de Estado contestado. O Estado brasileiro hoje
está contestado por uma realidade criminosa, do cri me organizado, extremamente ameaçadora da própria paz, da continuidade, da tranqüilidade do nosso
povo. Em função disso, a nossa relação com a Colômbia, do ponto de vista de política internacional, é muito
delicada. Temos solidariedade com os povos ameaçados, com o povo colombiano e com os povos do
mundo, que são consumidores, os povos dos Estados
Unidos ou da Europa, sejam quem forem.
Se há um assunto que devemos sugerir, nós, países como o Brasil, com suas limitações financeiras, mas
com seus compromissos de fraternidade, esse assunto
é a existência de um acordo internacional, global, que
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impeça esse tipo de relacionamento bilateral. A cooperação é ótima, excelente, deve existir. É preciso que nós
a estimulemos, o financiamento deveria ser algo institucionalizado, com transferência segundo a responsabilidade de cada país. É uma espécie de orçamento do
mundo, atribuindo a cada países que estão envolvidos
pelas circunstâncias recursos financeiros para fazer o
enfrentamento dessa realidade.
O crime a droga é uma coisa brutal. O que ocorre
no Brasil inteiro, sobretudo nas grandes cidades, é o
que sabemos: a desestruturação da sociedade. De
modo que a mim me parece interessante que venhamos a refletir, Sr. Presidente. O acordo bilateral é um
acordo muito específico, não pode ser um acordo para o
problema que é do mundo, que envolve os interesses
dos povos, em toda parte.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Muito
obrigado, Deputado Waldir Pires.
É bom lembrar também que o segundo tipo de
crime mais freqüente, internacionalizado, o tráfico de
armas,serve para alimentar o primeiro, que é o tráfico
de drogas. Quem mais alimenta a demanda pela
arma contrabandeada é exatamente o crime do nar cotráfico. Então uma coisa está profundamente asso ciada a outra.
Antes de encerrar gostaria de ouvir o Dr. Paulo de
Tarso, o Dr. Getúlio a respeito da seguinte questão. Não
desejo que os senhores façam julgamento sobre o acordo da contratação de empresas de inteligência privada
para o Ministério da Saúde. Não é isso que quero que
os senhores aqui comentem. O que quero que os senhores comentem, se possível, é o seguinte:
A Polícia Federal tem condições técnicas de
proteger o sigilo, ou seja lá o que for, da estrutura de
um Ministério, da Câmara dos Deputados, onde hou ve suspeição de grampeamento, de rastreamento de
informação? A Polícia Federal tem condições de dar
essa proteção?
Não estou falando ao Ministério da Saúde espe cificamente, estou falando aqui paro o caso de haver
uma denúncia, por exemplo, como aconteceu no meu
gabinete durante a CPI do Futebol: Disseram-me:
“olhe, pode estar grampeado o seu telefone”. Mesmo
assim, nunca imaginei contratar um detetive particu lar ou uma empresa. Liguei para a Polícia Federal, e
um delegado que acompanhava e disse: – Olha, o se nhor, por favor, poderia pedir que se fizesse aqui uma
vistoria, um rastreamento para verificar? E fui prontamente atendido, foi feito. Se houver, no caso da Presi dência da Câmara ou da Presidência da República ou
do Ministério das Comunicações, ou seja lá qual for o
órgão de Governo, a Polícia Federal tem condições
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de fazer esse trabalho? Digo isso pela seguinte razão,
não estou falando especificamente de Ministério al gum, estou falando de órgãos de Governo, do Poder
Público. Faço essa reflexão pelo seguinte: em primeiro lugar, se a Polícia Federal ou outro órgão de inteligência ou de investigação do Poder Público não tiver
condições,e qualquer Poder Público tiver que contratar uma empresa privada, naturalmente a empresa
privada vai passar a controlar informações sigilosas
do Poder Público, está certo?
Imagine, por exemplo, que o Ministério da Defesa precise fazer rastreamento para se prevenir contra
a possibilidade de espionagem no caso da compra dos
aviões Caça. Ele vai contratar quem? O Mossad (referência fonética sem correspondência), (incompreensível), vai pedir ajuda de que serviço de inteligência?
Uma empresa privada? Uma empresa privada pode
pegar a informação aqui, amanhã, e passar adiante; a
informação fica para ela. Não posso convocar aqui
para prestar esclarecimentos uma empresa privada,
ou de inteligência ou de qualquer outra natureza.
Podemos fiscalizar a Polícia Federal, a ABIN ou
outro órgão; uma empresa privada não podemos.
Então, torna vulnerável o próprio Estado brasileiro a
ter que partilhar informações sigilosas com uma em presa privada, que é contratada para protegê-la. Em
primeiro lugar, essa questão.
Em segundo lugar, se o Estado brasileiro não dispõe de órgãos capacitados para proteger as atividades
dos seus Ministros ou dos Ministérios ou de outros órgãos fundamentais do Poder Executivo ou do Legislativo ou do Judiciário ou da Presidência da República, então, temos não que contratar uma empresa privada, temos que cuidar de investigar e de saber por que é que
os órgãos que teriam esse papel não estão tendo essa
capacidade. Então, a pergunta é um pouco genérica,
não se refere a nenhum contrato nem a um Ministério
específico. O que quero saber é se os senhores acham
se a Polícia Federal brasileira tem condições de, sempre que convocada, assegurar que uma atividade ou
uma operação de um Ministério ou de um órgão de po der seja protegido contra grampo, contra espionagem,
contra rastreamento ou contra qualquer coisa.
É esse esclarecimento apenas que quero, ou pelo
menos uma opinião, dos delegados aqui presentes.
O SR. GETÚLIO BEZERRA DOS SANTOS –
Deputado Aldo, tecnicamente, os quadros da Polícia
Federal têm condições de realizar varreduras, proteção de redes, etc.; os peritos, alguns agentes, alguns
delegados detêm esse conhecimento. Não sei em relação à demanda, essa é uma opinião, se certamente
em relação à demanda se teria condições, como V.
Exª aqui foi testemunha e falou da dificuldade que te -
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mos de patrulhar uma fronteira ou até mesmo aero portos, que são áreas mais controladas. Não sei se
em relação à demanda teria essa capacidade, porque
foge realmente totalmente à minha percepção. Vejo
até mesmo com muita dificuldade, e seria muito difícil
se de repente se tornasse assim quase que epidêmi co uma demanda de trabalho dessa natureza, acho
que criaria muita dificuldade para a Polícia Federal.
Tecnicamente, diria que sim. Agora, na prática, com
os quadros de que dispõe, para fazer um atendimento
generalizado, não sei, porque muitas vezes vejo – sou
cidadão do mundo e estou dentro da Polícia Federal
24 horas por dia – a dificuldade que temos de manter
guarda em presídio no Acre. Não temos um presídio
federal no Acre; Quer dizer, não é Federal, mas é, porque toda guarda é da Polícia Federal, para manter algumas pessoas presas lá e só se confia, só se quer o
efetivo da Polícia Federal. Vejo também a dificuldade
que temos de atender aos Srs. Parlamentares quando
ameaçados, que, com muita justeza, necessitam de
proteção física, vejo as dificuldades. Para encurtar, na
minha opinião, e essa não é a minha área, é possível
fazer, pela capacidade técnica dos quadros. Mas não
sei se, em relação à demanda, à necessidade, tería mos condições de atender a isso massivamente.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – O senhor
deseja fazer uso da palavra?
(Pausa.)
Isso deve também nos conduzir a uma reflexão,
porque foram mais de R$2 milhões gastos na contratação dessas empresas. Não sei se a Polícia Federal tem
acesso fácil a um excedente de recursos desta natureza, R$2,4 milhões, que, ao invés de se dirigirem a uma
instituição pública, que luta com dificuldades para cum prir a sua função institucional, foram dirigidos à contratação de empresas privadas de inteligência.
O SR. (orador não identificado) – É a metade do
que a Polícia recebe como ajuda na contribuição de
um país.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – É preciso
refletir sobre esses episódios, porque se se generali za, daqui a pouco se institui na prática um serviço de
inteligência privado, alimentado com dinheiro público,
enquanto o serviço público precisa buscar reforço de
país estrangeiro para cumprir a sua função. A Polícia
Federal não pode fazer contrato com uma empresa
privada. Está certo, não pode. É contratada pela Volkswagen, pelo Bradesco ou seja lá por quem para re ceber dinheiro e executar serviço público. Essa é a
natureza do serviço que ela presta. E se o recurso pú blico começa a ser canalizado para contratar serviços
que a Polícia Federal pode fazer na área privada, nós
vamos, se radicalizamos essa lógica, dizer daqui a
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pouco que Polícia Federal não será mais necessária,
porque sempre que um órgão público precise pode
contratar serviço privado para realizar essa tarefa.
É preciso pensar sobre o episódio, não personalizando ou especificando episódio A, B ou C, contratação A, B ou C, mas tomar o episódio como uma lição
para que o Poder Público tenha uma referência e uma
definição. A proteção do Poder Público tem que ser feita por instituição pública, que, se não tem condições,
deve ser reforçada, para que tenha condições de executar suas funções, sob pena de ser mais um passo
para a privatização do Estado. Só faltava privatização
do serviço de inteligência! Essa situação é muito ruim
para o Estado. Torna o Estado vulnerável ao partilhar
informações sigilosas com instituições que o Estado
não controla, que o Congresso não controla e que nós
não controlamos, enquanto a Polícia Federal vai en frentando dificuldades. Era essa a questão que eu tinha em relação a esse item da contratação de empresas de inteligência por órgãos do Poder Público.
Havendo número para o caso da Comissão de
Inteligência, vou submeter à votação verbal o requerimento de convite ao Ministro de Defesa, da Justiça, ao
Delegado da Polícia Federal e aos três comandantes
das Forças Armadas, da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, requerimento a que já me referi no início da
reunião, para uma reunião reservada, onde discutiríamos o problema da segurança pública no Brasil e do
apoio que os órgãos de inteligência do Poder Federal
podem oferecer no combate ao crime e à violência no
Brasil, principalmente à luz desse acontecimento lamentável mais recente, do assassínio do jornalista da
Rede Globo no exercício da sua atividade profissional.
Esse não foi um crime qualquer que vitima o cidadão
anônimo ou não; foi um crime no qual a vítima foi escolhida. Foi escolhida previamente pelo exercício da sua
atividade, no exercício de sua função de jornalista. E
creio que nós podemos realizar essa reunião. Portanto, submeto esse requerimento à votação.
Em votação. (Pausa.)
Não havendo nada em contrário ao requerimento, vou considerá-lo aprovado.
Está aprovado o requerimento, para que a Co missão Mista de Controle das Atividades de Inteligência possa convidar os Ministros, os Comandantes das
Forças, o Delegado da Polícia Federal e o Ministro da
ABIN para essa reunião sobre a questão da segurança pública e da responsabilidade do Estado brasileiro.
Nada mais havendo a tratar, mais uma vez, agradeço a presença do Dr. Paulo de Tasso e do Dr. Getúlio,
lamentando não termos podido contar com a presença
do Dr. Itanor espero que isso se faça numa próxima
oportunidade , e dou por encerrada a presente reunião.
Está encerrada a reunião.
(Levanta-se à reunião às 17h11min14.)
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*Republicada por haver saído com incorreções no DSF nº 98, de 21-8-02.
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COMISSÃO ESPECIAL DAS REFORMAS
POLÍTICAS, DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
LISTA DE PRESENÇA
Titulares
Olavo Calheiros – Presidente
Gilberto Kassab – 1º Vice-Presidente
Romel Anizio – 3º Vice-Presidente
João Almeida – Relator
Bispo Rodrigues
Coriolano Sales
Eduardo Seabra
Gerson Peres
Márcio Bittar
Marisa Serrano
Mendes Ribeiro Filho
Vilmar Rocha
Suplentes
Aldo Rebelo
Bispo Wanderval
Gastão Vieira
Julio Semeguini
Lincoln Portela
Osmar Serraglio
Vicente Caropreso
Não Membros
Almeida de Jesus
Antônio do Valle
Eduardo Barbosa
Geovan Freitas
Gilmar Machado
Gustavo Fruet
Ildefonço Cordeiro
José Roberto Batochio
Márcio Fortes
Nelson Marquezelli
Nelson Pellegrino
Remi Trinta
Saulo Pedrosa
Vivaldo Barbosa
Yeda Crusius
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Declaro
aberta a reunião conjunta da Comissão Mista de
Controle das Atividades de Inteligência e da Comis são Especial de Reformas Políticas.
Saúdo o Presidente da Comissão Especial de
Reformas Políticas, Deputado Olavo Calheiros, do
Relator da Comissão, Deputado João Almeida, do
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Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Ministro
Nelson Jobim, e do General Alberto Mendes Cardoso, Ministro-Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República.
A presente audiência pública tem por finalidade
ouvir o Sr. Ministro Alberto Mendes Cardoso e o Sr.
Ministro Nelson Jobim sobre os seguintes assuntos:
urnas eletrônicas, sigilo e segurança do processo eleitoral e “Relatório Final de Avaliação do Sistema Informatizado de Eleições do Tribunal Superior Eleitoral”,
elaborado pela Universidade de Campinas.
Esclareço que esse relatório foi elaborado por
solicitação das Presidências do Senado Federal, da
Câmara dos Deputados e do Tribunal Superior Eleitoral, por meio de ofício conjunto, enviado à reitoria da
Universidade Estadual de Campinas. Em 21 de outubro, o Magnífico Reitor daquela conceituada Universidade enviou correspondência às referidas Presidências, informando que técnicos do Tribunal Superior
Eleitoral e professores da Universidade, especialistas
na área de informática, haviam definido, em conjunto,
um programa de trabalho para análise do Sistema
Brasileiro Informatizado de Eleições.
Finalmente, o relatório foi entregue às Presidências do Senado e da Câmara Federal, em 29 de maio
último, pelo Sr. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, tendo sido determinada a distribuição de cópias a
todos os Srs. Congressistas.
Informo, ainda, aos Srs. Congressistas que esta
reunião conjunta, inicialmente marcada para o dia 6
de junho, foi transferida para o dia de hoje após entendimentos mantidos entre as autoridades convidadas,
esta Presidência da Comissão Mista de Controle das
Atividades de Inteligência, o Presidente da Comissão
Especial de Reformas Políticas da Câmara dos Deputados, Deputado Olavo Calheiros, e seu Relator, De putado João Almeida.
Antes de passar a palavra ao General Alberto
Mendes Cardoso, devo e desejo registrar que a informatização do sistema eleitoral brasileiro pontilhou a
luta pelo aperfeiçoamento democrático do nosso
País. Foi uma reivindicação conduzida por todos
aqueles que, enfrentando, no processo eleitoral, de núncias, ora de fraude, ora de manipulação, viam no
processo de informatização justamente a saída e o
caminho para ampliar a segurança, o aperfeiçoamento, a tranqüilidade, a veracidade e a democratização
do processo eleitoral. Essa experiência que, no Brasil,
já vem sendo realizada há algumas eleições, vem
sendo aperfeiçoada pelo esforço conjunto tanto da
Justiça Eleitoral quanto do Congresso Nacional e do
Tribunal Superior Eleitoral.
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É para exatamente prestar esclarecimentos so bre dúvidas que pairem a respeito da avaliação e do
encaminhamento desse processo que o Sr. Ministro
de Segurança Institucional, General Alberto Cardoso,
e o Sr. Presidente do TSE comparecem à presente
audiência pública.
Dito isso, desejo registrar, mais uma vez, meus
agradecimentos ao Ministro Nelson Jobim e ao Gene ral Alberto Cardoso pelo pronto atendimento em comparecerem a esta Casa.
Concedo a palavra ao General Alberto Cardoso
para sua exposição.
O SR. GENERAL ALBERTO MENDES
CARDOSO – Exmºs Srs. Deputados Aldo Rebelo e
Olavo Calheiros, Presidentes das duas Comissões,
Exmº Sr. Ministro Nelson Jobim, Srs. Deputados, se nhoras e senhores presentes, a minha participação
nesta audiência deve-se ao fato de o Centro de Pes quisa e Desenvolvimento para Segurança das Comu nicações, que doravante chamaremos Cepesc, ser
uma das unidades da Agência Brasileira de Inteligên cia, Abin, órgão da estrutura do Gabinete de Seguran ça Institucional da Presidência da República pelo qual
respondo.
O Cepesc vem sendo apontado como o único
“detentor” das chaves criptográficas das urnas eletrô nicas e conhecedor do programa de criptografia nelas
utilizado, o que, alegadamente, daria ao órgão condi ções para modificar resultados das votações.
Aproveitarei, portanto, esta oportunidade para,
por intermédio dos Senhores, uma vez mais esclare cer a opinião pública sobre a natureza do Cepesc e
sobre sua participação no processo eleitoral. O Ce pesc é um centro de pesquisa e desenvolvimento ge nuinamente nacional, cujo corpo técnico é composto
por pesquisadores e engenheiros brasileiros especia lizados na ciência da criptografia, com capacidade e
excelência técnicas. É um órgão de importância es tratégica, pois atua nas áreas de segurança computa cional e segurança das comunicações. O Cepesc foi
criado por meio de Decreto Presidencial em 1982.
Sua missão institucional é a pesquisa científica, o de senvolvimento de projetos e a inovação tecnológica,
com a finalidade de dotar o Estado com equipamen tos criptográficos projetados e fabricados no Brasil. É
importante definir bem isto: equipamentos criptográfi cos projetados e fabricados no Brasil, com algoritmos
proprietários sem interferências estrangeiras – repito,
sem interferências estrangeiras – em proveito da se gurança da informação e das comunicações no âmbi to do Governo brasileiro.
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Até o início os anos 80, o Governo utilizava-se
de alguns equipamentos que propiciavam a criptografia de suas comunicações estratégicas, principalmente nas áreas militar e diplomática. Fazia-o, porém,
com um alto grau de intranqüilidade, uma vez que tais
equipamentos eram de origem estrangeira e, por conseguinte, os algoritmos utilizados nas máquinas poderiam ser do conhecimento de terceiros, dentre es ses até mesmo oponentes do Estado brasileiro. Nes se contexto, o Governo resolveu, após análise detalhada da realidade à época, criar o Cepesc.
Durante os anos 80, o Cepesc desenvolveu reconhecida competência na área de criptografia, com
o projeto, implementação e validação de algoritmos
de cifração proprietárias. Além disso, projetou, desenvolveu e fabricou diversos equipamentos que foram
utilizados por vários órgãos do Estado. Disso resultou
a certeza de que parcelas ponderáveis do intercâmbio de informações oficiais estavam efetivamente protegidas e salvaguardadas, além de uma real economia de divisas para o País.
No início da década de 90, o Cepesc projetou,
desenvolveu e fabricou um dispositivo eletrônico para
a geração de números aleatórios com elevado grau
de precisão, componente indispensável para a criação de algoritmos fundamentados no processo criptográfico de chave única, isto é, aquela que é usada
uma única vez, o que impede qualquer trabalho de
criptoanálise, ou seja, de quebra da criptografia estabelecida. Dito em outras palavras, torna impossível a
quebra do sigilo da mensagem. Tal fato incluiu o Brasil
na pequena lista de países, não mais que doze, então
possuidores dessa tecnologia.
Em 1997, o Cepesc, atendendo à solicitação da
Imprensa Nacional, desenvolveu uma solução para a
certificação de origem, integridade e autenticidade
dos documentos eletrônicos enviados para publicação no Diário Oficial da União, certificação esta que
é ainda hoje utilizada.
O Cepesc possui vários produtos à disposição
dos órgãos do Governo brasileiro interessados. Den tre eles poderia destacar uma solução criptográfica
nacional para uso em microcomputadores, a qual permite cifrar textos, imagens, planilhas, bases de dados,
diretórios etc; equipamento para cifrar linhas de transmissão de dados em tempo real, com velocidade de
até 2 megabytes por segundo; telefone dotado de alto
nível de segurança, com criptografia e gerenciamento
de chaves totalmente desenvolvidos no Cepesc, no
qual são utilizadas as técnicas avançadas de processamento digital de sinais, o que torna impossível a in-

SETEMBRO 2002

17010 Quinta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

terceptação da comunicação feita por intermédio des se aparelho.
Além desses, existe, em fase final de desenvol vimento e em início do processo de produção-piloto,
um módulo criptográfico interno de alto desempenho,
destinado a cifrar grandes volumes de dados em mi crocomputadores, como também a proteger o tráfego
de dados e informações em ambiente de redes corpo rativas ou públicas.
Como unidade da Abin, o Cepesc está sujeito a
mecanismos e regras de controle e fiscalização no
âmbito dos Poderes Executivo e Legislativo, conforme
estabelecido pela Lei nº 9.883, de 7 de dezembro de
1999, que criou a Abin e o Sistema Brasileiro de Inteli gência. Além disso, suas atividades subordinam-se
aos princípios éticos e morais exigidos de todos os
que exercitam a atividade de inteligência de Estado.
A vinculação do Cepesc a um órgão da Presi dência da República, o nosso Gabinete de Segurança
Institucional por intermédio da Abin, deve-se à sua
missão principal e à maneira como apóia o emprego
dos meios de proteção das comunicações de diver sas estruturas do Estado. Como decorrência, seu po sicionamento deve ser o mais próximo possível da
fonte de poder comum de seus usuários, dos quais
deve merecer confiança e credibilidade, e merece.
Tendo em vista a natureza de suas atividades e
a fantástica velocidade de evolução da microeletrôni ca e da informática, faz-se necessário que o Cepesc
interaja com outras comunidades de pesquisa e de senvolvimento acadêmicas e empresariais. Nelas, o
Centro obtém conhecimentos importantes para o
cumprimento de suas atribuições.
No Projeto “Voto Informatizado”, iniciado em
1995, sob a coordenação e responsabilidade do Tri bunal Superior Eleitoral, o Cepesc foi solicitado a de senvolver um sistema de segurança criptográfica
para garantir a inviolabilidade dos resultados no mo mento da transmissão dos votos de cada seção elei toral para os computadores totalizadores, após, logi camente, a sua apuração na seção.
Na verdade, o programa foi projetado para ga rantir que os dados não sejam adulterados, e não
para torná-los sigilosos. Os dados protegidos são de
conhecimento público, visto que constam do boletim
de urna.
Eu gostaria de repetir esse parágrafo: na verda de, o programa foi projetado para garantir que os da dos não sejam adulterados, e não para torná-los sigi losos. Os dados protegidos são de conhecimento pú blico, visto que constam do boletim de urna.
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O Cepesc produziu um módulo criptográfico
empregado apenas para a cifração. Após a votação
em cada seção eleitoral, esse modelo cifra o boletim
de urna e o armazena em um disquete. Este é inserido num computador no próprio local da seção, por
meio do qual os dados cifrados são transmitidos para
os computadores totalizadores do TSE, onde são decifrados.
O programa utilizado na urna para o voto eletrônico foi desenvolvido pelo TSE. O Cepesc não participou nem teve qualquer ingerência no desenvolvimento desse programa. Sua parte foi apenas providenciar
o módulo criptográfico que os técnicos do Tribunal,
diga-se de passagem, de altíssima competência, in seriram no programa responsável por toda a votação.
Além disso, o Cepesc não detém as chaves criptográficas utilizadas para cifrar os resultados. Essas
chaves são geradas e administradas apenas pelo
TSE. O algoritmo desenvolvido pelo Centro como parte do módulo criptográfico é entregue ao TSE. A cada
eleição é gerado um novo algoritmo.
Utilizando uma figura de linguagem, o módulo
criptográfico pode ser comparado a um cofre, do qual
o fabricante deixa ao seu cliente o direito de escolher
o segredo que o abrirá.
Portanto, é necessário que fique clara a distinção entre o programa responsável pela votação e to talização dos votos, cuja responsabilidade pelo desenvolvimento de execução é do TSE, e o módulo
criptográfico, cuja função é apenas garantir a segurança da transmissão dos dados.
Outra afirmação constantemente veiculada é a
de que o programa de criptografia elaborado pelo Cepesc é secreto e apenas este o conhece, podendo,
assim, interagir com o sistema operacional da urna
eletrônica e adulterar os resultados da votação. Tal
assertiva é também desprovida de veracidade, uma
vez que o TSE conhece o código-fonte do módulo
criptográfico. Além disso, em fevereiro deste ano, o
Cepesc colocou o programa, em sua totalidade, à disposição de uma comissão de professores-doutores
da Universidade de Campinas (Unicamp), instituição
pública de reconhecida capacidade técnica, e estará
aberto para quem quer que o TSE indique e seja cre denciado para conhecimento do programa.
Essa comissão, referida em seu Relatório Final
de Avaliação do Sistema Informatizado de Eleições
do TSE, certifica e conclui que a criptografia do Ce pesc é robusta e não interfere nos votos dos eleitores,
nem os adultera.

374

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Setembro

de

2002

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Em maio de 2001, tive o prazer de comparecer à
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
da Câmara dos Deputados para, junto com técnicos
do Cepesc, responder às questões dos Parlamenta res. Tal exercício de transparência serviu para escla recer sobre a legitimidade da participação do Centro
no processo eleitoral.
Com a aproximação das eleições, faz-se neces sário, novamente, prestar contas à sociedade sobre a
participação da Abin, por intermédio do Cepesc, nas
eleições de 2002, evitando, assim, que o nome da instituição seja associado a informações incorretas. É o
que estamos aqui, com muita satisfação, fazendo.
Finalizo, dizendo que a criptografia dessa vota ção em urna eletrônica está exatamente onde deveria
estar: com o Serviço de Inteligência do Estado brasi leiro.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Muito
obrigado, Ministro Alberto Mendes Cardoso, pela es clarecedora exposição.
Passo a palavra, de imediato, ao Presidente do
Tribunal Superior Eleitoral, Ministro Nelson Jobim.
Tem V. Exª a palavra.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Permita-me apenas, Sr. Presidente, se possível, soli citar cópia do pronunciamento do Ministro General
Alberto Mendes Cardoso para ser distribuída aos Par lamentares.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presi dência solicita à Secretaria que providencie cópias da
exposição lida pelo Ministro Alberto Mendes Cardoso,
pondo-as à disposição dos Srs. Senadores e Deputa dos e da imprensa.
Tem a palavra S. Exª o Ministro Nelson Jobim.
O SR. NELSON JOBIM – Sr. Presidente desta
Comissão, Deputado Aldo Rebelo, Srs. Deputados,
Sr. General Alberto Mendes Cardoso, Srs. Senado res, minhas senhoras e meus senhores, atendendo à
determinação do Presidente desta Comissão e do
Presidente da Comissão Especial de Reformas Políti cas, Deputado João Almeida, compareço, como Pre sidente do TSE, para trazer esclarecimentos aos Srs.
Deputados e Senadores desta Comissão Mista sobre
o sistema de votação que será adotado nas eleições
de 2002.
Essa será, seguramente, Srs. Deputados e Senadores, a maior eleição brasileira no que diz respeito não
só ao número de eleitores convocados para tanto, como
também ao número de candidatos e de vagas.
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São 115.268.327 eleitores no Brasil. Houve um
aumento de 4,9% em relação ao eleitorado do ano
2000. Nas eleições municipais, os eleitores foram
convocados para depositar e promover votos a dois tipos de candidatos: vereador e prefeito. Em 2002, teremos uma eleição com seis cargos em disputa, os quais anuncio pela ordem de votação na urna eletrônica:
Deputado Federal, Deputado Estadual, primeiro Se nador, segundo Senador, Governador e Presidente
da República. Para o ato de votar, o eleitor terá que
proceder à composição de seis números. Para tanto,
deverá o eleitor recorrer a 19 algarismos, o que significa que o eleitor deverá digitar e pressionar o teclado
alfanumérico da urna 19 vezes, interpeladas estas 19
vezes por 6 pressões na tecla verde da urna eletrônica, que corresponde ao ato de votar - leia-se confirmação do voto. Isso significa que o eleitor deverá
pressionar os teclados da urna 25 vezes. Essa circunstância fez com que viéssemos a fazer algumas
alterações no layout da urna, ou seja, no layout do
ambiente de votação. Observem que a distinção fun damental que havia, no sistema de votação tradicional de urna de lona, era existirem dois universos ou
locais distintos na mesa eleitoral: um era o local em
que o eleitor compunha o voto, ou seja, preenchia a
cédula única, que era a cabine indevassável, e o outro
era o local em que o eleitor votava propriamente, ou
seja, colocava o voto dentro da urna de lona. Esses
dois ambientes desaparecem com o sistema eletrônico de votação, passando a compor um ambiente só,
que é o da urna eletrônica. São dois atos que se praticam na urna de forma distinta: um é a composição do
voto e outro é o ato de votar.
Pretendo, por determinação dos Srs. Presidentes
destas Comissões, Deputados Aldo Rebelo e João
Almeida, fazer uma demonstração de como isso se dá
desde o início do processo de elaboração dos programas de informática para eleição até a divulgação final
dos resultados. Daí por que peço permissão ao Sr. Presidente para fazer a exposição fora desta bancada, a fim
de expor junto à própria urna eletrônica.
Vejam, Srs. Senadores e Deputados, basicamente, 120 dias antes das eleições já ocorreu esse
ato, ou seja, no dia 6 de junho deste ano, reuniram-se
no Tribunal Superior Eleitoral os representantes indicados pelos partidos políticos para receberem do Tribunal a apresentação das definições para o desenvolvimento dos programas de informática e a integração
desses programas. São 8, basicamente, os programas operados para efeito eleição: o primeiro é o ca dastro de eleitores, que é mantido pelo Tribunal Superior Eleitoral; o segundo é o de registro de candidatu-
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ras; o terceiro é o do gerador de mídia para a grava ção dos flashcards que vamos a seguir demonstrar; o
quarto é o programa de recepção dos votos, produzi dos pelo eleitor; o quinto é o da totalização da urna
eletrônica; o sexto é do gerenciamento da zona eleito ral, ou seja, a transmissão dos boletins de urnas e o
acompanhamento da totalização; o sétimo, a totaliza ção dos resultados dos Tribunais Regionais Eleitora is, e, por fim, a divulgação desses resultados.
O que nos interessa neste momento, basica mente, é o programa de recepção de votos: a totaliza ção da urna eletrônica e a totalização dos resultados.
Apresentada aos partidos políticos, no dia 6,
essa definição relativa ao desenvolvimento e à integração dos programas, faremos uma segunda reunião com os partidos políticos, por determinação da
lei, 60 dias antes da eleição. Essa audiência pública
com os partidos políticos realizar-se-á no dia 6 de
agosto do corrente ano, quando será feita a apresen tação, pelo Tribunal Superior Eleitoral – e isso se dá,
mais ou menos, num total de cinco dias –, das ver sões finais de todos os programas, inclusive das assi naturas digitais desses programas.
Neste ano, tendo em vista todo o debate que
ocorreu, far-se-á também a apresentação – nesses
cinco dias, que se iniciam no dia 6 de agosto – dos
módulos criptográficos simétricos e do módulo criptográfico assimétrico. Ou seja, nessa reunião do dia 6,
que se estenderá por cinco dias, os partidos políticos
deverão credenciar personagens e pessoas gabarita dos e por eles credenciados para examinar os dois
módulos criptográficos, em toda a sua extensão, com
o compromisso desses personagens de manter o si gilo das informações conhecidas, já que esse módulo
criptográfico é exatamente um dos instrumentos de
segurança do processo de urna eletrônica. Não have rá, portanto, nenhum programa que não será exami nado pelos partidos políticos. Serão examinados os
programas definitivos e também todos os programas
e todos os módulos criptográficos.
Para os senhores terem uma idéia, esse aqui,
Senador Eduardo Suplicy, é um exemplo do códi go-fonte que será examinado pelos técnicos indica dos pelos partidos. Esse exame é feito longamente. É
examinada também a assinatura digital dos códi gos-fonte, e temos aqui um outro exemplo. É exami nado o código executável dos programas – todos eles
na linguagem clássica de informática –, como tam bém é examinada a assinatura digital desses progra mas. E tudo isso é feito com absoluta transparência,
para o conhecimento de todos os membros dos partidos políticos que indicarem representantes, uma vez,
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Srs. Senadores e Deputados, que não são todos os
partidos que têm o hábito de comparecer perante o
Tribunal para essas atividades de natureza rigorosamente técnica.
Após a verificação desses programas, quer dos
códigos-fonte, quer dos módulos criptográficos, esses programas e o módulo criptográfico serão homologados pelos partidos, para efeito do início do processo de concretização do sistema de votação. Imediatamente depois da homologação, esses programas
são compilados; dos programas-fonte, compilam-se
os programas executáveis, inclusive os módulos criptográficos que são estabelecidos nesses programas.
É feita a gravação dos programas-fonte e dos módulos criptográficos em linguagem de codificação e a
gravação dos programas executáveis em sistema binário, a assinatura digital dos programas, com chaves
privadas e chaves públicas, a gravação desses programas executáveis em CD-ROM e a autenticação
desses CD-ROM por todos, com a colocação em um
envelope lacrado, porque a base do sistema são es ses programas.
Feito isso, esses programas são enviados por
pacotes aos Tribunais Regionais Eleitorais, onde são
feitas as montagens das tabelas de candidatos e de
eleitores, considerando a circunstância de que os eleitores e os candidatos são os que concorrem naquele
Estado. Portanto, a tabela é montada pelo Tribunal
Regional Eleitoral.
Feito isso, em audiência pública convocada pelo
Tribunal Eleitoral e na presença dos partidos, carregam-se os chamados flashcards de carga, geram-se
esses flashcards para que carreguem as urnas eletrônicas. Observem que, para dentro dos flashcards
de carga, dirigem-se os programas de teste da urna
eletrônica, o programa de emissão da “zerésima”, o
programa de recepção de voto, o programa de totalização dos resultados. Todo esse procedimento é realizado na presença de todos os partidos, inclusive
com a tabela de candidatos e de eleitores. Essa é a
geração dos flashcards de carga.
Imediatamente após a geração dos flashcards
de carga, determina-se uma nova data para que se jam carregadas as urnas eletrônicas, ou seja, para
que todo o sistema iniciado no Tribunal Superior Elei toral ingresse nessa máquina para, então, votarmos.
Esse procedimento chama-se “a carga da urna eletrônica”, que é feita em audiência pública com os partidos políticos.
Utilizam-se, para geração e para carga dessas
urnas, os flashcards de carga estabelecidos e gera-
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dos anteriormente. Gera-se também uma tabela de
correspondência entre a urna eletrônica e sua carga
respectiva, a qual corresponde à gravação da identifi cação da urna eletrônica, porque cada uma delas tem
uma identificação, data e horário de carga que integrará o sistema de totalização, de tal forma que esse
sistema identifica a urna da qual vêm os dados para
estabelecer a correspondência entre a urna que está
aqui e a recepção dos dados no sistema de totaliza ção final.
Nessa sessão, após essa carga, faz-se um teste: 3% dessas ur nas são sorteadas aleatoriamente e
os partidos políticos e o Tribunal Regional fazem
uma simulação de votação, com emissão de “zerési mas”, com votos e com emissão de boletins de urna,
ou seja, o resultado. É um teste para verificar se o
funcionamento da urna corresponde a toda a previsão inicial.
O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB – PR) –
(Inaudível. Fora do microfone.)
O SR. NELSON JOBIM – Em cada Tribunal Re gional. Todas essas sessões são nos Tribunais Regio nais, Deputado Hauly, porque cada Estado do País
tem a composição de candidatos distinta, uma vez
que a coincidência só se dá quanto aos candidatos à
Presidência da República. No mais, são os candida tos das eleições que se realizam nos Estados.
Feita a carga das urnas, é entregue aos partidos
políticos uma cópia da tabela de correspondência, la vrada uma ata circunstanciada da carga fixada, para
dar publicidade, e ainda o arquivamento dos compro vantes de cargas nos tribunais e nos cartórios eleito rais. Lacra-se a urna em todos os seus ambientes. É
feita uma lacração completa dos ambientes da urna,
inclusive da porta do disquete com o resultado da vo tação, da porta do flashcard externo, da entrada do
teclado al fanumérico, dos conectores externos do
microtribunal, das urnas eletrônicas e do fone de ou vido, já que essa urna dispõe de um sistema para cegos e para deficientes auditivos. É possível utiliza rem-se fones para que o cego, além de identificar
pelo sistema braile, que está no teclado, também
ouça o que está fazendo. Por outro lado ainda, no
módulo da urna eletrônica 2002, que já tem um mó dulo para a impressão do voto, também se faz a la cração desse ambiente de impressão. Todos os la cres são assinados pelo juiz de direito, pelo Ministério
Público e pelos partidos políticos.
É identificada a urna eletrônica. Nela própria se
dá a identificação e é condicionada e devidamente ar mazenada até a sua distribuição no dia da votação.
Essa distribuição é feita pelos Tribunais Regionais
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Eleitorais. Quanto à distribuição, dependendo do tamanho do Estado, essas urnas podem estar todas
concentradas na capital, como é o caso, por exemplo,
de Sergipe, mas já não é o caso de São Paulo, onde
existem vários locais em que se praticam esses atos,
exatamente porque temos condições de armazenar
essas urnas em vários locais, mais próximos às seções eleitorais, para distribuição no dia da eleição.
Aqui vem, digamos, a parte mais relevante, que
é o que se passa no dia da votação. A primeira inovação que temos neste ano é que, em decorrência da lei
recentemente aprovada, que vamos adotar e já implantar nas eleições de 2002, no dia anterior à votação, é feito um sorteio de duas urnas em cada Estado
- uma, preferentemente da capital e outra do interior.
Essas urnas são recolhidas aonde vai se fazer, durante todo o dia da votação, a começar às 7 horas da manhã e encerrando às 5 horas da tarde, uma votação
paralela. O que significa essa votação paralela? Sig nifica que, no TSE, teremos a urna sorteada, já que
essa urna é igual a todas as demais. À frente dessa
urna, haverá um sistema de filmagem e, ao lado, um
sistema de micro para informação. Os partidos políticos, durante o momento dessa chamada votação paralela, preencherão as antigas cédulas únicas com os
candidatos escolhidos por eles. Essas cédulas são
colocadas dentro de uma urna de lona e, logo após,
tira-se uma cédula, que é digitada no micro lateral – e
tudo isto, também, filmado. O micro toma os dados –
porque esse micro é um somador e um totalizador – e
imprime a cédula tal qual foi feito o voto. Tomada essa
cédula impressa, trace à frente da urna eletrônica,
também, filmada, coloca-se na frente e um funcionário do TSE, começam-se a digitar, em voz alta, os números correspondentes àquela cédula e vota-se. E,
assim, sucessivamente, durante todo o dia. No final
do dia, a apuração é feita nessa urna eletrônica: imprime-se o BU de apuração dessa urna eletrônica, o re sultado dos dados que foram levados ao micro de
soma e verificam-se as planilhas dos partidos que
são distribuídas pelos seus fiscais, que vão anotando
os votos. Verifica-se a coincidência entre aquele resultado do micro com este resultado do boletim da
urna e o das planilhas dos partidos, para demonstrar,
exatamente, que o resultado que aqui se deu é igual
ao que lá está, o que dará segurança e transparência
nesse processo.
Agora, vejamos o que se ocorre, passo a passo,
no dia da votação: às 7 horas da manhã, o relógio interno da urna eletrônica, bloqueado, faz a urna funcionar. Ela começa a funcionar, rigorosamente, às 7 ho ras da manhã do Estado ou município onde está loca-
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lizada, respeitada, evidentemente, a não-coincidên cia e os fusos horários decorrentes do Estado do Acre
e do Estado de Rondônia.
Naquele primeiro ato a ser procedido pelo Presi dente da Mesa, de emissão da “zerésima”, ele abre a
urna, digita o seu código e passa a imprimir o que
chamamos de “zerésima”. O que é a “zerésima”? É a
demonstração inicial da totalidade dos nomes dos
candidatos que podem ser votados nessa urna eletrô nica e a constatação de que no sistema não está lan çado nenhum voto para nenhum desses candidatos.
O Boletim Zerésima corresponde a um relatório com pleto de todos os candidatos que, nesta urna, podem
ser votados e aparecerá a relação de todos os seus
nomes. Feita essa “zerésima”, ela é conferida pelos
fiscais dos partidos, verifica-se a existência dos no mes dos candidatos e, também, dos números zero,
correspondentes ao lado de cada nome.
Feito isso, começa-se o processo de votação.
Isso corresponde às 8 horas da manhã. Começa-se o
processo de votação de que forma? O eleitor identifi ca-se com seu título de eleitor perante o presidente
da mesa. O presidente da mesa digita o número do título no microterminal que está próximo, junto à mesa,
e distante o suficiente desta urna eletrônica. Se ele
confirma, ou seja, se o número do título de eleitor co incide com a tabela de eleitores que podem votar na quela seção, a urna eletrônica prepara-se, portanto,
para receber os votos correspondentes. E o eleitor começa, então, a digitar os votos.
Aqui vem a primeira inovação. No início, eu dis se que tínhamos no sistema de urna tradicional dois
ambientes: o de composição do voto e o ambiente de
votar em lados diferentes. Disse ainda que o ambiente
de composição do voto era denominado de cabine in devassável e o ambiente de votar era a própria urna
em que se colocava o voto – há que se fazer uma dis tinção fundamental. O eleitor, no sistema antigo, den tro da cabine indevassável, preenchia a sua cédula
única: tomava a cédula única e dirigia-se, depois de
preenchida, ao sistema de urna. Se ele viesse a morrer ou tivesse algum problema antes deste ato, não teria votado. Ninguém poderia tomar esta cédula e colo car na urna no seu lugar, porque ele ainda não teria
votado. O ato de votar seria o de colocá-lo dentro da
urna – e só ele poderia fazê-lo, já que o sistema brasi leiro não admite voto por representação, ou seja, que
outra pessoa coloque o voto dentro da urna.
Evidentemente, os senhores sabem que fui parlamentar, fui político, e agradeço ao Presidente desta
Comissão a possibilidade de voltar ao plenário da Comissão de Constituição e Justiça, da qual fui presi -
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dente em 1989, embora minha fotografia lá esteja irreconhecível. O tempo passou.
O eleitor dirigia-se à cabine indevassável, Deputada Yeda, e a fechava. A cabine podia ser uma mesa
coberta por um lençol. Lá preenchia o voto com tran qüilidade. Quando se introduziu o sistema de urna
eletrônica, o ambiente de compor o voto e o ambiente
de votar era o mesmo, já que o ambiente de composição do voto é esse teclado alfanumérico e o ambiente
de votar é a tecla verde de confirmação.
O que aconteceu? Começamos a ter uns biombos de papelão ocultando a urna eletrônica. Lembrem-se disto. (Era algo mais ou menos desta altura
que tinha a lateralidade, o fundo e o lado, aberta essa
ponta.) Qual foi a experiência que o tribunal adquiriu
nessas quatro eleições informatizadas?
A tradição do eleitorado brasileiro, quer queiramos ou não, é ir disputar eleição majoritária. Por isso
a lei relatada por João Almeida estabeleceu que, na
urna eletrônica, primeiro, vota-se nos candidatos proporcionais, depois se vota nos candidatos majoritários, para assegurar que o eleitor, antes de votar para
governador, prefeito ou presidente, primeiro vote nos
deputados. Isso veio da experiência anterior, porque a
concentração de votos nulos e brancos nas eleições
tradicionais anteriores, pelo sistema de cédula única,
era toda nos candidatos proporcionais e uma menor
concentração de votos nulos e brancos nos candidatos majoritários.
Observamos, Srs. Deputados e Srs. Senadores,
que, na urna eletrônica, em 1998, quando houve uma
eleição com cinco cargos disputados – não sei se
como hoje, porque um terço do Senado se recompunha na eleição de 1998 -, tivemos uma concentração
de votos nulos e brancos no candidato a Senador.
Lembrem-se da ordem à época: Deputado Federal,
Deputado Estadual, Governador, Presidente, Senador. O Senador era o último votado na ordem daquela
época. Resultado: concentraram-se os votos nulos e
brancos à medida que o eleitor avançava no processo
de votação. Daí inverteu-se a lógica tradicional: a concentração deu-se nos majoritários e houve menor
concentração nos proporcionais.
Identificamos a causa. Lembrem-se da cena: o
eleitor identifica-se, o presidente da mesa digita o número do voto do eleitor, é aberta a urna para votar –
no sentido metafórico da expressão –, e o eleitor se
dirige para o local em que está a urna eletrônica. A
urna estava aqui – normalmente, utilizavam-se salas
de aula, então, era uma mesa escolar –; ele se curvava perante a urna e tinha ocultado da visibilidade dos
demais o seu antebraço e a sua mão. O que ocorria?
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Ele votava no Deputado Federal, olhava para cima e
via a fila. E lá estava o Deputado Hauly, fazendo um sinal para que ele apurasse, porque queria ir para Caio bá. Não sei bem o gosto, mas ele ia para Caiobá para
pescar. E fazia um sinal: “apura com isso aí”.
De outro lado, esse mesmo eleitor, depois de
votar para Deputado Federal, começava a votar para
Presidente, mas olhava para o lado e enxergava um
fiscal de partido – e, tendo em vista esse modelo, di minuiu-se muito a função primitiva dos fiscais de partido. Estava lá o João Almeida, olhando para o candi dato, porque havia apostado com o Olavo para saber
o tempo em que cada eleitor votava. E estava ele, com
um sistema de cronômetro, controlando o voto que
Yeda Crusius estava fazendo. E a Yeda assustava-se
com aquilo.
Ou seja, essa visibilidade do eleitor, na sessão
eleitoral, criava um ambiente de constrangimento. E,
no momento em que errava o voto, o eleitor, assusta do com a pressão de Hauly, que queria pescar, e com
o tempo que Olavo e João Almeida haviam apostado,
preferia, em vez de corrigir o voto, cancelá-lo. Confir mar o voto, anulando-o.
Havia também outra possibilidade: não era só o
tempo que João tinha apostado com o Olavo, mas sa ber também quais votos estavam sendo postos. Fica vam, então, todos com o olho grudado no eleitor, para
saber o movimento do seu braço, porque, se digitasse
assim, tinha votado no “11”; se fizesse um movimento
assim, poderia ter votado no “17”; se fizesse um movi mento assim, poderia ter votado no “13”. E Olavo e
João ficavam anotando as suas apostas para o fim do
resultado. Isso induzia, Senador Eduardo Suplicy, o
eleitor, que queria se ver livre daquilo.
Além do mais, o eleitor ficava constrangido de
recorrer a uma cola, a uma necessária cola, ou seja,
um lembrete dos números dos votos que tinha que
dar, porque, vejam bem, na época, lembrar-se de cin co números – e, agora, em 2002, de seis números, 19
algarismos – não é fácil. É absolutamente necessário
que ele leve uma memória. E, se ele não pode retirá-la, como fazia à época da cabine indevassável, em
que todos nós – e eu fiz isso – imprimíamos o nosso
santinho em cujo verso estava a cédula, com o preen chimento já posto e com os números respectivos –
não era assim? –; ele fica constrangido.
Com isso, o Tribunal resolveu levantar o biombo.
Então, vamos ter, nesta eleição, uma ocultação do
eleitor no momento de votar. Ele curva-se perante a
urna e não é visto por ninguém nem vê ninguém. Teremos, então, um biombo de papelão bem mais alto não tão alto como eu - que possibilite ao eleitor tirar
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do seu bolso a sua memória e não sofrer a pressão
nem de Hauly nem de João Alberto. Isso lhe assegura
votar com transparência.
Na eleição de 1998, o grande problema era que
o senador era o quinto votado. E é bom lembrar que o
senador não está sujeito a segundo turno, ele é o
mais votado. Não se exige maioria absoluta para o senador. Isso significa que o voto nulo para senador é
um prejuízo absoluto. Para governador e Presidente,
os votos nulos ou brancos representam um prejuízo
menor, porque ainda poderá haver recuperação em
uma possível disputa no segundo turno.
Foi um problema que ocorreu em Brasília em
1998. Nas áreas em que havia menos pessoas alfabetizadas, a concentração de votos nulos e brancos
nas eleições majoritárias foi muito superior, o que não
ocorreu no segundo turno, quando havia somente um
voto a ser dado.
Tentarei separar o andamento do processo de
votação. O eleitor começa sua digitação e, no momento em que pressiona o número, o sinal do número
pressionado vai para um microcontrolador interno,
que decodifica a informação correspondente, porque
esse microcontrolador controla o teclado do terminal
da urna. Esse dado é remetido pelo microcontrolador
ao processador principal da urna, que gerencia a imagem da tela.
Recapitulando, ocorre a digitação, a informação
digitada vai para o microcontrolador, que remete os
dados para o sistema principal, o qual remete os da dos para a tela. No momento em que o eleitor confirmar o voto, como estou fazendo agora, é contabilizado no sistema de recepção dos votos o voto dado.
Com isso é absolutamente inviável que, pelo sistema
montado, possa o eleitor digitar 123, o sistema principal computar 321 e abrir a tela com 123. Para isso, seria necessária a existência de sistemas de conversão
entre o microcontrolador, o sistema principal e a tela.
Esses sistemas são absolutamente identificáveis pe los partidos políticos no exame dos programas executáveis naquele período de 60 dias.
Por isso, o laudo da Universidade de Campinas
diz que o eleitor digita um número; um microcontrolador responsável pelo controle do teclado do terminal
do eleitor envia ao processador principal o código das
teclas pressionadas. Como o código dessa tecla é
passado ao programa de controle da votação e esse
programa é que rege na tela da urna eletrônica para
confirmação do eleitor, qualquer mecanismo de adulteração de teclas no microcontrolador deveria contar
com outro mecanismo equivalente no programa de
controle de votação. Ou seja, se digitasse 123 e o mi-
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crocontrolador convertesse 123 em 321, iria para o
controlador principal, que computaria 231, mas preci saria reconverter 231 em 123, para mostrar na tela o
candidato 123. Depois, pressionada a confirmação,
essa informação teria de ser revertida para 231 para
alterar o resultado, de forma tal que o digitado não é o
computado. Isso só seria possível fazer se houvesse
um sistema intermediário, o que é absolutamente
identificável pelos partidos políticos quando da análi se de todo o sistema. Por isso, a Unicamp diz que
“esse controlador tem ação limitada no sistema e não
tem condições de acessar os dados manipulados
pelo provedor principal, gravados nos cartões de me mória, o que anula, por completo, a possibilidade, tendo em vista a montagem feita, de qualquer alteração
entre o digitado e o computado”.
Para que se fizesse isso, seria preciso haver,
dentro do código-fonte e dos sistemas executáveis,
as alterações previstas, o que é examinado pelos par tidos não só no início, como também nos testes feitos
na votação paralela, ou quando da carga das urnas
eletrônicas.
Prossegue a votação. Todos vão votando para
deputado estadual, confirma, aí vem uma outra alteração da qual gostaria de chamar a atenção dos se nhores, que verifiquei na imagem da urna. Tínhamos
um problema para as eleições de 2002: dois Senado res. O eleitor, se fizéssemos pelo sistema tradicional,
votaria no primeiro senador; a tela do primeiro sena dor apagaria, aparecendo a tela do segundo. Poderia
surgir a seguinte indagação: “Mas eu já votei.”
Criado o problema. Solução: após um longo diá logo com os técnicos, como também uma demonstra ção aos partidos, que foi feita pessoalmente por mim,
em vários contatos, a tela para votação dos senado res este ano terá dois campos – o relativo ao primeiro
senador e o relativo ao segundo senador.
Observem: o eleitor digita o número do primeiro
senador, aparece a imagem do mesmo, o nome do
candidato/partido. Examina-se tudo e confirma. No
momento em que há a confirmação, passa o sistema
para a segunda parte da tela, mantendo-se a primeira
tela preenchida, para que o eleitor fique sabendo que
esta deve ser preenchida mais uma vez.
Vamos admitir que o eleitor resolva votar de
novo no mesmo candidato: digita 911. O que apare ce? Número já escolhido, uma vez que o eleitor não
pode votar duas vezes no mesmo candidato ou sena dor. Com isso, ele tem a opção e fica piscando. Se
pressiona a tecla “confirma”, o voto é nulo. Ele pode,
então, corrigir: apaga e digita 911. Aparece o segundo
senador, se estou satisfeito, votei para senador.
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Com isso, evita-se o problema com relação à
dúvida de dois votos ou de um voto só. Aparece, en tão, a cédula para governador, digita-se o nú mero
correspondente ao governador, vota-se. Neste ano,
vai aparecer na tela o nome do candidato a vice-governador. Escolhemos também in cluir, neste ano, o
nome do vice. Não podemos fazer isso com os se nadores, em relação aos suplentes, por que não há
espaço na tela, considerando o uso de dois ambien tes na mesma tela. Isso poderá ser usado nas próximas eleições.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
É muito positivo haver a consciência por parte dos
eleitores dos suplentes de senadores. Na verdade,
melhor seria votar nos suplentes dos senadores.
O SR. NELSON JOBIM – Para isso, V. Exª terá
de oferecer a devida emenda constitucional.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Já o fiz, mas os Senadores não quiseram ainda apro var, especialmente os suplentes.
O SR. NELSON JOBIM – No sistema anterior a
1964, o suplente de senador era o segundo mais vo tado, ou seja, o segundo mais votado não eleito seria
o suplente do primeiro.
Pois bem, terminado esse processo, prossegue
a votação daquela forma. Chegando ao final, ou seja,
às 17h, a urna eletrônica, automaticamente, pelo seu
relógio, autolibera a possibilidade do comando de encerramento. A partir desse momento, pode ser encerrada a votação. Não é obrigatoriamente encerrada às
17h, porque pode ocorrer uma fila de eleitores. Então,
distribui-se uma senha aos eleitores, que prosseguem e conseguirão votar até o final da votação.
Terminada a votação - e aqui gostaria de chamar a atenção dos senhores para o início do processo
de apuração -, o primeiro módulo de apuração é esse:
ver o que se passa. Feito isso, temos um segundo eleitor e, assim, sucessivamente.
Digitado o código correspondente ao encerramento da votação, pelo presidente da seção, aparece
na urna: “Votação encerrada. Por favor, aguarde”. O
que está acontecendo internamente nesse momento? Nesse momento, a urna fecha, no sentido metafórico da expressão, não admite mais nenhum voto, e o
sistema, internamente, gera o que se chama Boletim
de Urna (BU) e também o que chamamos de espelho
do BU, que é a parte do BU que foi formatada para impressão. Temos o BU em sistema informatizado e o
BU formatado para ser impresso, que os técnicos
chamam de espelho do BU.
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O sistema grava nos flashcards interno e externo, sem criptografia alguma, o BU e o espelho do BU.
O sistema imediatamente assina os dois arquivos – o
BU e o espelho, que estão gravados nos flashcards –,
que correspondem aos discos rígidos nos nossos
computadores tradicionais.
Assina os dois BUs com a chave da urna eletrô nica, ou seja, com a composição da identificação da
urna, zona, área, etc. Isto feito, o Presidente imediata mente pressiona a tecla de impressão de Boletim de
Urna e aperta a tecla “Confirma”. O que vai acontecer? Sai o Boletim de Urna, que corresponde ao re sultado daquela urna eletrônica, daquela votação,
onde aparecem apenas os nomes dos candidatos votados, daí por que a extensão física da (inaudível) é
bem maior que o tamanho físico do BU, porque no BU
só aparecem os candidatos naquela urna, com os re sultados correspondentes a cada um, ao lado do seu
nome e identificação.
Feito isto – e é aqui que está um ponto funda mental na compreensão do processo – são impres sos, destes BUs, 10 exemplares, que se destinam à
Mesa, à sessão de totalização, aos partidos políticos
e um que se destinará à imprensa, se estiver no local.
Entregam-se os BUs aos partidos e cada um deles
tem o resultado desta urna eletrônica.
Após a impressão do BU, correspondendo à su gestão que foi feita pelo Relatório de Campinas neste
ano, começa o processo de criptografia, para efeito
de segurança. O sistema não tem, nos dois flashcards
que estão aqui um externo e um interno, não criptografados , a totalização do BU e o espelho do BU, que
é o mesmo, apenas com destinações distintas, e
mantém criptografado, dentro do sistema, o BU, mas
não o espelho do BU.
O que vem a ser a criptografia? Nada mais que,
usando uma linguagem metafórica, o embaralhamen to dos dados, para que ninguém venha a mexer neles,
alterá-los. Poderíamos dizer que seria uma sala onde
os móveis estão completamente fora de lugar e não
se tem a memória dos lugares onde estão esses mó veis, ou seja, os bytes são misturados e não se re compõem na posição inicial. Misturam-se e alteram-se nesse sentido de embaralhamento.
Feito isso, o sistema gera uma assinatura digital,
ou seja, cria um novo arquivo, com chave assimétrica
no espelho do Boletim de Urna – BU –criptografado e
no log da urna eletrônica. A chave correspondente
para abrir esse sistema – o par correspondente da assimetria – encontra-se no sistema de totalização. Ime diatamente após – tudo é simultâneo –, gera-se o dis quete, que contém o espelho do BU distribuído previ -
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amente, o BU criptografado, a assinatura digital de
chave assimétrica, o log, os eleitores faltosos e as justificativas. Logo em seguida, o Presidente da Mesa –
isso é um flashcard – rompe o local do disquete, retira
o disquete, que é autenticado e, juntamente com dois
BUs, colocado em um envelope lacrado, levado ao
sistema de totalização e nele inserido.
Nessa eleição, as totalizações serão feitas nos
Tribunais Regionais. No caso, leva-se para um local
de transmissão dos dados, coloca-se no sistema de
transmissão da junta eleitoral e, por uma rede “proprietária” e bloqueada – não Internet –, esses dados são
enviados e recebidos pelos sistemas de totalização
dos Tribunais Regionais, iniciando-se o processo de
totalização de todas essas informações.
Admitamos que já se apuraram cinco milhões
de votos. Não há a possibilidade de haver qualquer interferência no sistema. Reconheçamos a hipótese em
que já foram apurados quatro milhões de votos e o
Deputado Júlio Semeghini resolve saber o que ocor reu com determinada urna de certa seção. Então, S.
Exª solicita informações ao sistema de totalização,
que está em quatro milhões, para saber quantos vo tos, incluídos os já computados, foram originários daquela urna que S. Exª está consultando. O sistema informa quantos votos foram contabilizados e ele com para esses dados com o BU que lhe foi entregue no
primeiro momento do sistema.
Ao fim de tudo, Senador Eduardo Suplicy, depois de todo esse trânsito referido, a totalização dos cargos estaduais são feitas no Tribunal Regional e a dos
cargos nacionais – como Presidente da República – é
realizada no Tribunal Superior Eleitoral. No TSE, essa
totalização é feita por município, zona, megarregião e
unidade federativa. Há, portanto, no Tribunal Eleitoral,
o total do estado e das suas megarregiões, divididas
pelo IBGE, bem como o total por município e por zona
eleitoral. Cada partido político que requerer informações receberá do Tribunal Superior Eleitoral, em meio
magnético, o resultado de todos esses Boletins de
Urnas computados. Dessa maneira, cada partido político terá a possibilidade de fazer o que o Deputado
Júlio Semeghini fez, ou seja, solicitar a verificação de
uma espécie de apuração paralela ao sistema.
É importante salientar – esse é o ponto para
identificar e afastar dúvidas sobre o assunto – que
esse disquete é um instrumento conduzido pelo Pre sidente da Mesa à zona eleitoral (à zona de totalização ou de transmissão) e significa um deslocamento
no tempo e no espaço. Se se encontrar em Sergipe,
será possível atravessar a rua. Mas, se for no Amazonas, haverá possibilidade de ir de barco, de burro, de
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jipe, de cavalo ou de carroça, dependendo do local
em que se encontrar.
Esse instrumento leva em seu interior criptogra fado o BU. Quando chegarmos ao local de recepção e
de totalização, após a transmissão dos dados, se al guém tiver manipulado o BU, haverá duas informa ções. A primeira é oriunda da assinatura digital, que
significa que alguém entrou no arquivo, uma vez que
a referida assinatura não interfere nos dados nem os
embaralha. Ela, pura e simplesmente, identifica que
alguém entrou no arquivo, porque altera o sistema
dos bytes estabelecidos na assinatura se não se tiver
a chave. Se entrar, poderá mexer, porque os dados
não estão alterados. Mas, se houver um sistema de
assinatura digital na porta e a criptografia dentro, se
entrar, só poderá alterar os dados internos caso pos sua a chave para a decodificação do sistema criptografado – o que dá garantia do transporte dessa infor mação para chegar àquele local. Se houver proble mas na chegada, traz-se a urna eletrônica, que teve
origem nesse disquete, retira-se dela o flashcard, que
tem a mesma informação criptografada – além de um
espelho não-criptografado –, e a leitura é feita e re composta pela leitura do flashcard, o que dá absoluta
tranqüilidade quanto ao processo de totalização do
sistema.
Porém, dir-se-ia que alguém poderia tocar na
urna eletrônica e fazer as alterações. Que alterações
podem ser feitas? Individualmente, em 350 mil urnas
eletrônicas, que correspondem às 350 mil seções ele itorais em que votarão 115.200 milhões eleitores, ha verá, no fim, um processo tranqüilo, encerrando-se
um ciclo com um sistema de informação e de informa tização no sistema eleitoral brasileiro.
O ciclo que se encerrou foi o que todos nós co nhecíamos: o eleitor comparecia à seção eleitoral, encontrava o cabo eleitoral de determinado candidato e
recebia dele uma proposta, que aceitava. O eleitor re cebia do cabo eleitoral uma cédula única falsa – mas
muito bem impressa e absolutamente similar à cédula
autêntica – e a colocava no bolso já preenchida, en trava na seção eleitoral, identificava-se, recebia do
Presidente da Mesa uma cédula autêntica em branco,
dirigia-se para a cabine indevassável, colocava no
bolso esquerdo do seu casaco ou de sua calça a cé dula em branco autêntica, tirava do bolso direito a cé dula que tinha trazido de volta e colocava-a na urna.
Essa cédula seria anulada. Saía ele, então, com uma
cédula em branco, que entregava ao cabo eleitoral –
que, no início do processo, usava a mesma caneta
para preencher, depois sofisticou o processo, pas sando a ter dez ou quinze canetas diferentes, com

381

Setembro de 2002

mãos e letras diferentes, para preencher essa cédula.
Portanto, preenchia-se a cédula com o nome dos candidatos e entregava-a ao próximo eleitor, que, com
uma cédula autêntica no bolso, ingressava na seção
eleitoral, identificava-se, recebia da Mesa uma cédula
em branco nova, dirigia-se à cabine indevassável, colocava no outro bolso a cédula em branco que havia
recebido, saía da cabine indevassável com a cédula
autêntica preenchida do lado de fora, colocava-a na
urna e levava de volta e assim sucessivamente.
No jargão eleitoral, criou-se o voto “carreirinha”,
porque ia e voltava; o voto-formiga, porque ia e voltava; o voto-marmita, porque levava consigo, todos de correntes do fenômeno do voto de cabresto. Esse sistema desaparece, mas também desaparece aquilo
que foi algo extremamente dolorido para aqueles que
trabalharam no sistema eleitoral brasileiro, que era a
apuração manual. Abria-se a mesa, largavam-se os
votos e começava-se. De repente, o fiscal do partido
observava: “Esta letra aqui, este número não está
neste local; foi posto abaixo. Não sei se ele está vo tando para deputado estadual ou federal, porque está
no meio do caminho”. E diziam: “Não, este número
aqui é para deputado estadual”. “Não, não pode ser.”
Criava-se primeiro uma imensa controvérsia na leitura do voto. Se houvesse dois candidatos com o mes mo sobrenome, como faríamos? Aproveitaríamos o
voto para aquele que tinha o nome mais conhecido ou
aproveitaríamos para o outro? Tive esse problema em
1986. Fui candidato a Deputado Federal, registrei-me
como Nelson Jobim. Havia um outro candidato chamado Valdir Jobim, parente meu longe de São Gabriel, e vários eleitores votaram em Jobim. E houve
aquela confusão: computar Jobim para Valdir ou Jo bim para Nelson.
Afora esse problema da composição do voto,
havia outro. “Vamos começar a ditar os votos e passar
para o mapa de votação.” Então o número um virava o
nove, o seis, oito e às vezes acontecia, em uma determinada cidade, em uma determinada zona eleitoral,
de um certo candidato ter 90% dos votos de uma se ção eleitoral e não ter voto em nenhuma outra seção
eleitoral. O que ocorreu? Os votos em branco e os
nulos foram atribuídos no mapa para este candidato,
porque na mesa havia alguém ligado a este candidato. E o Tribunal Eleitoral teve que inventar, para en frentar esta notícia escancarada de fraude, a técnica
da quebra da média proporcional dos votos. Se hou vesse uma quebra da média, tínhamos que recontar
aquela urna para apurar a causa da mudança da média. “Este cidadão não teve nenhum voto em duas
outras urnas senão naquela. Quebrou a média. Va-
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mos examinar!” Teve o Tribunal Eleitoral que inven tar, também às vezes de má-fé e às vezes de boa-fé,
o problema da quebra de linha, ou seja, o nome do
candidato estava no mapa, preenchia-se o número
de votos a mão e caía-se na linha de baixo, aprovei tava-se o candidato de baixo que não tinha voto ne nhum naquela cidade. Isso tudo desaparece com o
sistema de votação. O sistema informatizado de vo tação assegura absoluta tranqüilidade no sentido da
verdade eleitoral.
O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB – MS)
– Uma pergunta rápida?
O SR. NELSON JOBIM – Pois não. Tenha a
bondade, Senador.
O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB – MS)
– E se o disquete se perder por qualquer motivo? Se
cair do lombo do burro, n’água? E se o disquete não
chegar?
O SR. NELSON JOBIM – O disquete não che gou, a notícia (inaudível) a urna eletrônica está no lo cal e esta própria urna eletrônica é levada ao sistema
de totalização. Há duas recorrências: o flashcard ex terno e o flashcard interno da urna eletrônica têm os
dados. Tivemos alguns casos curiosos que entram –
digamos para as curiosidades da vida eleitoral. Ti vemos um problema nas eleições de 2000 no Pará.
Cerca de 2.000 eleitores comunicaram ao Tribunal
Regional e ao Tribunal Eleitoral que, quando digita vam o número de um candidato a prefeito, aparecia
na tela um outro per sonagem. Dois mil eleitores
afirmaram isso. Então, resolvemos fazer o exame
para ver o que estava acontecendo. Os técnicos do
Tribunal Eleitoral atuaram nis so, ten do em vista que
não queríamos que os técnicos do Regional o fizes sem, porque ha via sempre o juízo de suspeição, e
fomos ao lo cal. O que aconteceu? O can didato a
prefeito que não aparecia na tela era um padre, que
fazia cam panha eleitoral a partir da perspectiva po pular, ou seja, de calça je ans, de camiseta, despen teado. Assim era a sua campanha eleitoral e a forma
como seus eleitores o conheciam.
Quando ele, no dia 05 de julho de 2000, regis trou a sua candidatura no Tribunal Regional Eleitoral,
enviou a fotografia de banho tomado, de terno, grava ta e cabelo penteado. Os elei tores abriam, olhavam
aquele personagem e não sabiam quem era. O que
aconteceu? Abrimos as urnas, no sentido de abrir mos o sistema, e o candidato disse: “A culpa é minha.
Realmente, dei uma fotografia que não se apresenta va ao eleitor.”
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Tivemos também alguns problemas com uma
urna eletrônica, em São Paulo, que teve uma solução
a mais estapafúrdia possível do juiz eleitoral daquele
momento. Aquela urna, na sua carga, teve um problema em relação aos candidatos do Partido Trabalhista.
O eleitor digitava o número do candidato do Partido
Trabalhista, e ele não aparecia na tela, porque tinha
havido um problema na carga, específico, naquela
urna eletrônica. O que aconteceu? O mesário não sabia o que fazer, porque um eleitor do Partido Trabalhista reclamou, dizendo: “Olha, não consigo votar
nesse candidato do Partido Trabalhista.” Os fiscais fizeram um teste na urna e verificaram que, efetivamente, havia acontecido isso. Chamaram o juiz eleitoral. Solução dada pelo juiz eleitoral – havia uma fila
grande de eleitores, esperando a votação -: “Vamos
fazer o seguinte: os eleitores do Partido Trabalhista
vêm às 3 horas da tarde e vão votar em urna de lona,
e os outros votam na urna tradicional.” Evidentemente, foi anulada a votação daquela urna, por solução
absolutamente desconhecida.
Vejam o que pode acontecer com uma urna dessas se, por alguma razão, ela emperra. Não há problema de energia elétrica, porque temos uma bateria
com duração de mais de doze horas nos últimos sistemas. Ela pode ser acionada por doze horas sem energia elétrica. Pode haver um problema em que esbarrem na urna eletrônica e ela pare de funcionar. Nessa
hipótese, se não for possível substituir a urna eletrônica - porque temos, em cada zona eleitoral, uma reserva de contingência para substituição -, no sentido de
que os dados que já estão memorizados nessa urna
sejam transferidos para outra, passa-se a votar em
sistema manual de votação, ou seja, no sistema tradicional. Toda seção eleitoral terá um sistema, terá a
sua urna de lona, enfim, preparada para a eventualidade de haver uma queda.
Nas últimas eleições, tivemos isso residualmente, porque foram mínimos os casos de ocorrência de
problemas manuais de funcionamento da urna eletrônica.
O SR. GASTÃO VIEIRA (PMDB – MA) – A respeito da questão da privacidade do eleitor, que está
tendo uma mudança, V. Exª não falou ainda, não é?
O SR. NELSON JOBIM – Já falei.
O SR. GASTÃO VIEIRA (PMDB – MA) – Vai
mudar para quê?
O SR. NELSON JOBIM – Hoje, tem-se aquela
altura de biombo. Esse biombo vai crescer lateralmente e também em altura, de forma tal que não se é
visto nem se vê ninguém quando se estiver digitando
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os dados. Com isso, desaparecerá a pressão do olho
em relação à fila, à mesa, etc., e isso se compõe des sa forma.
O SR. GASTÃO VIEIRA (PMDB – MA) – Minis tro, na eleição de 2000, no Maranhão, no Município de
São João Batista, não se pôde apurar da urna eletrô nica o BU, o boletim. Não se conseguiu tirar nada de
dentro da urna, porque ela trancou e o resultado não
saiu.
O SR. NELSON JOBIM – Nesse caso, tem-se
que levar a urna à seção e lá se imprimir, na Junta
Eleitoral.
O SR. GASTÃO VIEIRA (PMDB – MA) – Tudo
bem. O que aconteceu? “Nós vamos esperar um téc nico de Brasília.” O técnico de Brasília chegou no dia
seguinte e não abriu a urna. “Vamos mandar buscar
um japonês em São Paulo.” O japonês chegou dois
dias depois e não abriu a urna. Solução do Tribunal:
anulem esta seção e vamos estabelecer uma nova
eleição. Com custo para todos. A urna decidia a elei ção para prefeito.
Então, foi terrível e aconteceu no Município de
São João Batista.
O SR. NELSON JOBIM – Foi feita a eleição de
novo. Eu me lembro disso.
O SR. GASTÃO VIEIRA (PMDB – MA) – Uma
nova eleição, com todos os custos imagináveis: políti cos, de mobilização, de confusão, de tudo.
Há risco de isso ocorrer novamente agora ou
está superado?
O SR. NELSON JOBIM – Não. Isso é residual.
O SR. (orador não identificado) – E, pelo visto, V.
Exª perdeu a eleição.
O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB – SP) –
Ministro, qual é o trajeto que essa urna fará? De onde
ela sai para ir até o município?
O SR. NELSON JOBIM – Depende do Estado.
Por exemplo: em Sergipe, no dia anterior à votação,
ela sai da capital. O município mais distante de Araca ju está a 180 km, com asfalto, então as urnas estão todas localizadas na capital.
O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB – SP) –
Algum tempo antes, uma semana?
O SR. NELSON JOBIM – Vai-se distribuindo
aos locais. Em São Paulo, por exemplo, há vários lo cais, porque as urnas são guardadas pelos Tribunais
Regionais.
O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB – SP) –
Quando a urna chega ao município eleitoral, que che cagem é feita nela antes de ser colocada em uso?
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O SR. NELSON JOBIM – Não há checagem,
porque ela está toda bloqueada. A checagem já foi fei ta antes. Ela está toda fechada e não abre. Ela só vai
funcionar às 7 horas, quando o relógio é acionado.
O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB – SP) –
Onde ela é checada? Onde ela é programada?
O SR. NELSON JOBIM – Na junta eleitoral.
O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB – SP) –
Aqui na junta eleitoral?
O SR. NELSON JOBIM – A urna vai ao juiz eleitoral, para ser colocada, na manhã do dia da votação,
no colégio, enfim...
O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB – SP) –
Ela é alimentada. São colocados todos os dispositivos.
O SR. NELSON JOBIM – Não, ela já chega
pronta. Lembra-se quando eu disse que, no Tribunal
Regional Eleitoral, no dia “x”, em audiência pública,
são carregadas as urnas?
O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB – SP) –
Sim.
O SR. NELSON JOBIM – São carregadas as urnas naquele momento. E lá, depois da carga da urna,
ela é toda lacrada. Faz-se um teste de 3% das urnas
carregadas. Feito o teste, arquiva-se, fecha-se e lacra-se, fecha nos recipientes correspondentes, e são
enviadas.
O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB – SP)
– Então, ela é toda car regada aqui? É fe ito cen tral men te?
O SR. NELSON JOBIM – Sim, centralmente no
sentido de que, por exemplo, em alguns Estados, é feito no Tribunal Regional, em outros Estados, há o Tribunal Regional e certas microrregiões para facilitar a
distribuição. Mas é tudo feito com a presença...
O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB – SP) –
É lacrada e enviada?
O SR. NELSON JOBIM – No dia da eleição, ela
vai para o local respectivo.
O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB – SP) –
Então, acabou, é inviolável.
O SR. NELSON JOBIM – Essas são as informações que procuram mostrar aos senhores a tranqüilidade do sistema.
Gostaria de chamar a atenção dos senhores
para o fato de que é rigorosamente equivocado afirmar-se, tendo em vista os levantamentos feitos, que
seria possível, pelo sistema e pela transparência do
sistema de alimentação de todas as urnas, proceder
a uma fraude nesse processo eleitoral. O que nós te -
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mos, a partir disso, é a absoluta segurança do sistema. E foi exatamente a essa conclusão que chegou a
Universidade de Campinas, considerando os levanta mentos que foram feitos por ela.
Vejam o que diz a Universidade de Campinas na
conclusão final do seu relatório: “O sistema eletrônico
de votação, implantado no Brasil a partir de 1996, é
um sistema robusto, seguro e confiável, atendendo a
todos os requisitos do sistema eleitoral brasileiro.”
Adiante, diz o relatório: “Como resultado dessa avalia ção realizada pela Universidade de Campinas, con clui-se que o sistema de votação analisado atende às
exigências fundamentais do processo eleitoral, ou
seja, o respeito à expressão do voto do eleitor e à ga rantia do seu sigilo. Conclui-se, também, que a segu rança e a confiabilidade do sistema de votação eletrô nica podem ser ainda aprimoradas”. Vejam que o sis tema, de confiabilidade e segurança, pode ainda ser
aprimorado pela adoção de certos procedimentos,
que eles enumeraram com o nome de recomenda ções. Nós acabamos de acolher várias das sete reco mendações feitas pela Universidade, que já estarão
implementadas a partir deste ano.
Observem bem as recomendações feitas pela
Universidade de Campinas:
Os blocos componentes estáveis e permanen tes para o desenvolvimento dos aplicativos. É uma
questão meramente técnica, e a própria Universidade
de Campinas diz que essa recomendação está praticamente atendida. Não a detalharei, tendo em vista a
sua natureza técnica.
A formalização do ciclo de desenvolvimento de
software. Eles exigiram que uma equipe, ao desenvol ver o software para esse sistema, deveria estabelecer
procedimentos para cada ciclo. Estamos implantando
esse sistema solicitado, recomendado pela Universi dade de Campinas. Uma variação de código-fonte, de
seus componentes por especialistas externos. Antes
de apresentarmos aos partidos, sugere a Unicamp
que façamos uma licitação pública para que esse sis tema seja avaliado por técnicos externos, não técni cos do Tribunal.
Essa recomendação será acolhida não nesta
eleição, tendo em vista a absoluta impossibilidade,
devido ao cronograma do processo eleitoral, de se fazer essa avaliação, porque teríamos que antecipar
todo o cronograma, estabelecer um prazo de 30 dias
intermediários para efeito dessa avaliação. Isso será
feito a partir da eleição de 2004.
Compilação e determinação de resumos cripto gráficos dos arquivos de instituição pública. Decidi mos que este ano todos os módulos criptográficos se-
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rão examinados e apresentados às pessoas credenciadas pelos partidos políticos quando do exame que
se inicia no dia 6 de agosto de todos os programas.
Naquele momento também serão examinados todos
os módulos criptográficos e seus sistemas, com toda
a abertura. É evidente que os partidos políticos ficam
devendo ao Tribunal e à Nação um certo rigor no que
diz respeito às informações que serão transmitidas,
tendo em vista a necessidade de segurança.
Teremos também essa verificação, que é a quinta recomendação, dos resumos criptográficos que serão feitos. Temos o problema da preparação da urna
do segundo turno. Quando terminar a eleição, quando
se romper esse espaço e tirar o disquete correspondente ao primeiro turno, vamos também lacrar esse
ambiente. Ou seja, o compartimento do disquete será
lacrado naquele momento da sessão eleitoral, para
exatamente ser preparada a urna para o virtual segundo turno, já que no segundo turno teremos a con corrência, em alguns estados, de governador e tam bém a concorrência virtual dos candidatos à Presidência da República. Então, poderemos ter um segundo turno nacional ou global e virtuais segundos
turnos locais, não necessariamente nos 27 Estados e
Distrito Federal concorrentes, mas seguramente teremos segundo turno nessas eleições. Então, blocaríamos, ou seja, lacraríamos, por sugestão da Unicamp,
esse espaço.
Sugeriu também a impressão do Boletim de
Urna antes do ciframento. Acabei de dizer aos senhores que, no sistema a ser adotado, primeiro se imprime o Boletim de Urna, que depois vem a ser cifrado
pelo sistema de criptografia e assinaturas digitais
para segurança do sistema.
Estabelecemos também quanto à substituição.
A própria Unicamp fala na possibilidade de substituição do sistema de criptografia só pelo sistema de as sinatura digital. O Tribunal entende que deveremos
manter juntos os dois sistemas, não só a assinatura
digital como também o sistema de criptografia, através exatamente da análise de todos, porque o sistema de assinatura digital denuncia que alguém entrou,
e o sistema de criptografia denuncia que alguém mexeu. Então, há uma segurança dupla, o que dá trans parência. Tendo em vista a circunstância de que os
resumos criptográficos serão todos examinados pelos partidos em sessão específica para isso, nesse
período do dia 6 – porque essa demonstração do dia
6 não será no dia 6 de agosto apenas, ela se estende
por mais ou menos cinco dias; começa no dia 6 e dura
em torno de cinco dias, até que todos os partidos examinem os códigos-fonte, os códigos executáveis, as
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assinaturas, etc. –, neste ano examinarão também os
chamados módulos criptográficos de assinatura si métrica e também assimétrica.
Essas são as oito sugestões feitas pela Uni camp. Uma delas é impossível de ser atendida nesta
eleição, que é exatamente submeter esse sistema a
uma análise de técnicos externos, porque não há
tempo para isso. Dentro da cronologia do sistema, a
partir do dia 30 de junho, encerram-se as convenções
nacionais e estaduais; até 5 de julho – o que não sig nifica que seja no dia 5, ou seja, durante esse interva lo –, poderão os partidos oferecer registro de seus
candidatos; logo após 5 de julho, os Tribunais Regio nais e o Tribunal Superior Eleitoral publicam os editais
de pedido de registro para contar o prazo de impugna ções dos candidatos – as impugnações são as nor mais, de inelegibilidade, problemas de convenção,
etc. Os Tribunais Regionais começam a decidir esse
assunto imediatamente, no mês de julho, com recurso
para o Tribunal Superior Eleitoral. E temos que decidir
essa matéria até o momento em que começa a carga
das urnas e o programa eleitoral gratuito.
E aqui surge uma situação que também foi deci dida pelo Tribunal: admitamos que um candidato, fula no de tal, formule seu pedido de registro, que é impug nado, e que essa impugnação seja imensamente de batida. Os senhores sabem, aqueles que conhecem o
sistema judiciário brasileiro, que existe uma enormi dade de recursos. Então, pode ocorrer que, no dia em
que tivermos de dar carga às urnas no Tribunal Regio nal, ainda não esteja decidida definitivamente a im pugnação do registro de uma candidatura.
Duas soluções seriam possíveis: ou o Tribunal
não coloca na urna eletrônica aquele nome ou o colo ca. Se não o faz, ocorre um problema: que esses re cursos sejam decididos e, lá adiante, seja admitido o
registro da candidatura desse candidato. O prejuízo é
inafastável. Nesse caso, o Tribunal entendeu que lan çaremos na urna eletrônica para esse candidato ser
votado, e advertiremos o partido do risco que corre
pelo fato de seu registro ser deferido, porque os votos
dados a esse candidato serão anulados. E o partido,
então, opta entre correr o risco de manter aquele
nome em disputa ou substituí-lo por um outro num
momento oportuno. É um risco que os partidos cor rem, mas, pelo menos, o candidato será votado.
Por último, lembrem-se de que foi aprovado –
primeiro no Senado Federal, depois na Câmara dos
Deputados – o projeto relativo à impressão do voto. A
lei que criou a impressão do voto determinou que se
aplicasse a ela o artigo correspondente da Constitui ção Federal, que proíbe alterações no processo elei -
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toral um ano antes das eleições. Então, o Tribunal Eleitoral não teria a obrigação de qualquer tipo de impressão de voto na eleição de 2002. Não obstante,
houve decisão do Tribunal de utilizar esta eleição de
2002 como ante-sala de teste do sistema de voto im presso. Então, algo em torno de 20 mil urnas eletrônicas, do total de 350 mil, serão com voto impresso. E
escolhemos o seguinte: todos os eleitores do Distrito
Federal e do Estado de Sergipe votarão em urnas eletrônicas com voto impresso, e, no País todo, em torno
de sete a quatro municípios em cada Estado, também
será adotado esse sistema de voto impresso.
Como funciona esse sistema? Acoplada a essa
urna haverá uma impressora bloqueada. O projeto inicial do Senado previa a possibilidade de o eleitor imprimir o seu voto – por isso os jornais ainda mencionam o recibo do voto. Essa palavra ficou na memória
dos jornalistas que não costumam ler os acontecimentos futuros. O voto, naquele sistema anterior, seria impresso. O eleitor tomaria esse voto impresso na
mão e, se concordasse com ele, o colocaria na urna
de lona. Nas discussões de que participei no Senado,
impugnávamos essa possibilidade, porque era uma
forma de fraude. Esse eleitor acabaria levando esse
papel impresso para fora, o que geraria uma tremenda confusão. Então, o que aconteceu?
Essa será a máquina impressora. O eleitor co meça a votar: digita o voto para deputado federal,
para deputado estadual, para o primeiro senador,
para o segundo senador, para governador e confirma
– todos eles com confirmação –, digita para presidente e confirma pela primeira vez. Logo após o voto de
presidente, ele confirma. No momento em que confirma, a impressora imprime o voto composto. O eleitor
ainda não votou; está no processo de composição do
seu voto. Ele imprime o voto com a última tecla de
“confirma”, que vem a ser a imediatamente após aparecer na tela a fotografia do Presidente da República
que ele escolheu. Ele pressionou, esta máquina im prime o voto. Há um vidro de aumento, e o eleitor olha
o voto. Se o eleitor entender que é assim que quer votar, ele pressiona a tecla “confirma” pela segunda vez,
depois do voto de presidente. Se ele pressionar pela
segunda vez a tecla “confirma”, este espelho do voto
cai dentro de uma urna plástica que estará acoplada,
devidamente lacrada, junto à máquina impressora.
Admitamos que o segundo eleitor venha votar:
digita cada um dos votos e confirma, digita o voto de
presidente, confirma e aparece o voto composto na
impressora. O eleitor não quer fazer isso, pressiona a
tecla “corrigir”. Observem bem, esse espelho do voto
não pode ser tocado pelo eleitor e já está impresso.
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Então, o que faz a impressora? Imprime sobre o voto,
com uma barra embaixo: “cancelado”. Esse espelho
cancelado cai dentro da urna plástica, lá vai encontrar
o espelho de um voto confirmado, já que quando você
confirma pela segunda vez a máquina imprime no
voto: “confirmado”. Teremos a possibilidade de esse
eleitor que pressionou “corrigir” votar novamente. Faz
a mesma cena novamente: digita o presidente, apare ce na tela o presidente, pressiona a tecla “confirma”
do presidente, imprime o voto novamente. Se ele con cordar, apertará novamente a tecla “confirma”, a má quina imprimirá no voto: “voto confirmado”, a máquina
computará os seis votos dados e este voto cairá lá
para dentro.
Admitamos a hipótese de que o terceiro eleitor
digite na primeira vez e, na hora da confirmação final,
corrija. A máquina imprime: “cancelado”. Esse eleitor
digita novamente, olha e não quer isso. Pressiona
novamente a tecla “confirma”. Neste momento, ele
deixa de votar na urna eletrônica, é convidado, en tão, a votar na urna de lona. Por quê? Porque se não
se faz assim, viabiliza-se o terrorismo eleitoral. Um
eleitor que queira botar fogo na eleição dirá que não
funciona nada e barrará tudo. Ele votará então na
urna separada.
Queremos testar esse sistema por uma simples
razão. Imaginem a seguinte hipótese: numa seção
eleitoral de 300 eleitores, admitamos que, desses,
200 eleitores votaram na urna eletrônica no primeiro
momento, ou seja, todos os 200 digitaram, no final,
confirmaram e foi impresso. Significa que há 200 vo tos integralizados na urna eletrônica e 200 espelhos
de voto dentro da urna plástica. Suponhamos que ou tros 50 eleitores dos 300 totais digitaram a primeira
vez e cancelaram. Teremos dentro da urna de papel
200 espelhos confirmados mais 50 cancelados. Vamos admitir que esses eleitores, na segunda tentati va, votem. Isso significa que, na segunda tentativa,
cairá dentro da urna de plástico 50 votos confirmados.
Teremos, portanto, dentro da urna plástica, 200 dos
primeiros mais 50 do segundo, confirmados. Teremos
250 votos e espelhos confirmados mais 50 não confir mados, o que significa termos 300 espelhos dentro da
urna plástica. Vamos admitir que os outros 50 desses
300 votaram duas vezes, digitaram na primeira vez e
cancelaram: caem dentro da urna plástica 50 cance lados. Passaremos a 350 papéis dentro da urna plás tica, 100 deles cancelados, dos primeiros 50, mais esses 50 de agora, mais os outros 250 confirmados.
Então eles fazem pela segunda vez e corrigem. Cai rão na urna mais 50 cancelados. O que teremos, en tão, dentro da urna plástica? Teremos 200 espelhos
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confirmados do primeiro grupo; 50 espelhos confirmados do segundo grupo, o que significa 250 espelhos confirmados, mais 50 espelhos cancelados do
segundo grupo, o que significa 300 espelhos dentro
da urna, mais outros 100 espelhos cancelados do segundo grupo, que votaram duas vezes. Teremos dentro dessa urna plástica 250 confirmados, mais 150
não confirmados, o que dá 400 papéis. Dentro da
urna eletrônica, somente teremos o corpo de 250 votos, ou 250 eleitores que votaram nos seis candidatos, o que significa seis vezes 250. Teremos, ainda
nessa seção eleitoral, na urna de lona com 50 votos
colocados pelos eleitores que lá não votaram.
Terminada a eleição, sorteiam-se 5% das urnas
eletrônicas totais para fazer-se a apuração manual e
a verificação disso. Então, o que se faz? Terminada a
eleição, imprime-se o Boletim da Urna, leva-se tudo
isso para a Junta Eleitoral, visto que não pode ser fei to na mesa, se essa urna foi uma das escolhidas para
serem verificadas. Leva-se para a Junta Eleitoral,
onde será o tomado o Boletim de Urna, deslacra-se a
urna plástica, coloca-se sobre a mesa o total dos es pelhos contidos na urna plástica e separa-se o total
dos votos confirmados dos votos cancelados. Ao
mesmo tempo, abre-se a urna de lona, retiram-se os
50 votos da urna, contam-se normalmente os votos
confirmados da urna plástica, conferem-se os votos
confirmados da urna plástica com os votos apurados
no Boletim de Urna, verifica-se o número de votos
não confirmados para verificar no log da urna eletrônica os eleitores que votaram pela segunda vez ou que
não votaram na urna plástica, e o resultado da votação dessa urna será a soma do Boletim de Urna, conferido pelos votos dos espelhos, somados aos votos
dados na urna tradicional. O que se faz? Conferido
tudo isso, pegam-se esses votos e incluem-se no sis tema de totalização pela digitação do chamado voto
cantado. Esse é resultado final do sistema, de que
queremos exatamente testar a operacionalidade agora, nas eleições de 2002, para que, depois, com a experiência que se fizer no Distrito Federal, em Sergipe
e em todos os municípios, possa o Presidente do Su perior Tribunal Eleitoral comparecer perante a Câmara dos Deputados e o Senado Federal para fazer um
relatório das ocorrências e dos problemas que even tualmente tenham surgido pela adoção desse sistema paralelo de impressão, quando os senhores poderão avaliar os sistemas conforme os testes que foram
feitos pelo Tribunal Superior Eleitoral.
O SR. CORAUCI SOBRINHO (PFL – SP) – Sr.
Presidente, caso o eleitor não der o último confirme,
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ou seja, não imprimir o voto, se esquecer, ele será
alertado pelo Presidente da Mesa?
O SR. NELSON JOBIM – Façamos um exemplo
mais sério, menos complexo, e vejamos as possibili dades. Digito o voto para deputado federal, para se nador e morro. Qual é o fenômeno que haverá? Não
há nada impresso, computado. Pelo sistema, há uma
notícia aqui. O Presidente da Mesa digita o código
dele e suspende essa votação. Desaparecem aque les dígitos que foram feitos, não há problema. Agora,
se este eleitor digita para deputado federal, depois,
para deputado estadual, para primeiro senador, de pois, para segundo senador, para presidente e confir ma pela primeira vez, imprime o voto e morre. A urna
eletrônica não computou ainda o voto deste eleitor,
porque, neste sistema, o eleitor estará votando quan do confirmar pela segunda vez, porque é na segunda
vez que se vota, é o ato de votar. Até então, ele está
compondo o voto. Qual será a solução? O sujeito morreu, parou de votar, fugiu. O que se faz? Interrom pe-se a votação, o sistema anuncia, porque depois de
dois minutos que o sistema estiver parado, o eleitor
estará junto à urna. Passados os dois minutos, não
houve nada, os fiscais e a Mesa vão lá para ver o que
está acontecendo. Se o eleitor morreu, o Presidente
da Mesa digita a interrupção e suspende o voto. Mas,
como neste sistema o voto já estará impresso, o pro grama prevê que, havendo suspensão do voto antes
da última confirmação, mas já com o voto impresso,
será impresso neste voto aqui o cancelamento.
O SR. CORAUCI SOBRINHO (PFL – SP) – Perfeito, mas se eu me esqueço e saio da urna?
O SR. NELSON JOBIM – É a mesma situação.
O SR. CORAUCI SOBRINHO (PFL – SP) –
Então serei alertado de que não terminei o processo
de votação.
O SR. NELSON JOBIM – Exatamente.
O SR. CORAUCI SOBRINHO (PFL – SP) – A
Mesa me alerta.
O SR. NELSON JOBIM – Sim. Mas já acontece ram, inclusive, coisas curiosas. Houve alguns casos
em que o sujeito estava votando, recebeu uma notícia
e saiu correndo. Alguém tinha se acidentado, algo as sim, e não terminou a votação. O que faz o sistema?
Suspende a votação e este eleitor poderá voltar para
votar.
O SR. CORAUCI SOBRINHO (PFL – SP) – Presidente, antes havia uma tecla FIM?
O SR. NELSON JOBIM – Como?
O SR. CORAUCI SOBRINHO (PFL – SP) –
Antes havia uma tecla “FIM”.
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O SR. NELSON JOBIM – No final de tudo
apa re ce a tecla “FIM”. No “Corri ge”. Quando você
aper ta...
O SR. CORAUCI SOBRINHO (PFL – SP) –
Quer dizer que o “FIM” agora é o “Corrige”?
O SR. NELSON JOBIM – Não, branco, corrige;
branco, confirma. Não existe tecla “FIM”. Na tela aparece a palavra “FIM”. Se eu, na primeira tecla, confirmo e saio, alguém me alerta que eu não conclui o processo de votação.
O SR. NELSON JOBIM – Neste caso, você
volta.
O SR. CORAUCI SOBRINHO (PFL – SP) – Mas
alguém me alertará?
O SR. NELSON JOBIM – Sim, alguém poderá
alertar. Agora, se você não voltar, está morto. Você
não votará mais. Entendeu bem? Não há como fazer
este retorno.
O SR. CORAUCI SOBRINHO (PFL – SP) – A
minha dúvida, Presidente, é se a Mesa, constatando
que eu não encerrei, por distração, o processo de votação, terá como me avisar.
O SR. NELSON JOBIM – Claro que ela avisa,
porque recebe a notícia no terminal: “não terminou a
votação” ou “votação não encerrada”, enfim, vem uma
sinalização. Quando você apertar, pela primeira vez,
a tecla “Confirma”, aparece na tela “Verifique a máquina impressa”, ou seja, olhar a máquina impressa e
confirmar pela segunda vez. Se você não confirmou,
você não votou. Neste caso, você tem de anular.
Quero mostrar para V. Exªs a complexidade que
o sistema introduz e a necessidade de termos um teste deste mecanismo para a previsão de todas as hipóteses. Nós fizemos várias simulações em relação ao
sistema, várias tentativas de simulações para verificar as ocorrências que podem se dar. Evidentemente,
essas ocorrências podem ser mais enriquecidas pela
própria experiência. Daí por que faremos esta votação no Distrito Federal, em Sergipe e em torno de
quatro a sete municípios em todo o País, para, exatamente, suscitarmos os problemas que podem ocorrer
e a previsibilidade disso para o ano de 2004. A votação será mais simples em 2004, tendo em vista que
se votará duas vezes: para vereador e prefeito.
V. Exª tem a palavra, Senador.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, pediria a atenção do Deputado João
Almeida. Tenho apenas uma pergunta, a Ordem do
Dia do Senado já está prestes a começar e, juntamente com o Senador Juvêncio da Fonseca, terei de
estar presente à votação.
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Em verdade, eu gostaria de fazer uma pergunta
sobre o sentido geral que tem sido objeto de grande
debate, referente a sua posição como Presidente do
Tribunal Superior Eleitoral.
Ao Presidente do TSE incumbe zelar, da manei ra mais isenta, pela regularidade da eleição do Presi dente da República, a única que é submetida direta mente ao TSE, e V. Exª é o Presidente do TSE. O Có digo Eleitoral, em seu art. 20, dispõe que os impedi mentos e suspeições dos juízes eleitorais regem-se
pela disposições do Direito Processual Civil e Penal.
O Código de Processo Civil, em seu art. 135, inciso I, considera fundada suspeição de imparcialida de de juiz “quando ele for amigo de uma das partes”.
O mesmo é previsto no art. 154, inciso I, do Código de
Processo Penal.
V. Exª sabe do respeito que sempre mantive mos. Aqui, ainda hoje, temos dialogado sobre assun tos de interesse público da Justiça e do Congresso e
assim permaneceremos, nesse clima de respeito. V.
Exª, durante muito tempo, dividiu um apartamento
com o candidato do PSDB e do PMDB à Presidência
da Republica, o Senador José Serra. Nessas circuns tâncias, pelo menos, quem mora com uma pessoa
normalmente o faz com um irmão ou um amigo de la ços estreitos. A pergunta que formulo a V. Exª é para
que não haja qualquer contestação quanto à lisura do
pleito de outubro próximo – e quero salientar que in clusive hoje, e talvez ontem à noite, ouvi a entrevista
de V. Exª, dizendo que, da mesma maneira como re cebeu os membros da comitiva do PMDB durante a
noite – em verdade, de madrugada –, também estaria
à disposição de receber, digamos, os representantes
da Oposição. Pelo menos foi o que senti de suas palavras na entrevista, parece-me que à rádio CBN. Para
que não haja qualquer contestação do pleito de outubro próximo e para o bem da democracia brasileira, V.
Exª não avalia que deva se afastar da Presidência do
pleito, sob pena de estar comprometendo irremedia velmente a independência e a imparcialidade da instituição, seguindo os princípios que V. Exª tem defendi do como jurista ao longo de toda a sua vida?
V. Exª demonstrou aqui ser um exímio conhece dor de todo o processo da urna eletrônica. Mas há de
convir V. Exª que haverá muitas oportunidades como
as ocorridas neste fim de semana, nas questões so bre se deveria ou não ser modificado o critério, dentro
de um ano antes das eleições, a respeito da verticali zação e assim por diante. Poderão ser muitos os epi sódios, daqui até 6 de outubro, em que as pessoas
poderão dizer: “Mas o Ministro foi e é amigo do candi dato a Presidente, o Senador José Serra”.
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Agradeço se V. Exª responder a essa indagação,
que certamente é de grande relevância para o pleito
presidencial.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presidência considera que a pergunta do Senador Eduardo Suplicy não está relacionada com o objeto da pre sente audiência pública, por tanto o Ministro Nelson
Jobim não tem a obrigação de responder a essa indagação, a não ser que se sinta à vontade para fazê-lo.
O SR. JOÃO ALMEIDA (PSDB – BA) – Sr. Presidente, para uma questão de ordem.
Imagino até que o Ministro Nelson Jobim queria
responder, e nós devemos concedê-lo. Agora devemos advertir ao Plenário que esta reunião não pode
ser transformada para esse propósito que pretende o
Senador Eduardo Suplicy.
O Senador Eduardo Suplicy interrompeu a fala
do Ministro para colocar uma pergunta, pedindo a minha aquiescência, pois seria o primeiro a falar. E a
pergunta dever-se-ia restringir ao assunto.
Agora, vem com uma pergunta com pletamen te fora do tema, e vamos per mitir que o Ministro responda, até para não parecer que S. Exª não tem a
resposta.
Vamos advertir ao Plenário que esta reunião
não pode ser transformada em coisa desse tipo, porque ficaremos constrangidos ao responder perguntas
sobre matéria para a qual a reunião não foi convocada e não atingiremos o seu objetivo.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Perfeitamente, nobre Deputado João Almeida.
Concedo a palavra ao nobre Ministro Nelson Jobim.
O SR. NELSON JOBIM – Sr. Senador dois aspectos. Se V. Exª tivesse lido todos os dispositivos do
Código de Processo, verificaria que as exceções de
suspeição são submetidas caso a caso, ou seja, não
existe, no processo, a hipótese de uma exceção de
suspeição geral e irrestrita. Em cada processo, em
cada problema, em cada caso, serão submetidas as
exceções. E no momento em que essas exceções forem submetidas, no caso processual específico, se rão por mim respondidas no sistema processual. Fi que tranqüilo de que, se houver essa exceção de suspeição, que é a técnica processual, farei a manifestação no lugar próprio, que não público, não é no Con gresso Nacional, mas nos autos dos processos. Existem os autos de um processo chamado exceção de
suspeição, que são apensos, e o Tribunal é quem de cide. Fique certo V. Exª de que, no momento em que
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essa exceção for correta, hábil e perfeitamente sub metida em um processo, será respondida.
De outra parte, quero comunicar a V. Exª tam bém – e passo às suas mãos – que o art. 35, IV, da Lei
Orgânica da Magistratura Nacional, de 14 de março
de 1969, determina ser um dos deveres dos magistra dos atender aos que o procurarem, a qualquer mo mento, quando se trate de providência que reclame e
possibilite solução de urgência.
Portanto, este Presidente, como, de resto, qual quer juiz brasileiro, por força legal de texto votado
pelo Congresso Nacional e de lei complementar, que
é a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, tem o de ver funcional de a todos atender a qualquer momento,
em sendo temas de urgência e que reclamem provi dências que possibilitem solução de urgência. Foi
exatamente o que se passou. Quem me procurar, na
hora que me procurar, será atendido. Aliás, sabe dis so V. Exª, porque eu já lhe atendi pelo telefone algu mas vezes, em horário não de expediente. Como de
resto conhecem todos os Deputados que atendi em
vários momentos, em vários locais, em várias cir cunstâncias, para satisfazer situações de informação
e de urgência. O nosso Deputado que trabalha junto
ao Tribunal Superior Eleitoral sabe muito disso. Então,
fique tranqüilo em relação a esses problemas.
Quanto ao outro problema, examinarei as exce ções de suspeição, tendo em vista a competência,
mas lembrem que a exceção de suspeição é ato jurí dico, e não ato político.
Muito obrigado, Sr. Senador.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Agradeço, Sr. Presidente. Apenas quero transmitir ao
Deputado João Almeida que não era a minha inten ção faltar qualquer respeito a V. Exª. Considero que a
pergunta que formulei seja relevante e transcendente
a tudo aquilo que é objeto da presente reunião, tanto
é que o Presidente do TSE mostrou-se muito bem
preparado para responder à questão. Agradeço a res posta.
O SR. NELSON JOBIM – Muito obrigado, Sr.
Senador.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Srs. Parla mentares, temos uma ordem de inscrição. Com a
aquiescência do Deputado João Almeida, passo a palavra a V. Exª, pedindo ao senhores que levem em
consideração que, nesta audiência pública, temos,
além da presença de um Ministro do Poder Executivo,
que é o Ministro Alberto Cardoso, a presença de um
Ministro do Poder Judiciário. Portanto, a independên cia e a harmonia entre os Poderes devem ser consi -
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deradas na ação que S. Exªs venham a fazer aos Ministros aqui presentes. Peço-lhes que se atenham ao
objeto da presente audiência pública, listado na con vocação da reunião conjunta entre a Comissão de
Controle e das Atividades de Inteligência e a Comissão de Reformas Políticas.
Passo a palavra ao ilustre Deputado Vivaldo
Barbosa.
O SR. VIVALDO BARBOSA (PDT – RJ) – Muito
obrigado, Sr. Presidente. Já que precedência é precedência, ainda mais diante de autoridades do Judiciário, agarramo-nos à gentileza do Deputado João
Almeida em virtude de uma questão pessoal, mas eu
não poderia deixar de me dirigir ao Ministro Nelson
Jobim e de também saudar o Ministro General Cardoso pela sua presença e pela sua exposição. Permito-me dirigir ao Ministro Nelson Jobim, pela pertinência das questões que quero focalizar.
Aliás, esses debates, essas conversas permanentes com o Ministro Nelson Jobim são muito oportunas neste ano eleitoral, não obstante um ano meio
conturbado, cheio de questões. Mas tem sido muito
frutífero esse debate com o Ministro Nelson Jobim.
Realmente, lamentaria que o Ministro não pudesse acolher a sugestão levantada – no ano passado o Ministro acolheu com muita firmeza – de restaurar, no Brasil, a cabine indevassável, que é uma prática do mundo inteiro e foi prática no Brasil quando,
apesar de o País ainda ostentar nível de desenvolvimento econômico menor, sempre conseguíamos al gum recurso para montá-la. A cabine de papelão realmente é uma lastima até à dignidade do processo eleitoral. Não fiquei contente em levantar alguns centímetros essa cabine de papelão. Creio que não dará
realmente essa dignidade que o processo eleitoral requer, mas o que me chamou mais atenção na exposição do Ministro Jobim é que S. Exª anunciou diversas
inovações na questão da urna eletrônica. Isso é uma
questão muito importante. Entretanto, por serem ino vações ao processo – e foram feitas revelações oralmente –, naturalmente, creio que o colegiado do Tribunal - também não é a questão nem pessoal do Ministro - irá transformar essas inovações em resoluções, em normas específicas para serem seguidas.
Foi muito importante que o Ministro revelasse que
será possível acessar a totalização oficial de maneira
paralela, só que, Ministro, pediria que detalhasse, por
resolução ou por instrução própria, como será possível esse acesso.
Deu V. Exª até o exemplo de que, após os quatro
milhões de votos, poder-se-á ter esse acesso a essa
totalização. E remeteria a uma questão que creio tam-
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bém que o Ministro não acolheu, uma reivindicação
anterior nossa: fazer a totalização federativa, estado
por estado, para, depois da totalização no TSE, ser
feita a totalização nacional.
Os Tribunais Regionais Eleitorais, nesse pro cesso da urna eletrônica, na apuração e na totaliza ção do voto, perderam, inclusive, as suas principais
atividades, que dizem respeito a efetivamente partici par da apuração eleitoral. Desde a eleição de 1989,
igualmente conturbada, foi feita essa unificação da totalização, e tínhamos feito uma reivindicação para
voltar ao sistema federativo de totalização, de estado
a estado.
Outra questão também, Ministro, é a respeito do
que V. Exª disse sobre a geração dos flashcards de
cargas, que será feita na frente dos fiscais. Como não
existe nenhuma disciplina do TSE, nenhuma resolu ção a esse respeito, creio que deverá existir uma re solução para que cada juiz faça isso obrigatoriamen te, mandatoriamente.
V. Exª revelou, também, uma grande e importan te mudança, que é a revelação do que se chamou de
biblioteca de segurança da criptografia, o que real mente era uma reivindicação sentida nossa, no sentido de termos acesso ao programa de criptografia,
para que não houvesse nenhuma dúvida, nenhum
problema a respeito. Essa é uma mudança substanci al no processo de apuração da urna eletrônica e creio
que requer também a normatização sobre como será
feito, em que momento, em que circunstâncias e em
que prazos os partidos terão acesso a essa bibliote ca, assim chamada, que é o programa de criptografia.
Outra questão é a conferência do programa carregado pelos fiscais, o que não era muito admitido pe los fiscais, os técnicos do TSE, anteriormente. V. Exª
revelou que é uma questão importante, como também
a conferência pelos fiscais par tidários, que é um direi to dos partidos e um dever de quem vai operar o pro cesso eleitoral e requer uma normatização para que
não haja conflitos a respeito.
Há um aspecto de alta relevância que nos reme te a uma consulta feita pelo PDT, ainda na eleição municipal do ano 2000, que diz respeito ao momento de
se operar o sistema, o programa de criptografia. Che gamos a fazer uma consulta ao TSE, e o Ministro Néri
da Silveira, de acordo com as recomendações da
equipe técnica do TSE, respondeu que a criptografia
era feita após a emissão do Boletim de Urna, mas fi camos muito estarrecidos quando o Relatório da Unicamp revelou o contrário. O Relatório da Unicamp re velou que, pelo programa, a criptografia entrava em
operação antes da emissão do boletim, o que nos dei -
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xou, realmente - e já era a preocupação nossa, desde
o ano 2000 - com uma insegurança muito grande em
relação aos graves problemas que isso poderia gerar.
O Relatório da Unicamp constatou o inverso daquela informação anterior prestada pela equipe técnica do TSE, consubstanciada na resolução da lavra do
Ministro Néri da Silveira. E agora o Ministro Nelson
Jobim informa que o TSE acolhe a recomendação da
Unicamp para que, tão-somente após a emissão do
boletim, isto é, quando os partidos todos já tiverem
impresso um boletim para o seu acesso, a criptografia
entre em operação, o que se justifica muito nessa
fase, e tão somente nessa fase, em razão da questão
de transporte do disquete, para evitar qualquer problema, qualquer adulteração entre o disquete e a sua
totalização nas centrais de totalização.
Essa realmente é uma medida inovadora em relação ao que havia sido estabelecido até aqui e de
muita importância, de maneira que a saúdo. Não sei
se será exigida uma normatização para essa questão.
Deixo à reflexão do Ministro Nelson Jobim se será necessário fazer o detalhamento dessa questão.
Com essas alterações de muita importância e
bem substanciais, remanesce tão-somente a questão
do sistema operacional e a sua permanência como
um sistema secreto. Nessa mesma consulta que o
PDT fez – e tem sido objeto de debate, o PDT voltou a
reiterar a necessidade de se abrir esse sistema pelo
TSE, nas recomendações que fez à normatização recente no TSE –, remete-se ao ano 2000 a preocupação do PDT com a abertura desse sistema. Realmente o Relatório da Unicamp fez essa recomendação
muito forte ao TSE de tudo aquilo a que tiver acesso
no programa – e tem acesso a todo o programa – ser
revelado aos partidos políticos.
Na resposta anterior à consulta do Ministro Néri
da Silveira – S. Exª é informado pela equipe técnica –,
S. Exª disse que não há problema no programa e que
ele não é secreto, porque está disponível em mercado, é o programa VirtuOS. Ocorre que o laudo da Universidade Estadual de Campinas – creio que no seu
item 4.6, página 27 – diz que deve ser observado que
o VirtuOS usado recebeu algumas extensões, não é o
que está no mercado, e sim o que está no mercado
com algumas extensões, uma sorte de alterações, a
fim de satisfazer os vários requisitos previstos no edital baixado pelo TSE. Portanto permanece essa questão de o Programa VirtuOS, tendo recebido essas
modificações, não ser aquele que a consulta do TSE
nos responde que está no mercado, porque efetivamente o que está no mercado não tem as alterações
ali previstas.
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Deixaria, dentro desse ambiente da abertura total que o Ministro está pretendendo fazer, o apelo
para essa questão, que consta das recomendações
finais dos itens 5.4 e 5.5 do Relatório da Unicamp, sintetizado na página 46, naqueles itens pontuais, que
são os resumos das conclusões. Está nítida ali a reco mendação forte e reiterada nessa linguagem, talvez
difícil para mim, não para o Ministro Nelson Jobim,
que tem a felicidade de conciliar o Direito com muita
matemática, tem mais familiaridade com essas ques tões do que eu. Nessa linguagem, reiterada de diver sas formas, a recomendação forte da Unicamp é no
sentido de que todo o sistema, tudo enfim que o TSE
produzir e bolar nesse sistema eleitoral de apuração
seja revelado aos partidos políticos, objetos, aliás, de
todo o processo eleitoral.
Era isso. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Mi nistro. Muito obrigado, Deputado João Almeida.
O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB – MS)
– Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Senador
Juvêncio da Fonseca, com a palavra V. Exª.
O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB – MS)
– Está iniciando a Ordem do Dia no Senado Federal.
Não tenho pergunta a fazer, mas gostaria, em nome
da Liderança do PMDB, de fazer uma manifestação
bem rápida.
Primeiro, louvar o trabalho excelente e incontes tável do TSE, inclusive do Gabinete da Segurança
Institucional, levando aos brasileiros a segurança
desse trabalho de qualidade nas eleições que se
aproximam. É uma contribuição de maneira muito es pecial para a melhoria da cultura democrática do País.
Como é importante esse procedimento todo e essa
segurança que estamos tendo de que as eleições te rão plena lisura! Pode ser amigo, pode ser compadre,
pode ser correligionário, pode ser inclusive compa nheiro de república de estudantes, não há condições
de fraudar o processo.
Parabéns pelo trabalho. O PMDB louva esse trabalho todo e não poderia de maneira alguma deixar
de registrar aqui esse depoimento, através da Lide rança desse Partido no Senado Federal.
Eram essas as minhas palavras, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Muito
obrigado, Senador Juvêncio da Fonseca, que repre sentou a Liderança do PMDB nesta Comissão de
Controle da Atividade de Inteligência. Agradeço a presença e a participação de S. Exª.
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Concedo a palavra ao Ministro Nelson Jobim
para responder as indagações feitas pelo Deputado
Vivaldo Barbosa.
O SR. NELSON JOBIM – Eminente Deputado
Vivaldo Barbosa, todas as informações dadas estão
sendo submetidas a alterações por meio de resolução para disciplinar todos os atos, já que devem ser
transparentes e consubstanciados em disciplinas que
ainda estão sendo montadas.
Lembro a V. Exª que a totalização dos cargos estaduais é feita nos Tribunais Regionais. O Tribunal Superior Eleitoral faz apenas a totalização nacional da
seguinte forma: nas eleições municipais, as totalizações eram feitas nos municípios, mas agora, como é
estadual, são feitas no Tribunal Regional. Então,
quando o disquete é levado para o sistema que transmite os dados para o Tribunal Regional e essas informações são recebidas por este, é conferida a assinatura digital, verifica-se se aquilo está correto e lá é decifrado, pois lá está a chave de leitura e de abertura. É
conferido o conteúdo e a correspondência da informação, são armazenados os bancos de dados e en tão é feita a totalização naquele Tribunal Regional.
V. Exª disse que o Tribunal perdeu sua função de
totalização. Não. Apenas desapareceu a função humana de totalização, já que é feita pelo sistema de informatização no próprio Tribunal Regional Eleitoral. A
totalização nacional é transmitida para o Tribunal Superior Eleitoral, que recebe todas as informações, e
também são transmitidos os dados relativos a municípios, zonas, mesorregião e unidade da Federação.
Então, têm-se todos os dados.
O SR. VIVALDO BARBOSA (PDT – RJ) – Gos taria de um esclarecimento: V. Exª está chamando de
eleição nacional a eleição presidencial...
O SR. NELSON JOBIM – Só. Só a presidencial.
O SR. VIVALDO BARBOSA (PDT – RJ) – Ou
para senador e deputado federal?
O SR. NELSON JOBIM – Só a presidencial,
porque os votos com putáveis para senador são re gionais. Tem-se a totalização do es tado: deputado
estadual, deputado federal, senadores e governa dor, mas haverá também a totalização para presidente no estado, para se saber quantos votos os
candidatos obtiveram.
No Tribunal Superior Eleitoral, haverá a totalização de tudo e as informações poderão ser acessadas.
A única diferença é que não se conseguirá, acessando o Tribunal do Rio de Janeiro, obter informações sobre as eleições no Rio Grande do Sul. Precisarão
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acessar o Tribunal Superior, que é o canal centraliza dor que recebe os dados globais.
O Governador Brizola fez uma reivindicação sobre a totalização. Estabeleceremos essa totalização
por municípios, por zonas e por mesorregiões, que
são os critérios estabelecidos pelo BNDES em rela ção à divisão dos estados – as chamadas mesorre giões estaduais. Então, se quiserem obter uma infor mação, por exemplo, numa mesorregião do Rio de
Janeiro - não me recordo quais são - poderão
obtê-la; se quiserem informações em relação à totali zação do município, terão; por zona, terão. Isso é
possível a partir da nossa única unidade atômica,
que é a urna eletrônica. Haverá então um processo
de aproximação de urnas eletrônicas por zona e por
município – um município tem mais de uma zona – e
depois aproximam a zona dos municípios da mesor região. A aproximação das mesorregiões dará o re sultado do estado e a aproximação dos estados, da
União. Tem-se assim todo o processo peri metral de
totalização.
Quanto à geração dos flashcards, faremos isso
de forma pública, ou seja, quando houver a geração
dos flashcards de cargos, os partidos serão convida dos a participar do processo.
Quanto à criptografia, já fiz referência a esse assunto, far-se-á depois da impressão. Na sessão do dia
6 de agosto, os módulos criptográficos, quer assimé tricos, quer simétricos, serão submetidos a exame pelos credenciados pelos partidos políticos. Todo o sis tema será examinado. Isso não se fará somente no
dia 6, levará 4 ou 5 dias. O exame será feito seguindo
regras que estamos a elaborar. Durante todo esse período de 6 dias, examinar-se-ão também os modos de
pictografia. Os exames dos programas serão amplos.
Em relação à questão do “virtuOS”, evidente mente, as peculiaridades desse sistema de rotação
determinam alterações. E serão examinadas as ex tensões relativas ao “virtuOS”. Em relação ao “vir tuOS” unitário, não, porque é programa de mercado e
não há razão alguma de se fazer isso, mas em rela ção às alterações, sim. Em relação ao sistema operacional, também teremos toda a abertura, Deputado
Barbosa, há absoluta transparência do sistema. E
progressivamente, vamos criando mecanismos de
transparência. A cada eleição, vamos aprendendo a
necessidade de operar de uma forma ou de outra, que
é exatamente o processo de votação. A nossa grande
indagação e também preocupação, nesta eleição,
não é esse sistema, é exatamente aproveitar a expe riência da impressão do voto para as eleições de
2004, quando teremos a eleição municipal, uma vez
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que na eleição nacional, Deputado Barbosa, V. Exª
sabe, os problemas são de menor monta, porque as
divergências em uma urna eletrônica não decidem,
em uma determinada votação, eleições estaduais e
nacionais. Na eleição municipal, V. Exª sabe muito
bem, às vezes um voto decide um quociente eleitoral,
quociente partidário para eleição de vereador. Então,
o momento de maior disputa de votos são as eleições
municipais, em que temos os problemas mais graves
ou mais sérios nesse processo.
Queria também dizer a V. Exª que teremos tudo
isso claramente disciplinado em todo o sistema. Fique
V. Exª tranqüilo, porque teremos um sistema de votação calmo. Quero informar aos senhores também que
o Tribunal Eleitoral teve a oportunidade, ainda neste
ano, de testar o sistema em situações estrangeiras.
Levamos as urnas eletrônicas por um convênio que fizemos com a Organização dos Estados Americanos,
fizemos a eleição municipal em cinco municípios do
Paraguai, sendo que, em três seções da capital, também utilizamos urnas eletrônicas. A dificuldade que
poderia haver em sistema de votação do Paraguai,
Deputado Vivaldo Barbosa, ficou superada pelo seu
sistema eleitoral. O sistema paraguaio, como V. Exª
sabe, é de lista fechada, portanto o voto do eleitor é
no partido, e não no candidato individual. A dificuldade que temos aqui é de que, no sistema eleitoral brasileiro, os votos são unipessoais, vota-se em candidatos, e os votos desses candidatos é que são remetidos para a legenda do partido. Por isso, temos a complexidade de votar em 6 cargos, na hipótese, e por
nome de pessoas distintas. Neste ano, serão 1.640
cargos em disputa, desde a deputação estadual. E
creio que, já em final de julho, teremos anunciado o
número de candidatos que estarão concorrendo a esses mil e tantos cargos que estarão em disputa nes tas eleições.
No Paraguai, havia uma característica: como os
partidos trabalham com cores, ou seja, além de números nas listas partidárias, essas listas têm cores,
colorimos cada uma das teclas. A tecla nº 1 correspondia à lista nº 1, do Partido Colorado; a tecla nº 2,
que era azul, do Partido Radical Liberal; a tecla nº 3,
que era branca, do El Encuentro Nacional. Então, não
houve problema algum de votação, inclusive, em locais em quem se falava exclusivamente o guarani, como
é o caso de uma cidade no Paraguai. Também fiz a
demonstração desse sistema para outros países, que
estão examinando exatamente a pertinência do sistema eleitoral brasileiro. Por quê? Porque a experiência
eleitoral brasileira, curiosamente, é a mais ampla do
mundo, não apenas pelo número de eleitores, mas
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basicamente pelo número de cargos e candidatos
que podem ser votados, já que o sistema de lista
aberta só existe no Brasil e na Finlândia. No resto do
mundo, o sistema é de listas fechadas. V. Exª fique
tranqüilo em relação a essas verificações.
O SR. VIVALDO BARBOSA (PDT – RJ) – O
próximo projeto do Deputado João Almeida, certamente, será pela lista fechada. Ministro, desculpe-me,
mas me falhou uma questão: o Código Eleitoral deter mina que cessem as campanhas 48 horas antes da
abertura do processo de votação até o seu fechamen to, às 17h.
O SR. NELSON JOBIM – Antes do início do processo de votação.
O SR. VIVALDO BARBOSA (PDT – RJ) – Qua renta e oito horas antes do início e até seu fechamen to, às 17h. No entanto, a Justiça Eleitoral tem tolerado,
nas últimas eleições, principalmente, a chamada prá tica de boca de urna, em que o volume de recursos
gastos no dia da eleição é brutal, com materiais, ca misas, diversas coisas e os chamados boqueiros, ca bos eleitorais que estão cada vez mais caros.
É uma atividade não lícita, está proibida por lei.
Se a Justiça Eleitoral tomasse as medidas com o rigor
necessário, a campanha ficaria livre desse gasto bru tal, o que colaboraria muito para conter a interferência
do poder econômico nas eleições.
Se V. Exª pudesse, realmente, refletir, acolher e
reunir os partidos políticos, até em uma campanha dirigida pelo TSE, poderíamos ter o grande resultado
de aliviar o processo eleitoral de um elevadíssimo
custo e brutal ônus quando já não temos condição de
respirar mais nada no final das campanhas, de que V.
Exª se relembrará.
O SR. NELSON JOBIM – Muito obrigado a V.
Exª. Evidentemente, se não houvesse custos, pode ríamos permitir. Não queremos per mitir em hipóte se alguma, mes mo que não houvesse custos, ou
seja, a função não é apenas reduzir cus tos, mas
sim assegurar a lisura do processo eleitoral. Mu ito
obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Embora
temo que contrarie a natureza do povo brasileiro, para
o qual tudo é festa, o povo gosta de sair na rua, carna val, futebol, etc.
Tem a palavra o Deputado João Almeida.
O SR. JOÃO ALMEIDA (PSDB – BA) – Sr. Pre sidente, ilustres Ministros Nelson Jobim e Alberto
Cardoso, Presidente Olavo Calheiros, meus caros
companheiros, hoje, aqui, se desfaz toda dúvida que
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podia persistir sobre o sistema eleitoral brasileiro, melhor dizendo, sobre o sistema de votação brasileiro.
A exposição do Ministro, a incorporação das sugestões apresentadas pela Unicamp, à exceção de
uma delas, tudo isso veio a contribuir para dar maior
segurança e tranqüilidade ao eleitor brasileiro quando
expressa sua vontade no processo democrático elei toral. Creio que incumbe a todos nós, os agentes políticos e, sobretudo, à imprensa dizer isso em voz alta e
sem vergonha. No Brasil, temos certa dificuldade de
professar o patriotismo, falar das coisas boas que fa zemos. Estamos sempre à procura do que é ruim.
Precisamos dizer isso de forma clara, porque manter
a dúvida sobre o sistema só serve ao predomínio do
curral eleitoral. Ainda há algumas coisas nos rincões
mais distantes do Brasil — na Bahia há muito disso,
nossa cultura é muito vasta em corrupção eleitoral.
Então, ao se dizer “pode fraudar”, “o sistema é passível de fraude”, começa a remanescer a possibilidade
de o cabo eleitoral que diz: “eu vou saber como é o
seu voto; se você não votar, eu estou vendo; eu posso
controlar na urna eletrônica”. Participei de eleições na
Bahia em que se divulgou isso. Não adianta, eles controlam a urna. O Senador fulano controla o Tribunal na
Bahia, e eles controlam a urna. Agora é mais fácil ainda, já se ganhou eleição. Esse tipo de procedimento
em eleição nacional não tem tanto reflexo, mas em
eleição municipal é desastroso.
Então, temos de dizer de forma clara e professar
agora, uma vez que não há mais dúvida, que o sistema de votação brasileiro é confiável e que o eleitor
pode prestar a sua obrigação – já que neste País é
obrigação – de votar com a tranqüilidade de que a sua
manifestação será captada e contabilizada adequadamente. Acredito que isso seja muito importante.
Eu não teria nenhuma pergunta a fazer. Somente lamento, porque, embora a Unicamp tenha feito um
trabalho muito completo, quando propusemos isso ao
Ministro Nelson Jobim, à Câmara e ao Senado, eu
pretendia que fosse um pouco mais bem (inaudível).
Mas penso que o que não foi feito precisa ser feito por
nós. O sistema eletrônico continua permitindo que ausente vote, que morto vote, enfim, que as pessoas
possam votar por outras que não estejam presentes.
Isso remanesce. Precisamos e podemos melhorar na
lei, mas a maioria dos problemas que tínhamos estão
resolvidos.
Embora eu sempre tenha dito de forma muito
clara que aquele sistema anterior, mais barato e mais
simples, da votação por cédula, ainda que moroso e
torturante para todos nós, é absolutamente seguro,
como continua seguro agora, ou melhor ainda, desde
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que não houvesse negligência ou conivência do juiz
com a fraude e houvesse capacidade de os partidos
exercerem adequadamente a fiscalização, a fiscaliza ção do sistema agora, para dar todas essas garanti as, ficou mais sofisticada e refinada. Tenho medo de
que, por isso, os partidos não a exerçam. Em todo
caso, como será centralizada, cada partido poderá
designar um especialista para exercer esse mister. Lá
atrás, toda a dificuldade era gerada por isso. Partidos
nunca se habilitaram a exercer a fiscalização. Se se
habilitassem a exercer a fiscalização na “boca da
urna”, ou melhor, na seção eleitoral a que tivessem
acesso, não havendo negligência ou conivência dos
juízes eleitorais ou das autoridades envolvidas no
processo, também poderia transcorrer com absoluta
tranqüilidade a votação.
Parabenizo o Ministro Nelson Jobim, pela inicia tiva e pelo trabalho que teve todo o TSE. O Ministro
Alberto Cardoso também esclarece de forma definiti va. Não há segredo, não há mistério, não há nada o
que suspeitar sobre a participação dessa instituição,
digamos assim, porque é quase uma instituição, des te órgão do Executivo na contribuição ao processo de
captação do voto no sistema de votação brasileiro.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Muito obrigado, Deputado João Almeida. Passo a palavra ao
Deputado Júlio Semeghini. Tem a palavra V. Exª.
O SR. JULIO SEMEGHINI (PSDB – SP) - Muito
obrigado, Sr. Presidente Aldo, nosso Presidente Ola vo, nosso relator, companheiro de partido e amigo
João Almeida. Também faço minhas as palavras de
que, um dia, faremos as eleições considerando a lista,
que é o objetivo mais importante desta Comissão.
Quero parabenizá-los pela audiência pública e
pela iniciativa tomada por esta Casa de pedir um rela tório da Unicamp, para que pudesse tranqüilizar um
pouco mais a população brasileira.
O nobre Deputado João Almeida foi muito feliz.
Não podemos ir para um processo eleitoral que é
duro, é um embate. A democracia é o que estamos
construindo de melhor neste País. Temos um sistema
eleitoral inteiro informatizado, a que chamamos urna
eletrônica; ela é um dispositivo de hardware que faz
parte de um sistema brilhante que foi apresentado
aqui pelo nobre Ministro Nelson Jobim.
Então, quando colocamos em dúvida este siste ma como um todo, damos a impressão de que estamos, na verdade, colocando em dúvida a democracia
no Brasil, o resultado das eleições. Esta audiência pú blica vem permitir que a imprensa possa, na verdade,
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esclarecer o motivo colocado por algumas pessoas
sobre isso.
O Brasil está de parabéns, porque o Ministro falou, aqui, sobre experiência que está sendo rodada
com esse sistema nos Estados Unidos. Tenho acom panhado pessoalmente o interesse de um dos países
mais avançados em tecnologia – porque não são so mente os Estados Unidos –, o Japão, que também
acabou de mudar todas as suas leis para permitir que
haja um sistema mais amplo que saia daquelas cédulas de centenas de anos atrás, em que eles eram
acostumados a expressar sua vontade, porque estão
vendo que tal vontade está guardando a tradição e
não realmente a vontade de eleger o mais adequado
governante que a sua população quer. Ao mudar a lei,
vem ao Brasil conhecer o nosso sistema eleitoral.
O STE está fazendo um trabalho brilhante ao
orientar todos os países do mundo sobre esse sistema que estamos adotando. Então, é muito importante
que, ao analisarmos, não nos atenhamos a uns dados
simples de uma urna eletrônica. Pela primeira vez em
toda história da urna eletrônica, vejo um trabalho com
esse detalhamento e profundidade. Alguém que realmente analisa tudo, deixa somente de discutir um ou
outro ponto isolado e tem o sistema como um todo.
Particularmente, fico orgulhoso de ser brasileiro
nesse momento. Isso mostra que, realmente, estamos passando a ser referência não somente porque
temos técnicos especializados em informática ou es tamos acompanhando a tecnologia, mas porque temos homens sérios que conhecem o que fazem, entidades que estão se consolidando para manter a de mocracia.
Na verdade, isso coroa de êxito todo esse trabalho. O Brasil somente pode fazê-lo porque tem uma
universidade como a Unicamp, que já nos ajudou naquela dúvida sobre o painel aqui na Câmara, atendeu
rapidamente à solicitação do nosso Presidente Aécio
Neves e fez com que, no momento de uma votação
delicada, não fosse colocada em dúvida, para o Bra sil, a intenção desta Casa. Novamente, faz um trabalho brilhante ao mostrar aqui todo esse sistema.
Quero comentar três pontos: pri meiro, estou
até sur preso ao constatar realmente a competência
das pessoas que planejaram esse sistema, eliminando todo esse trabalho que nós tínhamos nas
apurações pa ralelas, no gerenciamento, na polícia
que colocávamos nos nossos par tidos sobre o pro cesso de apuração.
Fui candidato uma vez, mas participei de várias
eleições. Confesso, Sr. Ministro, que 10%, 15%, 20%
de uma eleição, nos partidos, estão nos gastos do dia
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da eleição. E não é à toa, mas porque sabíamos que
ali podíamos ganhar. Somos testemunhas de muitos
votos que uma pessoa, na Mesa, ganhava ou perdia
devido à pressão que fazia sobre aquele que estava
analisando a intenção do eleitor, que estava sendo
decidida por outros. E sou testemunha de erros gro tescos que faziam parte do nosso sistema.
Em uma cidade chamada Valentim Gentil, no interior do Estado de São Paulo, em todas as urnas, tive
90, 100, 110 votos. E uma outra Deputada do meu
Partido, embaixo do meu número – porque eu era 55,
ela era final 50 –, na coluna de baixo, teve zero ou um
voto. Em uma única urna, eu tive um voto e ela teve 99
votos. Ou seja, foi um erro grotesco de alguém que,
ao cantar, como o senhor disse, passou.
Então, um sistema de uma eleição nossa, que
era composto de todos esses fatos, e sempre convi vemos com esse sistema, hoje é substituído por outro
tão complexo e transparente que está se mostrando
muito seguro. Quanto mais discutimos, mais temos
confiança de que ele está muito bem feito. E mais do
que isso, é bem projetado por pessoas competentes
que estão permitindo a sua evolução.
Não há jeito de se fazer um sistema que fique
estático. Hoje, com a tecnologia, é preciso permitir
que ele vá se aprimorando, aumentando a capacida de de segurança não somente do hardware ou de
com quem está a chave da criptografia, mas do sistema como um todo. Ferramentas novas aparecem na
segurança e nós percebemos que a cada eleição te mos ganhado.
Não há uma crítica nossa de que em cada siste ma de eleição existe inovação e portanto a anterior
não foi segura. Não é nada disso. O exame que está
sendo feito pela Unicamp mostra a qualidade desse
sistema, a competência de quem o fez, a capacidade
de evolução dele ao adequarmos o hardware, o soft ware, modernizarmos o processo, darmos mais transparência permitindo auditoria pelos partidos.
Estão de parabéns todos que participaram da
confecção desse sistema; o Brasil, por ter uma univer sidade como a Unicamp, na qual todos confiam e se
coloca em dados como esses. Está de parabéns a
Unicamp por suas sugestões, a fim de que possamos
aprimorar o nosso sistema que temos feito aqui.
Tenho apenas uma dúvida, na verdade, que
gostaria realmente de elucidar. Peço desculpas por que tive de sair. Houve uma outra votação. Sou mem bro de outra comissão e era importante que eu pudes se participar dessa votação.
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Na verdade, é sobre o código-fonte. V. Exª, com
certeza, já esclareceu, mas a imprensa estava per guntando bastante. E isso não trata de tecnologia,
mas de procedimentos internos ao TSE, e não sei se
ficou esclarecido que não há chance de colocarmos
em dúvida se usamos ou não o código-fonte, que, na
verdade, foi desenvolvido, foi quem processou realmente os resultados. Se isso foi esclarecido, não precisa V. Exª me dar esse esclarecimento; se não foi, eu
gostaria de saber que atitudes que foram tomadas.
De resto, quero pa rabenizar também o nosso
Mi nis tro Alber to Car doso pela ceri mô nia brilhante
que fez hoje aqui, ao oferecer ao País, no início da
Se ma na de Comba te às Drogas, o tra balho que
tem feito.
Também tivemos vários problemas e temos formas diferentes de pensar sobre a utilização da criptografia assimétrica, com chave pública e privada,
como o Brasil está se colocando para obter os certificados digitais, mas quero dizer que claramente passa
longe de qualquer um dos nossos membros da Comissão de Ciência e Tecnologia qualquer dúvida so bre Cepesc ou sobre a qualidade de domínio da tec nologia. É um orgulho para o Brasil esse órgão. Vocês
o conhecem. Penso que realmente quem fabrica o cofre e o planeja está lá, mas quem tem a chave e o segredo está no TSE, e temos certeza de que o processo todo está bem esclarecido. Quero parabenizar
também sua participação aqui no dia de hoje, Sr. Ministro.
Peço que o Ministro Nelson Jobim possa esclarecer se isso já foi ou não dito aqui. Se não, futuramente, vou-me inteirar do assunto. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Com a palavra o Deputado Osmar Serraglio.
O SR. OSMAR SERRAGLIO (PMDB – PR) – Sr.
Presidente, apenas telegraficamente, dado o adiantado da hora e para agradar aos que ainda permanecem aqui para prestigiar a presença de dois Ministros
que vieram contribuir para o esclarecimento de um
ponto tão importante para nós, quero dizer que de fato
tenho sido uma testemunha permanente da disposição e disponibilidade que S. Exª o Sr. Ministro Nelson
Jobim tem oferecido a tantos quantos o procurem, independentemente de horário, sobremodo àqueles
que de alguma maneira atuem na Justiça Eleitoral.
Fica o nosso registro nesse sentido, confirmando a
sua referência a esse propósito.
Em segundo lugar, como membro da Comissão
de Constituição e Justiça, também fomos provocados
sobre dúvidas que eventualmente estavam incidindo
sobre a lisura das eleições através das urnas eletrôni-
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cas. Constituímos uma Comissão Especial na Comis são de Justiça, que depois terminou sendo incorpora da à Comissão, que trata dos assuntos da reforma política. Também em todo o momento, desde quando
tratamos deste assunto das urnas eletrônicas até
agora, temos visto e testemunhado a absoluta abertura com que as críticas são aceitas e as sugestões,
acolhidas pelo Presidente do Tribunal Superior Eleito ral, Ministro Nelson Jobim, que tem cada vez mais
mostrado o intuito de deixar realmente transparente
essa visibilidade de uma eleição absolutamente cor reta, que se pretende regular, induvidosa, de maneira
a não levantar suspeitas sobre a sua condução.
De alguma maneira, quero colher a manifestação
do Deputado João Almeida no sentido de isso não veda
que de fato os ausentes e os falecidos votem.
Apenas, como referência e como V. Exª sempre
tem procurado soluções, quero dizer que recebi, nas
eleições municipais, uma certa dúvida em torno de
que eventualmente alguém pudesse ter participado
da eleição indevidamente e solicitei e, incrivelmente –
agora não disponho disso, mas poderei mais tarde
encaminhar a V. Exª, mas de qualquer modo está in corporado à legislação e foi traduzido e interpretado
como sendo um fator de sigilo das eleições, do segre do e do sigilo do voto –, não tive a possibilidade, em bora já fosse Deputado e tivesse entrado em contato
até com a Presidência do Tribunal Regional Eleitoral
do meu Estado, de ter acesso à relação pura e sim ples dos nomes das pessoas que teriam participado
das eleições, das pessoas que teriam votado, para
eventualmente verificar se alguém poderia ter disso
integrado.
Enfim, mais uma vez quero dizer que nos orgu lhamos desse privilégio que temos de eventualmente
– eu pelo menos não tenho nenhuma afeição a essa
matéria, não é igual ao caso do Júlio e de outros tan tos –, numa oportunidade transitória muito importante
em que essas dúvidas são trazidas, de contar com alguém, que, a despeito de todo o aprimoramento que
tem na área jurídica, também tem alguma afeição na
parte de informática, que com tanta facilidade faz com
que percebamos que estamos inseridos num sistema
que nos dá garantia absoluta de uma eleição que condiga aos votos que serão depositados nas urnas.
Muito obrigado pela oportunidade.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Agradeço
as palavras do Deputado Júlio Semeghini e do Depu tado Osmar Serraglio.
Concedo a palavra ao Ministro Nelson Jobim.
O SR. NELSON JOBIM – Sr. Presidente, Srs.
Parlamentares, creio que essa exposição que fize mos mostra o critério de condução do Tribunal Eleito ral em relação a esse processo.
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Quero lembrar bem a V. Exªs que o Tribunal Eleitoral exerce funções jurisdicionais, ou seja, de juiz
propriamente dito, quando julga os casos, os processos que são submetidos pela via jurisdicional perante
o Tribunal. Lá, a função desempenhada por todos nós
é a de juiz.
Neste momento em que discutimos o processo
de votação e o mostramos a V. Exªs, não estamos
exercendo uma função jurisdicional, mas uma função
administrativa. O Tribunal é uma agência produtora de
eleições, e os consumidores desse processo são os
eleitores, os partidos políticos e os políticos individualmente. Daí por que entender a interação absolutamente necessária neste processo de atualização do
sistema. O Deputado Júlio Semeghini tem razão: a
cada ano, a cada eleição, teremos sempre um procedimento, um ajustamento e o levantamento de ques tões que possam emergir da experiência da eleição
anterior. É isso que queremos fazer com a impressão
do voto.
Quanto à questão suscitada pelo Deputado Semeghini e referida pelo Deputado Osmar Serraglio e,
anteriormente, pelo nosso João Almeida sobre o elei tor que vota em nome de outro, qual é o problema que
temos? Isso não tem nada a ver com a urna eletrônica, mas com a lista de eleitores que votam nessa urna
eletrônica. Esta listagem está na mão do Presidente
da Mesa. Junto ao nome do eleitor está o número do
título, que viabiliza a votação na urna, porque o sistema diz que precisamos identificar o eleitor através da
digitação do seu número. É verdade que, terminada
uma eleição com uma seção eleitoral de 300 eleitores, se votaram 250 e não compareceram 50, deve
haver um conluio absoluto com a mesa inteira, uma
vez que a mesa digitava o número correspondente
aos 50 ausentes e votava em seu lugar. Por quê? Porque esse número está na mão.
Soluções para isso? A solução para isso era não
ter a mesa o número do título de eleitor. Qual é a conseqüência dessa solução? Essa solução importa em
que só vota o eleitor que tiver o título na mão.
Levantei esse assunto aqui no Congresso e al guns Parlamentares disseram que era inviável em
seus Estados exigir que o eleitor só votasse com o título. Por que só poderia votar com o título? Porque o
título teria o número correspondente. Compareceu à
seção, identificou-se como sendo o eleitor que está
lançado, não adianta, porque não há como ele votar,
uma vez que não há o número correspondente. Ele teria que se qualificar como tendo comparecido, mas
justificar a sua não-votação pelo comparecimento
sem título.
Cabe ao Congresso Nacional decidir isso. Se a
lei eleitoral dispuser que o número não deve estar jun-
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to ao mesário, acaba o problema. O preço a pagar é
exatamente que não votarão aqueles ausentes.
Outro sistema técnico para se resolver o proble ma: se tivéssemos um sistema de abertura do sistema eletrônico através do registro da íris ou da impres são digital, ou seja, um sistema digital de abertura em
que o eleitor estaria cadastrado em que, colocando o
dedo sobre o sistema, abriria a urna. Vemos os pro blemas que poderemos ter em 115 milhões e 268 ar quivos relativos a impressões digitais ou identificação
de íris dessas 115 milhões de pessoas. O Congresso
Nacional decide se vota com identificação, com docu mentos, ou só vota com títulos. Pela legislação, é permitido o voto sem título. Essa é uma discussão que os
senhores têm que enfrentar.
É claro que temos um outro problema. V. Exª
sabe bem que toda a solução de um problema é tam bém o gerador de outros. É claro que – veja Deputado
João Almeida, já que V. Exª se referiu ao problema de
fraude – temos que lembrar que, no momento em que
este número do título desaparecer da mesa eleitoral,
estará no cadastro do cartório eleitoral, subirá sobre maneira, no mercado negro, o preço dessa informa ção. Ou seja, abre-se um espaço de corrupção, que é
exatamente no cartório eleitoral, fornecendo a listagem dos números de cada um.
Temos que estudar esses sistemas, ajustan do-os a cada eleição, de modo a chegarmos a um sistema perfeito. Isto ocorre por uma razão muito sim ples: lembrem-se de que há alguns anos, quando tí nhamos bipartidarismos clássicos. Ao terminar a elei ção, começava-se a apuração, separando os votos
brancos. Distribuíam-se entre os partidos fiscais pre sentes os votos em branco: 50 para um, 50 para outro.
Era assim.
Gostaria de agradecer a manifestação do Depu tado Serraglio e informar ao Deputado Julio Semeghi ni que a questão do Código foi enfrentada, depois
conversaremos sobre o assunto. Quero também dizer
ao Presidente, ao Ministro Alberto Cardoso e aos Srs.
Deputados que estamos absolutamente à disposição
por uma razão simples: neste momento, não é o ma gistrado, no sentido jurisdicional do termo, que está
presente, mas um gerente de um processo eleitoral
cujos consumidores são os senhores, em relação ao
qual as decisões têm que ser tomadas e por nós ob servadas, no compromisso de chegarmos a esse sis tema que está sendo adotado, rigorosamente moder no, absolutamente avançado, produto de uma expe riência concreta e da criação, por dentro do Tribunal
Eleitoral, de seus técnicos e das pessoas que aqui estão, que ajudaram a criá-lo.
O Dr. Camarão, que é o Diretor do Sistema de
Informática, compareceu recentemente à Turquia, a
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convite do Parlamento turco, para conhecerem o sis tema. Estive na Itália a convite do Governo italiano,
principalmente do Ministro Giulio Scotta, para examinar o sistema. A ONU deseja expandir o conhecimento do sistema, que é absolutamente simples. No que
diz respeito ao seu modelo de hardware, sofisticado
no que diz respeito ao sistema de software, isto sim, é
absolutamente simples e com uma característica:
essa máquina não serve para nada senão para votar.
Daí por que ninguém rouba: é um computador que só
serve para esse fim. E mais, é um computador que resiste às características brasileiras: automóvel, avião,
lombo de burro, canoa e todos os demais transportes,
em qualquer região, de forma tal que todos os 115 milhões de brasileiros possam expressar o seu voto.
Esse é o desenvolvimento da democracia brasileira
através da identificação desses sistemas.
**Temos problemas a discutir no sistema eleitoral, como campanha eleitoral, financiamento de campanha, mas isso só se constrói na história, não exclusivamente pela visão acadêmica. É exatamente o processo histórico que vai determinando a criação de
mecanismos cada vez mais próximos a três grandes
objetivos do sistema eleitoral brasileiro e dos sistemas eleitorais do mundo: primeiro, a definição da ci dadania – já o fizemos: quem pode votar e quem pode
ser votado; segundo, a verdade eleitoral, que o voto
votado seja o voto apurado, que está resolvido; e o
terceiro problema, que é exatamente a manifestação
do eleitor, ou seja, os mecanismos de formação da
vontade do eleitor. E este é o tema sobre o qual exatamente precisamos ter uma longa discussão, mas presa e arraigada no processo histórico, e não através de
abstrações, que, ao fim e ao cabo, são discursos éticos meramente adjetivados, sem qualquer compromisso com a realidade concreta (falha na gravação)
um processo de formação da vontade do eleitor que
seja exatamente respeitador dessa vontade. E é isso
que temos que discutir, e só se discute nesta Casa, e
só se discute exatamente com a interação da (falha
na gravação) de cada um.
Quero di zer a V. Exªs que, nos oito anos em
que aqui per ma ne ci, foi o local em que realmente
apren di o que é o Brasil, o Brasil que se manifesta,
o Bra sil que erra e o Brasil que acer ta, o Brasil que
faz a his tó ria.
Agradeço imensamente a V. Exª, Deputado Aldo
Rebelo, como também ao nosso Presidente Olavo
Calheiros e ao nosso Relator João Almeida a possibilidade de aqui estar presente e retornar a um debate
que a história não encerra, mas que a nossa geração,
o grupo de V. Exªs e esta legislatura têm o compromisso de lançar na história. E é assim que se constrói
esta grande Nação. Não podemos absolutamente
confundir o tempo histórico de cada um de nós, que é
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o tempo individual, com o tempo histórico de uma na ção. E aqui não estamos discutindo o nosso tempo, da
nossa geração, mas o tempo de uma nação. Saiba mos, portanto, avançar no sentido de construir a grande nação que o Brasil deseja ser e fazer um grande
acerto de contas deste País com o seu futuro, que é
exatamente o que esperamos e o que desenvolvem
os Poderes da República.
Muito obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Concedo
a palavra, para as suas considerações finais, ao Mi nistro Alberto Cardoso.
Tem V. Exª a palavra.
O SR. GENERAL ALBERTO MENDES
CARDOSO – Srs. Presidentes, Sr. Ministro Jobim,
Srs. Deputados, Senhoras e Senhores, na despedida,
apenas um agradecimento e um compromisso. O
agradecimento de podermos estar aqui mostrando o
que a Abin vem fazendo no que diz respeito à criptografia desse processo. O compromisso é o de reafir mar que a democracia brasileira construiu e está con solidando um Serviço de Inteligência do Estado brasi leiro absolutamente vinculado ao Estado e ao povo
brasileiro, sem qualquer ligação com grupos que te nham pretensões de manutenção do poder ou de
acesso ao poder. O compromisso é com o Estado e
com o povo. Quantas vezes formos convidados para
aqui vir, tantas vezes aqui estaremos, completamente
disponíveis, para falar sobre esse processo de forma ção de um Serviço de Inteligência do Estado dentro
da (falha na gravação).
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presi dência registra e agradece a presença da Drª Marisa
Del’Isola Diniz, Diretora-Geral da Abin.
Em meu nome e em nome do Presidente da Comissão de Reformas Políticas, Deputado Olavo Ca lheiros, agradeço ao Ministro-Presidente do Tribunal
Superior Eleitoral, Nelson Jobim, e ao Ministro Alberto Cardoso. O objetivo desta audiência pública era
exatamente o de permitir que os Srs. Parlamentares,
principalmente aqueles que manifestavam dúvidas
sobre a segurança, sobre o processo de apuração
das urnas eletrônicas, pudessem solicitar, tanto ao
Ministro Nelson Jobim quanto ao Ministro Alberto
Cardoso, todos os esclarecimentos necessários para
que as próximas eleições no Brasil possam, dentro
dos limites do nosso processo histórico, transcorrer
num ambiente de segurança e de tranqüilidade, es senciais à construção da democracia no nosso País.
Esta audiência pública também tinha como ob jetivo fortalecer instituições essenciais à construção
da democracia no Brasil, como o Tribunal Superior
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Eleitoral, a Justiça Eleitoral no Brasil, e a Agência Brasileira de Inteligência, e permitir que essas instituições possam, cada vez mais, prestar à sociedade, ao
povo e ao Estado brasileiro os serviços inestimáveis
para a sua democratização profunda e verdadeira.
Portanto, agradeço mais uma vez aos presentes e encerro a presente reunião.
Muito obrigado.
(Levanta-se a reunião às 17h38min.)
COMISSÃO MISTA DE CONTROLE DAS
ATIVIDADES DE INTELIGÊNCIA (CCAI)
(*) ATA DA 5ª REUNIÃO
Em 27 de junho de 2002, quinta-feira, às 9h,
no Gabinete da Presidência da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara
dos Deputados, Sala nº 135-A do Anexo II.
Aos vinte e sete dias do mês de junho de dois
mil e dois, quinta-feira, às nove horas, no Gabinete da
Presidência da Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, Sala nº
135-A do Anexo II da Câmara dos Deputados, com a
presença do Sr. Presidente da Comissão Mista de
Controle das Atividades de Inteligência, Deputado
Aldo Rebelo; do Deputado Luiz Carlos Hauly, Vice-Líder do PSDB na Câmara dos Deputados, representando o Líder da Maioria, Deputado Jutahy Júnior; e
do Senador Eduardo Suplicy, Líder da Minoria no Se nado Federal, conforme lista de presença anexa, realizou-se a 5ª Reunião da Comissão Mista de Controle
das Atividades de Inteligência, de caráter reservado,
convocada em sua 3ª Reunião, realizada em 11 de junho de 2002, com o objetivo de ouvir exposição do
Exmº Sr. Ministro de Estado Chefe do Gabinete de
Segurança Institucional da Presidência da República,
General Alberto Mendes Cardoso, bem como do
Exmº Sr. Diretor-Geral do Departamento de Polícia
Federal, Dr. Itanor Neves Carneiro, a respeito da situação da segurança pública no País. A reunião realizou-se com a presença das duas autoridades convidadas, tendo se encerrado às onze horas.
Para constar, foi lavrado o presente TERMO,
que vai assinado por mim, Marcia Lyra Nascimento
Egg (matrícula 4737), Diretora da Subsecretaria de
Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento, da Se cretaria-Geral da Mesa do Senado Federal.
Brasília, 27 de junho de 2002. – Marcia Lyra
Nascimento Egg, Diretora da Subsecretaria de
Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento, Secretaria-Geral da Mesa do Senado Federal.
(*) Republicada por haver saído com incorreções no DSF nº 98,
de 21.8.2002.
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DOCUMENTO ANEXO À ATA DA 5ª REUNIÃO
DA COMISSÃO MISTA DE CONTROLE DAS
ATIVIDADES DE INTELIGÊNCIA
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Ata da 108ª Sessão Deliberativa, Ordinária,
em 5 de setembro de 2002
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
Presidência dos Srs. Mozarildo Cavalcanti, Francelino Pereira
Carlos Patrocínio, a Sra. Emília Fernandes e o Sr. Eduardo Suplicy
ÀS 10 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:
Alberto Silva – Arlindo Porto – Bello Parga –
Carlos Patrocínio – Chico Sartori – Eduardo Siqueira
Campos – Eduardo Suplicy – Emília Fernandes – Fer nando Ribeiro – Francelino Pereira – Geraldo Melo –
Heloísa Helena – José Fogaça – José Jorge – Lauro
Campos – Lúcio Alcântara – Luiz Otavio – Marluce
Pinto – Moreira Mendes – Mozarildo Cavalcanti – Pe dro Simon – Roberto Saturnino – Romero Jucá – Ro meu Tuma – Tasso Rosado – Valmir Amaral.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
A lista de presença acusa o comparecimento de 26
Srs. Senadores. Havendo número regimental, decla ro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra balhos.
O Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Fran celino Pereira, procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:

EXPEDIENTE
AVISO
DO MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA
Nº 904/2002, de 3 do corrente, encaminhando
as informações referentes ao Requerimento nº 112,
de 2002, do Senador Mozarildo Cavalcanti.
As informações foram encaminhadas,
em cópia, ao requerente.
O requerimento vai ao arquivo.
PROJETOS RECEBIDOS DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 476, DE 2002
(Nº 1.505/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza o Conse lho Comunitário de Radiodifusão de

Campestre a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Campestre, Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 75, de 22 de fevereiro de 2001, que autoriza o
Conselho Comunitário de Radiodifusão de Campestre a executar, por três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Campestre, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação .
MENSAGEM Nº 733/01
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto a apreciação de Vossas Excelências, acom panhadas de Exposições de Motivos do Senhor Mi nistro de Estado das Comunicações, autorizações
para executar serviços de radiodifusão executar serviços de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 807, de 28 de dezembro de 2000
– Associação Unidos para a Comunicação da Boa
Nova em Pancas, na cidade de Pancas – ES;
2 – Portaria nº 47, de 22 de fevereiro de 2001 –
Associação Comunitária de Radiodifusão Cultural e
Educativa, na cidade de Guarda Mor – MG;
3 – Portaria nº 51, de 22 de fevereiro de 2001 –
SERVIR – Serviço de Promoção do Menor, na cidade
de Januária – MG;
4 – Portaria nº 60, de 22 de fevereiro de 2001 –
Fundação Casa Grande Memorial do Homem Kariri,
na cidade de Nova Olinda – CE;
5 – Portaria nº 65, de 22 de fevereiro de 2001 –
Centro Cultural Andrelandense (CECAN), na cidade
de Andrelândia – MG;
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6 – Portaria nº 68, de 22 de fevereiro de 2001 –
Associação Comunitária Rio Jaguaribe, na cidade de
Russas – CE;
7 – Portaria nº 75, de 22 de fevereiro de 2001
– Conselho Comunitário de Radiodifusão de Cam pestre, na cidade de Campestre – MG;
8 – Portaria nº 90, de 22 de fevereiro de 2001
– Associação da Rádio Comunitária Cidadania FM,
na cidade de Alexandria – RN;
9 – Portaria nº 92, de 22 de fevereiro de 200l –
Associação Comunitária de São João D’Aliança, na
cidade de São João D’Aliança – GO;
10 – Portaria nº 100, de 22 de fevereiro de
2001 – Associação Comunitária São Miguel, na ci dade de Santos Dumont – MG;
11 – Portaria nº 103 de 22 de fevereiro de
2001 – Associação Popular Passaquatrense de Ra diodifusão para o desenvolvimento Artístico e Cultural, na cidade de Passa Quatro – MG; e
12 – Portaria nº 107, de 6 de março de 2001 –
Associação Comunitária Vale do Groaíras – ACVG,
na cidade de Groaíras – CE.
Brasília, 11 de julho de 2001. – Fernando Hen rique Cardoso.
MC 106 EM
Brasília, 26 de março de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou torga de autorização e respectiva documentação
para que a entidade denominada Conselho Comuni tário de Radiodifusão de Campestre, com sede na
cidade de Campestre, Estado de Minas Gerais, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em con formidade com o caput do art. 223, da Constituição
e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. Referida entidade requereu ao Ministério
das Comunicações sua inscrição para prestar o ser viço, cuja documentação inclui manifestação de apo io da comunidade, numa demonstração de receptivi dade da filosofia de criação desse braço da radiodi fusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e
a sedimentação da cultura geral das localidades
postulantes.
3. Como se depreende da importância da inicia tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
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com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem
de elo à integração de informações benéficas em to dos os segmentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análi ses técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao
pleito, o que se conclui da documentação de origem,
consubstanciada nos autos do Processo Administrativo nº 53710.001163/98, que ora faço acompanhar,
com a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional,
a teor do § 3º do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro de
Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 75,
DE 22 DE FEVEREIRO DE 2001
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto
nos artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de ju nho de 1998, e tendo em vista o que consta do Pro cesso Administrativo nº 53710.1163/98, resolve:
Art. 1º Autorizar o Conselho Comunitário de
Radiodifusão de Campestre, com sede na Rua Coronel José Custódio, nº 257, A, na cidade de Campestre, Estado de Minas Gerais, a executar serviço
de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três
anos, sem direita de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge ográficas com latitude em 21º43’9”S e longitude em
46º4’58”W, utilizando a freqüência de 105,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a
entidade iniciar a execução do serviço no prazo de
seis meses a contar da data de publicação do ato de
deliberação.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 477, DE 2002
(Nº 1.536/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Beneficente Comunitária ABC –
SHALON a executar serviço de radiodifu são comunitária na cidade de Cuiabá,
Estado de Mato Grosso.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por taria nº 676, de 25 de outubro de 2000, que autoriza a
Associação Beneficente Comunitária ABC –
SHALON a executar, por três anos, sem direito de ex clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação. – Aécio Neves, Presi dente.
MENSAGEM Nº 702/01
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49 inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223 da Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompa nhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, autorizações para
executar serviços de radiodifusão comunitária, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade, con forme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 300, de 21 de junho de 2000 –
Centro Cultural São Judas Tadeu. na cidade de Niterói – RJ;
2 – Portaria nº 392, de 31 de julho de 2000 –
Associação Comunitária Cultural Limacampense na
cidade de Lima Campos -MA;
3 – Portaria nº 393, de 31 de julho de 2000 –
Associação Comunitária Cultural e Comunicação So cial de Orobó, na cidade de Orobó – PE;
4 – Portaria nº 406, de 31 de julho de 2000 –
Associação Comunitária de Itagibá na cidade de Itagi bá – BA:
5 – Portaria nº 476, de 14 de agosto de 2000 –
Fundação de Rádio de Fusão Comunitária Carlos Pereira, na cidade de Santa Luzia – BA:
6 – Portaria nº 577, de 22 de setembro de 2000
– Associação Comunitária Ave Branca para o Desen volvimento Social, Cultural e Artístico dos Moradores
da Praça do DI – QNA – Taguatinga-DF, na cidade de
Taguatinga – DF;
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7 – Portaria nº 630, de 5 de outubro de 2000 –
Fundação Obra Assistencial para Integração Social
da Comunidade, na cidade de São Vicente – RN;
8 – Portaria nº 676, de 25 de outubro de 2000 –
Associação Beneficente Comunitária ABC –
SHALON, na cidade de Cuiabá – MT;
9 – Portaria nº 677, de 25 de outubro de 2000 –
Associação Comunitária de Desenvolvimento Artístico, Cultural e Social de Miranda – ACODAMI, na cidade de Miranda – MS;
l0 – Portaria nº 683, de 25 de outubro de 2000 –
Associação Comunitária de Amparo aos Artistas de
Cajazeira, na cidade Salvador – BA;
11 – Portaria nº 762, de 12 de dezembro de
2000 – Associação Comunitária São Raimundo Nonato de Tuntum na cidade de Tuntum – MA;
12 – Portaria nº 38, de 22 de fevereiro de 2001 –
Associado Assistencial Cultural Padre Deóclides, na
cidade de Acari – RN;
13 – Portaria nº 104, de 22 de fevereiro de 2001
– Associação Rádio Clube Opção Comunitária na cidade de Catalão – GO;
14 – Portaria nº 108 de 6 de março de 2001 –
Associação de Recuperação, Conservação e Preservado da Bacia do Rio Pardo, na cidade de Ribas do
Rio Pardo – MS:
15 – Portaria nº 116, 6 de março de 2001 –
Associação Comunitária de Desenvolvimento Artístico e Cultural de Caracol, na cidade de Caracol – MS;
e
16 – Portaria nº 117, de 6 de março de 200l –
Associação Assistencial da Chapada (AAC), na cidade de Utinga – BA.
Brasília, 29 de junho de 2001. – Fernando Henrique Cardoso.
MC 220 EM
Brasília, 3 de abril de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação Beneficente
Comunitária ABC – SHALON, com sede na cidade de
Cuiabá/Estado do Mato Grosso, explore o serviço de
radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19
de fevereiro de 1998.
2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
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comunidade, numa demonstração de receptividade
da filosofa de criação desse braço da radiodifusão, de
maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimen tação da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da inicia tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem
de elo à integração de informações benéficas em to dos os segmentos, e a todos esses núcleos populaci onais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada constatan do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito
o que se conclui da documentação de origem, con substanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 53690.000719/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos constitu cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 676,
DE 25 DE OUTUBRO DE 2000
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53690.000719/98, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Beneficente Co munitária ABC – SHALON, com sede na Rua Arnaldo
Addor, nº 1, Bairro Coophamil, na cidade de Cuiabá,
Estado do Mato Grosso a executar serviço de radiodi fusão comunitária, pelo prazo de três anos, sem direi to de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 15º36’57”S e longitude em
56º7’39”W, utilizando a freqüência de 105,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de seis me -
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ses a contar da data de publicação do respectivo Decreto Legislativo.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação, revogada a Portaria nº 676, de 25 de
outubro de 2000. – Pimenta da Veiga.
Relatório nº 26/2000-DOSR/SSR/MC
Referencia: Processo nº 53690000719/98, de
13 de agosto de 1998.
Objeto: Requerimento de outorga de autorização para a exploração do Serviço de Radiodifusão
Comunitária.
Interessado: Associação Beneficente Comunitária ABC-Shalon, localidade de Cuiabá, Ewstado do
Mato Grosso.
I – Introdução
1. A Associação Beneficente Comunitária ABC
– Shalon, inscrita no CGC/MF sob o número
3.129.699/0001-82, no Estado do Mato Grosso, com
sede na Rua Arnaldo Addor, s/nº – Bairro Coophamil,
cidade de Cuiabá, MT, dirigiu-se ao Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, por meio de requerimento datado de 13 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 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 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 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 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
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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
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 Nor ma nº 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 di rigentes, enquanto vinculados à entidade,
em face dos ditames legais pertinentes;
– 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 diri gentes da entidade, como declaração de re sidência 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 8 a 153, dos autos.
8. Analisados os documentos apresentados ini cialmente e após o cumprimento de exigências, este
Departamento constatou conformidade legal e nor mativa, pelo que passa a examinar as informações
técnicas de relavância.
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. Arnaldo Addor s/nº, Bair ro Coophamil, na cidade de Cuiabá, Estado do Mato
Grosso, de coordenadas geográficas em 15º36’57”S
de latitude e 56º07’39”W de longitude, consoante aos
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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 55 a 58, de nominado de “Roteiro de Análise Técnica de RadCom.
11. O mesmo documento trata de outros dados,
conforme se segue:
– informação 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 irradiante;
– outros dados e conclusão.
12. Seguiram-se diligências alteração estatutária e do quadro diretivo,
apresentação de documentos nos subitem 6.7 incisos
I e II na Norma 02/98 e o envio do Projeto Técnico (fls.
66 à 153).
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 transmissor, sistema irradiante e estúdio;
– características técnicas dos equipamentos (transmissor, antena e torre e linha
de transmissor), com indicação da potência
efetiva irradiante e 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 instalação da estação, constatando-se conformidade com a
Norma 02/98, em especial as exigências inscritas em
seu item 6.11. Folhas 134 à 135.
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 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 Beneficente Comunitária
ABC-Shalon
quadro diretivo
Presidente: Josuel da Silva
Vice-Presidente: Maury Braga de Araújo
1º Secretário: Getúlio da Costa
2º Secretário: Cosme Alves Velasques
1º Tesoureira: Judith Rodrigues da Silva
2º Tesoureiro: André Cristhiano Oliveira da Silva
– localização do transmissor, istema irradiante e estúdio
Av. Arnaldo Addor nº 1 – Bairro Coophamil, ci dade de Cuiabá, Estado do Mato Grosso;
– coordenadas geográficas
15º36’57” de latitude e 56º07’39” de longitude,
correspondentes aos cálculos efetuados na “Análise
Técnica de RadCom” – fls. 55, e que se refere à lo calização da estação.
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferi mento do pedido formulado pela Associação Benefi cente Comunitária ABC-Shalon, no sentido de conce der-lhe a Outorga de Autorização para a exploração
do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade
pretendida, dentro das condições circunscritas no
Processo Administrativo nº 53690000719/98, de 13
de agosto de 1998.
Brasília, 20 de setembro de 2000. –
Relator
da conclusão jurídica –
Relator da conclusão
técnica.
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Serviço de
Radiodifusão.
Brasília, 21 de setembro de 2000. – Hamilton
de Magalhães Mesquita, Coordenador Geral
(À Comissão e Educação.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 478, DE 2002
(Nº 1.562/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Comunicação e Cultura Amigos do CECAP a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Piracicaba, Estado de São Pa ulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 41, de 22 de fevereiro de 2001, que
autoriza a Associação Comunitária de Comunicação
e Cultura Amigos do Cecap a executar, por três anos,
sem direito de exclusividade serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Piracicaba, Estado de São
Paulo.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na nata de sua publicação .
MENSAGEM Nº 970, DE 2001
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto a apreciação de Vossas Excelências, acom panhadas de Exposições de Motivos do Senhor Mi nistro de Estado das Comunicações, autorizações
para executar serviços de radiodifusão comunitária,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
conforme os seguintes anos e entidades:
1 – Portaria nº 808, de 28 de dezembro de 2000
– Associação Cultural, Educacional e Rádio Comunitária de Pirabeiraba, na cidade de Joinville – SC;
2 – Portaria nº 41, de 22 de fevereiro de 2001 –
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
Amigos do Cecap, na cidade de Piracicaba – SP;
3 – Portaria nº 42, de 22 de fevereiro de 2001 –
Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico de flor da Serra do Sul na cidade de Flor
da Serra do Sul – PR;
4 – Portaria nº 44, de 22 de fevereiro de 2001 –
Associação Comunitária Senhora Santana da Comunidade de Jati, na cidade de Jati – CE;
5 – Portaria nº 66, de 22 de fevereiro de 2001 –
Associação Rádio Comunitária Artística e Cultural de
Boca do Acre, na cidade de Boca do Acre – AM;
6 – Portaria nº 70, de 22 de fevereiro de 200l –
Associação Comunitária de Radiodifusão Cultural e
Educativa, na cidade de Vazante – MG;
7 – Portaria nº 80, de 22 de fevereiro de 2001 –
ACIRCI – Associação Cultural, Informativa, de Radio-
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difusão Comunitária de Itororó – Bahia, na cidade de
Itororó – BA;
8 – Portaria nº 96, de 22 de fevereiro de 200l –
Associação Comunitária, Artística e Cultural Catan duvense, na cidade de Catanduvas – PR;
9 – Portaria nº 101, de 6 de março de 2001 –
Associação Comunitária de Colares (Rádio Comuni tária Rosário FM Stéreo), na cidade de Colares – PA;
10 Portaria nº 112, de 6 de março de 2001 –
Associação Cultural das Entidades Mantenedoras de
Radiodifusão Comunitária, na cidade de Belém – PA;
e
11 – Portaria nº 115, de 6 de março de 2001 –
Associação Comunitária de Comunicações (Rádio Princesa do Atlântico FM), na cidade de Maracanã – PA.
Brasília, 12 de setembro de 2001. – Fernando
Henrique Cardoso.
PORTARIA Nº 41, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2001
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
arts. 10 e 19 do Decreto nº 2.616, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53830.000225/00, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Comunitária de
Comunicação e Cultura Amigos do Cecap, com sede
na Alameda Lavínia G. Furlan Falzoni, nº 211, Bairro
Cecap, na cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo, a executar serviço de radiodifusão comunitária,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 22°46’16”S e longitude em
47°35’46”W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
MC 127 EM
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que a entidade denominada Associação Comunitária
de Comunicação e Cultura Amigos do Cecap, com
sede na cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo,
explore o serviço de radiodifusão comunitária, em
conformidade com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de ma neira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com a
comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cultural mas, também, servem de elo à integração de informações benéficas em todos os segmentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 53830.000225/00, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.
RELATÓRIO Nº 1/2001-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53.830.000.225/00 de
26 de abril de 2000.
Objeto: Requerimento de outorga de autorização para a exploração do Serviço de Radiodifusão
Comunitária.
Interessado: Associação Comunitária de Comunicação e Cultura Amigos do Cecap, na localidade
de Piracicaba – SP.
I – Introdução

Brasília, 26 de março de 200l
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou torga de autorização e respectiva documentação para

1. Associação Comunitária de Comunicação e
Cultura Amigos do Cecap, inscrito no CGC sob o nú mero 03.769.250/0001-89, no Estado de São Paulo,
com sede na Alameda Newton Camargo Costa, 65,
Cecap – I, Cidade de Piracicaba, SP, dirigiu-se ao Se-
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nhor Ministro de Estado das Comunicações, por meio
de requerimento datado de 26 de abril de 2000, 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
27 de março de 2000, Seção 3, que contempla o lo gradouro ante 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 te 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 Comunitária, aprovado
pelo Decreto nº 2.615, de 3-3-1996 e forma 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
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 Nor ma 2/98), está contida nos autos, correspondendo ao
seguinte:
– Estatuto Social:
– ata de constituição e eleição de dirigentes:
– declarações e comprovantes relativos a res ponsabilidades e obrigações de dirigentes, enquanto
vinculados à entidade, em face aos ditames legais
pertinentes;
– manifestações de apoio da comunidade;
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– plantas de arruamento, com indicação do lo cal 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 1 a 230, 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 Alameda Lavinia G. Furlan
Fauzi, 211, Bairro Cecap – I, Cidade de Piracicaba,
Estado de São Paulo, de coordenadas geográficas
em 22º46’16”S de latitude e 47º35’46”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 devem
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 113, 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 armamento, endereços da sede e
do sistema irradiante;
– outros dados e conclusão.
12. Seguiram-se diligências para apresentação
do subitem 6.7, inciso III, VI, bem como apresentar o
subitem 6.11, (Projeto Técnico), da Norma 2/98, (fls.
118 e 121).
13. Cumpridas as exigências, foi expedido o
“Formulário de Informações Técnicas”, fls, 124, firmado pelo engenheiro responsável, onde estão resumidas as seguintes informações:
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– identificação da entidade;
– os endereços da sede administrativa e de lo calização do transmissor, sistema irradiante e estúdio;
– características técnicas dos equipamentos
(transmissor) e acessórios (antena e cabo coaxial),
com indicação da potência efetiva irradiada e intensi dade 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 228 e 229.
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 curso
seguindo-se informações básicas sobre a entidade:
– nome
Associação Comunitária de Comunicação e
Cultura Amigos do Cecap
– quadro diretivo
Presidente: Antônio Bortoleto
Vice-Presidente: José Ismair da Cruz
1º Secretário: Maria Antonieta Alves Pellegrini
2º Secretário: Divina de Fátima Olaia da Cruz
1º Tesoureiro: Luís Carlos Paspardelli
2º Tesoureiro: Antônio Orlando Pellegrine
1º Dir. de Pat.: Aparecido Adilson Silveira
2º Dir. de Pat.: Odinir Antônio Malagueta
– localização do transmissor, sistema irradiante
e estúdio Rua Alameda Lavinia G. Furlan Fauzi,
211, Bairro Cecap – I, Cidade de Piracicaba, Estado
de São Paulo;
– coordenadas geográficas
22º 46’ 16” S de latitude e 47º 35’ 46” W de longi tude, correspondentes aos dados constantes no “Formulário de Informações Técnicas”, fls. 124, e “Roteiro
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de Análise de Instalação da Estação de RADCOM”,
fls. 228 e 229, que se refere à localização da estação.
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Associação Comunitária de Comunicação e Cultura Amigos do Cecap, 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
53.830.000.225/00, de 26 de abril de 2000.
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.
(À Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 479, DE 2002
(Nº 1.649, de 2002, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Amigos de Cataguases
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade da Cataguases, Estado
de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 412, de 7 de agosto de 2001, que autoriza a
Associação Comunitária Artigos de Cataguases a
executar por três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Cataguases, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação. – Aécio Neves, Presidente.
MENSAGEM Nº 1.022, DE 2001
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom panhadas de Exposições de Motivos do Senhor Mi nistro de Estado das Comunicações, autorizações
para executar serviços de radiodifusão comunitária,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
conforme os seguintes atos e entidades:
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1 – Portaria nº 291 de 16 de maio de 2001. –
Associação das Mulheres Espinosenses – AMES, na
cidade de Espinosa-MG;
2 – Portaria nº 316 de 25 de maio de 2001 –
Fundação Santo Antônio de Grão Mogol, na cidade
de Grão Mogol-MG:
3 – Portaria nº 320, de 25 de maio de 2001 –
Associação Comunitária e Educativa Jovem Solidária
de Radiodifusão, na cidade de Pouso Alegre-MG:
4 – Portaria nº 333, de 25 de junho de 2001 –
Agência de Desenvolvimento
Econômico Social e Cultural de Bom Despacho,
na cidade de Bom Despacho-MG;
5 – Portada nº 352, de 4 de julho de 2001 –
Associação Comunitária da Região Central do Muni cípio de Betim – ASCORBE, na cidade de Betim-MG;
6 – Portaria nº 391, de 26 de julho de 2001 –
Associação de Rádio Comunitária de Juripiranga –
ARCJ. na cidade de Juripiranga-PB;
7 – Portaria nº 402, de 27 de julho de 2001 –
Associação Comunitária de Rádio e
Desenvolvimento Social de Gavião Peixoto –
ACORDES, na cidade de Gavião Peixoto-SP;
8 – Portaria nº 403, de 27 de julho de 2001 –
Associação Comunitária Educativa de Piedade, na cidade de Piedade-SP;
9 – Portaria nº 404, de 27 de julho de 2001 –
Associação Comunitária Amigos do Meio Ambiente,
na cidade de Buritizal-SP:
10 – Portaria nº 405, de 27 de julho de 2001 –
Associação Comunitária, Cultural e Educadora de
Radiodifusão de Morro Agudo, na cidade de Morro
Agudo-SP:
11 – Portaria nº 411, de 7 de agosto de 2001 –
Associação dos Movimentos Populares de Alto Hori zonte – Goiás AMPAH, na cidade de Alto Horizon te-GO.
12 – Portaria nº 412 de 7 de agosto de 2001 –
Associação Comunitária Amigos de Cataguases na
cidade de Cataguases-MG;
13 – Portaria nº 413, de 7 de agosto de 2001 –
Associação Comunitária Onda Nova cidade de Lagoa
Santa-MG:
14 – Portaria nº 414 de 7 de agosto de 2001 –
Associação Beneficente Cultural de Comunicação
Comunitária de Itajobi na cidade de ltajobi-SP: e
15 – Portaria nº 415, de 7 de agosto de 2001 –
Associação Promocional da Paróquia de Itirapina _
APPI, na cidade de Itirapina-SP.
Brasília, 24 de setembro de 2001. _ Fernando
Henrique Cardoso.
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MC 00530 EM
Brasília, 22 de agosto de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação Comunitária
Amigos de Cataguases na cidade de Cataguases,
Estado de Minas Gerais explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do
art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de fe vereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério
das Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, cuja documentação inclui manifestação de apoio
da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a
sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem
de elo à integração de informações benéficas em to dos os seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 53710.001336/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto
do presente processo, passará a produzir efeitos legais somente após deliberação do Congresso
Nacional,
a teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 412, DE 7 DE AGOSTO DE 2001
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53710.001336/98, resolve:
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Art. 1º Autorizar a Associação Comunitária Ami gos de Cataguases, com sede na Rua Joaquim Pei xoto Ramos, nº 59, loja 13, Centro, na cidade de Cata guases, Estado de Minas Gerais, a executar o serviço
de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 21”23’25”S e longitude em
42”41’24”W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entida de iniciar a execução do serviço no prazo de seis me ses a contar da data de publicação do ato de delibera ção
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. _ Pimenta da Veiga.
RELATÓRIO Nº 204/2001-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53.710.001.336/98
de 22-10-1998
Objeto: Requerimento de outorga de autoriza ção para a exploração do Serviço de Radiodifusão
Comunitária.
Interessado: Associação Comunitária Amigos
de Cataguases, localidade de Cataguases, Estado
de Minas Gerais.
I – Introdução
1. A Associação Comunitária Amigos de Cata guases, inscrita no CNPJ sob o número
02.202.309/0001-90, Estado de Minas Gerais, com
sede na Rua Joaquim Peixoto Ramos, nº 59, Loja 13,
Centro, Cidade de Cataguases, dirigiu-se ao Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, por meio de
requerimento datado de 25-9-1998, subscrito por re presentante legal, demonstrando interesse na explo ração do Serviço de Radiodifusão Comunitária, na lo calidade 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
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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 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 01, como a documentação apresentada, relatando toda a instrução 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 Nor ma nº 02/98, 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 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 requesitos 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,
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 06 a 177 dos autos.
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8. Analisados os documentos apresentados ini cialmente e após o cumprimento de exigências, este
Departamento constatou conformidade legal e nor mativa, pelo que passa a examinar as informações
técnicas de relevância.

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 194 e 195.
15. É o relatório.

III – Relatório

IV – Conclusão/Opinamento

• 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 Joaquim Peixoto Ra mos nº 59, Loja 13, Centro, Cidade de Cataguases,
Estado de Minas Gerais, de coordenadas geográficas
em 21º23’25”S de latitude e 42º41’24”W de longitude,
consoantes aos dados constantes no aviso no DOU
de 18-3-1999, Seção 03.
10. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que, as coordenadas geográficas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 138 a 141, denominado de “Ro teiro de Análise Técnica de RadCom”.
11. O mesmo documento trata de outros dados,
conforme se segue:
– geração de coordenadas informações sobre
instruções sobre levantamentos do IBGE;
– compatibilização de distanciamento do canal;
– situação da estação em faixa de fronteira, en dereço para instalação da antena
– planta de arrumamento, endereços da sede e
do sistema irradiante;
– outros dados e conclusão.
12. Seguiram-se diligências para apresentação
de alterações estatutárias, mudança do quadro direti vo, esclarecimento acerca de uma diretora, bem
como do subitem 6.11 (Projeto Técnico) e adequação
do mesmo à Norma 02/98 (fls. 148 a 193).
13. Cumpridas as exigências, foi expedido o
“Formulário de Informações Técnicas”, fl. 193, firma do pelo engenheiro responsável, onde estão resumi das as seguintes informações:
– identificação da entidade;
– os endereços da sede administrativa e de lo calização do transmissor, sistema irradiante e estúdio;
– características técnicas dos equipamentos
(transmissor) e acessórios (antena e cabo coaxial),
com indicação da potência efetiva irradiada e intensi dade de campo no limite da área de serviço;
– diagramas de irradiação do sistema irradiante
e características elétricas.

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 os requisitos le gais e normativos ao seu pleito, se guindo-se in formações bá sicas sobre a entidade:
– nome
Associação Comunitária Amigos de Cataguases.
– quadro diretivo
Presidente: Edvar de Souza Mendonça
Vice-presidente: Edvar de Souza Mendonça Júnior
1º Secretário: Itamar das Graças Soares da Silva
2º Secretário: José Augusto Benini
1ª Tesoureira: Ginene Paes Mendonça
2º Tesoureiro: Idimar Vilela
– localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio
Rua Joaquim Peixoto Ramos nº 59, Loja 13,
Centro, Cidade de Cataguases, Estado de Minas Gerais;
– coordenadas geográficas
21º23’25”S de latitude e 42º41’24”W de longi tude, correspondentes aos dados cons tantes no
“Formulário de Informações Técnicas”, fl. 193, e
“Roteiro de Análise de Instalação da Estação de
RadCom”, fls. 194 e 195, que se refere à localização
da estação.
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Associação Comunitária Amigos de Cataguases, 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 53.710.001.336/98 de 22
de outubro de 1998.
Brasília, 2 de julho de 2001. –
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De acordo
A consideração do Senhor Diretor do
Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão.
Brasília, 4 de julho de 2001. – Hamilton de Magalhães Mesquita, Coordenador Geral.
(À Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 480, DE 2002
(Nº 1.379/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação e Movimento Comunitário Cultural
Dinâmica a executar serviço de radiodifu-
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são comunitária na cidade de Engenheiro
Coelho, Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprova do o ato a que se re fere a
Por ta ria nº 217, de 18 de abril de 2001, que au tori za Associ a ção e Movi men to Co mu ni tá rio Cul tural
Di nâ mi ca a execu tar por três anos, sem di re i to de
exclusividade, ser vi ço de radiodifusão co munitária
na cida de de Enge nheiro Coe lho, Estado de São
Paulo.
Art. 2º Este Decre to Legislativo en tra em vi gor na data de sua pu blicação. – Aé cio Ne ves,
Presidente.

MENSAGEM Nº 565, DE 2001
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Relatório nº 84/2001 – DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53830001897-98, de
31-8-98.
Objeto: Requerimento de outorga de autoriza ção para a exploração do Serviço de Radiodifusão
Comunitária.
Interessado: Associação e Movimento Comuni tário Cultural Dinâmica – AMCCD, localidade de
Engenheiro Coelho, Estado de São Paulo.
I – Introdução
I – Relatório
1. A Associação e Movimento Comunitário Cul tural Dinâmica – AMCCD, inscrita no CGC/MF ou
CNPJ sob o número 02.497.985/0001-38, no Estado
de São Paulo, com sede na Rua Sete de Setembro
432 – Centro, cidade de Engenheiro Coelho – SP, diri giu-se ao Senhor Ministro de Estado das Comunica ções, por meio de requerimento datado de 27 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 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 de 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, 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 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 9 a 121, 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 ralo igual a 1 km,
com centro localizado na Rua Sete de Setembro nº
432 – Centro, na cidade de Engenheiro Coelho, Estado de São Paulo, de coordenadas geográficas em
22º29’18”S de latitude e 47º12’51”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 78, 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 coordenadas
geográficas, instruções sobre coordenadas coinci dentes com os levantamentos do IBGE;
– compatibilização de distanciamento do canal;
– situação da estação em faixa de fronteira, en dereço 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 apresenta ção da documentação elencada no subitem 6.7 inciso
lI da Norma nº 2/98, bem como encaminhamento do
Projeto Técnico, (fls. 82 a 121).
13. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – fls. 103, fir mado pelo engenheiro responsável, onde estão resu midas as seguintes informações:
– identificação da entidade;
– os endereços da sede administrativa e de lo calização do transmissor, sistema irradiante e estúdio;
– características técnicas dos equipamentos
(transmissor) e acessórios (antena e cabo coaxial),
com indicação da potência efetiva irradiada e inten sidade 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 115 e 116. 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
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 So cial, e nos ter mos de seu requeri mento, atende os requisitos legais e normativos ao
seu pleito, seguindo-se informações básicas sobre
a entidade:

419

Sexta-feira 6 17077

– nome
Associação e Movimento Comunitário Cultural
Dinâmica – AMCCD;
– quadro diretivo
Presidente: Elionai Luis Scholl
Vice-presidente: Newton de Ferraz Castilho
1º Secretário: Valter Aparecido Koppe
2º Secretário: Mario Aparecido Barbosa
1º Tesoureiro: Carlos Alberto Scholl
2º Tesoureiro: Gelson Aparecido Guidotti
Pres.do Conselho: Paulo Cezar Scholl
– localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio
Rua da Matriz 672 – Centro, cidade de Enge nheiro Coelho, Estado de São Paulo;
– coordenadas geográficas
22º29’18” de latitude e 47º12’51” de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” – fls. 115 e 116,
bem como “Formulário de Informações Técnicas” –
fls 103 e que se referem à localização da estação.
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Associação e Movimento Comunitário Cultural Dinâmica – AMCCD, 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
538330001897/98, de 31 de agosto de 1998.
Brasília, 15 de fevereiro de 2001.
(À Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 481, DE 2002
(Nº 1.045/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação dos Comunicadores Novolidenses
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Nova Olinda do Nor te, Estado do Amazonas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 309, de 5 de julho de 2000, que autoriza a
Associação dos Comunicadores Novolindenses a
executar, por três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de Radiodifusão Comunitária na cidade de
Nova Olinda do Norte, Estado do Amazonas.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
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MENSAGEM Nº 1.361, DE 2000
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 22 Constituição Federal submeto
à apreciação de Vossas Excelências acompanhadas
de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações autorizações para executar,
pelo prazo de três anos sem direito de exclusividade
serviços de radiodifusão comunitária, conforme os
seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 303, de 5 de julho de 2000 –
Associação Comunitária Rádio Educativa Cidade FM
na cidade de Batayporã – MS;
2 – Portaria nº 304, de 5 de julho de 2000 –
Associação de Assistência ao Menor Carente de Abaiara – AAMCA na cidade de Abaiara – CE;
3 – Portaria nº 305, de 5 de julho de 2000 – Grupo de Apoio ao Meio Ambiente – GAMA, na cidade de
Alto Paraíso de Goiás – GO;
4 – Portaria nº 307, de 5 de julho de 2000 –
Associação Novorizontina de Desenvolvimento Artís tico e Social, na cidade de Novo Horizonte do Norte –
MT;
5 – Ponta nº 308 de 5 de julho de 2000 – Associ ação Amigos de Campo Bom, na cidade de Campo
Bom – RS;
6 – Portaria nº 309, de 5 de julho de 2000 –
Associação dos Comunicadores Novolindenses, na
cidade de Nova Olinda do Norte – AM;
7 – Portaria nº 310, de 5 de julho de 2000 –
Associação de Preservação Ambiental entre Rios, na
cidade de Ipameri – GO;
Brasília, 25 de setembro de 2001. – Fernando
Henrique Cardoso.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação aos Comuni camos Novolindense sede na cidade de Nova Olinda
do Norte Estado do Amazonas, explore O Serviço de
rádio comunitária, em conformidade com o caput do
art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de fe vereiro de 1998.
2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade numa demonstração de receptividade da
filosofia de nação desse braço da radiodifusão, de
maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimen tação da cultura geral das localidades postulantes.
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3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem
de elo à integração de informações benéficas em to dos os segmentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 53630.000344/98 que ora faço acompanhar, com a
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos Constitucionais e legais a outorga de autorização objeto do
presente processo passam a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 309, DE 5 DE JULHO DE 2000
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e l9 do Decreto nº 2.615, de 3 junho de
1998, e tendo em de vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53630.000344/98, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação dos Comunicadores Novolindenses, com sede na Rua 7 de Setembro, nº 340, Bairro Centro, na cidade de Nova Olinda
do Norte, Estado do Amazonas, a executar serviço
de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de l999 subseqüentes, seus
regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge ográficas com latitude em 3º53’25”S e longitude em
59º5’43”W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a
entidade iniciar a execução do serviço no prazo de
seis meses a contar da data de publicação do ato de
deliberação.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 482, DE 2002
(Nº 1.076/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Cultural e Artística de Radiodifusão
Comunitária e Televisão Novo Tempo a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Parintins, Estado do
Amazonas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por taria nº 380, de 31 de julho de 2000, que autoriza a
Associação Cultural e Artística de Radiodifusão Co munitária e Televisão Novo Tempo a executar, por três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi fusão comunitária na cidade de Parintins, Estado do
Amazonas.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação. – Aécio Neves, Presidente.
MENSAGEM Nº 1.439, DE 2000
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom panhadas de Exposições de Motivos do Senhor Mi nistro de Estado das Comunicações, autorizações
para execução prazo de três anos, sem direito de ex clusividade, serviços de radiodifusão comunitária,
conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 380, de 31 de julho de 2000 –
Associação Cultural e Artística de Radiodifusão Co munitária e Televisão Novo Tempo, na cidade de Pa rintins-AM.
2 – Portaria nº 383, de 31 de julho de 2000 –
Associação Comunitária para o Desenvolvimento de
Tabapuã. na cidade de Tabapuã-SP;
3 – Portaria nº 384, de 31 de julho de 2000 –
Associação São José Operário, na cidade de Ma tão-SP;
4 – Portaria nº 387, de 31 de julho de 2000 –
Associação Sócio–Cultural Ribeirão Branco, na cida de de Ribeirão Branco-SP;
5 – Portaria nº 391, de 31 de julho de 2000 –
Associação Cultural e Comunitária “Normário Sales”,
na cidade de Jussarí-BA;
6 – Portaria nº 394, de 31 de julho de 2000 –
Associação de Comunicação Vale do Rio Pardo, na
cidade de Santa Rita do Pardo-MS;
7 – Portaria nº 397, de 31 de julho de 2000 –
Associação de Senhoras de Rotarianos, na cidade de
Água Clara-MS;

SETEMBRO 2002

Setembro de 2002

8 – Portaria nº 399, de 31 de julho de 2000 –
Associação dos Moradores do Bairro Esplanada de
Pacaembu, na cidade de Pacaembu-SP;
9 – Portaria nº 400, de 31 de julho de 2000 –
Fundação Rosa Leal, na cidade de Bocaina-PI;
10 – Portaria nº 401, de 31 de julho de 2000 –
Associação Beneficente, Comunitária Ana Nunes do
Rêgo – ABACANR, na cidade de Portalegre-RN;
11 – Portaria nº 3, de 31 de julho de 2000 –
Associação Rádio Comunitária Itaipulândia, na cidade de ltaipulândia-PR;
12 – Portaria nº 404. de 31 de julho de 2000 –
Associação Comunitária de Louveira (ACL), na cidade de Louveira-SP;
13 – Portaria nº 408, de 31 de julho de 2000 –
Associação Evangélica Doulos, na cidade de Colinas
do Tocantins-TO; e
14 – Portaria nº 411, de 31 de julho de 2000 –
APE – Associação Paz Educacional, na cidade de
Descalvado-SP.
Brasília, 16 de outubro de 2000. – Fernando
Henrique Cardoso, Presidente.
EM Nº 406 /MC
Brasília, 25 de setembro de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
Encaminha Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação Cultural e
Artística de Radiodifusão Comunitária e Televisão
Novo Tempo, com sede na cidade de Parintins. Esta do do Amazonas. Explore o serviço de radiodifusão
comunitária, em conformidade com o caput do art.
223. da Constituição e a Lei nº 9.612. de 19 de fevereiro de 1998.
2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço.
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
filosofia de criação desse braço da radiodifusão. de
maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência. essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional. social e cultural mas, também, servem de
elo à integração de informações benéficas em todos os
segmentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada. constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito.
o que se conclui da documentação de origem consubstancida nos autos do Processo Administrativo
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nº 53630.000360/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
Em conformidade com os preceitos constitucio nais e legais, a outorga de autorização objeto do pre sente processo, passará a produzir efeitos legais so mente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 380 DE 31 DE JULHO DE 2000
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998 e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53630.000360/98. resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Cultural e Artísti ca de Radiodifusão Comunitária e Televisão Novo
Tempo, com sede na Rua Sete de Setembro, nº 1923,
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Bairro Palmares, na cidade de Parintins, Estado do
Amazonas, a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612. de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes.
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 02°37’42”S e longitude em
56°44’09”W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 483, DE 2002
(Nº 1.540/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
à Rádio Ciranda de Chiapetta Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de
Chiapetta, Estado do Rio Grande do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere à Portaria nº 279, de 16 de maio de 2001, que outorga permissão a Rádio Ciranda de Chiapetta Ltda., para explorar,
por dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Chiapetta, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação. – Aécio Neves.
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MENSAGEM Nº 752 DE 2001
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49 Inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223 da Constituição Federal submete a apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de Exposições de Motivos, do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, permissões para explorar, pelo prazo de dez aos, sem direito de exclusividade,
serviços de radiodifusão sonora em freqüência modulada, conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 248, de 16 de maio de 2001 – Rádio Serrana FM Ltda., na cidade de Jacobina-BA;
2 – Portaria nº 249, de 16 de maio de 2001 – Rádio Serrana FM Ltda., na cidade de Cacheira-BA;
3 – Portaria nº 261, de 16 de maio de 2001 – Sistema Integrado de Rádio Ltda., na cidade de Brejo
Santo-CE;
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4 – Portaria nº 262, de 16 de maio de 2001 –
Rede Fortal de Comunicações Ltda., na cidade de
Cedro-CE;
5 – Portaria nº 263, de 16 de maio de 2001 – Rádio Jardim FM Ltda., na cidade de Jardim-CE;
6 – Portaria nº 264, de 16 de maio de 2001 – Rádio FM Vitória de Gandu Ltda., na cidade de Gan du-BA;
7 – Portaria nº 265, de 16 de maio de 2001 – Sistema Associado de Comunicação Ltda., na cidade de
Natal-RN;
8 – Portaria nº 267, de 16 de maio de 2001 – Sistema Integrado de Rádio Ltda., na cidade de Espe rantina-PI;
9 – Portaria nº 269, de 16 de maio de 2001 – Sistema Integrado de Rádio Ltda., na cidade de Quixa dá-CE;
10 – Portaria nº 270, de 16 de maio de 2001 –
Sistema Integrado de Rádio Ltda., na cidade de Ca mocim-CE;
11 – Portaria nº 271, de 16 de maio de 2001 –
Empresa de Radiodifusão Dinâmica FM Ltda., na ci dade de Dourados-MS;
13 – Portaria nº 273, de 16 de maio de 2001 –
Gomes Comunicações Ltda., na cidade de Três Lago as-MS;
14 – Portaria nº 274, de 16 de maio de 2001 –
Rede União de Rádio e Televisão Ltda., na cidade de
Rio Branco-AC;
15 – Portaria nº 275, de 16 de maio de 2001 –
Rádio Médio Uruguai Ltda., na cidade de Rodeio Bo nito-RS;
16 – Portaria nº 276, de 16 de maio de 2001 –
Rádio Difusora Clareira na Mata FM Ltda., na cidade
de Caçapava do Sul-RS;
17 – Portaria nº 277, de 16 de maio de 2001 –
Rádio Cruzeiro FM Ltda., na cidade de Cruzeiro do
Sul-RS;
18 – Portaria nº 278, de 16 de maio de 2001 –
Rádio Cruzeiro FM Ltda., na cidade de Glorinha-RS; e
19 – Portaria nº 279, de 16 de maio de 2001 –
Rádio Ciranda de Chiapetta Ltda., na cidade de Chiapetta-RS.
Brasília, 19 de julho de 2001. – Fernando Hen rique Cardoso.
MC 00333 EM
Brasília, 26 de junho de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De conformidade com as atribuições legais e re gulamentares cometidas a este Ministério, determi nou-se
a
publicação
da
Concorrência
nº
08/97-SFO/MC, com vista à implantação de uma esta-
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ção de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de Chiapetta, Estado do Rio Grande do Sul.
2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional, criada pela Portaria nº 63, de 5 de fevereiro de 1997, alterada pela Portaria nº 795, de 1º de dezembro de
1997, depois de analisar a documentação de habilitação e as propostas técnica e de preço pela outorga
das entidades proponentes, com observância da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação específica de radiodifusão, concluiu que a Rádio Ciranda de Chiapetta Ltda., obteve a maior pontuação do
valor ponderado, nos termos estabelecidos pelo Edital, tornando-se assim a vencedora da Concorrência,
conforme ato da mesma Comissão, que homologuei,
havendo por bem outorgar a permissão, na forma da
Portaria inclusa.
3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional
para onde solicito seja encaminhado o referido ato.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 279, DE 16 DE MAIO DE 2001
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o art.
32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de
1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº
1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o
que consta do Processo nº 53790.000703/97, Concorrência nº 080/97-SFO/MC, resolve:
Art. 1º Outorgar permissão à Rádio Ciranda de
Chiapetta Ltda., para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de
Chiapetta, Estado do Rio Grande do Sul.
Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pela outorgada em suas propostas.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do artigo 223, § 3º, da Constituição.
Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta
permissão, deverá ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de tornar-se
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 484, DE 2002
(Nº 1.671/2002, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
à Sociedade Paraibana de Comunicação
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Cajazeiras, Estado da Paraíba.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere à Por taria nº 447, de 7 de agosto de 2001, que outorga per-
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missão à Sociedade Paraibana de Comunicação
Ltda., para explorar, por dez anos, sem direito de ex clusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Cajazeiras, Estado
da Paraíba.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação. – Aécio Neves, Presidente.
MENSAGEM 997, DE 2001
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
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submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom panhadas de Exposições de Motivos do Senhor Mi nistro de Estado das Comunicações, permissões
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviços de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, conforme os seguintes atos e
entidades:
1 – Portaria nº 420, de 7 de agosto de 2001 –
Rádio FM Cidade de Itajubá Ltda., na cidade de Presi dente Olegário – MG;
2 – Portaria nº 421, de 7 de agosto de 2001 –
Vitória Comunicação Ltda., na cidade de São Gonça lo do Sapucaí – MG;
3 – Portaria nº 423, de 7 de agosto de 2001 –
Extrema Comunicações FM Ltda., na cidade de
Extrema – MG;
4 – Portaria nº 433, de 7 de agosto de 2001 –
Conquista Comunicação Ltda., na cidade de São Ma teus – ES;
5 – Portaria nº 434, de 7 de agosto de 2001 –
Rádio Cidadã Ltda., na cidade de Linhares – ES;
6 – Portaria nº 441, de 7 de agosto de 2002 – Rádio Itabaiana FM Ltda., na cidade de Itabaiana – PB;
7 – Portaria nº 442, de 7 de agosto de 2001 – Rádio Guarabira FM Ltda., na cidade de Guarabira – PB;
8 – Portaria nº 443, de 7 de agosto de 2001 –
RB – Rádio e Televisão Ltda., na cidade de Rio Bana nal – ES;
9 – Portaria nº 445, de 7 de agosto de 2001 –
Sistema Lageado de Comunicação Ltda., na cidade
de Vila Velha – ES; e
10 – Portaria nº 447, de 7 de agosto de 2001
– Sociedade Paraibana de Comunicação Ltda., na
cidade de Cajazeiras – PB.
Brasília, 17 de setembro de 2001. – Fernando
Henrique Cardoso.
MC 519 EM
Brasília, 22 de agosto de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De conformidade com as atribuições legais e regulamentares cometidas a este Ministério determi nou-se a publicação da Concorrência nº
143/97-SSR/MC, com vistas à implantação de uma
estação de radiodifusão sonora em freqüência modu lada, na cidade de Cajazeiras, Estado da Paraíba.
2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional,
criada pela Portaria nº 63, de 5 de fevereiro de
1997, alterada pela Portaria nº 795, de 17 de de -
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zembro de 1997, depois de analisar a documentação de habilitação e as propostas técnicas e de
preço pela outorga das entidades pro ponentes,
com observância da Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, e da legislação específica de radiodifu são, con cluiu que a Sociedade Paraibana de Co municação Ltda., obteve a maior pontuação do va lor ponderado, nos termos estabelecidos pelo Edi tal, tomando-se assim a vencedora da Concorrên cia, conforme ato da mesma Comissão, que homologuei, havendo por bem outorgar a per missão, na
forma da Portaria inclusa.
3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art.
223 da Constituição, o ato de outorga somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, para onde solicito seja encaminhado o re ferido ato.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 447, DE 7 DE AGOSTO DE 2001
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o art.
32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de
1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº
1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o
que consta do Processo nº 53730.000134/98, Concorrência nº 143/97-SSR/MC, resolve:
Art. 1º Outorgar permissão à Sociedade Paraibana de Comunicação Ltda., para explorar, pelo pra zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de Cajazeiras, Estado da Paraíba.
Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pela outorgada em suas propostas.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional nos ter mos do artigo 223, § 3º, da Constituição.
Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de tornar-se
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 485, DE 2002
(Nº 1.676/2002, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga conces são ao Governo do Estado do Acre, por
intermédio da Fundação de Cultura e Co municação Elias Mansour – FEM, para
executar serviço de radiodifusão de sons
e imagens na cidade de Rio Branco, Estado do Acre.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o
Decreto s/nº, de 22 de outubro de 2001, que outorga
concessão ao Governo do Estado do Acre, por inter médio da Fundação de Cultura e Comunicação Elias
Mansour – FEM, para executar, por quinze anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
de sons e imagens, com fins exclusivamente educa tivos, na cidade de Rio Branco, Estado do Acre.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação. – Aécio Neves, Presidente.
MENSAGEM Nº 1.172/01
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de
Estado das Comunicações, o ato constante do Decreto de 22 de outubro da 2001, que “Outorga concessão
às entidades que menciona, para executar serviço de
radiodifusão de sons e imagens, com fins exclusivamente educativos, e dá outras providências”. As entidades mencionadas são as seguintes:
1 – Fundação Vila Real, na cidade de Nite rói-RJ;
2 – Fundação Três Fronteiras, na cidade de Nanuque-MG;
3 – Fundação Educativa e Cultural Edilson
Brandão Guimarães, na cidade de Janaúba-MG;
4 – Fundação Cultural Serra Azul, na cidade
de Porangatu-GO; e
5 – Governo do Estado do Acre, por intermé dio da Fundação de Cultura de Comunicação Elias
Mansour – FEM, na cidade de Rio Branco-AC.
Brasília, 30 de outubro de 2001. – Marco Maciel.
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PARECER Nº 186/2001
Referência Processo nº 53000.008086/00
Interessada Fundação de Cultura e Comunicações Elias Mansour – FEM
Assunto Outorga de serviço de radiodifusão
Ementa
– Independente de edital a outorga para serviço
de radiodifusão com fins exclusivamente educativos.
– 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 de Cultura e Comunicação Elias
Mansour – FEM, com sede na cidade de Rio Branco,
Estado do Acre, requer lhe seja outorgada concessão
para executar o serviço de radiodifusão de sons e
imagens, com fins exclusivamente educativos, na quela cidade, mediante a utilização do canal 2 E, pre visto no Plano Básico de Distribuição de Canais do referido serviço.
2. Trata-se de fundação, sem fins lucrativos, com
autonomia patrimonial, administrativa e financeira,
cujo objetivo principal é promover, mediante conces são ou permissão, programas informativos, culturais
e recreativos por televisão, rádio e outros meios de
comunicação.
3. Para atender aos requisitos estabelecidos
pela radiodifusão, a entidade apresentou toda a docu mentação pertinente.
4. A escritura pública com o estatuto social da
entidade encontra-se devidamente matriculada no
Registro Civil de Pessoas Jurídicas, na cidade de Rio
Branco, Acre, atendendo a todos os requisitos dispos tos no Código Civil Brasileiro e na legislação específi ca de radiodifusão.
5. O cargo de Diretor Presidente, está ocupado
pelo Sr. Antônio Alves Leitão Neto, cabendo a ele re presentação ativa e passiva da Fundação, nos atos
de sua administração.
6. Estão previstos também os cargos de Diretor de
Cultura e Desporto, ocupado pelo Sr. Jorge Henrique Bezerra Nogueira de Queiroz e de Diretor de Comunicação,
ocupado pela Sra. Simony Maria Malveira D’Ávila.
II – Do Mérito
7 . A outorga de permissão, concessão e autori zação para executar serviços de radiodifusão sonora
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e de sons e imagens está admitida na Constituição
Federal (art. 21, inciso XII, alínea a).
8. É também a Carta Magna, em seu art. 223,
que atribui ao Poder Executivo competência para outorgar concessão, permissão e autorização para o referido serviço, ao tempo em que condiciona a eficácia
do correspondente ato à deliberação do Congresso
Nacional.
9. O Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, em seu art. 13, com a redação que lhe foi
dada pelo Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de
1996, publicado no DOU de 26 subseqüente, dispensa a publicação de edital para a outorga de serviço de
radiodifusão com fins exclusivamente educativos.
“Art. 13
(...)
§ 1º É dispensável a licitação para outorga para
execução de Serviços de Radiodifusão com fins exclusivamente educativos.”
10. A documentação instrutória concernente à
entidade e aos seus diretores em ordem. A entidade
encaminhou a declaração prevista na Portaria Inter ministerial 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.
36, 46 e 55 dos presentes autos.
III – Conclusão
Estando o processo devidamente instruído, em
conformidade com os dispositivos legais que regem
os serviços de radiodifusão, concluo pelo deferimento
do pedido, sugerindo que os autos sejam encaminhados ao Diretor do Departamento de Outorga de Serviços de Radiodifusão para prosseguimento.
O ato de outorga dar-se-á por decreto presidencial, em razão de se tratar do serviço de radiodifusão
de sons e imagens, conforme dispõe a legislação específica.
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, 22 de agosto de 2001. – Fernando
Sampaio Netto, Assessor Jurídico.
De acordo. À consideração do Sr. Diretor do Departamento de Outorga de Serviços de Radiodifusão.
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Brasília, 22 de agosto de 2001. – Napoleão Valadares, Coordenador-Geral de Outorga.
À Consideração do Sr. Secretário de Serviços
de Radiodifusão.
Brasília, 31 de agosto de 2001. – Antonio Car los Tardeli, Diretor do Departamento de Outorga de
Serviços de Radiodifusão.
Encaminhem-se os autos à douta Consultoria
Jurídica, para prosseguimento.
Brasília, 21 de agosto de 2001. – Paulo Meni cucci, Secretário de Serviços de Radiodifusão.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 486, DE 2002
(Nº 1.159/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga conces são à Rádio Estrela de Ibiúna Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Campina
Verde, Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta,
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 11 de outubro de 2000, que outorga
concessão à Rádio Estrela de Ibiúna Ltda. para explo rar, por dez anos, sem direito de exclusividade, servi ço de radiodifusão sonora em onda média na cidade
de Campina Verde, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na de sua publicação.
MENSAGEM Nº 1.504, DE 2000
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom panhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações o ato constante do De creto de 11 de outubro de 2000, que “Outorga con cessão às entidades que menciona, para explorar
serviços de radiodifusão, e dá outras providências”.
As entidades mencionadas são as seguintes:
1 – Líder Comunicações Ltda., na cidade de
Brasiléia – AC (onda média);
2 RBN – Rede Brasil Norte de Comunicação
Ltda., na cidade de Posse – GO (onda média);
3 – MR Radiodifusão Ltda., na cidade de Caxias
– MA (onda média);
4 – MR Radiodifusão Ltda., na cidade de Turiaçu
– MA (onda média);
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5 – Rádio Estrela de Ibiúna Ltda., na cidade de
Campina Verde – MG (onda média);
6 – Radiodifusão Novo Mato Grosso Ltda., na cidade de Juara – MT (onda média);
7 – Rádio Itaí de Rio Claro Ltda, na cidade de
Rondonópolis – MT (onda média);
8 – Rádio Pantanal de Coxim Ltda., na cidade de
Coxim – MS (onda média);
9 – RIR – Rede Integrada de Radiodifusão S/C
Ltda., na cidade de Angicos – RN (onda média);
10 – Difusora Gomes Ltda., na cidade de Florianópolis – SC (onda média);
11 – Rádio Vale do Contestado Ltda., na cidade
de Videira – SC (onda média);
12 – RBN – Rede Brasil Norte de Comunicação
Ltda., na cidade Dianópolis – TO (onda média):
13 – Rádio Foz-Lago Comunicadora Ltda., na cidade de Foz do Iguaçu – PR (onda média);
14 – RBN – Rede Brasil Norte de Comunicação
Ltda., na cidade de Santarém – PA (sons e imagens);e
15 – TVCI-TV Comunicações Interativas Ltda.,
na cidade de Paranaguá – PR (sons e imagens).
Brasília, 24 de outubro de 2000. _ Fernando
Henrique Cardoso.
EM nº 448 MC
Brasília, 4 de outubro de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Em conformidade com as atribuições legais e
regulamentares cometidas a este Ministério, determinou-se a instauração de procedimento licitatório,
na modalidade Concorrência, com vistas à outorga
de concessão para explorar serviço de radiodifusão,
nas localidades e Unidades da Federação abaixo in dicadas.
2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional,
criada pela Portaria nº 63, de 5 de fevereiro de
1997, alterada pela Portaria nº 795, de 17 de dezembro de 1997, após analisar a documentação de
habilitação e as propostas técnica e de preço das
entidades proponentes, com observância da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação específica de radiodifusão, concluiu que obtiveram a
maior pontuação do valor ponderado, nos termos
estabelecidos pelos respectivos Editais, tornando-se
assim vencedoras das Concorrências, conforme
atos da mesma Comissão, que homologuei, as seguintes entidades:
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Líder Comunicações Ltda., serviço de radiodifu são sonora em onda média na cidade de Brasiléia,
Estado do Acre (Processo Administrativo nº
53600.000043/97
e
Concorrência
nº
088/97-SFO/MC);
RBN – Rede Brasil Norte de Comunicação
Ltda., serviço de radiodifusão sonora em onda mé dia na cidade de Posse, Estado de Goiás (Processo
Administrativo nº 53670.000279/97 e Concorrência
nº 093/97-SFO/MC);
MR Radiodifusão Ltda., serviço de radiodifu são sonora em onda média na cidade de Caxias,
Estado do Maranhão (Processo Administrativo nº
53680.000287/97
e
Concorrência
nº
093/97-SFO/MC);
MR Radiodifusão Ltda., Serviço de Radiodifu são Sonora em Onda Média na cidade de Turiaçu,
Estado do Maranhão (Processo Administrativo nº
53680.000294/97
e
Concorrência
nº
093/97-SFO/MC);
Rádio Estrela de Ibiúna Ltda., serviço de radio difusão sonora em onda média na cidade de Campi na Verde, Estado de Minas Gerais (Processo Admi nistrativo nº 53710.000842/97 e Concorrência nº
094/97-SFO/MC);
Radiodifusão Novo Mato Grosso Ltda., serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Juara, Estado de Mato Grosso (Processo Adminis trativo nº 53690.000358/97 e Concorrência nº
095/97-SFO/MC);
Rádio Itaí de Rio Claro Ltda., serviço de radio difusão sonora em onda média na cidade de Rondo nópolis, Estado de Mato Grosso (Processo Adminis trativo nº 53690.000362/97 e Concorrência nº
095/97-SFO/MC);
Rádio Pantanal de Coxim Ltda., serviço de ra diodifusão sonora em onda média na cidade de Coxim, Estado do Mato Grosso do Sul (Processo Admi nistrativo
53700.001107/97
e
Concorrência
096/97-SFO/MC);
RIR – Rede Integrada de Radiodifusão S/C
Ltda., serviço de radiodifusão sonora em onda mé dia na cidade de Angicos, Estado do Rio Grande do
Norte (Processo Administrativo nº 53780.000174/97
e Concorrência nº 099/97-SFO/MC);
Difusora Gomes Ltda., serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Florianópolis,
Estado de Santa Catarina (Processo Administrativo

nº
53820.000383/97
102/97-SFO/MC);
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e

Concorrência

nº

Rádio Vale do Contestado Ltda, serviço de ra diodifusão sonora em onda média na cidade de Videira, Estado de Santa Catarina (Processo Administrativo nº 53820.000391/97 e Concorrência nº
102/97-SFO/MC);
RBN – Rede Brasil Norte de Comunicação
Ltda., serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Dianópolis, Estado do Tocantins
(Processo Administrativo nº 53665.000022/97 e
Concorrência nº 104/97-SFO/MC);
Rádio Foz-Lago Comunicadora Ltda., serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Foz do Iguaçu, Estado do Paraná (Processo Administrativo nº 53740.000577/97 e Concorrência nº
105/97—SFO/MC);
RBN – Rede Brasil Norte de Comunicação
Ltda., serviço de radiodifusão de sons e imagens na
cidade de Santarém, Estado do Pará (Processo
Administrativo nº 53720.000251/97 e Concorrência
nº 108/97-SFO/MC);
TVCI – TV Comunicações Interativas Ltda.,
serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Paranaguá, Estado do Paraná (Processo
Administrativo nº 53740.000640/97 e Concorrência
nº 110/97-SFO/MC).
3. Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõe o art. 29 do Regulamento dos Serviços
de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795,
de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe
foi dada pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro
de 1995, submeto à elevada consideração de Vossa
Excelência projeto de decreto que trata da outorga
de concessão às referidas entidades para explorar
os serviços de radiodifusão mencionados.
4. Esclareço que, nos termos do § 3º do art.
223, da Constituição, o ato de outorga somente pro duzira efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, para onde solicito seja encaminhado o re ferido ato.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.
DECRETO DE 11 DE OUTUBRO DE 2000
Outorga concessão às entidades
que menciona, para explorar serviços de
radiodifusão, e dá outras providências.
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O Presidente da República, no uso das atribui ções que lhe conferem os arts. 84. inciso IV, e 223, ca put, da Constituição, e 34, § 1º, da Lei nº 4.117, de 27
de agosto de 1962, e tendo em vista o disposto no art.
29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de
1963, alterado pelo Decreto nº 1.720, de 28 de no vembro de 1995, Decreta:

X – Difusora Gomes Ltda, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina (Processo Admi nistrativo nº 53820.000383/97 e Concorrência nº
102/97-SFO/MC);

Art. 1º Fica outorgada concessão às entidades
abaixo mencionadas, para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média:

XII – RBN – Rede Brasil Nor te de Comunicação Ltda., na cidade de Dianópolis, Estado do Tocantins
(Processo
Administrativo
nº
53665.000028/97
e
Concorrência
nº
104/97-SFO/MC);

I – Líder Comunicações Ltda., na cidade de
Brasiléia, Estado do Acre (Processo Administrativo
nº
53600.000043/97
e
Concorrência
nº
88/97-SFO/MC);
II – RBN – Rede Brasil Norte de Comunicação
Ltda., na cidade de Posse, Estado de Goiás (Pro cesso Administrativo nº 53670.000279/97 e Concor rência nº 92/97-SFO/MC);
III – MR Radiodifusão Ltda., na cidade de Ca xias, Estado do Maranhão (Processo Administrativo
nº
53630.000287/97
e
Concorrência
nº
93/97-SFO/MC),
IV – MR Radiodifusão Ltda., na cidade de Turiaçu, Estado do Maranhão (Processo Administrativo
nº
53680.000294/97
e
Concorrência
nº
93/97-SFO/MC);
V – Rádio Estrela de Ibiuná Ltda., na cidade de
Campina Verde, Estado de Minas Gerais (Processo
Administrativo nº 53710.000842/97 e Concorrência
nº 94/97-SFO/MC);
VI – Radiodifusão Novo Mato Grosso Ltda., na
cidade de Juara, Estado de Mato Grosso (Processo
Administrativo nº 53690.000358/97 e Concorrência
nº 95/97-SFO/MC);
VII – Rádio Itaí de Rio Claro Ltda., na cidade
de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso (Processo
Administrativo nº 53690.000362/97 e Concorrência
nº 95/97-SFO/MC);
VIII – Rádio Pantanal de Coxim Ltda., na cida de de Coxim, Estado de Mato Grosso do Sul (Pro cesso Administrativo nº 53700.001107/97 e Concor rência nº 96/97-SFO/MC);
IX – RIR – Rede Integrada de Radiodifusão
S/C Ltda., na cidade de Angicos, Estado do Rio
Grande do Norte (Processo Administrativo nº
53780.000174/97
e
Concorrência
nº
99/97-SFO/MC),

XI – Rádio Vale do Contestado Ltda., na cidade de Videira, Estado de Santa Catarina (Processo
Administrativo nº 53820.000391/97 e Concorrência
nº 102/97-SFO/MC);

XIII – Rádio Foz-Lago Comunicadora Ltda., na
cidade de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná (Processo Administrativo nº 53740.000577/97 e Concorrência nº 105/97-SFO/MC).
Art. 2º Fica outorgada concessão às entidades
abaixo mencionadas, para explorar, pelo prazo de
quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão de sons e imagens:
I – RBN – Rede Brasil Norte de Comunicação
Ltda., na cidade de Santarém, Estado do Pará (Pro cesso Administrativo nº 53720.000251/97 e Concorrência nº 108/97-SFO/MC);
II – TVCI-TV Comunicações Interativas Ltda.,
na cidade de Paraná Estado do Paraná, (Processo
Administrativo nº 53740.000640/97 e Concorrência
nº 110/97-SFO/MC).
Art. 3º As concessões ora outorgadas reger-se-ão pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes. regulamentos e obrigações
assumidas pelas outorgadas.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 5º Os contratos decorrentes destas concessões deverão ser assinados dentro de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de tornar-se
nula, de pleno direito, a outorga concedida.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 11 de outubro de 2000; 179º da Inde pendência e 112º da República. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Pimenta da Veiga – Juarez Quadros do Nascimento.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) – O
Expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 476 a 486, de
2002, que acabam de ser lidos, tramitarão com o pra zo determinado de quarenta e cinco dias, nos termos
do art. 223, § 1º, da Constituição Federal, e, de acordo com o art. 122, II, b, do Regimento Interno, pode rão receber emendas, pelo prazo de cinco dias úteis,
perante a Comissão de Educação.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Sobre a mesa, requerimento que será lido pela Sra. 1ª
Secretária em exercício, Senadora Heloísa Helena.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 496, DE 2002
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do artigo 218 do Regi mento Interno, um voto de pesar pelo falecimento, on tem, dia 4-9-02, do Senhor Manoel Caribe Filho, Se cretário do Governo Municipal de Montes Claros, Mi nas Gerais.
Justificação
Um dos principais auxiliares administrativos do
Município de Montes Claros, faleceu na madrugada
de quarta-feira última, o Sr. Manoel Caribé Filho, que
viajava em companhia do Prefeito Jairo Ataíde e do
motorista José Fernandes. Eles regressavam de Bra sília de Minas, após uma viagem administrativa à re gião do São Francisco, em cujo trajeto ocorreu um
acidente com o veículo, de que resultaram a morte de
Manoel Caribé Filho e ferimentos no Prefeito e no motorista, ambos hospitalizados.
Com este requerimento, registro minha mais sofrida manifestação de pesar pelo ocorrido, que ora
transmito ao ilustre Prefeito de Montes Claros e, por
seu intermédio, aos familiares de Caribé e a toda a
população do município e região. Jairo de Ataíde que
é meu amigo pessoal e um dos mais competentes ad ministradores municipais de Minas, tinha em Manoel
Caribé um de seus mais dedicados secretários de
seu governo, que acabou sendo vítima da fatalidade,
vindo a falecer em conseqüência do acidente, ocorri do quando se achava, com o Prefeito, a serviço da administração de Montes Claros.
Sala das Sessões, 5 de setembro de 2002. –
Francelino Pereira – Carlos Patrocínio.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a vo tação.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Concedo a palavra ao ilustre Senador Francelino Pereira, para encaminhar a votação.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, está ocorrendo neste
momento, na cidade de Montes Claros, um dos cen tros mais importantes da vida econômica, social, política e cultural de Minas Gerais, o sepultamento do Secretário do Governo Municipal Manuel Caribé Filho,
ocorrido na madrugada de ontem, quando viajava de
cidades ribeirinhas do rio São Francisco para Montes
Claros. Acompanhava-o o Prefeito Municipal de Montes Claros, Jairo Ataíde, uma das lideranças mais
competentes e lúcidas de Minas.
Sr. Presidente, a viagem realizava-se pela ma drugada, quando regressavam de contato que realizaram na região do São Francisco, de interesse da cidade de Montes Claros. Às duas horas mais ou me nos houve o acidente. O Prefeito de Montes Claros,
sentado no banco da frente, com cinto de segurança,
e o motorista escaparam apenas com alguns ferimentos, mas Manuel Caribé Filho, que dormia no banco
traseiro, foi arremessado contra o vidro dianteiro e faleceu no momento.
O sepultamento de hoje deixa a cidade de Montes Claros menor, porque Manuel Caribé Filho era um
Secretário da Prefeitura Municipal de grande conceito, de dedicação integral à administração local e tinha
em Jairo Ataíde um companheiro de trabalho, de amizade e de convívio, conseqüentemente vivendo em
contato com a população da região.
Manuel Caribé Filho foi sempre meu amigo. Seu
pai, da cidade de Januária, enquanto viveu foi meu
amigo e companheiro, e o filho, que agora desaparece, deixa uma legenda de idoneidade, de trabalho, de
convivência e de dedicação à administração municipal. Neste momento, quando ocorre o sepultamento,
a cidade está em prantos, daí a razão pela qual estamos apresentando esta manifestação de pesar, que
deve ser transmitida ao Prefeito Jairo Ataíde para que
S. Exª faça a sua comunicação não apenas à equipe
de trabalho da Prefeitura, mas a todo o povo de Mon tes Claros e da região.
Deixo aqui, também, nossa manifestação pes soal de pesar.
O Sr. Carlos Patrocínio (PTB – TO) – Permite-me V. Exª um aparte, Senador Francelino Pereira?
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
Pois não.
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O Sr. Carlos Patrocínio (PTB – TO) – Eminente
Senador Francelino Pereira, gostaria de ser co-autor
do seu requerimento de pesar à família Caribé, enlu tada neste momento devido a esse infausto aconteci mento. Ao tempo que lamentamos o passamento de
Caribé, Secretário Municipal da Prefeitura de Montes
Claros, gostaríamos de nos regozijar pelo acontecido
a Jairo Ataíde, nosso querido amigo e Prefeito daque la importante cidade, onde vivi a minha infância. O
pleito de V. Exª também me faz relembrar que em circunstâncias idênticas perdi um irmão, na década de
70: retornando de andanças pelo Vale do São Fran cisco, nas proximidades de Montes Claros, o meu ir mão veio a falecer num acidente de carro como esse
que vitimou o nosso querido Secretário Municipal, da
família Caribé, uma das famílias exemplares não só
de Montes Claros e de Januária, mas de todo o norte
mineiro; uma família adorada pelo esforço, pela dedi cação à indústria e ao comércio, e, agora, à vida ad ministrativa da nossa cidade. Portanto, solicito de V.
Exª que eu seja também um dos autores desse re querimento de profundo pesar do Senado Federal à
família enlutada. Envio um abraço ao companheiro e
grande amigo Jairo Ataíde, que graças a Deus houve
por bem, por desígnio do destino, escapar desse infausto acontecimento.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
Agradeço a V. Exª a manifestação de solidariedade,
na dor, a Jairo Ataíde, em razão do falecimento do seu
auxiliar, e peço-lhe que vá à Mesa para subscrever o
requerimento, já que o Colega, embora Senador pelo
Estado de Tocantins, é filho da mesma região e amigo
pessoal não apenas de Manuel Caribé Filho, que fale ceu, mas também do Prefeito da cidade do norte de
Minas Gerais.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Senador Francelino Pereira, a Mesa encaminhará o
voto de pesar à família enlutada.
Sobre a mesa, expedientes que serão lidos pela
Sra. 1ª Secretária em exercício, Senadora Heloisa
Helena.
São lidos os seguintes:
Ofício nº 110/02-LPSDB
Brasília, 4 de setembro de 2002
Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência determinar as provi dências necessárias no sentido de proceder à substituição do Senador Reginaldo Duarte pelo Senador
Luiz Pontes, como titular nas Comissões de Assuntos
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Sociais, de Constituição, Justiça e Cidadania e na Comissão de Educação, e como suplente nas emissões
de Assuntos Econômicos e de Serviços de
Infra-Estrutura, na composição do Bloco PSDB/PPB.
Na oportunidade, renovo protestos de elevada
estima e distinta consideração. – Geraldo Melo, Líder do Bloco PSDB/PPB.
Of. nº 0122/02-LPSDB
Brasília, 4 de Setembro de 2002
Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência determinar as providências necessárias no sentido de proceder à substituição do Senador Teotônio Vilela Filho pelo Senador
Lúdio Coelho, como titular na composição do Bloco
PSDB/PPB na Comissão de Assuntos Econômicos.
Na oportunidade, renovo protestos de elevada
estima e distinta consideração. – Geraldo Melo, Líder do Bloco PSDB/PPB.
Of. nº 112/02-LPSDB
Brasília, 4 de Setembro de 2002
Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência determinar as providências necessárias no sentido de proceder à substituição do Senador Reginaldo Duarte pelo Senador
Luiz Pontes, como titular, na composição do Bloco
PSDB/PPB na Comissão Mista destinada a estudar a
Medida Provisória nº 2156-05.
Na oportunidade, renovo protestos de elevada
estima e distinta consideração. – Geraldo Melo, Líder do Bloco PSDB/PPB.
Of. nº 113/02-LPSDB
Brasília, 4 de Setembro de 2002
Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência determinar as providências necessárias no sentido de proceder à substituição do Senador Reginaldo Duarte pelo Senador
Luiz Pontes, como titular, na composição do Bloco
PSDB/PPB na Comissão Mista destinada a estudar a
Medida Provisória nº 2157-05.
Na oportunidade, renovo protestos de elevada
estima e distinta consideração. – Geraldo Melo, Líder do Bloco PSDB/PPB.
Of. nº 114/02-LPSDB
Brasília, 4 de Setembro de 2002
Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência determinar as providências necessárias no sentido de proceder à substi-
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tuição do Senador Reginaldo Duarte pelo Senador
Luiz Pontes, como titular, na composição do Bloco
PSDB/PPB na Comissão Mista destinada a estudar a
Medida Provisória nº 2162-72.
Na oportunidade, renovo protestos de elevada
estima e distinta consideração. – Geraldo Melo, Lí der do Bloco PSDB/PPB.
Of. Nº 115/02-LPSDB
Brasília, 4 de Setembro de 2002
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tuição do Senador Reginaldo Duarte pelo Senador
Luiz Pontes, como titular, na composição do Bloco
PSDB/PPB na Comissão Mista destinada a estudar a
Medida Provisória nº 2216-37.
Na oportunidade, renovo protestos de elevada
estima e distinta consideração. – Geraldo Melo, Líder do Bloco PSDB/PPB.
Of. nº 119/02-LPSDB
Brasília, 4 de Setembro de 2002

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência determinar as provi dências necessárias no sentido de proceder à substituição do Senador Reginaldo Duarte pelo Senador
Luiz Pontes, como titular, na composição do Bloco
PSDB/PPB na Comissão Mista destinada a estudar a
Medida Provisória nº 2169-43.
Na oportunidade, renovo protestos de elevada
estima e distinta consideração. – Geraldo Melo, Lí der do Bloco PSDB/PPB.

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência determinar as providências necessárias no sentido de proceder à substituição do Senador Reginaldo Duarte pelo Senador
Luiz Pontes, como titular, na composição do Bloco
PSDB/PPB na Comissão Mista destinada a estudar a
Medida Provisória nº 2220.
Na oportunidade, renovo protestos de elevada
estima e distinta consideração. – Geraldo Melo, Líder do Bloco PSDB/PPB.

Of. Nº 116/02-LPSDB

Of. nº 120/02-LPSDB

Brasília, 4 de Setembro de 2002

Brasília, 4 de Setembro de 2002

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência determinar as provi dências necessárias no sentido de proceder à substituição do Senador Reginaldo Duarte pelo Senador
Luiz Pontes, como titular, na composição do Bloco
PSDB/PPB na Comissão Mista destinada a estudar a
Medida Provisória nº 2183-56.
Na oportunidade, renovo protestos de elevada
estima e distinta consideração. – Geraldo Melo, Lí der do Bloco PSDB/PPB.

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência determinar as providências necessárias no sentido de proceder à substituição do Senador Reginaldo Duarte pelo Senador
Luiz Pontes, como suplente, na composição do Bloco
PSDB/PPB na Comissão Mista destinada a estudar a
Medida Provisória nº 2160-25.
Na oportunidade, renovo protestos de elevada
estima e distinta consideração. – Geraldo Melo, Líder do Bloco PSDB/PPB.

Of. nº 117/02-LPSDB

Of. nº 121/02-LPSDB

Brasília, 4 de Setembro de 2002

Brasília, 4 de Setembro de 2002

Senhor Presidente,
SolIcito a Vossa Excelência determinar as provi dências necessárias no sentido de proceder a substituição do Senador Reginaldo Duarte pelo Senador
Luiz Pontes, como titular, na composição do Bloco
PSDB/PPB na Comissão Mista destinada a estudar a
Medida Provisória nº 2197-43.
Na oportunidade, renovo protestos de elevada
estima e distinta consideração. – Geraldo Melo, Lí der do Bloco PSDB/PPB.

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência determinar as providências necessárias no sentido de proceder a substituição do Senador Reginaldo Duarte pelo Senador
Luiz Pontes, como suplente, na composição do Bloco
PSDB/PPB na Comissão Mista destinada a estudar a
Medida Provisória nº 2187-13.
Na oportunidade, renovo protestos de elevada
estima e distinta consideração. – Geraldo Melo, Líder do Bloco PSDB/PPB.

Of. nº 118/02-LPSDB

Of. nº 123/02-LPSDB

Brasília, 4 de Setembro de 2002

Brasília, 4 de setembro de 2002

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência determinar as provi dências necessárias no sentido de proceder à substi-

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência determinar as providências necessárias no sentido de proceder a substi-
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tuição do Senador Reginaldo Duarte pelo Senador
Luiz Pontes, como suplente, na composição do Bloco
PSDB/PPB na Comissão Mista destinada a estudar a
Medida Provisória nº 2212.
Na oportunidade, renovo protestos de elevada
estima e distinta consideração. – Geraldo Melo, Lí der do Bloco PSDB/PPB.
Ofício nº 125/02-LPSDB
Brasília, 5 de setembro de 2002
Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência determinar as provi dências necessárias no sentido de proceder à substituição do Senador Ari Stadler pelo Senador Benício
Sampaio, como suplente na Comissão de Assuntos
Econômicos, na composição do Bloco PSDB/PPB.
Na oportunidade, renovo protestos de elevada
estima e distinta consideração. – Geraldo Melo, Lí der do Bloco PSDB/PPB.
Ofício nº 126/02-LPSDB
Brasília, 5 de setembro de 2002
Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência determinar as provi dências necessárias no sentido de proceder a substituição do Senador Ari Stadier pelo Senador Eduardo Si queira Campos, como titular na Comissão de Assuntos
Sociais, na composição do Bloco PSDB/PPB.
Na oportunidade, renovo protestos de elevada
estima e distinta consideração. – Geraldo Melo Líder
do Bloco PSDB/PPB.
Ofício nº 127/02-LPSDB
Brasília, 5 de setembro de 2002
Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência determinar as provi dências necessárias no sentido de proceder a substituição do Senador Ari Stadler pelo Senador Chico Sartori,
como suplente na Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, na composição do Bloco PSDB/PPB.
Na oportunidade, renovo protestos de elevada
estima e distinta consideração. – Geraldo Melo Líder
do Bloco PSDB/PPB.
Ofício nº 128/02-LPSDB
Brasília, 5 de setembro de 2002
Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência determinar as provi dências necessárias no sentido de proceder a substituição do Senador Ari Stadler pelo Senador Benício
Sampaio, como titular na Comissão de Relações
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Exteriores e Defesa Nacional, na composição do Bloco PSDB/PPB.
Na oportunidade, renovo protestos de elevada
estima e distinta consideração. – Geraldo Melo Líder
do Bloco PSDB/PPB.
Ofício nº 129/02-LPSDB
Brasília, 5 de setembro de 2002
Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência determinar as providências necessárias no sentido de proceder a substituição do Senador Ari Stadler pelo Senador Freitas
Neto, como suplente na Comissão de Serviços de
Infra-Estrutura, na composição do Bloco PSDB/PPB.
Na oportunidade, renovo protestos de elevada
estima e distinta consideração. – Geraldo Melo Líder
do Bloco PSDB/PPB.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Serão feitas as substituições solicitadas.
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Francelino
Pereira.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 232, DE 2002
Altera o art. 18 da Lei nº 8.313, de
1991, que restabelece os princípios da
Lei nº 7.505, de 2 de julho de 1986, institui o Programa Nacional de Apoio à Cul tura (PRONAC) e dá outras providências,
para estender à realização de mostras e
festivais audiovisuais a fruição do incentivo fiscal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Inclua-se a seguinte alínea f ao § 3º do
art. 18 da Lei nº 8.313, de 1991:
“Art. 18. .................................................
.................... ..........................................
§ 3º........................................................
.................... ..........................................
f) realização de mostras e festivais au diovisuais.” (NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
A promoção da produção audiovisual brasileira
vem, há longo tempo, merecendo atenção maior por
parte do Poder Público.
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O art. 18 da Lei nº 8.313, de 1991, a chamada Lei
Rouanet, faculta às pessoas físicas ou jurídicas a opção
pela aplicação de parcelas do imposto sobre a renda,
no caso de doações e patrocínios destinados ao apoio a
projetos de natureza cultural, mediante os critérios que
apresenta. O texto legal estipula, ainda, que os contribuintes poderão deduzir do imposto de renda devido às
quantias efetivamente despendidas nos projetos previamente aprovados pelo Ministério da Cultura relativos
aos segmentos arrolados no § 3º do mesmo art. 18.
Contudo, no atual ambiente globalizado, em que as
atividades de marketing assumem enorme importância
para a preservação e estímulo à produção cultural, a realização de mostras e festivais audiovisuais não foi incluída entre os segmentos beneficiados pelo dispositivo.
Mais recentemente, o cinema brasileiro tem sido
contemplado em diferentes ações no âmbito político e
governamental. Uma delas, a Medida Provisória nº
2.228, de 6 de setembro de 2001, em tramitação no
Congresso Nacional, estabelece a política nacional
de cinema, com o objetivo de propiciar o estímulo ao
desenvolvimento da indústria cinematográfica, incre mentar a produção e a distribuição da produção naci onal nos diferentes segmentos de mercado e criar
condições para a ampliação da sua competitividade
nos mercados interno e externo. Para fomentar, regu lar e fiscalizar a indústria cinematográfica, foi criada a
Agência Nacional de Cinema (ANCINE), já em pleno
exercício de suas abrangentes funções.
A Medida Provisória, em seu art. 53, amplia a
lista de segmentos que podem usufruir os benefícios
estipulados pela Lei Rouanet. A iniciativa contempla,
inclusive, a “produção de obras cinematográficas e videográficas de curta e média metragem e preserva ção e difusão do acervo audiovisual”.
Ocorre, no entanto, que esse dispositivo, ao se
referir ao setor audiovisual, não explicitou a realiza ção de mostras e festivais, de capital importância
para a difusão e o incremento da nossa indústria cine matográfica.
Não seria excessivo chamar a atenção para o di agnóstico oferecido pelo Fórum dos Festivais segundo
o qual boa parcela dos filmes de longa metragem e cerca de uma centena de obras de curta e média duração,
anualmente produzidos no Brasil, chegam até o público
tão-somente por intermédio dos festivais.
Outro dado a ser considerado diz respeito ao reduzido número de salas de exibição existentes no
País. Constata-se, ainda, que a maior parte das salas
disponíveis está concentrada nos shopping centers,
o que representa um fator de exclusão para a popula ção periférica dos grandes centros urbanos e para os
moradores das cidades de menor porte. Nesse con texto, os festivais e as mostras constituem, muitas ve-
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zes, o único canal de difusão da produção fílmica nacional para essas populações.
Assim, entendemos que a inclusão da realização de mostras e festivais audiovisuais entre os beneficiários dos incentivos fiscais facultados pela legislação vigente leva em conta não apenas o anseio dos
profissionais do setor mas, também, o cidadão e seu
direito de acesso à cultura, conforme preceitua a
Constituição Federal.
Nesse sentido, convictos do mérito do presente
projeto de lei, solicitamos o seu acolhimento pelos
ilustres Pares.
Sala das Sessões, – Senador Lúcio Alcântara.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.313, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1991
Restabelece princípios da Lei nº
7.505, de 2 de julho de 1986, institui o
Programa Nacional de Apoio à Cultura
(PRONAC) e dá outras providências.
O Presidente da República, Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei
CAPÍTULO I
Disposições Preliminares
Art. 1º Fica instituído o Programa Nacional de
Apoio à Cultura (PRONAC), com a finalidade de cap tar e canalizar recursos para o setor de modo a:
I – contribuir para facilitar, a todos, os meios
para o livre acesso às fontes da cultura e o pleno exercício dos direitos culturais;
II – promover e estimular a regionalização da
produção cultural e ar tística brasileira, com valorização de recursos humanos e conteúdos locais; III –
apoiar, valorizar e difundir o conjunto das manifestações culturais e seus respectivos criadores;
IV – proteger as expressões culturais dos gru pos formadores da sociedade brasileira e responsáveis pelo pluralismo da cultura nacional;
V – salvaguardar a sobrevivência e o florescimento dos modos de criar, fazer e viver da sociedade
brasileira;
VI – preservar os bens materiais e imateriais do
patrimônio cultural e histórico brasileiro;
VIL – desenvolver a consciência internacional e
o respeito aos valores culturais de outros povos ou
nações;
VIII – estimular a produção e difusão de bens
culturais de valor universal, formadores e informadores de conhecimento, cultura e memória;
IX – priorizar o produto cultural originário do País.
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CAPÍTULO IV
Do Incentivo a Projetos Culturais
Art. 18. Com o objetivo de incentivar as atividades
culturais, a União facultará às pessoas físicas ou jurídicas
a opção pela aplicação de parcelas do Imposto sobre a
Renda, a título de doações ou patrocínios, tanto no apoio
direto a projetos culturais apresentados por pessoas físicas ou por pessoas jurídicas de natureza cultural, como
através de contribuições ao FNC, nos termos do art. 52,
inciso II, desta Lei, desde que os projetos atendam aos
critérios estabelecidos no art. 12 desta Lei. (Redação
dada pela Lei nº 9.874, 23-11-99)
§ 1º Os contribuintes poderão deduzir do im posto de renda devido as quantias efetivamente des pendidas nos projetos elencados no § 32, previamen te aprovados pelo Ministério da Cultura, nos limites e
nas condições estabelecidos na legislação do impos to de renda vigente, na forma de: (Redação dada pela
Lei nº 9.874, 23-11-99)
a) doações; e (Redação dada pela Lei nº 9.874,
23-11-99)
b) patrocínios. (Redação dada pela Lei nº 9.874,
23-11-99)
§ 2º As pessoas jurídicas tributadas com base
no lucro real não poderão deduzir o valor da doação
ou do patrocínio referido no parágrafo anterior como
despesa operacional. (Redação dada pela Lei nº
9.874, 23-11-99)
§ 3º As doações e os patrocínios na produção
cultural, a que se refere o § 1º, atenderão exclusiva mente aos seguintes segmentos: (Redação dada
pela Lei nº 9.874, 23-11-99) (Vide Medida Provisória
nº 2.228, de 6-9-2001)
A) artes cênicas; (Redação dada pela Lei nº
9.874, 23-11-99)
B) livros de valor artístico, literário ou humanísti co; (Redação dada pela Lei no 9.874, 23-11-99)
c) música erudita ou instrumental; (Redação
dada pela Lei nº 9.874, 23-11-99)
D) circulação de exposições de artes plásticas;
(Redação dada pela Lei nº 9.874, 23-11-99)
E) doações de acervos para bibliotecas públicas
e para museus. (Redação dada pela Lei nº 9.874,
23-11-99)
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.228-1,
DE 6 DE SETEMBRO DE 2001
Texto atualizado com a redação da
Lei nº 10.454, de 13-5-2002 Estabelece princípios gerais da Política Nacional do Cinema, cria o Conselho Superior do Cinema e
a Agência Nacional do Cinema – ANCINE,
institui o Programa de Apoio ao Desenvol-
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vimento
do
Cinema
Nacional
–
PRODECINE, autoriza a criação de Fundos
de FinanciamentodaIndústria Cinematográfica Nacional – FUNCINES, altera a legislação sobre a Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional e dá outras providências.
O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a
seguinte Medida Provisória, com força de lei: Art. 53.
O § 3º do art. 18 da Lei nº 8.313, de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 18. ..........................................................
§ 3º As doações e os patrocínios na produção
cultural, a que se refere o § 1º, atenderão exclusivamente aos seguintes segmentos:
a) artes cênicas;
b) livros de valor artístico, literário ou humanístico;
c) música erudita ou instrumental;
d) posições de artes visuais;
e) doa ções de acervos para bibliotecas públicas, museus, arquivos públicos e cinematecas, bem
como treinamento de pessoal e aquisição de equipamentos para a manutenção desses acervos;
f) produção de obras cinematográficas e videofonográficas de curta e média metragem e preservação e difusão do acervo audiovisual; e
g) preservação do patrimônio cultural material e
imaterial.”(NR)
(À Comissão de Educação – decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) – O
projeto lido será publicado e remetido às Comissões
competentes.
Sobre a mesa, projeto de Lei do Congresso Nacional que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Francelino Pereira.
É lido o seguinte:
ROJETO DE LEI Nº 61, DE 2002-CN
Altera ações dos programas Nosso
Bairro, Morar Melhor e Gestão da Política de
Desenvolvimento Urbano constante do Plano Plurianual para o período 2000 – 2003.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam alterados os programas Nosso Bairro, Morar Melhor e Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano constante do Anexo II da Lei nº 9.989,
de 21 de julho de 2000, na forma do Anexo a esta lei.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília,
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.989, DE 21 DE JULHO DE 2000(*)
Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2000/2003.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) – O
projeto que acaba de ser lido vai à Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Nos termos da Resolução nº 1, de 2001-CN, a
Presidência estabelece o seguinte calendário para
tramitação do Projeto:
Leitura..................................................5-9-2002 (SF)
Distribuição de avulsos:.............................10-9-2002
Realização de Audiências Publicas:..........24-9-2002
Apresentação de emendas: ......................27-9-2002
Publicação das emendas: .........................2-10-2002
Apresentação, Publicação, Distribuição,
e Votação do Parecer ..............................18-10-2002
Encaminhamento do parecer à Mesa:..... 25-10-2002
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
O Senhor Presidente da República adotou, em 4 de
setembro de 2002 e publicou no dia 5 do mesmo
mês e ano, a Medida Provisória nº 67, que “Dispõe
sobre o tratamento tributário dispensado às empre sas de transporte aéreo, e dá outras providências”.
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 2º da Resolução nº
1/2002-CN, fica assim constituída a Comissão Mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES

*PL
José Alencar
DEPUTADOS
Titulares

Suplentes
PFL

Inocêncio Oliveira
Francisco Coelho

Moroni Torgan
José Carlos Fonseca Júnior
PSDB

Jutahy Junior
Custódio Mattos

Antonio Kandir
Chico da Princesa
PMDB

Geddel Vieira Lima
Albérico Filho

Damião Feliciano
Freire Júnior
PT

João Paulo

Adão Pretto
PPB

Odelmo Leão

Gerson Peres
PTB

Roberto Jefferson

Titulares

Suplentes
PMDB

Fernando Gonçalves

Bloco (PDT/PPS)
Miro Teixeira

Renan Calheiros
Nabor Júnior
Gilberto Mestrinho
Juvêncio da Fonseca

Gilvam Borges
Marluce Pinto
Amir Lando
Alberto Silva

Bloco (PSDB/PPB)

Ricardo Ferraço
Bloco (PL/PSL)

Valdemar Costa Neto

Bispo Rodrigues

Bloco (PSB/PC do B)
José Antonio Almeida

Geraldo Melo
Romero Jucá
Freitas Neto

Haroldo Lima
*PHS

PFL
José Agripino
Francelino Pereira

Romeu Tuma
Leomar Quintanilha

Bloco Oposição (PT/PPS)
Eduardo Suplicy

Emilia Fernandes
PDT

Sebastião Rocha

Álvaro Dias
PTB

Carlos Patrocínio
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Roberto Argenta
De acordo com a Resolução nº 1, de 2002-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
– Publicação no DO: 5-9-2002
– Designação da Comissão:5-9-2002
– Instalação da Comissão: 6-9-2002
-Emendas: até 11-9-2002 (7º dia da publicação)
– Prazo final na Comissão: 5-9-2002 a
18-9-2002(14º dia)
– Remessa do processo à CD: 18-9-2002
– Prazo na CD: de 19-9-2002 a 2-10-2002(15º
ao 28º dia)
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– Recebimento previsto no SF: 2-10-2002
– Prazo no SF: de 3-10-2002 a 16-10-2002 (42º
dia)
– Se modificado, devolução à CD: 16-10-2002
– – Prazo para apreciação das modificações do
SF, pela CD: de 17-10 a 19-10-2002 (43º ao 45º dia)
– – Regime de urgência, obstruindo a pauta a
partir de: 20-10-2002 (46º dia)
– Prazo final no Congresso: 3-11-2002 ** (60
dias)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) – O
Senhor Presidente da República adotou, em 4 de se tembro de 2002 e publicou no dia 5 do mesmo mês e
ano, a Medida Provisória nº 68, que “Altera as Leis
nºs 10.209, de 23 de março de 2001, e 10.233, de 5
de junho de 2001, e dá outras providências”.
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 2º da Resolução nº
1/2002-CN, fica assim constituída a Comissão Mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

Setembro de 2002

*PSB
Ademir Andrade

Paulo Hartung
DEPUTADOS

Titulares

Suplentes
PFL

Inocêncio Oliveira
Francisco Coelho

Moroni Torgan
José Carlos Fonseca Júnior
PSDB

Jutahy Junior
Custódio Mattos

Antonio Kandir
Chico da Princesa
PMDB

Geddel Vieira Lima
Albérico Filho
PT
João Paulo

Adão Pretto
PPB

SENADORES
Titulares

Suplentes

PMDB
Renan Calheiros
Gilvam Borges
Nabor Júnior
Marluce Pinto
Gilberto Mestrinho
Amir Lando
Juvêncio da Fonseca
Alberto Silva
Bloco (PSDB/PPB)
Geraldo Melo
Romero Jucá
Freitas Neto
PFL
José Agripino
Romeu Tuma
Francelino Pereira
Leomar Quintanilha

Emilia Fernandes
PDT

Sebastião Rocha

Álvaro Dias
PTB

Carlos Patrocínio

Odelmo Leão

Gerson Peres
PTB

Roberto Jefferson

Fernando Gonçalves

Bloco (PDT/PPS)
Miro Teixeira

Ricardo Ferraço
Bloco (PL/PSL)

Valdemar Costa Neto

Bispo Rodrigues

Bloco (PSB/PC do B)
José Antonio Almeida

Haroldo Lima
*PSDC

Fernando Zuppo

Bloco Oposição (PT/PPS)
Eduardo Suplicy

Damião Feliciano
Freire Júnior

Arlindo Por to

* Designações feitas nos termos da Resolução nº 2, de 2000-CN.
** § 7º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada
pelo art. 1º da Emenda Constitucional nº 32, de 2001. “Prorrogar-se-á uma única vez por igual período a vigência de medida
provisória que, no prazo de sessenta dias, contado de sua publicação, não tiver a sua votação encerrada nas duas Casas do
Congresso Nacional”.

De acordo com a Resolução nº 1, de 2002-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
– Publicação no DO: 5-9-2002
– Designação da Comissão: 5-9-2002
– Instalação da Comissão: 6-9-2002
– Emendas: até 11-9-2002 (7º dia da publicação)
– Prazo final na Comissão: 5-9-2002 a
18-9-2002(14º dia)
– Remessa do processo à CD: 18-9-2002
– Prazo na CD: de 19-9-2002 a 2-10-2002(15º
ao 28º dia)
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– Recebimento previsto no SF: 2-10-2002
– Prazo no SF: de 3-10-2002 a 16-10-2002 (42º dia)
– Se modificado, devolução à CD: 16-10-2002
– Prazo para apreciação das modificações do
SF, pela CD: de 17-10 a 19-10-2002 (43º ao 45º dia)
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a
partir de: 20-10-2002 (46º dia)
– Prazo final no Congresso: 3-11-2002 ** (60 dias)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lauro
Campos.
V. Exª dispõe de 20 minutos.
O SR. LAURO CAMPOS (PDT – DF. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, esse horário elei toral produziu alguns latifundiários do tempo inútil, do
tempo improdutivo, produziu alguns candidatos que
têm que encher lingüiça para completar o tempo que
lhes foi concedido, pelas regras vigentes. Eu tenho 30
segundos. Esse é o meu minifúndio temporal, em que
tenho que espremer o quê? Muito poucas considera ções e formulações.
O momento eleitoral trouxe aquilo a respeito do
que, há cerca de um ano, fiz um discurso aqui, desta
tribuna, para dizer que os políticos, os candidatos,
nesta eleição, ficariam entre o silêncio e a mentira. O
silêncio dos escapistas, daqueles que não querem se
comprometer, daqueles que querem garantir a posse.
E a posse, no Brasil, obviamente, é garantida por forças que pouco ou muito pouco ou nada têm a ver com
o processo eleitoral, a indicação ou a escolha do Pre sidente. Nas eleições, quando a apuração não é dis torcida, contaminada, indica-se, nessa etapa, o can didato a Presidente da República.
A posse é um processo diferente, e o presidente
pode ser desapossado a qualquer dia, a partir de sua
posse. Temos visto isso claramente em vários países da
América do Sul. Aqui, no Brasil, quiseram desapossar o
Juscelino – Jacareacanga, Aragarças. Jânio Quadros,
que o sucedeu, teve uma posse um pouco incerta, insegura, uma posse um pouco ubriaca. Logo em seguida,
não queriam dar posse ao Jango, e por aí afora. Quer
dizer, a posse é realmente importante.
* Designações feitas nos termos da Resolução nº 2, de 2000-CN.
** § 7º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada
pelo art. 1º da Emenda Constitucional nº 32, de 2001. “Prorrogar-se-á uma única vez por igual período a vigência de medida
provisória que, no prazo de sessenta dias, contado de sua publicação, não tiver a sua votação encerrada nas duas Casas do
Congresso Nacional”.
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E há alguns candidatos que abdicam de tudo, recolhem-se ao silêncio dos medrosos e não querem saber de afirmar nada. Fazem parte daquela engenharia
genética que mistura ser humano com quiabo. O ser humano político, no Brasil, a maior parte deles, transforma-se em metade gente, metade quiabo, a fim de não
se comprometer com nada e garantir a posse.
De modo que, em trinta segundos, não faço propostas de salvacionismo; eu não quero salvar o mun do. Seria uma loucura completa fazer propostas para
salvar, para resolver problemas de desemprego – 800
milhões em escala mundial –, para resolver o problema das finanças públicas, com mais de US$5 trilhões
de dívida pública nor te-americana e uma dívida igual
nos 15 países que compõem a União Européia. A
nossa dívida pública, esta sabemos a quantas anda,
e eu, em trinta segundos, iria fazer um programa para
resolver essa problemática que as maiores cabeças
do mundo não conseguem resolver nem para elas. E
nós, na hora da eleição, com trinta ou quinze segundos. Alguns estão até cantando, no horário eleitoral,
aquela “ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar”,
dando mão a criancinhas, ensinando meninos a atra vessar a rua. Meu Deus! E, ao que me parece, esses
agradam muito aos eleitores. Eu não estou aqui para
agradar ao eleitor e não estou aqui também para fazer
propostas salvacionistas.
De modo que vou continuar a tentar. Pelo menos
uma coisa foi feita. Há um diagnóstico geral. O problema principal é o desemprego. O desemprego assumiu
proporções quantitativas tão grandes que entrou pe los olhos da maior parte dos candidatos. Mas penso
que nenhum deles ou poucos deles teriam lido, por
exemplo, dentre os diversos livros que tratam do as sunto, O Fim dos Empregos, o declínio inevitável do
nível dos empregos e a redução da força global de trabalho, de autoria de Jeremy Rifkim.
Se tivéssemos tempo de ler antes de nos candi datarmos e de nos propormos a salvar o capitalismo
de seus problemas e a sociedade capitalista de suas
angústias e sofrimentos, teríamos procurado saber
sobre o que estamos falando para não nos transformarmos em enganadores enganados. Nós nos enganamos, não procuramos adquirir as bases das informações e das perspectivas que são fornecidas pelos
pesquisadores e estudiosos em seus diversos campos. E vimos esse espetáculo, em que cada um faz
uma proposta para salvar o mundo, a sua lavoura, o
seu eleitorado, para conquistar eleitores enganados.
E de enganação em enganação, haverá um aprofundamento da desmoralização dos enganadores, de-
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sespero dos enganados. Portanto, esse será o resul tado final dessa prática eleitoral criminosa.
O que se acabou de fazer no Brasil foi, obvia mente, aquele processo de neoliberalismo, de neoli beralização, em que os direitos adquiridos passaram
a ser vistos e tidos como obstáculos ao neoliberalis mo. É o mercado que deve mandar. De modo que
esse mercado, que é genial, racional, divino, ilumina do, de acordo com os iluministas, deverá atuar com
sua inteligência, saber e poder de maneira livre. Os
trabalhadores não podem ter direitos, garantias, car teira assinada, pois atrapalham o mercado. A televi são vem e mostra as carteiras. Mentira! E a mentira
televisiva tem um poder fantástico. Enquanto as men tiras se encontram em livros não lidos, que permane cem virgens, não abertos, inacessíveis, podem continuar anunciando: Avança Brasil! Mais quatro anos
de desenvolvimento para todos.
Se abrirem uma página e encontrarem aqui uma
verdade, renuncio ao meu mandato. Tudo mentira, enganação. Avança Brasil!
Realmente, avançamos muito no desemprego,
no aumento da dívida pública, da dívida externa, no
sucateamento do Estado, avançamos em quase todos os setores.
É difícil. No momento eleitoral em que os meios
de comunicação se abrem, aqueles candidatos que
se propõem a representar o povo e os seus interesses
no Senado e na Câmara deveriam assumir uma atitude crítica para alertar os eleitores para a situação gra víssima em que nos encontramos.
Ao contrário, se a pessoa que cismou de ser Senador ou Deputado é, por exemplo, um construtor, ele
afirma que o setor da construção civil é capaz de re absorver a mão-de-obra mais que qualquer outro.
Mentira!
A construção civil, ao mesmo tempo em que vai
empregando, vai desempregando. Em determinado
momento da construção, necessita-se de bate-estacas, então se empregam aqueles trabalhadores
bate-estacas terceirizados. E quando o bate-estaca
pára de funcionar, porque as bases já estão feitas, os
trabalhadores são, obviamente, dispensados. Aí se
contrata outra turma, que será dispensada logo que
sua tarefa acabar. No final, esse investimento imenso
num prédio resultou apenas em quatro ou cinco em pregos, que são o porteiro e os vigias. O restante foi
dispensado.
Então, escondem o lado da dispensa dos traba lhadores, da demissão, do aumento de desemprego e
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só colocam nos meios de comunicação a criação e a
geração de novos empregos. Uma farsa completa.
Se trinta segundos não são suficientes, também
não o são vinte minutos – que parecem para mim um
latifúndio do tempo e dos quais procuro não fazer um
latifúndio improdutivo.
Vamos olhar, um pouco rapidamente, para a experiência histórica. O que aconteceu com o capitalismo a partir da Primeira Guerra Mundial? Todos os países começaram a apresentar índices enormes de desemprego: a Inglaterra, a Suécia, a Noruega, por volta
de 20% de desemprego. Somente os Estados Unidos
mantiveram uma taxa de desemprego de 4%, com in vestimentos maciços, fantásticos, que, naquele nível
de tecnologia existente, conseguiram manter apenas
4% da força trabalho, da PEA norte-americana desempregada.
No entanto, esses investimentos foram muito
grandes. Por exemplo, a indústria automobilística, que
é a mais sintomática, passou de 2,1 milhões de car ros, mais ou menos, no início dos anos 20, para 5,3
milhões produzidos nos Estados Unidos, em 1929.
Essa produção foi tão grande nesses setores todos
da linha branca, de carros, etc, que a crise de 29, nos
Estados Unidos, de acordo com Lord Keynes – não
sou eu que estou dizendo –, foi uma crise de excesso
de capital, de sobreacumulação.
Para manter e reativar o capital, para segurar a
taxa de lucro em nível que atraísse investimentos e
que produzisse acumulação de capital, o Estado teve
que imprimir papel e acabar com a relíquia bárbara,
dinheiro de ouro e de prata – o último país que o fez foi
a Arábia Saudita, em 1953.
Então, o dinheiro fascista, o dinheiro nazista, de
acordo com Georg Friedrich Knapp, Teoria Estatal
do Dinheiro, passa a governar o mundo. É o dinheiro
de papel. O papel pintado passa a dominar o mundo.
O governo passa a gastar, entra em desequilíbrio orçamentário, pois desequilibra o orçamento para ten tar equilibrar o mundo, a vida, abrindo oportunidades
de emprego, mas não no setor automobilístico, por
exemplo, em que a ociosidade estava em 80%.
Como é possível investir com 80% das máquinas paradas? O investimento já não é capaz de criar
novos empregos, esse é o problema. Assim, o governo foi obrigado a reempregar. Onde? Nos setores em
que podia gastar imensa quantidade de dinheiro, rompendo o equilíbrio orçamentário e entrando para um
desequilíbrio permanente nos últimos 70 anos, com
exceção dos três da era Clinton, em que houve superávit. Esse superávit que nos impõem só existiu durante
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três anos, nos Estados Unidos, nos últimos 70 anos,
porque o governo teve que gastar, para, entre outras
coisas, sustentar o lucro e o volume de emprego.
O Estado é capital. O Estado sustenta o capital, os
bancos, programas como o Proer; sustenta o lucro dos
empresários, fazendo compras. Como disse o então
Presidente Richard Nixon, em sua mensagem ao con gresso americano, o governo paga um preço especialmente elevado pelas mercadorias que compra, sustenta 68% das pesquisas, reabsorve mão-de-obra. Atualmente, os Estados Unidos, em pleno neoliberalismo
de fancaria, de mentira, têm 15% da população eco nomicamente ativa em empregos públicos, enquanto o
Brasil só tem 5%. E, aqui, vamos enxugar a máquina
pública, demitir funcionários. No entanto, agora, época
de eleições, aqueles que demitiram milhares e milha res de funcionários públicos colocam a máscara do hu manismo e da compreensão e começam a criar vagas
no serviço público. Ontem mesmo foram criadas mais
de 160 vagas para advogados e outros cargos.
Se o nível tecnológico adquirido pelo capitalis mo em sua dinâmica fabulosa gera, necessariamen te, desemprego, e se o investimento capaz de redu zi-lo para 2 a 4% é tão grande que o capitalismo não
suporta e entra em crise, então, o que fazer? A única
solução na história econômica do capitalismo é o em prego público, é empregar aqueles que as máquinas,
que a eficiência desempregou, e reempregá-los não
na indústria, que está demitindo continuamente, mas
nos serviços públicos. Eles encaixam aqueles que fo ram desencaixados, retirados, expulsos da produção.
E eles reentram no processo como consumidores im produtivos, como funcionários públicos. É isso.
A Srª Heloísa Helena (Bloco/PT – AL) – Permi te-me V. Exª um aparte, Senador Lauro Campos?
O SR. LAURO CAMPOS (PDT – DF) – Se a
Mesa permitir, com prazer.
A Srª Heloísa Helena (Bloco/PT – AL) – Senador Lauro Campos, qualquer pessoa que acompanha
os trabalhos do Senado, qualquer pessoa que movi menta sua consciência não apenas pelas traduções
estabelecidas pela mídia, com certeza tem uma ad miração muito grande por V. Exª. Talvez a minha admi ração não seja maior, mas com certeza é muito gran de, porque conheço profundamente V. Exª. Mas sei
que qualquer pessoa de bom senso, independente
até das convicções ideológicas, filiação par tidária ou
concepção programática, ao assistir às sessões do
Senado deve ter por V. Exª uma admiração gigantes ca, uma admiração profunda. Não apenas eu, que talvez seja a maior admiradora de V. Exª neste plenário,
pela sua convicção ideológica, pela sua firmeza pro gramática e porque, em nenhum momento, vi V. Exª,
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na sua história política, curvando-se de forma subserviente às idéias que estão estabelecidas na sociedade como se fossem consensuais. É por isso que volto
a dizer o que já disse várias vezes aqui: tenha V. Exª a
convicção de que é o oxigênio que movimenta os
meus passos neste plenário e na minha luta política.
É por isso que espero muito que V. Exª, no próximo
ano, possa estar aqui de novo, com sua firmeza ideológica, sem em nenhum momento se ajoelhar covardemente às conveniências políticas ou às conveniências de quem quer que seja. Espero que Deus lhe proteja e que o povo de Brasília saiba reconhecer esse
trabalho admirável de V. Exª no plenário do Senado.
O SR. LAURO CAMPOS (PDT – DF) – Senadora Heloisa Helena, as suas palavras me tocam profundamente. Em minha vida, nunca deixei de ser um
marginalizado. Quando eu dizia que a crise estava se
aproximando, nos anos 60, a perseguição contra mim
foi-se estreitando; em 1975, encontrei-me, em São Paulo, com Fernando Henrique Cardoso, a quem fui pro curar para me aconselhar. Ele me disse: Lauro, nunca
vi ninguém tão perseguido, tão ameaçado – aliás, a palavra foi esta, ameaçado –, quanto você. Ameaças de
morte, porque eu estava dizendo que ia acontecer isso
que está acontecendo. Era isso que eu dizia.
De modo que sei como é que é difícil expressar
a nossa pobre, triste e pouco luminosa verdade. Mas
não tenho outra verdade, só tenho essa, dessa minha
luz quase apagada. Agora, não a troco por mentiras,
não a troco por espertezas da cabeça, não a troco pelas colunas vertebrais “enquiabadas”, que viraram
quiabos nessa engenharia genética fantástica que
presenciamos.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. LAURO CAMPOS (PDT – DF) – Não te nho tempo de mostrar – a Mesa já me chama a
atenção, por meio da sonoridade da campainha, e
devo pedir, mais uma vez, desculpas –, mas quem
quiser deve ler este livro, por exemplo: O Fim dos
Empregos, para não ficar prometendo mentiras,
para não ficar entre o silêncio e a mentira nesta tris te, tristíssima campanha eleitoral.
Não enganem os eleitores!
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Lauro Campos, o Sr. Mozarildo Cavalcanti, 4º Secretário, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Francelino Pereira.
O SR. PRESIDENTE (Francelino Pereira) –
Concedo a palavra ao Senador Mozarildo Cavalcanti,
por vinte minutos.
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O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora dor.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, creio
que pouca gente, mas muito pouca gente mesmo,
sabe que hoje é um dia dedicado à Amazônia, é o dia
da Amazônia. E eu, como amazônida, e amazônida
não por estar lá, mas por ter nascido e por continuar lá
e por ser um representante daquela região, realmente
me preocupo com o descaso de que a nossa região
vem sendo vítima durante séculos. Na verdade, a
Amazônia só foi lembrada na época áurea da borracha, que era o ouro negro que movia as finanças do
País e que dava, portanto, suporte aos países aliados
na guerra daquela época; depois, quando das outras
explorações, explorações minerais, explorações da
madeira; e, mais recentemente, quando da explora ção sofisticada da nossa biodiversidade, com a biopi rataria imperando, o narcotráfico dominando a região,
as guerrilhas dos países vizinhos adentrando o nosso
território. E o que vemos de concreto em relação à
Amazônia é muito pouco, considerando o gigantismo
da região, considerando a sua importância geoestra tégica, geopolítica.
Neste dia, registro alguns dados para conheci mento dos brasileiros, para reacender a memória dos
brasileiros, especialmente daqueles que moram nos
40% do Brasil que não são a Amazônia, para que re almente se destaque a importância dessa região. A
Região Amazônica, a Amazônia Legal, representa
59,78% da área do País, portanto, quase 60%, mais
da metade da sua área. Só por isso, Sr. Presidente, só
por esse tamanho ela já deveria merecer uma aten ção muito especial das autoridades federais, dos or ganismos, dos diversos níveis de administração, e até
mesmo da sociedade brasileira como um todo, por que afinal de contas é lá na Amazônia que estão
imensas riquezas naturais, onde está localizada a
quinta maior reserva de água do mundo, além de um
ainda imensurável tesouro de biodiversidade.
Essa região tem 21 milhões de habitantes e, talvez por isso, Sr. Presidente, porque tem apenas 12%
da população do País, ela é maltratada, é olhada sim plesmente como uma espécie de quintal do País. Um
quintal onde deve ter coisas bonitas, que deve estar
ajeitadinho, mas que se deixa ao acaso, até mesmo
sem que as suas fronteiras estejam protegidas. Temos uma vasta área de fronteira, de mais de 11 mil
quilômetros, com sete países da América Latina, todos eles com problemas sérios de narcotráfico, de
guerrilha, de contrabando de armas, de tráfico de mu lheres, enfim, de todo tipo de ilicitude. E por quê? Porque o Governo Federal, a quem incumbe proteger
nossas fronteiras, a quem incumbe defender a nossa
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soberania naquelas regiões, não o faz. As nossas
Forças Armadas, por exemplo, estão relegadas a
uma situação deprimente. Estão lá movidas apenas
pelo patriotismo, pela vontade de servir ao Brasil. Os
brasileiros que lá estão, com as suas famílias, não
têm sequer os mínimos elementos capazes de lhes
dar dignidade humana naquelas fronteiras tão distantes, no meio do mato. Suas esposas às vezes servem
como professoras, complementando um trabalho que
é do Estado, do Governo. Há médicos e dentistas das
Forças Armadas atendendo não só o contingente militar, mas também toda a comunidade.
Mesmo assim, a Amazônia continua sendo ig norada. Quando se fala em Amazônia, como fez recentemente o Presidente Fernando Henrique, só se
pensa em mata, em preservar mato, em fazer santuários ecológicos, como Sua Excelência fez agora com
o Parque de Tumucumaque, um ato imperial seu, sem
consulta ao povo do Amapá ou ao representante do
Amapá. O Senador Sebastião Rocha proferiu discurso indignado sobre o assunto.
Por isso, Sr. Presidente, eu me revolto, conclamando não só o Senado para refletir sobre esses problemas, mas toda a Nação brasileira. O que se está
fazendo agora com a Amazônia não é uma internacionalização movida de fora para dentro. É um processo
de dentro para fora, pois é o Governo brasileiro que
está internacionalizando a Amazônia, debaixo – o termo é pesado – de uma hipócrita bandeira de preservação. Esse tipo de preservação está apenas deixando cada vez mais abandonadas as fronteiras.
Gostaria, Sr. Presidente, de mostrar coisas positivas da Amazônia, já que a grande mídia só mostra
mato, índio, incêndio, atrocidades, apontando os
amazônidas como os piores dos cidadãos, responsáveis pela tão decantada devastação. E devastação
não existe. Quem conhece a Amazônia sabe que não
existe. Há, sim, uma pregação internacional de dominação da região, o que leva até os brasileiros a ficarem repetindo essa falácia.
Apresento, então, alguns dados que considero
positivos, começando pelo ponto que eu acho mais
importante, a educação.
Está na pauta do Senado proposta de emenda à
Constituição, de minha autoria, destinando recursos
para aplicação nas instituições federais de ensino superior localizadas na Amazônia Legal. E como será
feito isso? Não há mistério algum. O art. 159 da Constituição, que está em prática, estabelece:
Art. 159. A União entregará:
I – do produto da arrecadação dos im postos sobre renda e proventos de qual-

SETEMBRO 2002

Setembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

quer natureza e sobre produtos industrializados, quarenta e sete por cento na seguinte forma:
a) vinte e um inteiros e cinco décimos
por cento ao Fundo de Participação dos
Estados e do Distrito Federal;
b) vinte e dois inteiros e cinco décimos
por cento ao Fundo de Participação dos Municípios;
c) três por cento, para aplicação em
programas de financiamento ao setor produtivo das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste...
Esses são os chamados fundos constitucionais.
Portanto, Sr. Presidente, o que estou fazendo?
Estou acrescentando 0,5%. Aí está a minha emenda:
d) cinco décimos por cento para apli cação, pelas instituições federais de ensino
superior, localizadas na Amazônia Legal,
em programas de ensino, pesquisa e extensão, voltados à promoção do desenvolvimento sustentável, na forma que a lei estabelecer.
Portanto, estou propondo um aumento do per centual, passando a União de 47% para 47,5%.
Esses 0,5% irão para as nossas instituições de ensi no superior na Amazônia.
E quantas são as nossas instituições de ensino
superior na Amazônia? São 85 instituições, públicas
e privadas. Dessas, 13 são públicas: uma municipal,
três estaduais e nove federais.
Logo, a minha proposta de emenda vai benefici ar as universidades federais da Amazônia Legal.
Registro, Sr. Presidente, que essa proposta de
emenda à Constituição foi aprovada por unanimidade
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
com o voto favorável de Senadores de todas as Re giões do Brasil, inclusive o de V. Exª, que hoje preside
esta sessão, Senador Francelino Pereira.
Trata-se de uma ação afirmativa em favor da
Amazônia, ao contrário do que vem ocorrendo hoje,
quando a Amazônia vem sendo transformada num lu gar onde não se pode mais produzir. De um lado, te mos reservas ecológicas e parques nacionais gigan tescos; de outro, temos reservas indígenas também
gigantescas.
Sr. Presidente, tenho estudado muito a questão
das reservas ecológicas, indígenas, parques nacio nais, procurando, de maneira desapaixonada e
não-ideológica, analisar o porquê. O que está por trás
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disso tudo? Surpreende-me, por exemplo, Sr. Presidente, que tendo nós, segundo o IBGE, apenas
0,41% da nossa população de origem indígena – portanto, nem 0,5% da população do Brasil é indígena –,
já tenhamos 12% do território nacional demarcado
para reservas indígenas. É um recorde mundial, algo
tão inusitado que precisa ser analisado com carinho.
Por que nenhum outro país do mundo fez isso?
Por que os Estados Unidos não fizeram isso? Não estou dizendo que devamos copiar o exemplo dos Estados Unidos, que exterminaram os seus índios. Pelo
contrário, acho que devemos, sim, dar incentivo aos
nossos índios e falar de maneira séria a respeito.
Sobre esse aspecto e procurando fazer com que
a Amazônia supere esse entrave que a elite do País
colocou, propus uma emenda constitucional que es tabelece um limite, ou seja, para que em cada Unidade da Federação haja um tamanho permitido para reservas ecológicas, indígenas e ambientais. Propus
30%, e o Senador Amir Lando, que é o Relator, aumentou para 50%.
Ora, Sr. Presidente, se cada Unidade da Federação destinar metade da sua área para reservas
ecológicas, indígenas e ambientais, novamente o
Brasil será o campeão mundial de reservas ecológicas. Considerando-se o nosso tamanho, e mesmo
percentualmente, teremos muito mais reservas do
que, talvez, a soma de todos os países do mundo.
Como disse há pouco, não compreendo a atitude de um Presidente que, por meio de decreto, tira
metade da área de um Estado, como foi o caso do
Amapá, para criar um parque, o chamado Parque Tumucumaque. E, o que é pior, com levantamentos fei tos por uma ONG internacional, a WWF.
Aliás, para minha surpresa, estudando por que
as nossas notas de real só têm animais, verifiquei que
a escolha do mico-leão-dourado para figurar na última
nota lançada, de vinte reais, foi resultado de pesquisa
feita pela WWF na Internet. Com isso, completamos o
museu, pois todas as nossas notas de real têm um bicho. Não há uma figura histórica. Quer dizer, o Brasil
não tem personalidades, vultos da sua história. O Brasil não foi feito por gente. Agora, perguntem se existe
alguma nota de dólar com a figura de um animal? Perguntem se existe alguma nota de euro com a figura de
um animal? Nós, no entanto, queremos ser bonzinhos
e graciosos com o ecoterrorismo que ronda o mundo.
Por isso, Sr. Presidente, incluí nessa minha proposta um item que estabelece que deve ser submetida à análise do Senado Federal a criação de reservas
ecológicas, ambientais e indígenas. Por que isso? O
Senado é a Casa que representa os Estados, é a
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Casa da Federação, por isso não é possível que o Go verno Federal confisque de um Estado uma área, seja
ela pequena ou grande, sem que os seus represen tantes sejam ouvidos. Aqui nos posicionamos quanto
a matérias muito menos importantes, como, por
exemplo, a nomeação de dirigentes de agências re guladoras ou de diretores de bancos. Por que, então,
não vamos nos pronunciar sobre o que interessa dire tamente aos nossos Estados?
Eu realmente acho que essa proposta de emenda à Constituição, que já foi aprovada na Comissão
de Constituição e Justiça e que está em plenário em
seu terceiro dia de discussão – voltará a ser discutida,
portanto, após as eleições –, merece uma análise de sapaixonada por parte dos membros desta Casa para
que possamos escrever uma nova história para a
Amazônia e inseri-la no século XXI. Estamos diante
de propostas afirmativas, Sr. Presidente. Aqui não se
está querendo tolher o direito do índio de ter a sua terra demarcada, aqui não se está querendo segregar o
índio, não se está querendo ir contra ele. O que estamos querendo é que haja critérios. Se as coisas estão
sendo feitas corretamente, não há por que temer que
o Senado as examine.
Quero também, ainda falando em coisas positi vas – já falei das universidades, já falei do estabeleci mento de critérios legais para as reservas –, chamar a
atenção dos nobres Senadores e Senadoras e da Nação brasileira para a primeira feira internacional da
Amazônia, que vai ocorrer entre os dias 10 e 13 de
setembro em Manaus. Quero chamar a atenção para
o que está dito aqui, pois pretendo ressaltar que exis te uma nova Amazônia, uma Amazônia que não é
aquilo que pregam no exterior e que grandes órgãos
brasileiros ficam repetindo:
1ª Feira Internacional da Amazônia
Tecnologia de ponta por natureza.
Você vai conhecer uma face da Ama zônia que o resto do mundo conhece pouco.
A face moderna da tecnologia de ponta, de
pesquisa científica, das empresas que possuem visão de futuro. Assim é a Amazônia
competitiva, onde não faltam oportunidades
de novos negócios e vantagens.
Portanto, é a Amazônia do século XXI, é a
Amazônia que nós, amazônidas, queremos. E pedi mos aos demais brasileiros que nos acompanhem
nessa luta de fazer uma Amazônia justa para todos
e não, como estão pretendendo fazer, uma região
onde não se pode mais trabalhar. Isso porque, além
do percentual relativo às reservas ecológicas, indí-
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genas e ambientais que já mencionei, ainda existe a
área de preservação dentro das propriedades particulares, que pretendem que seja de 80%. Quer dizer, um colono assentado pelo Incra na Amazônia
só pode usar 20% do lote que receber. Estamos di ante de um trabalho muito bem preparado, trata-se
de um trabalho de colonialismo moderno muito aperfeiçoado, a ponto de encontrarmos muitos inocentes
úteis defendendo essa causa.
O Sr. Moreira Mendes (PFL – RO) – Permite-me V. Exª um aparte?
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Ouço V. Exª, com muito prazer.
O Sr. Moreira Mendes (PFL – RO) – Ilustre Senador Mozarildo Cavalcanti, pena que eu não tenha
ouvido o inteiro teor de seu pronunciamento, porque
sempre que V. Exª fala da Amazônia o faz com absoluta propriedade. Envaidece-nos muito, como amazônidas, ouvi-lo sempre defendendo essas questões.
Gostaria de fazer algumas considerações quanto a
essa parte final de seu pronunciamento, quando V.
Exª se referiu à questão da reserva de 80% das pro priedades privadas na Amazônia. Com relação a essa
questão do meio ambiente e da Amazônia, penso que
o Governo Federal tem produzido leis, decretos e re gulamentos para dar uma satisfação ao mundo, mas
se esquece da população que lá vive, que é de 22 milhões de brasileiros. Não se faz nada aqui levando em
conta essa população. Preocupam-se muito com a fauna, a flora, o meio ambiente e esquecem-se dessas
populações. Isso, a meu ver, é um erro, porque o que
estamos fazendo é um faz-de-conta: faz de conta que
temos uma legislação de Primeiro Mundo na questão
ambiental. A população que lá vive tem que cuidar de
sua vida, tem que produzir, tem que se alimentar, tem
que dar dignidade a seus filhos, e o Governo está muito distante disso. Penso que o caminho certo seria investir em educação e na modernização da agricultura
e da pecuária para que se pudesse produzir mais,
com mais qualidade, com menos exploração da terra.
Mas isso é conversa que fica de lado. Nada disso se
leva em conta. Veja só a questão da Medida Provisória nº 2.166, essa a que V. Exª se referiu e que estipula
que 80% da propriedade privada é reserva legal.
Quem inventou esses 80%? Depois de muita luta e
determinação, conseguimos algum avanço nessa
questão. Quando o Presidente da República assinou
decreto regulamentando o zoneamento no País – fi cou reconhecido o zoneamento no Estado de Rondônia, que é o único Estado da Federação que tem zo neamento em bases técnicas, científicas –, voltamos
à condição de 50% para a agricultura e pecuária. Não
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obstante isso, encontramos lá técnicos do Governo,
gente que detém cargo comissionado, dizendo que
esse decreto é um mero ajuste político, uma acomo dação, que não tem que ser respeitado. Este é o País
em que estamos vivendo, Senador, com relação a
essa história da Amazônia. Encontram-se caminhos
legislativos para resolver o problema, mas eles não
são reconhecidos. É como se os decretos do Presi dente da República e as leis aqui produzidas fossem
apenas um faz-de-conta. Quero parabenizar V. Exª e
dizer mais uma coisa que julgo extremamente impor tante: é preciso – por isso concordo com as duas pro postas de emenda constitucional de V. Exª – criar me canismos que, de alguma forma, possam compensar
os Estados da Amazônia. Todas as vezes que são
propostos projetos de lei dando algum tipo de com pensação para Estados ou Municípios que têm gran des áreas de preservação, não se consegue avançar.
Sou testemunha disso nesta Casa: as propostas da
Senadora Marina Silva não conseguem avançar, porque quando chega o momento de aprovar a destina ção de verbas do FPE ou do FPM, por exemplo, para
compensar esses Estados, a fim de que possam dar
dignidade aos seus povos, as Bancadas do Sul, Su deste, Nordeste e Centro-Oeste votam contra. Esta mos condenados, verdadeiramente, ao subdesenvol vimento, a continuarmos como estamos. Tenho a im pressão até de que estão querendo que nos transfor memos em índios novamente. Tenho todo respeito
pelas comunidades indígenas, mas não tenho o me nor interesse em me tornar índio. Parabéns pelo seu
pronunciamento, Senador Mozarildo!
O Sr. Fernando Ribeiro (PMDB – PA) – Sena dor Mozarildo Cavalcanti, V. Exª me permite um
aparte?
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Senador Moreira Mendes, agradeço muito o aparte
de V. Exª, que é um amazônida fervoroso, que real mente se sente indignado – tanto quanto eu – diante
desse tratamento que recebemos. Se podemos cha mar a União de mãe, ela tem sido a pior das madras tas para a Amazônia.
Sr Presidente, em homenagem a este Dia da
Amazônia, que ia passar tão esquecido – o Brasil não
toma conhecimento de que existe a Amazônia, muito
menos da existência de um dia dedicado a ela –, gos taria também de ouvir mais um amazônida, o Sena dor Fernando Ribeiro, do Estado do Pará.
O Sr. Fernando Ribeiro (PMDB – PA) – Como o
ilustre Senador Moreira Mendes, não tive o privilégio
de acompanhar, na íntegra, o pronunciamento de V.
Exª. No entanto, como paraense e amazônida, não
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poderia deixar de me associar às palavras dos dois,
do orador e do aparteante, no sentido de que carecemos de uma política responsável quanto a essas
questões que dizem respeito à preservação e à interação do homem da Amazônia com esses aspectos.
É profundamente deprimente para nós chegarmos ao
interior e vermos o clima de terror que se estabelece a
partir da atuação do Ibama, que persegue os pequenos, os desinformados, os que fazem do extrativismo
a sua forma de subsistência, muitas vezes acobertan do a atuação dos poderosos. Trago à reflexão desta
Casa a possibilidade de, talvez até com a participação desses organismos internacionais que tanto gri tam e nos condenam, que recriminam o procedimento
não culposo, não doloso, mas cultural do nosso homem, se criar algo para que se possa compensar os
que são obrigados a fazer, nas suas propriedades, a
reserva. Poder-se-ia remunerar o pequeno proprietário, o pequeno agricultor que preservasse o percentual estipulado da floresta, fazendo com que ele fosse
um curador da reserva ambiental. Essa é uma idéia,
matéria para uma discussão aprofundada. Como
amazônida e como brasileiro, parabenizo V. Exª pelo
pronunciamento oportuno, pela lembrança sempre diligente em defesa dos interesses da nossa região.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Senador Fernando Ribeiro, agradeço sensibilizado
a V. Exª pelo aparte, que enriquece, neste dia da
Amazônia, o pronunciamento que faço sobre a nossa
região.
Sei que estou ultrapassando o tempo regulamentar, Sr. Presidente, mas gostaria de concluir citando algo que ouvi de uma pessoa já indignada pelos
anos que vem lutando e denunciando o descaso que
a Amazônia sofre por parte não só do Governo, mas
da grande mídia nacional. Leiam os grandes jornais
do eixo Rio-São Paulo, ouçam as grandes emissoras
de televisão, de rádio e notem que, quando falam da
Amazônia, só falam mal. Não há um espírito de brasilidade para com a Amazônia. No entanto, as grandes
cidades estão sofrendo, hoje, pelo descaso com as
nossas fronteiras, visto que é lá que começa o tráfico,
que entram as armas contrabandeadas. Tanto é que o
maior desses traficantes, o Fernandinho Beira-Mar,
foi preso na Colômbia. E sabemos perfeitamente que,
mesmo dentro da prisão, ele continua controlando o
tráfico que entra pelas nossas fronteiras. E por quê?
Porque a Amazônia está abandonada. Retomando,
portanto, cito o que ouvi dessa pessoa: o mal da Amazônia brasileira é fato de que o maior país que faz
fronteira com ela é o Brasil.
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Espero que os brasileiros não deixem que o
sentimento de abandono, o sentimento de que não
somos prestigiados, que não somos olhados como
seres humanos que queremos nos integrar ao Brasil,
agigante-se no coração dos amazônidas. Queremos
ter um tratamento que vá ao encontro do que diz a
Constituição, que é a eliminação dessas desigualda des regionais profundas.
Creio que esse novo milênio nos leva a pensar
muito mais seriamente na Amazônia. Mas isso não
permitirá, portanto, que se aumente a revolta dos verdadeiros amazônidas contra a situação em que vi vem.
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Permite-me
V. Exª um aparte?
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Ouço, com muito prazer, o aparte do Senador Pedro
Simon, se a Mesa assim o permitir, em homenagem à
Amazônia.
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Senador
Mozarildo Cavalcanti, admiro muito o trabalho de V.
Exª e de outros colegas Senadores que batem, e ba tem com dureza, cobrando uma ação do Senado Fe deral e do Governo com relação à Amazônia. V. Exª
tem razão quando destaca que projetos, como os de
autoria da Senadora Marina Silva, que visam a trazer
alguma vantagem para a Amazônia, não são aprova dos por esta Casa porque Senadores das Regiões
Sul, Sudeste e de outras não votam favoravelmente
aos mesmos. Senador Mozarildo Cavalcanti, descon siderando o problema dos brasileiros que passam
fome – e são milhões –, a Amazônia é o problema
mais importante que o Brasil tem. Inclusive, estranho
que nos debates entre os candidatos à Presidência
da República – e também nas propostas que os mes mos têm apresentado – não tenha sido feita nenhuma
pergunta invocando a questão da Amazônia, que avalio realmente como dramática. Trago comigo um
mapa que é distribuído pelo governo norte-americano
aos seus estudantes em que o Brasil figura no continente americano, mas sem que a este pertença a
Amazônia. A Amazônia aparece como uma região similar à Antártida, considerada propriedade da huma nidade. E o pior é que esse mapa é o que vem sendo
divulgado em todo o mundo. No meu entendimento,
só esse mapa justificaria um protesto e uma revolta
do Brasil junto à Organização das Nações Unidas. O
Presidente George W. Bush e os Primeiros-Ministros
francês e inglês dizem, com todas as letras, que a
Amazônia tem que ser transformada em território in ternacional, que o Brasil não tem condições, compe tência e capacidade para administrar a Amazônia. Na
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verdade, há uma cobiça fantástica pela Amazônia,
pois é a região mais importante no que se refere a reservas de água doce e à flora medicinal. A Amazônia
é um patrimônio imenso que nos pertence e também
a outros países, irmãos nossos da América. Mas a cobiça é realmente fantástica. E isso pode ser comprovado quando vemos os Estados Unidos intervindo na
Colômbia e querendo fazer um confronto naquele
país. Isso também pode ser comprovado em relação
às terras indígenas. Sou totalmente favorável à fixação de terras dos indígenas, mas não ao fato de fixar
os indígenas na fronteira com o país vizinho, colocando os indígenas daqui e do lado de lá na mesma tribo,
já começando a se falar na nação Yanomami. Assim
como o americano interveio e roubou metade do México, não será surpresa se amanhã ocorrer uma intervenção e nos roubarem a nossa Amazônia. No Governo do Presidente José Sarney houve preocupação
com a Amazônia, refletida nos projetos Calha Norte e
Sivam, que, com todas as polêmicas causadas, têm
um lado positivo. Não sinto, no entanto, que este Governo, a sociedade e o Congresso dêem 10% da importância que se deveria dar à Amazônia. Eu, que es tou ao final da minha vida pública, só peço a Deus que
nossos filhos não recebam um território menor do que
nós recebemos dos nossos pais, depois de toda uma
caminhada com muito sangue, muita luta, muita garra
e muita competência. O Brasil é um continente, e isso
causa a inveja a milhões de pessoas nos Estados Unidos e na Europa. Roubar a Amazônia é o que eles querem. Ficarmos inertes, acovardados, sem tomar uma
atitude, é algo que me parece totalmente impatriótico.
V. Exª faz um pronunciamento da maior importância.
Penso que deveríamos tomar providências no sentido
da preservação daquilo que talvez seja a maior riqueza
do continente brasileiro. Meus cumprimentos a V. Exª.
O SR. MOZARLDO CAVALCANTI (PFL – RR) –
Senador Pedro Simon, como representante do Rio
Grande do Sul, o seu pensamento não me surpreende, pois já tive oportunidade de conversar com V. Exª
sobre a Amazônia e sei do conhecimento que tem sobre a região. Na verdade, V. Exª tem ajudado muito os
parlamentares da Amazônia, inclusive recentemente,
na votação da proposta de emenda à Constituição, de
minha autoria, que prevê um percentual para investimento nas universidades federais da Amazônia. Por tanto, com muita satisfação, acolho o aparte de V. Exª,
que é um depoimento importantíssimo, visto que nos
mostra que não apenas nós, da Amazônia, estamos
preocupados com a situação, vendo fantasmas que
não existem.
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A CPI das ONGs já constatou que, na Amazônia,
uma ONG atua no contrabando de minério e outra, na
grilagem de terra. E não é pouca terra, Senador Pedro
Simon: são 174 mil hectares de terras manipuladas por
uma ONG sediada na Itália, que faz pacotes turísticos,
introduzindo no Brasil e retirando dele dólares sem controle algum do País. Essa situação é realmente preocupante. Precisamos tomar providências urgentes. Não
sei se o nível de decisão do Poder Executivo está anestesiado ou se está impossibilitado de se colocar contra
os poderosos do Banco Mundial, do FMI, que impõem
esse tipo de colonialismo e de entrega paulatina da
Amazônia aos países mais ricos.
O Sr. Roberto Saturnino (Bloco/PT – RJ) – V.
Exª me permite um aparte?
A Srª Marluce Pinto (PMDB – RR) – V. Exª me
permite um aparte?
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Se a Presidência me conceder um pouco mais de
tolerância, gostaria de ouvir os apartes dos Senado res Roberto Saturnino e Marluce Pinto.
Concedo o aparte ao Senador Roberto Saturni no.
O Sr. Roberto Saturnino (Bloco/PT – RJ) –
Senador Mozarildo Cavalcanti, cumprimento V. Exª.
Todos que o apartearam foram unânimes em reco nhecer o valor do seu discurso, que confirma a sua
preocupação constante com a Amazônia, região
que V. Exª representa nesta Casa. Efetivamente,
isso deve preocupar – e é importante que esta preocupação seja levantada constante e permanente mente – todos os brasileiros. O Brasil, neste mo mento, está com a sua soberania fragilizada, enfra quecida – essa é que é a verdade – pelas decisões
de política econômica que adotou, pela dependên cia em que se colocou em relação ao mercado financeiro internacional, aos capitais estrangeiros e à
própria boa vontade no ingresso de capitais estran geiros. Quer dizer, essa situação fragilizou enorme mente o exercício da soberania por parte do Brasil,
e temos observado episódios numerosos que de monstram isso. De outro lado, no mundo se constru íram esses grandes interesses que ambicionam a
Amazônia, porque lá está o principal reservatório de
biodiversidade do planeta. Esses interesses tentam
fazer com que a opinião pública mundial aceite a
idéia de que não há mais nações mas mercados e
que o Brasil é um grande e excelente mercado, mui to promissor. E isso enfraquece ainda mais a dispo sição de exercício de soberania sobre a Amazônia.
Então, a vulnerabilidade do Brasil, somada à idéia
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de que não há mais nações e sim mercados, induziria – e há um propósito de induzir – a Nação brasileira a negociar a Amazônia, devido ao endividamento
do Brasil, sua vulnerabilidade e dependência. Por
outro lado, o País tem uma riqueza inesgotável a
qual não é capaz de explorar, porque não tem recursos...
O SR. PRESIDENTE (Francelino Pereira) –
Lembro ao Senador Roberto Saturnino que o orador
já excedeu o seu tempo por mais de 20 minutos e
ainda há um aparte da Senadora Marluce Pinto, que
será concedido por alguns instantes.
O Sr. Roberto Saturnino (Bloco/PT – RJ) –
Peço desculpas a V. Exª e ao orador, estou terminando. A verdade é que o assunto nos comove, mobiliza-nos. Havendo toda essa riqueza num Brasil tão de pendente e estando presente no mundo a idéia das
transações de mercado, amanhã o Brasil poderá ser
forçado a alugar a Amazônia ou a fazer qualquer negócio com ela. Isso não só nos indigna, como também
nos preocupa. E é preciso suscitar junto à Nação e à
opinião pública brasileira essa ameaça e essa possibilidade que pode vir a ocorrer. Por essa razão, cumprimento V. Exª pela oportunidade e importância de seu
discurso, como sempre ocorre, aliás, uma vez que V.
Exª é um representante digno dessa região do nosso
País.
O SR. PRESIDENTE (Francelino Pereira) –
Senadora Emilia Fernandes, peço-lhe, por favor, um
pouco de paciência para ouvirmos o aparte de sua
companheira e amiga, Senadora Marluce Pinto, que
já se comprometeu a falar rapidamente. Com a palavra a Senadora Marluce Pinto.
A Srª Marluce Pinto (PMDB – RR) – Primeiramente, quero agradecer ao Presidente desta sessão, Senador Francelino Pereira, pela tolerância.
Quando cheguei, o Senador Mozarildo Cavalcanti já
estava na tribuna, mas, pelo que o Presidente falou,
S. Exª já está ultrapassando o seu tempo em quase
20 minutos. Chega-se, portanto, à conclusão da importância da Amazônia. Quero felicitar o meu nobre
colega e conterrâneo, Senador Mozarildo Cavalcanti, sobre o seu belo discurso. Eu me empolgo quan do participo de qualquer discussão sobre a Amazônia. E fico orgulhosa quando Senadores como Pedro
Simon, do Rio Grande do Sul, e Roberto Saturnino,
do Rio de Janeiro, debatem esse assunto, porque S.
Exªs representam Estados de grande população e
importância. Muito embora, para nós, Roraima seja
o Estado mais importante, não só porque é o que
representamos mas também por ser um Estado
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novo, em desenvolvimento, que está encravado
numa região que poderá fortalecer o nosso País.
Roraima tem duas fronteiras muito importantes: a
Venezuela e a Guiana Inglesa. De lá, poderemos ex portar, através do Caribe, diminuindo bastante os
custos. O que temos visto, como disse o Senador
Pedro Simon, é que não há uma política, um progra ma de desenvolvimento a respeito e que ainda não
vimos nenhum dos presidenciáveis se pronunciar
com determinação sobre o desenvolvimento da re gião Amazônica. Senador Mozarildo Cavalcanti, às
vezes, fico bastante constrangida, porque V. Exª e
eu sabemos da importância do programa Calha
Norte. O Senador Pedro Simon viajou conosco...
O SR. PRESIDENTE (Francelino Pereira) –
Senadora Marluce Pinto, o tempo do orador já está
esgotado.
A Srª Marluce Pinto (PMDB – RR) – Sr, Presi dente, conceda-me mais um minuto, por favor, por que estão presentes no plenário poucos Senadores.
É bom que S. Exªs tomem conhecimento deste as sunto. Assim, na nova Legislatura, não somente os
Senadores da Amazônia mas todos os 81 Senado res estarão aqui defendendo uma região que é Bra sil e que pertence a todos nós, brasileiros. No que
diz respeito à conclusão do programa Calha Nor te,
recentemente, viajei para aquela região na prazero sa companhia dos Senadores Pedro Simon e Emilia
Fernandes, ambos do Rio Grande do Sul, onde en contramos o Ministro da Defesa e o Alto Comando
do Exército, e não tivemos a felicidade de mostrar
aos nobres Senadores as terras que foram demar cadas no Surucucus.
O SR. PRESIDENTE (Francelino Pereira) – O
tempo do orador já está ultrapassado.
A Srª Marluce Pinto (PMDB – RR) – Apenas
mais um minuto, Sr. Presidente. O Programa Calha
Norte e a implantação do Sivam estão permitindo
que aquela região seja mais bem fiscalizada, evitan do justamente o que o Senador Mozarildo Cavalcan ti acabou de dizer: a infiltração de estrangeiros na
região. Sou Relatora da CPI das ONGs, e o Senador
Mozarildo Cavalcanti referiu-se aos 174 mil hectares
que ficam exatamente na região de Roraima, o último Município que faz fronteira com o Amazonas,
Rorainópolis. O que considero pior é o fato de o Po der Central esquecer-se do Calha Norte.
O SR. PRESIDENTE (Francelino Pereira) –
Senadora, o tempo de V. Exª está esgotado. A Sena dora Emilia está impaciente.
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A Srª Marluce Pinto (PMDB – RR) – Falarei
agora e os minutos que eu passar daqui para frente,
V. Exª diminua do meu tempo.
O SR. PRESIDENTE (Francelino Pereira) – O
seu minuto já acabou.
A Srª Marluce Pinto (PMDB – RR) – Então,
Sr. Presidente, Senador Mozarildo Cavalcanti, sobre
o Calha Norte, em 1999 esqueceram de colocá-lo
no Orçamento da União. Salvei com uma emenda,
porque, senão, não se teria nem uma rubrica para
se complementar os recursos e o programa teria
sido extinto. E, pasmem V. Exªs, este ano, quando
fomos votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, também esqueceram do Calha Norte. Felizmente, aprovei três emendas, que nos darão condições de apre sentarmos recursos para a continuidade da instalação dos pelotões de fronteira, para custeio desses
pelotões, e também para as obras nas comunidades
mais carentes dos Municípios que fazem parte do
Calha Norte. Salvei com três emendas! Espero que
os nobres Senadores desta Casa, os que fazem parte da Comissão de Orçamento, e também quando o
Orçamento for para o Plenário, que nos ajudem a
aprovar os recursos solicitados para o Calha Norte,
porque é uma maneira de se continuar a proteger a
Amazônia e procurar, de alguma maneira, desenvolver aquela região, que, como já foi dito aqui, é tão im portante. Muito obrigada, Senador Mozarildo, e mais
ainda, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Francelino Pereira) – Senador Mozarildo, o tempo de V. Exª está esgotado.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Quero apenas, Sr. Presidente, agradecer os apartes
do Senador Saturnino Braga e da Senadora Marluce
Pinto, e pedir a V. Exª, já que só faltava uma página,
que a considere como lida. São sugestões de ações
para o desenvolvimento da Amazônia que peço façam parte do inteiro teor do meu pronunciamento.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
Salve a Amazônia!
O SR. PRESIDENTE (Francelino Pereira) – V.
Exª será atendido.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, DOCU –
MENTOS A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210 do
Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Francelino Pereira) –
Com prazer, concedo a palavra à Senadora Emilia
Fernandes, comunicando-lhe, taxativamente, que o
seu tempo será rigorosamente de vinte minutos, nem
um segundo a mais.
A SRª EMILIA FERNANDES (Bloco/PT – RS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado ra.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em pri meiro lugar, quero registrar o meu protesto, porque
me parece que essa é uma atitude discriminatória,
não quero dizer machista nem também de discrimina ção ao Sul do Brasil. Mas inicio dizendo que o orador
que me antecedeu excedeu 26 minutos além do tem po regimental. Estamos em uma sessão que tem uma
pauta bastante leve e me parece que a palavra não
deve ser cerceada a nenhum dos Senadores e Sena doras.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Não leve
muito a sério. Foi em tom de brincadeira!
A SRª EMILIA FERNANDES (Bloco/PT – RS) –
Sabemos que o Presidente age sempre de forma de mocrática, de igual para igual com todos os Senado res.
Mas quero dizer que aqui se deu um testemu nho concreto de que o Sul apóia a Amazônia, não
apenas votando projetos e propostas que aqui são
apresentadas, como também cedendo tempo, e tal vez sendo até, de certa forma, prejudicada na exposi ção dos nossos motivos hoje na tribuna, para que a
Amazônia seja louvada, aplaudida e defendida, assim
como temos feito também. Cumprimentos ao povo da
Amazônia e aos seus representantes. A luta em sua
defesa, para que continue sendo do povo brasileiro e
da sua gente, é de todos nós.
Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o
que me traz à tribuna para o início de uma reflexão –
porque é lógico que o tema não se esgotará aqui, pelo
contrário, parece-me que, após as eleições, vamos investir pesado na análise desse tema – é a proposta
que, na última semana, o Congresso Nacional rece beu em relação ao Orçamento da União, elaborada
pelo Governo Federal para o próximo ano. Na propos ta, o Governo Federal pretende investir R$ 7,3 bilhões
em todos os setores, o que representa um corte de
13% no total de investimento neste ano. Além de alterar vários pontos que haviam sido aprovados na votação da LDO pelo Congresso, o Governo Fernando
Henrique nos apresenta uma proposta orçamentária
que consideramos não apenas altamente prejudicial
ao País, aos novos governantes, em especial ao novo
Presidente, mas até vergonhosa, do ponto de vista da
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soberania, das prioridades que um país deve dar aos
seus recursos. O nível de investimento proposto pelo
Fernando Henrique para o ano que vem é uma afronta a um País do porte do Brasil e, poderíamos dizer, é
uma proposta orçamentária vergonhosa.
Não podemos compactuar com um Orçamento
que disponibiliza pouco mais de R$ 7 bilhões para in vestimentos, ao mesmo tempo em que pretende comprometer R$ 93,6 bilhões com pagamento de juros e
encargos da dívida pública contratual e mobiliário,
sendo que R$ 23,4 bilhões irão para os custos da dívida externa. Esses valores significam que o próximo
Presidente da República, que sabemos que será de
outra área, a área popular, que priorizará sim o social,
a geração de empregos, a distribuição de rendas, terá
que, no mínimo, fazer uma grande construção com
um novo pacto federativo, um novo nível de diálogo
para que possamos enfrentar as dificuldades extremas que este Governo deixará para o próximo ano,
para o Brasil e seus governantes.
Em termos reais, os recursos para o desenvolvimento social em relação a 2002 serão reduzidos em
R$ 5 bilhões, de acordo com a análise preliminar já feita pelo Instituto de Estudos Socioeconômicos – Inesc
–, que é uma organização não-governamental que
acompanha o orçamento público, especialmente na
área social.
É revoltante ver cortes no orçamento social. Os
números das desigualdades do Brasil são alarmantes. Somos o quarto pior País do planeta quanto à distribuição de riquezas. Vinte milhões de brasileiros estão abaixo da linha de pobreza, por tanto na miséria. E
nós sabemos que, por isso, a redução da miséria de veria ser encarada como uma grande responsabilidade de governo, independente de partido. Infelizmente,
o que vemos, com esse corte de R$ 5 bilhões de reais
nos investimentos sociais, é a total falta de compromisso do atual Governo com a melhoria da qualidade
de vida da nossa população e com o combate à exclusão social do País. Lamentavelmente, cortes dessa
natureza são uma prática da atual gestão.
No Orçamento de 2002, a União aplicou um cor te de R$ 5,3 bilhões nas dotações orçamentárias. O
Fundo de Combate à Pobreza perdeu R$1 bilhão. Foram afetados ainda o Ministério da Saúde, que per deu R$ 700 milhões, o Ministério do Desenvolvimento
Agrário, com R$ 243,3 milhões, e o Ministério de Mi nas e Energia, com quase R$ 57 milhões.
Então, o que estamos fazendo? Alertando desde já que não podemos permitir que isso continue
ocorrendo. Nossa proposta, o nosso compromisso
com este País, o que tem sido explicitado não são

SETEMBRO 2002

Setembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

apenas promessas de campanha como fazem alguns
candidatos à presidência da República. Foram eles
que desempregaram, que empobreceram este País,
que se submeteram aos interesses internacionais e
hoje falam em geração de empregos. Nós falamos em
compromisso dentro de uma nova proposta de País.
Por isso aquele que presidirá o País, Luiz Inácio Lula
da Silva, tem um compromisso de combate à miséria
que será honrado desde o primeiro dia de governo.
Priorizaremos, sim, propostas que visem a promover
a inclusão social, a participação e a cidadania. Aplaudimos e apoiamos políticas públicas nesse sentido, e
implementaremos projetos do nosso companheiro
Senador Suplicy, que, temos certeza, será aprovado
na Câmara dos Deputados, a exemplo do que já ocorreu no Senado da República.
Refiro-me à proposta que determina ao Executi vo estabelecer metas para reduzir as desigualdades
sociais e regionais, erradicando a pobreza e a margi nalização. O projeto determina que o Presidente da
República, no início do seu mandato (e não no apagar
das luzes, com intuito eleitoral, como chegam medi das, socorros às empresas e criação de secretarias)
“estabeleça metas regionais de erradicação da po breza e diminuição das desigualdades socioeconômi cas a serem atingidas ao longo do período do seu go verno”. Metas que devem ser comunicadas ao Con gresso Nacional, dialogadas com a sociedade, cons truídas em conjunto com seus representantes, permi tindo que o Congresso Nacional acompanhe o esfor ço da redução do número de famílias que vivem em
situação de pobreza. E mais, o Plano Plurianual, a
LDO, o Orçamento Anual e os planos e programas
nacionais devem incluir sim a erradicação da pobreza
como uma de suas metas.
Assim, entendemos que teremos, então, um
combate efetivo à miséria, democratizando oportuni dade de trabalho, renda, cidadania e sobrevivência à
parcela mais excluída da população brasileira. Traba lhadores, aposentados, funcionários públicos não se rão sacrificados como foram nos últimos anos, agredi dos e desrespeitados. Vamos defender que se cons trua cada vez mais um Orçamento que não seja peça
de ficção, que não se preste para manobras, compra
e venda de votos aqui no Congresso Nacional na libe ração de emendas.
Vamos discutir um Orçamento que estabeleça
bases concretas para reverter o modelo econômico,
colocando o social, o ser humano antes do juro, antes
da dívida, antes da submissão internacional.
Mas, voltando ao Orçamento enviado pelo Go verno Fernando Henrique, Sr. Presidente, a análise
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preliminar do Inesc nos faz um alerta: se for aprovado
como está, teremos não um Orçamento, mas uma
peça de ficção que o Congresso eleito em outubro
terá que rever durante todo o ano de 2003. Será preciso identificar novas fontes de recursos para elevação
das verbas orçamentárias destinadas aos investimentos em geral, especialmente nas áreas de Saúde,
Educação, Assistência Social, Trabalho, Saneamento, Habitação, Segurança e Organização Agrária.
Um dos pontos mais ultrajantes desta proposta
orçamentária, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
diz respeito ao salário mínimo, que atinge diretamente os trabalhadores, que estão sendo enganados pelos
que vão à televisão, que não têm nada a ver com este
projeto em andamento, e dizem que eles representam o
novo. Eles representam, sim, o continuismo, tanto um
quanto o outro candidato que aparecem nas pesquisas,
numa campanha política do mais baixo nível.
Em junho deste ano, Deputados e Senadores
esforçaram-se aqui no Congresso Nacional para au mentar de R$2 bilhões para R$6 bilhões os recursos
da reserva de contingência do Orçamento, visando
usar parte dessa verba para elevar o salário mínimo
para R$240,00 em 2003. A proposta foi vetada sumariamente pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso, que pretende se dê o ridículo aumento de
R$11,00 aos trabalhadores no próximo ano.
Isso é uma farsa que tem que ser desmascarada! É com essa política neoliberal, que está aí há 8
anos, que falam em salvar o País. Não se dão conta
que causaram um grande prejuízo ao País, colocando-o em situação de dependência e empobrecimento.
As pessoas precisam abrir os olhos, os seus
sentimentos, o seu coração nessas eleições. A ação
do Governo evidencia a demagogia do projeto neoliberal, entreguista, que desemprega, exclui, empobrece a classe trabalhadora e abre as portas do País à
especulação, desmontando os nossos setores produtivos, desempregando e empobrecendo o nosso
povo, que já arcou, de 1994 para cá, com um aumento
de 472% no preço do gás de cozinha; de 227% na
energia elétrica e 318% nas tarifas telefônicas. Um
novo reajuste das tarifas telefônicas está vindo por aí,
como se já não bastasse o aumento da tarifa de energia elétrica. A Anatel anunciou que as operadoras de
telefonia fixa e celular têm o direito de pedir reajuste
extra de tarifa “para compensar o aumento da carga
tributária com as modificações feitas na cobrança do
Pis/Pasep.”
Mais uma vez, o Governo Federal mostra o seu
imenso senso de justiça: concede reajuste de tarifas
para as telefônicas compensarem suas ‘perdas’ e um
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aumento espúrio de R$11,00 para que os trabalhado res e trabalhadoras deste País paguem todos os reajustes tarifários previstos para o próximo ano, e ainda
sustentem as suas famílias.
De que forma se dará isso? Se nada fizermos,
no dia 1º de abril de 2003, Dia da Mentira – a data de
reajuste do salário mínimo, que antes era em maio, no
Dia do Trabalho, como forma de valorizar a produção e
o desenvolvimento, foi trazido para o dia 1º de abril, o
Dia da Mentira, porque o salário mínimo nada mais é
que uma farsa, uma mentira, uma agressão aos trabalhadores – o trabalhador brasileiro será brindado com
um vergonhoso reajuste de 5,5%. Isso enquanto o pró prio Governo calcula que só para o setor de energia elétrica haverá um reajuste de 14,4% em 2003.
Gostaríamos, sinceramente, de saber como um
trabalhador, um pai e uma mãe de família, que receber
esse reajuste de 5,5% em seus vencimentos, vai poder
pagar a sua luz, a sua água, o seu telefone, o seu alu guel, além de se alimentar, vestir e pagar escola para os
seus filhos. Por mais criativo que o povo brasileiro seja,
nem por milagre um reajuste de R$11,00 será suficiente
para garantir uma sobrevivência minimamente decente
ao assalariado brasileiro.
Para os funcionários públicos federais, cujo po der aquisitivo foi esmagado pela ausência de reajuste
salarial nos últimos oito anos, o projeto enviado pelo
Executivo estabelece um reajuste geral de 4% a partir
de 1º de janeiro. Prestem bem atenção os funcionári os públicos: se tiverem realmente consciência, não
irão renovar esse projeto neoliberal, irão se contrapor,
se levantar e denunciar o sucateamento nos serviços
públicos, o abandono das nossas universidades, do
pessoal da área da saúde. Os nossos professores e
técnicos administrativos das instituições federais tive ram que parar por cem dias para construírem um
acordo que nem sequer está sendo cumprido.
Vamos buscar reverter e construir uma alternati va. Mais uma vez, a classe trabalhadora, o funciona lismo público, os aposentados e pensionistas, que
tanto se esforçam para sobreviver e honrar seus compromissos, terão que pagar a conta da incompetência
e da falta de visão do atual Governo.
O povo brasileiro terá que fazer a diferença. A
mudança de rumo na política nacional é fundamental
para que o Brasil e o povo brasileiro comecem a res gatar a sua dignidade.
Nós, Parlamentares, temos até dezembro deste
ano, passadas as eleições, que ter uma dedicação in tensa, sem aquela visão separatista de Partidos ou de
ideologias, porque quem está em risco é o Brasil. Até
dezembro, o Congresso Nacional deverá se debruçar
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sobre essa proposta orçamentária, buscando soluções para aumentar os investimentos e garantir o
crescimento deste País. Não é pouca a nossa responsabilidade. Ou revemos esse Orçamento ou vamos,
mais uma vez, sacrificar o povo brasileiro, pois o pró ximo Presidente do Brasil e o próximo Congresso Nacional, da forma como está posto, terão dificuldades
extremas para construir, com os parcos recursos pre vistos, um novo projeto de País, concretizando as mudanças de que o Brasil precisa, que almeja e não
pode mais adiar.
Porém, acreditamos que as grandes transformações, as mudanças, o primeiro passo, um basta e
um novo projeto de Brasil soberano, digno, construído
na solidariedade do seu povo se darão, sim, por mu danças concretas de rumo nas decisões que se apro ximam com as eleições de 6 de outubro.
O Congresso Nacional terá de construir, conjuntamente, uma nova visão de Orçamento para que
este não seja uma peça indicativa e menos ainda de
ficção. A partir do ano que vem, o Orçamento será discutido com a Nação, da mesma forma como tem ocorrido nas localidades governadas pelos Partidos da
Frente Popular, do campo democrático e social. Estabeleceremos neste País o Orçamento Participativo.
No Rio Grande do Sul, milhares e milhares de
pessoas não mais são manipuladas, porque não re cebem os recursos pelas mãos de seus apadrinhados. Lá, o povo decide o Orçamento. E o País tem
como começar, a partir do ano que vem, a construção
de uma nova proposta, de uma nova visão de mundo,
de uma nova capacidade de fazer o nosso povo participar, ser respeitado e tratado com dignidade.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o outro
assunto que pretendia abordar nesta manhã deixarei
para outra oportunidade, em respeito aos Parlamentares presentes e ao Regimento Interno. Gostaria que
fosse verificada a possibilidade de, depois de apreciada a ordem do Dia, se ainda restarem alguns minutos,
voltar a usar da palavra para tratar do novo pacote
que o Governo Federal anunciou em relação às em presas aéreas brasileiras.
Esse é um tema que nos tem trazido várias vezes a esta tribuna. Temos denunciado o sucateamento, a exclusão, principalmente o tratamento diferenciado que a política brasileira estabeleceu em relação
às nossas empresas aéreas, fazendo com que elas
chegassem ao seu limite de sobrevivência.
Estivemos na Presidência da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura de 1999 e 2000. Naquela
oportunidade, fizemos belos debates e audiências
públicas com representantes das empresas aéreas
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brasileiras, representantes do Governo e represen tantes dos sindicatos de aeroviários. Naquela época,
denunciamos que a capacidade de sobrevivência de
nossas empresas estava chegando ao seu limite.
Em 2002, Sr. Presidente, novamente esta Sena dora volta à tribuna e diz o que estão fazendo, cha mando a atenção para a qualidade profissional, o de nodo, a lealdade dos servidores e para o sucatea mento de nossas empresas.
Lembro ainda que, em 2001, alertamos, tam bém desta tribuna, para o fato de que a política de
céus abertos que se iniciava no mundo, que vinha
para as atividades militares, inspirava um movimento
de liberdade no ar.
A indústria de aviação civil está-se organizando,
mas para sucatear as empresas nacionais, deixan do-as no limite máximo para, depois, propor-lhes a
abertura indiscriminada dos nossos céus às empre sas estrangeiras.
Parece-me que o que está acontecendo cheira
ao desmonte máximo.
O próximo pacote mexe em impostos, em taxas,
tira a burocracia da compra de peças, busca também
trabalhar a questão da isenção do IOF, perdoa as dívi das do PIS e do Cofins – isso as empresas já estavam
até ganhando na Justiça –; dispensa o pagamento de
seguros por danos provocados pelo avião em solo –
imposição adotada no ano passado, resultante de
atos terroristas ocorridos nos Estados Unidos e que
penalizaram ainda mais as nossas empresas. Agora,
o Governo assume totalmente esse imposto.
A isenção do imposto de importação sobre pe ças exigia de nossas companhias aéreas uma buro cracia muito grande, exigia uma quantidade enorme
de peças em depósito que realmente penalizava ain da mais as nossas empresas.
Quero dizer que as empresas brasileiras, em todos os setores, sempre estiveram jogadas à sua pró pria sorte.
Portanto, para essa concorrência desleal que se
dá com as exigências impostas, esse tratamento não
resolve o problema; ameniza-o. Não retira da terra os
aviões que não estão voando, não dá condições às
empresas de se capitalizarem, não garante maior se gurança aos usuários ou melhor tratamento, mas é
um primeiro passo.
Lamentavelmente, isso ocorre sempre no apa gar das luzes, com um projeto de um Governo Federal
que deixa milhares de empresas chegarem ao extre mo total de falência para, depois, então, buscar uma
política mais ampla.
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As nossas empresas precisam também de capi tal para se fortalecerem e continuarem empregando e
prestando serviços de qualidade.
Empresas aéreas não são bancos especuladores, elas lidam com a segurança e com a vida das
pessoas.
Então, o que queremos, Sr. Presidente, é alertar
a população brasileira no que se refere à peça orçamentária, ao orçamento que teremos para desenvolver este País no ano que vem e também para as medidas de última hora, fantasiosas, porque deveriam ter
sido dialogadas, construídas há muito mais tempo. As
empresas aéreas alegam que as medidas adotadas
em outros países são de subsídios, são de impostos
menores, são de combustíveis com menor preço, com
menor tarifa. Aqui, ao contrário, as empresas chegam
ao extremo de ver caírem seus aviões, de demitir funcionários, como houve milhares de funcionários altamente qualificados e que foram demitidos.
Que este País se alerte para esse fato e que o
povo brasileiro tome consciência de que os rumos da
Nação precisam seguir em outra direção: na direção
do respeito, da dignidade, da solidaridade e da cons trução de um Brasil que vai ajudar a América Latina a
se fortalecer nos contextos nacional e internacional.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Durante o discurso da Sra. Emilia Fer nandes, o Sr. Francelino Pereira, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Mozarildo Cavalcanti, 4º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, Senador Francelino Pereira.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, venho tratar de um assunto delicado, que preocupa os mineiros e a Nação inteira: o aeroporto de Confins, o Aeroporto Tancredo Neves está
agonizando... E, por isso, é urgente uma providência
para salvá-lo. Trata-se, afinal, de uma obra monumental, que custou US$550 milhões e está ociosa por falta
de vôos e, conseqüentemente, de passageiros.
Na última terça-feira, a Associação Comercial
de Minas, pelo seu Conselho Empresarial de Turismo,
promoveu, em Belo Horizonte, uma audiência pública
com a participação de dirigentes do DAC e da Infraero, além de representantes das companhias aéreas,
com a intenção de buscar alternativas para salvar
Confins.
Tenho uma preocupação especial para com a
sorte de Confins. Afinal, foi durante o meu governo
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que se procedeu à assinatura do contrato para a sua
construção, em 16 de abril de 1980. Acompanhei, de
perto, a evolução da obra, com visitas semanais à
construção, praticamente concluída ainda durante a
minha administração.
Construímos um dos mais modernos aeropor tos da América Latina. O único, até hoje, no Brasil, a
contar com automação para operação de carga. Des tacam-se a segurança oferecida aos usuários, a loca lização, a engenharia de projeto e construção e as
condições de operação de aeronaves de grande porte. Além disso, Confins oferece espaços para futuras
ampliações.
A escolha do nome de Tancredo Neves para designação do Aeroporto representou uma justa home nagem a um dos maiores homens públicos de Minas
Gerais e do Brasil.
Inserido na região metropolitana de Belo Hori zonte e implantado em uma área de 15 milhões de
metros quadrados, Confins integra a infra-estrutura
da terceira maior aglomeração urbana no Brasil, que
se consolida como o maior entroncamento rodoviário
e ferroviário do País. Trata-se de um centro populacio nal, geográfico e econômico e que, num raio de mil
quilômetros, abrange quase 70% da riqueza nacional.
Minas Gerais, por sua vez, tem o segundo maior PIB
industrial do País e o segundo lugar nas exportações
entre todos os Estados da Federação.
Tais condições valeram ao Aeroporto de Con fins o grau de “excelente”, conforme o mais recente
Diagnóstico Aeroportuário, elaborado pela Embratur.
Por que, então, um aeroporto, com tais caracte rísticas, não está sendo utilizado em toda a sua pleni tude? Essa é a pergunta, esta é a perplexidade.
Lembro que, logo após a sua inauguração, Con fins concentrava um grande número de vôos que se
originavam ou transitavam por Belo Horizonte. Porém,
de um momento para outro, em face de forte lobby das
empresas estrangeiras, Confins foi se esvaziando.
A crescente utilização de aeronaves de médio
porte, em condições de operar em pistas curtas, ofe recendo trechos de curta duração de vôo, também
contribuiu para a redução das operações em Confins.
Para Confins, como para qualquer outro aero porto, não é crucial o acesso dos passageiros ao terminal, a partir dos seus locais de trabalho. Confins
dista menos de 39 quilômetros do centro de Belo Ho rizonte, mas pouco importa se o aeroporto é longe ou
perto. Importa se é fácil ou difícil chegar a ele.
Lembro aqui, Sr. Presidente, o exemplo do Aero porto Dois de Julho, em Salvador, hoje Aeroporto Luiz
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Eduardo Magalhães. O acesso do terminal ao centro
da cidade é facilitado por uma ampla e bem iluminada
avenida, com excelentes pistas de rolamento nos dois
sentidos. Do terminal, chega-se ao centro de Salvador em menos de meia hora. Trata-se de uma iniciativa do Governo da Bahia que, logo após essa ampliação e sua conclusão, providenciou, quase que simultaneamente, a execução dessas obras, de sorte a
permitir aos usuários rápido acesso ao centro da ci dade. Salvador dei, assim, uma demonstração de que
os baianos têm a capacidade de obter condições para
que o turismo se transforme na maior fonte de renda
daquela grande unidade da Federação.
A insistência das empresas aéreas em utilizar o
Aeroporto de Pampulha, em detrimento de Confins,
criou uma situação inusitada: Confins, construído
para receber anualmente até cinco milhões de passageiros, neste ano não deverá ter nem quinhentas mil
pessoas, ou seja, 10% da sua capacidade. Apenas no
primeiro semestre deste ano já contabilizava um pre juízo de R$1,7 milhão, saldo negativo que deverá duplicar até o final do exercício.
Enquanto isso, Pampulha, com uma capacidade
de receber 1 milhão e 600 mil passageiros por ano,
deve movimentar, neste ano, mais de 3 milhões de
passageiros, exigindo investimentos imediatos de
R$20 milhões para a sua ampliação. Concentra, hoje,
83% do movimento de passageiros que chegam e
saem de Belo Horizonte, criando, inclusive, problemas de segurança.
A principal razão alegada pelas empresas aéreas, para abandonar Confins, é o difícil acesso, quan do não verdade isso não ocorre. A TAM pediu ao DAC
a transferência de todos os seus vôos de Confins para
a Pampulha, o mesmo ocorrendo com a Varig. A Gol
jamais operou em Confins e a Vasp, que tem oito vôos
diários, usando o terminal, ameaça também deixar
Confins, tal como suas concorrentes.
Entendo que a questão do acesso poderá ser facilmente solucionada com a melhoria das condições
de operação das vias que demandam ao Aeroporto
de Confins, a partir do centro de Belo Horizonte. Essa
melhoria incluiria a construção de uma autopista bem
iluminada, eliminando as curvas e estabelecendo,
tanto quanto possível, um roteiro em linha reta.
Sr. Presidente, desejamos que haja uma solu ção simultânea para os Aeroportos da Pampulha e de
Confins, pois não se pode, de um momento para ou tro, abandonar uma obra de custo elevado, um aeroporto internacional alternativo, de grande repercussão em Minas Gerais e no Brasil. Abandoná-lo seria
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atender ao lobby ,e, assim, fazendo com que Confins
fique em estado de agonia ou de calamidade.
A ociosidade de Confins também se reflete dire tamente no número de espaços destinados à ativida de comercial de varejo, que estão desocupados no
aeroporto. Dos 36 disponíveis para possíveis locatári os, apenas 10 estão alugados. No ano 2000, passa ram por Confins 705 mil passageiros. No ano passa do, esse número caiu para 621 mil e, neste ano, por lá
não passarão mais que 480 mil pessoas, menos de
1/3 dos passageiros que utilizarão o aeroporto da
Pampulha.
Ao trazer ao Senado, essa informação, manifes to a nossa inconformidade. O Aeroporto de Confins
se transformou no orgulho de Belo Horizonte e de Mi nas Gerais. É uma obra esplendorosa, de uma capaci dade que impressiona a todos que por ali transitam.
Quando se realizavam as obras, os aviadores geralmente nos procuravam para dizer que estávamos
construindo um aeroporto indispensável para Minas e
para o Brasil e que, efetivamente, o Aeroporto da Pampulha, embora pequeno e belo, era o de piores condições de segurança entre os aeroportos de capitais.
De um momento para outro, contudo, a situação
foi alterada em razão do alto lobby que se fez no Brasil, contra Confins.
Naturalmente, todos desejam um aeroporto nas
proximidades de sua casa, de seu bairro, do centro da
cidade e não mais distante. Daí a razão da preferên cia pelo Aeroporto de Pampulha.
Pampulha é um aeroporto perto de casa, mas,
em verdade, ele oferece risco não apenas de acesso,
mas também para a população que reside na proximi dade, a qual pode ser atingida a qualquer momento
se, porventura, ocorrer algum desastre com as aero naves que ali pousam constantemente. Não há espa ço de um minuto para ser incluído mais um avião de
transporte de passageiros. O Aeroporto de Pampulha
está saturado. O de Confins está em agonia.
Estou nesta tribuna para solicitar que o Governo
Federal, os representantes e os dirigentes do Ministé rio da Aeronáutica recomendem imediata solução.
Sei que o Ministério da Aeronáutica e o DAC estão
preocupados em solucionar o problema de forma que
se viabilizem condições de segurança ao Aeroporto
da Pampulha e, ao mesmo tempo, se aumente o mo vimento do Aeroporto de Confins.
Estamos aqui não para combater o Aeroporto
da Pampulha, mas para permitir a utilização simultâ nea e adequada de ambos os aeroportos.

Sexta-feira 6 17149

Esta manifestação transmite uma inquietação
das entidades de classe de Minas Gerais, que se reuniram recentemente para um amplo debate em torno
do assunto. Na verdade, as autoridades estão preocupadas com o Aeroporto de Confins e as empresas,
preocupadas em utilizar apenas o Aeroporto da Pampulha.
Manifesto, por tanto, a minha preocupação e solicito que as autoridades brasileiras e as empresas
aéreas, não obstante a sua crise atual, busquem uma
solução a mais urgente possível para a utilização
adequada dos Aeroportos de Confins e da Pampulha.
Muito obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Sobre a mesa ofício que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocino.
É lido o seguinte:
SGM/P Nº 1.318/02
Brasília, 5 de setembro de 2002
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que foi verificado
erro manifesto no texto dos autógrafos referentes ao
Projeto de Decreto Legislativo nº 680, de 2000, do Poder Executivo, que “Aprova o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Panamá sobre o Exercício de Atividades Remuneradas por Parte dos Dependentes do
Pessoal Diplomático, Administrativo e Técnico, celebrado em Brasília, em 10 de abril de 2000”, encaminhado à consideração dessa Casa em 17 de outubro
de 2001, por meio do Ofício PS-GSE nº 490/01.
Onde se lê:
“...Dependentes do Pessoal Diplomático, Administrativo e Técnico”
Leia-se:
“...Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular, Administrativo e Técnico”
Dando conhecimento do fato a Vossa Excelência, encaminho autógrafos corrigidos, em anexo, solicitando determinar as providências necessárias a fim
de que seja feita a devida retificação.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência manifestações de estima e apreço. – Aécio Neves, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
De acordo com o expediente que acaba de ser lido, a
Presidência tomará as providências necessárias para
a republicação do Decreto Legislativo nº 40, de 2002.
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É o seguinte o texto corrigido dos autógrafos:
Aprova o texto do Acordo entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da Repú blica do Panamá sobre o Exercício de Atividades Re muneradas por Parte dos Dependentes do Pessoal
Diplomático, Consular, Administrativo e Técnico, cele brado em Brasília, em 10 de abril de 2000.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Gover no da República do Panamá sobre o Exercício de Atividades Remuneradas por Parte dos Dependentes do
Pessoal Diplomático, Consular, Administrativo e Téc nico, celebrado em Brasília, em 10 de abril de 2000.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re sultar em revisão do referido Acordo, bem como qua isquer ajustes complementares que, nos termos do
inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarretem
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio
nacional.
Art. 2º Este decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Passa-se à
ORDEM DO DIA
A Presidência comunica ao Plenário que, por
lapso, deixou de constar do espelho da Ordem do Dia
da sessão deliberativa ordinária do dia de hoje, como
item 6, o Projeto de Decreto Legislativo nº 115, de
2002. Nesse sentido, a matéria constará da pauta da
presente sessão, renumerando-se os demais itens.
Item 1:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 48, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 48, de 2002 (nº
1.087/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação
Radioclube Jornal Meia Ponte a executar
serviço e radiodifusão comunitária na cidade de Pirenópolis, Estado de Goiás, tendo
Parecer favorável, sob nº 503, de
2002, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Mauro Miranda.
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Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
A votação fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Item 2:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 50, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 50, de 2002 (nº
1.105/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária Rádio Nova FM de Bernardino
de Campos – ACRNBC/FM a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Bernardino de Campos, Estado de São Paulo, tendo
Parecer favorável, sob nº 451, de
2002, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Jonas Pinheiro.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
A votação fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Item 3:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 51, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 51, de 2002 (nº
1.109/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão
da Fundação Nossa Senhora do Rosário
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda tropical na cidade de Bragança,
Estado do Pará, tendo
Parecer favorável, sob nº 393, de
2002, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Luiz Otávio, com abstenção do Senador Geraldo Cândido.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
A votação fica adiada por falta de quorum.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Item 4:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 62, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 62, de 2002 (nº
1.178/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura para explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de Fortaleza,
Estado do Ceará, tendo
Parecer favorável, sob nº 399, de
2002, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Lúcio Alcântara, com abstenção do
Senador Geraldo Cândido.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
A votação fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Item 5:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 101, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 101, de 2002 (nº
1.191/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão
da Rádio Cultura de Araçatuba Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Araçatuba, Estado
de São Paulo, tendo
Parecer favorável, sob nº 440, de
2002, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Romeu Tuma, com abstenção do
Senador Geraldo Cândido.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
A votação fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Item 6:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 115, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 115, de 2002 (nº
1.014/2001, na Câmara dos Deputados),
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que aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Atlântida FM de Passo
Fundo Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Passo Fundo, Estado do Rio
Grande do Sul, tendo
Parecer sob nº 512, de 2002, da Comissão de Educação, Relatora: Senadora
Emilia Fernandes, favorável, com a Emenda
nº 1-CE, de redação, e abstenção do Senador Geraldo Cândido.
Discussão, em conjunto, do projeto e da emen da, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
A votação fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Item 7:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 16, DE 2002
Segunda sessão de discussão, em pri meiro turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 16, de 2002, tendo como primeiro signatário o Senador Mozarildo Cavalcanti, que altera o inciso I do art. 159 da
Constituição Federal (destina o percentual
de cinco décimos por cento da arrecadação
dos impostos sobre renda e sobre produtos
industrializados para aplicação pelas Instituições Federais de Ensino Superior na Amazônia Legal), tendo
Parecer favorável, sob nº 886, de
2002, da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, Relator: Senador Luiz Otávio.
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos
termos do disposto no art. 358 do Regimento Inter no, a matéria constará da Ordem do Dia durante cin co sessões deliberativas ordinárias em fase de discussão em primeiro turno, quando poderão ser oferecidas emendas assinadas por um terço, no mínimo, da composição.
Transcorre hoje a segunda sessão de discussão.
Em discussão a proposta. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, a matéria
constará da Ordem do Dia da próxima sessão deliberativa ordinária para o prosseguimento da discussão.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) – O
Item 8 da pauta fica com a sua votação adiada por falta de quorum.
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É o seguinte o item adiado:
REQUERIMENTO Nº 485, DE 2002
Votação, em turno único, do Reque rimento nº 485, de 2002, do Senador Ger son Camata, solicitando a retirada, em
caráter definitivo, do Projeto de Lei do
Senado nº 147, de 2001, de sua autoria.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Esgotadas as matérias constantes da Ordem do Dia.
Voltamos à lista de oradores.
Concedo a palavra à Senadora Marluce Pinto,
por cessão do Senador Fernando Ribeiro.
A SRª MARLUCE PINTO (PMDB – RR. Pronun cia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a empresa, sabe mos todos, é a pedra angular da economia. Geradora
de empregos, a empresa é a base do desenvolvimen to e fator primordial na estabilidade social.
Em nosso País, a exemplo do que acontece no
mundo inteiro, já existe uma visão mais esclarecida
quanto à valorização do trabalho e do trabalhador,
onde muitas empresas investem tanto no conforto e
bem-estar de seus funcionários quanto na qualidade
e quantidade de sua produção. É o livre mercado,
onde a concorrência é aliada do consumidor e impla cável com quem se desatualiza ou acomoda.
Criada essa harmonia, os resultados se fazem e
a alegria é geral. As relações capital/trabalho se de senvolvem satisfatoriamente e empresários e traba lhadores resolvem, por meio do diálogo, a maioria de
suas pendengas. Muito raramente, nos últimos tem pos, vemos recursos na Justiça para solucionar diferenças entre patrões e empregados.
Os balanços das grandes empresas, estampa dos nos jornais e revistas, são a prova de que a crise
passa ao largo de suas fronteiras. Ao contrário, o bom
desempenho de suas atividades são comemoradas
com promessas de mais investimentos, mais desen volvimento, mais empregos e mais riqueza. Falar em
milhões de dólares, para algumas dessas empresas,
é tão trivial quanto um almoço de quarta-feira.
Isso é bom. É ótimo, aliás.
Essa, entretanto, é a realidade das grandes
empresas, das multinacionais, isto é, a realidade,
apenas, de menos de 2% das empresas em solo Pátrio.
Do outro lado da moeda, onde está o mais im portante setor de nossa economia e que corresponde
aos mais de 98% das empresas existentes no Brasil,
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que é o lado das micro e pequenas empresas, esse
mar de tranqüilidade desfrutado pelos conglomerados industriais/financeiros ainda vive a tempestade,
um verdadeiro maremoto. É verdade: nossas micro e
pequenas empresas continuam a pedir socorro.
Mesmo depois de 1988, com o art. 179 da Constituição, que garante aos micro e pequenos empresários um tratamento diferenciado; que exige a redução
de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, esses heróis da economia
nacional continuam a viver de expectativa e de esperança.
De prático, de objetivo – é preciso ter coragem
de dizer – quase tudo ainda está por ser feito.
Não ignoro alguns progressos registrados.
O Simples, por exemplo, foi, talvez, o último estímulo em favor dos pequenos e médios empresários
neste País. Reduziu a carga tributária total com a di minuição dos percentuais do INSS e do IPI e, num tratamento de choque na carga burocrática, instituiu um
único documento para o pagamento de seis tributos
diferentes. Fora isso, também criou nova obrigação e
manteve outras que, creio, possam ser reestudadas e
adequadas à nova realidade globalizada.
O Simples, que representou um avanço no tra tamento diferenciado às médias, pequenas e microempresas, foi e ainda é uma opção vantajosa para
muitas dessas empresas.
Mas, a bem da verdade, o Simples continua distante de uma simplificação que, de fato, atenda às necessidades de crescimento desses quase cinco mi lhões de estabelecimentos.
Afinal, Sr. Presidente, não podemos nos esquecer de que, além de representarem 48% da produção
nacional, são os pequenos e os microempresários os
responsáveis pelo emprego de mais de 44 milhões
de brasileiros, ou seja, representam quase 70% da
oferta de empregos neste País.
Não poderia, aqui, deixar de fazer menção ao
extraordinário trabalho do Sebrae – Serviço Brasileiro
de Apoio à Micro e Pequena Empresa – que vem implementando serviços da maior utilidade para nossos
pequenos e microempresários.
O Sebrae, no campo de suas ações, realiza
100% daquilo a que se propõe. Realiza desde a organização de cursos essencialmente objetivos, com
bancos de informações que dão plena assistência e
orientação aos interessados em instalar pequenos
negócios, até publicações repletas de dados e informações de fácil entendimento.

SETEMBRO 2002

Setembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Não são poucos os que, dispostos à iniciativa
própria, vão ao Sebrae. E afirmo que todos são bem
recebidos. São orientados, fazem cursos, são prepa rados para avaliações de prós e contras, custos, be nefícios, pesquisa de mercado etc. Saem com o oti mismo à flor da pele. Entram desempregados e saem
empresários. Nota 10 ao Sebrae.
Entretanto, depois disso tudo, depois que o futu ro pequeno empresário se sente preparado, pronto
para se estabelecer, começa o seu martírio.
Lá fora, na primeira instituição pública, de crédi to ou não, seja federal, estadual ou municipal, na pri meira porta que precisa bater para dar o pontapé inici al para a materialização de seu sonho, descobre a in transigência, a burocracia. Se tem paciência e supera
essa fase, enfrenta outras: montanhas de papel e filas
enormes nos guichês de repartições.
Concluímos, infelizmente, que apenas medidas
bem intencionadas do Governo Federal pouco resol vem, pois que se perdem no cipoal da má vontade,
principalmente da área financeira.
Médias, pequenas e microempresas, no mundo
inteiro, representam a base da economia de quais quer países e são as responsáveis pela absorção da
esmagadora maioria de sua mão-de-obra.
Exemplos nós os temos de sobra. Nos Estados
Unidos, as pequenas e médias empresas respondem
por 55% de suas exportações. No Japão, o setor reali za 70% das vendas externas. Na Dinamarca, a participação das pequenas empresas e das microempre sas na exportação é de 46%. A China, em 1992 – o
ano de que temos informações – faturou 500 bilhões
de dólares apenas com a exportação de produtos de
pequenos e microempresários, o equivalente a 60%
do total de suas exportações. Imagino hoje o quanto a
China fatura...
Em nosso País, mesmo com 80% de nossas microempresas e empresas de pequeno porte, realizan do negócios no Mercosul, o volume de exportações
não supera míseros 5%.
Estudo realizado pelo Ministério de Indústria,
Comércio e Turismo, em 1999, indicava que, do total
de empresas ativas no setor de nossas exportações,
apenas 167 delas, todas de grande porte, foram responsáveis por mais de 60% de nossas exportações.
Pouca coisa mudou de lá para cá.
Esses dados nos causam apreensão. Alguma
coisa está errada. É preciso programarmos os meios
e as condições para que o calcanhar de Aquiles de
nossas exportações seja menos vulnerável. Que as
nossas microempresas e empresas de pequeno por-
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te participem da competitividade do mundo globalizado. Novas ações, mais objetivas e mais agressivas,
precisam ser implementadas nesse setor de nossa
economia.
Quando vamos aprender que nenhum país do
mundo se tornou civilizado e próspero, democrático e
socialmente justo, sem uma legislação que realmente
projetasse suas pequenas empresas e de suas microempresas?
Além de ser fundamental a implementação de
políticas públicas desburocratizadoras, voltadas para
a viabilização de créditos e incentivo à tecnologia, por
que não investir, também, na educação dos empresários?
Vale, neste meu pronunciamento, citar uma pesquisa elaborada pelo Sebrae, em Minas Gerais, que
concluiu que quanto melhor o grau de instrução dos
proprietários, maiores são as chances de sobrevivência das empresas.
Lá em Minas Gerais, das empresas criadas nos
anos de 1996 e 1997, 37% fecharam as portas com
menos de um ano de funcionamento e 47% fecharam
com menos de dois anos. Das sobreviventes, 62%
pertencem a pessoas com curso superior ou cursando universidade; apenas 4,4%, aos que possuem o
primeiro grau.
Segundo essa mesma pesquisa, 52,4% das
empresas cujos donos tinham segundo grau incompleto também fecharam suas portas antes de dois
anos de existência.
Acredito que, nos demais Estados, a história se
repete, não diferindo em muito as causas e os percentuais encontrados em Minas para o fechamento de
suas pequenas e microempresas.
Este é um dado, a meu ver, que merece maior e
mais profunda avaliação.
Hoje, em plena efervescência desses dias que
antecedem as eleições, o que mais se ouve é a ne cessidade da criação de novos empregos. Aliás, dois
temas se destacam em quaisquer palanques eleitorais: emprego e segurança. Concordo e aplaudo a iniciativa daqueles que afirmam ter essas preocupações
e que lançam projetos visando à criação de empregos
e à promoção da segurança.
Todavia, devo dizer que acredito ser verdade
também que cidadão nenhum nasce com o estigma
da violência. Qualquer cidadão, se tem emprego e se
com a força de seu trabalho consegue dar a si e aos
seus uma condição mínima de dignidade, não apela
para o ilícito, não descamba para a marginalidade. Ao
contrário, se abraçado à desesperança pela falta de
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um emprego, se impossibilitado de prover o mínimo à
sua família, pode facilmente cruzar a linha que separa
a razão do desespero. A partir daí, do desemprego e
da desesperança, tudo pode acontecer.
Faço, então, uma rápida reflexão, Sr. Presiden te, usando apenas o raciocínio diante das estatísti cas: de 1985 a 1996 foram criadas 6 milhões de mi croempresas e pequenas empresas em nosso País.
Se todas tivessem sobrevivido, não haveria desem pregados no País.
Todos sabemos – e por aí estão os dados e as
informações detalhadas para quem quiser saber –
que a cada ano, neste nosso Brasil, 500 mil novas
empresas, entre micros e pequenas, são criadas. Se
todas mantivessem suas portas abertas e se cada
uma delas empregasse dois trabalhadores, ape nas dois, teríamos garantido 1 milhão de novos em pregos a cada ano, absorvendo rapidamente toda a
população desempregada e até mesmo aquela que,
anualmente, chega à idade de trabalhar.
Mas, não, Sr. Presidente, isso não acontece! Não
sobrevive, neste País, nem 1/3 dessas quase 500 mil
novas empresas que anualmente são abertas.
Recentemente, coisa de praticamente uns 15
dias, manchetes de jornais nos davam conta de que,
das mais de 480 mil empresas abertas ano passado,
mais de 400 mil fecharam as portas. E com um agra vante: muitos desses pequenos empresários surgi ram depois que aceitaram participar de algum PDV –
Programa de Demissão Voluntária –, isto é, perde ram seus empregos, confiaram em mil promessas e
agora lhes sobram dívidas e desespero. Isso sem fa lar no drama que se abate sobre toda família.
E fracassam por quê?
Fracassam pela falta de dinheiro para capital de
giro; fracassam em virtude da alta taxa de juros; fecham suas portas diante da desorientação causada
pela burocracia; às vezes pela baixa escolaridade do
proprietário; e outras vezes, ainda, pelo não incentivo
à tecnologia e pela falta de apoio profissional.
Os números dessa realidade nos obrigam à re flexão.
Como já disse, Sr. Presidente, em nosso País,
micros e pequenas empresas representam 98% do
total de nossas empresas; respondem por 30% do
PIB e absorvem quase 70% da mão-de-obra empre gada no mercado formal. Em números inteiros, produ zem cerca de 200 bilhões de reais/ano. Talvez mais
do que isso.
No setor de serviços e comércio, 99% são micro
e pequenas empresas que respondem por 70% dos
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empregos; 42% do pessoal está ocupado na indústria, que, por sua vez, representa 95% desses estabelecimentos.
É comum, entre analistas econômicos, a afir mação de que o calcanhar de Aquiles está nas próprias micro, pequenas e médias empresas, desacostumadas e ignorantes na lida com a exportação. Será
mesmo?
Não sou nenhuma especialista em exportação,
mas tenho conhecimento de que o mercado internacional tem suas exigências e adequações. Sei também
da existência burocrática perversa e por demais zelosa que, internamente, desestimula a produção e não
incentiva a colocação de nossos produtos no mercado estrangeiro. Acredito que está passando da hora
de voltarmos maior atenção a este setor.
Se hoje, de um lado – e aplaudo essa conquista
-, os mais pobres conseguiram maior poder aquisitivo,
por outro lado, a renda familiar foi reduzida. É menor o
número dos membros de uma mesma família a con seguir emprego e vemos aumentada a violência em
todos os níveis.
Portanto, apelo a V. Exªs : vamos unir nossas
forças em prol deste setor que está sofrendo muito
mais que qualquer outro setor da nossa economia. Os
pequenos e micro empresários, a célula realmente
produtiva da sociedade e geradora de emprego, está
pedindo socorro. Apenas a Constituição assegurando
um tratamento diferenciado às micro e pequenas empresas não é suficiente. Precisamos de leis complementares para assegurar esses direitos que, na realidade, inexistem ou não são cumpridos.
Agrava-se a situação de milhões de famílias brasileiras que acreditam no sonho de um País mais justo.
Vamos canalizar esforços no sentido de fazermos com que as casas de crédito oficiais lhes concedam capital de giro; taxas de juros suportáveis; que os
fornecedores lhes dêem os mesmos prazos que dão
às grandes empresas e que a burocracia pare de lhes
infernizar a vida. Vamos investir mais em educação e
incentivar a tecnologia nas micro, pequenas e médias
empresas deste imenso País.
Não vamos, tardiamente, nos arrepender pelo
fato de não termos ajudado, na hora precisa, quem realmente produz; quem realmente pode absorver o
imenso contingente de desempregados e gerar as riquezas e as divisas tão almejadas e necessárias ao
bem-estar social.
Sr. Presidente, era o que eu tinha a falar, hoje,
desta tribuna, porque tenho certeza de que V. Exª,
que também é representante aqui, do Estado do To-
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cantins, deve acompanhar o drama, a peregrinação
dos micro, pequenos e médios empresários à espera
de trabalho dos governantes tanto estadual como municipal e que vêem suas portas fechadas por não te rem deles nenhuma ajuda.
É preciso realmente, Sr. Presidente, que tenha mos leis complementares para que o que está na
Constituição seja determinante e que se vá em auxílio
daqueles que mais precisam.
Muito obrigada.
Durante o discurso da Sra. Marluce
Pinto, o Sr. Mozarildo Cavalcanti, 4º Secretário, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Carlos Patrocínio.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Concedo a palavra ao nobre Senador Moreira Mendes.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Pronun cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, depois de um bre ve afastamento, pois nos encontrávamos nos respec tivos Estados, nessa caminhada democrática objeti vando as eleições, ocupo esta tribuna para tratar de
dois assuntos que julgo da mais alta relevância, so bretudo para o meu Estado de Rondônia.
V. Exª, Sr. Presidente, é conhecedor – e já discu timos aqui muitas vezes sobre o assunto – dos benefí cios e malefícios ocasionados pela Medida Provisória
nº 2.166, que modificou o Código Florestal. Muitos
pontos foram altamente positivos porquanto trouxe ao
nosso País uma legislação moderna, atualizada, mas
em alguns poucos artigos foi absolutamente perversa
com relação, sobretudo, aos Estados da Amazônia.
Refiro-me especificamente àquele art. 16 que diz: “A
reserva legal, na propriedade privada, na Amazônia,
é de 80%”.
Não consigo entender, e já disse isto aqui várias
vezes, como esses técnicos chegaram a esse per centual. Por que não 81%, 79%, 55%, 48%? Enfim,
este percentual de 80% está na Medida Provisória e,
enquanto não discutida e votada no Congresso Naci onal, é lei; há que ser respeitada. É por isto que vimos,
durante muito tempo, desta tribuna, em intensa ação
política junto à Presidência da República, ao Ministé rio do Meio Ambiente e ao Ibama, discutindo e tentan do mostrar a todo o Brasil que a única saída inteligen te para se definir o uso da terra – não apenas na Amazônia mas em qualquer Estado brasileiro – só pode
ser por estudos técnico-científicos, o que se dá so mente com o zoneamento sócioecológico e econômi co, depois de ser amplamente discutido com a socie dade interessada e com os Estados. Só então é que
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poderemos estabelecer a forma e o percentual de utilização da terra, respeitando o meio ambiente, a fauna e a flora.
Nesta luta, quero repetir, cheguei inclusive a me
colocar aqui numa posição de rebeldia contra as decisões da minha liderança em tentar obstruir, de todas
as formas, o trabalho do Senado com o objetivo de
sensibilizar o Governo, o Ministério do Meio Ambiente
e a Presidência da República, no sentido de mostrar
que este artigo, especialmente para Rondônia, foi absolutamente nefasto, e repito o motivo: porque Rondônia foi colonizado oficialmente. O Incra foi para lá e
dividiu aquelas terras, dando pequenos lotes aos proprietários. Nós temos alegria de dizer que Rondônia
hoje é constituída de cerca de 95 mil propriedades,
das quais, Sr. Presidente, cerca de 85% são pequenas propriedades. Mas essas pessoas foram obrigadas, naquela época, para obter o título definitivo, a
derrubar 50%. Trinta anos depois, o Governo estabelece em 80%.
Mas isso, pelo menos no que se refere a Rondônia, é coisa do passado, porque o Presidente da Re pública, Fernando Henrique Cardoso, teve o descortino de entender, de se sensibilizar. Realmente, o povo
de Rondônia, na desesperança, começou a vender
suas propriedades e mudar de Estado, indo todos
para o Mato Grosso, por não acreditar mais ser possível conviver num Estado de pequenas propriedades
só podendo usar para a produção apenas 20%, e se
você tirar todas as outras áreas de preservação permanente acabam sobrando apenas os 15%. O Presidente da República editou o Decreto nº 4.297, regulamentando o artigo de uma lei, que na verdade não
está ligada diretamente a essa medida provisória.
Este decreto regulamentou as regras para o zoneamento no Brasil e, a partir daí, no seu art. 26, praticamente se reconheceu o zoneamento para os Estados
que o tivessem na escala de 1:250.000 e obedecidos
os demais critérios fixados na Lei Federal. Rondônia
os tem, Sr. Presidente, e seu zoneamento já foi realizado há muito tempo, preenchendo todos esses requisitos. Portanto, o zoneamento do Estado de Ron dônia está reconhecido, até porque o Governador do
Estado José de Abreu Bianco, imediatamente veio a
Brasília e assinou com o Ministério do Meio Ambiente,
representante do Governo Federal, um termo de ajustamento em que se comprometeu a adequar a nossa
lei estadual às exigências da lei federal.
Pois muito bem. A partir daí, voltando para a Medida Provisória, no art. 16, § 5º, pudemos flexibilizar a
área de reserva legal na propriedade para 50%, onde
o zoneamento indicar – é bom que se repita. Então,
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nas nossas zonas 1.1 e 1.2, podemos chegar a 50%
de ocupação, porque assim prevêem a lei federal e o
nosso zoneamento.
Há ainda uma série de benefícios que nem vale
a pena relembrar.
Na verdade, Sr. Presidente, trago hoje ao co nhecimento desta Casa que, apesar de todo o esforço
da Presidência da República, da Casa Civil, do Minis tério do Meio Ambiente, de técnicos do Ibama, ainda
existem funcionários do Ibama, pessoas que detêm a
responsabilidade de cargo comissionado, designa das pela Presidência do Ibama, agindo em sentido
contrário. Dirijo-me especificamente à servidora que
hoje ocupa a Gerência 2 do Ibama, em Ji-Paraná, no
meu Estado, de nome Marisia Neri de Oliveira. Ela declara em todos os lugares que esse decreto presiden cial não passou de mera acomodação política, que
não vale nada, que é apenas para inglês ver, que ela
continua a exigir a averbação dos 80% e que o Ibama
não reconhece esse decreto presidencial.
Este é o fato que apresento às Srªs e aos Srs.
Senadores nesta primeira etapa do meu pronuncia mento. Encaminharei ofício ao Presidente da Repúbli ca, indagando se cabe a um funcionário descumprir
uma decisão, sobretudo quando se trata de decreto
presidencial. Também vou levar esse fato ao Presi dente do Ibama e exigir que essa funcionária seja
exonerada da função que ocupa. Sendo função de
confiança do Ibama, por conseqüência, é de confian ça do Governo Federal. Ela está estabelecendo a ci zânia e disseminando a discórdia e a dúvida na cabe ça, sobretudo, dos pequenos produtores. É preciso ficar claro definitivamente se um decreto presidencial é
ou não para ser cumprido.
O Sr. Arlindo Porto (PTB – MG) – Permite-me
V. Exª um aparte?
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Con cedo o aparte ao ilustre Senador Arlindo Porto, do
Estado de Minas Gerais, com muita honra.
O Sr. Arlindo Porto (PTB – MG) – Senador Mo reira Mendes, associo-me ao pronunciamento de V.
Exª, reconhecendo, naturalmente, que o seu gesto de
indignação retrata aquilo que sente no dia-a-dia no
Estado que tão bem representa nesta Casa, bem
como o desrespeito de alguns funcionários. Natural mente V. Exª cita um caso concreto, mas outros naturalmente poderiam ser registrados. Além de cumpri mentá-lo pela oportunidade do tema, desejo também
dar um testemunho do que tem acontecido no meu
Estado. Houve uma mudança repentina na legislação,
que começa a ser implantada, mas esquecem-se do
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período de acomodação. Tem faltado orientação e
conscientização aos produtores, uma divulgação em
massa de qual atitude tomar. A legislação aí está, e o
cidadão não pode justificar o desconhecimento da lei,
mas é outra a realidade do pequeno homem que
mora no campo, que tem a sua pequena propriedade,
que não tem acesso aos meios de comunicação, exceto de maneira genérica, como noticiado pelo rádio
e televisão. Deveríamos ter um grande programa im plementado pelo Governo, sob a responsabilidade do
Ibama, orientando e conscientizando especialmente
o pequeno produtor sobre os seus deveres, pois sa bemos que direitos são poucos, a fim de que os con frontos sejam evitados. Não adianta o fiscal do Ibama
aplicar multas com cifras que, às vezes, inviabilizam e
impedem a atividade do produtor. Primeiro, devemos
ter a conscientização para, só então, analisarmos a
intenção do produtor: se quis burlar a lei ou se desconhecia a necessidade de ajustar-se a ela. Saúdo V.
Exª, cumprimentando-o por trazer este assunto para
debate aqui no plenário.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Agradeço o aparte de V. Exª, muito oportuno.
Sempre que há modificações na legislação, ficam dúvidas, e os órgãos vão se ajustando às instruções normativas. As ordens de serviço são, a partir
desse momento, elaboradas de acordo com a nova
regra. Assim tem acontecido, por exemplo, com o
Basa, o Banco da Amazônia, agente financeiro que
aplica os recursos do FNO naquela região, recursos
extremamente importantes para o Estado. Esse órgão, digamos assim, também patinou na interpretação e na análise inicial de toda essa mudança, mas,
eminente Senador Arlindo Porto, em nenhum momento os agentes do Basa, seus gerentes e a direção
negaram ao pequeno produtor a informação ou a
transmitiram de forma destorcida.
Refiro-me a esse caso específico porque estou
recebendo inúmeras denúncias, por escrito, de entidades de classe, de associação de produtores, de
pessoas indignadas. Essa funcionária está deliberadamente colocando o assunto como se fosse uma farsa, uma mentira, como se o decreto do Presidente da
República não existisse. Isso não pode acontecer, até
porque ela detém um cargo de confiança e precisa
entender que tem de respeitar a legislação; ou, no mínimo, se ainda não há uma instrução clara a respeito
do assunto, dizer ao produtor que aguarde a regulamentação da matéria e que volte depois. Não venham
dizer que isso é apenas um ajuste político, uma composição ou uma acomodação política, como tem sido
feito, como se o Presidente da República tivesse edi-
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tado um decreto faz-de-conta. Isso é um absurdo. Por
isso, estou a exigir do Presidente do Ibama uma atitude séria a esse respeito.
O Sr. Chico Sartori (Bloco/PSDB – RO) – V. Exª
me concede um aparte?
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Ouço
V. Exª com prazer.
O Sr. Chico Sartori (Bloco/PSDB – RO) – Agradeço a oportunidade de aparteá-lo, Senador Moreira
Mendes. Estou ouvindo atentamente o seu pronunci amento sobre a Medida Provisória nº 2.166. V. Exª
tem batalhado muito pelo Estado de Rondônia e, nes ses cinco meses, desde o dia em que assumi o Sena do...
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – E tem
ajudado muito, inclusive, na construção desse cami nho e quero aqui reconhecer isso.
O Sr. Chico Sartori (Bloco/PSDB – RO) – Fiz
vários pronunciamentos sobre a Medida Provisória nº
2.166. O Líder do meu Partido chamou a minha aten ção por estar sempre trazendo à tona este assunto,
mas o Estado de Rondônia e sua população não po dem ser sacrificados por uma medida provisória que
prejudica o nosso Estado. Rondônia mudou com o ato
do Presidente Fernando Henrique Cardoso, sensibili zado com tantas solicitações de V. Exª e pronuncia mentos meus feitos nesta Casa, versando sobre a
questão. Agradeço ao Presidente Fernando Henrique
Cardoso e ao Ministro Euclides Scalco, que têm nos
ajudado muito neste assunto. V. Exª estava presente à
reunião no Ministério e pôde conferir. Hoje, com a Medida Provisória nº 2.166 eliminada, o povo de Rondô nia pode voltar a trabalhar, resgatando o Incra de
1970, quando o Governo Federal chamava o povo
para Rondônia, colocando propagandas no rádio, na
televisão e no jornal. O lema era “Integrar para não
entregar”. Além disso, agradeço o trabalho de V. Exª,
Senador Moreira Mendes e quero dizer algo também
a respeito da funcionária do Ibama, Marisa, em Ji-Pa raná. Essa pessoa foi indicada por mim e pelo Sena dor Amir Lando, porque queríamos que o Ibama funci onasse em Rondônia dando condições à população
de trabalhar – sempre lutei pelas melhores condições
de trabalho para o povo. Depois que essa pessoa as sumiu o cargo no Ibama, recebi mais de cem telefone mas e reclamações. Fiz reuniões em Cacoal, Pimenta
Bueno, Espigão do Oeste e Rolim de Moura e em to dos esses locais houve pedidos para que essa mulher
fosse exonerada. Hoje, o pronunciamento de V. Exª
me faz ver que pensamos de forma semelhante. Po demos sair daqui e pedir ao Presidente do Ibama que
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exonere essa funcionária, pois ela está trabalhando
contra os interesses da população. Se a Medida Pro visória nº 2.166 caiu, não podemos admitir alguém
trabalhando lá de forma contrária a tudo. Disse a ela
ontem à tarde, às 18h, que o Senador Amir Lando
está revoltado e que o Senador Moreira Mendes iria
fazer um pronunciamento nesta Casa contra a sua atitude. Eu já estava saindo para viajar, mas quando vi
que V. Exª tinha vindo ao plenário, vim até aqui, por que queremos fazer com que Rondônia caminhe a
passos largos e não fique parada. Se V. Exª concordar, podemos sair agora e conversar com o Presidente do Ibama para encaminhar uma solicitação no sentido de que se faça uma mudança naquela repartição
de Ji-Paraná, pedindo a exoneração da funcionária
Marisa do cargo.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Senador Chico Sartori, muito obrigado pelo seu aparte.
Quero dizer que V. Exª, mais uma vez, surpreende-me positivamente. Admiro-o cada vez mais pela
sua postura. Realmente, é preciso ser uma pessoa íntegra para tomar uma atitude como a que tomou agora o Senador Chico Sartori. A indicação é de S. Exª,
mas ele reconhece que o mais importante é o
bem-estar da nossa comunidade, do nosso povo, são
as nossas reivindicações. De repente, uma pessoa
por ele indicada começa a caminhar no sentido con trário aos interesses da população e ele não se omite.
Quero dizer a V. Exª que há uma audiência marcada com o Presidente do Ibama para daqui a 15 ou
20 minutos e muito me honraria ser acompanhado por
V. Exª para levar esse fato grave ao conhecimento
dele e exigir-lhe uma tomada de posição. Não podemos admitir que um servidor público rebele-se contra
um ato do Presidente da República.
Agradeço-lhe por esse aparte que só veio enri quecer o meu pronunciamento. Quero mais uma vez
reconhecer que V. Exª, apesar do pouco tempo no Senado, desde o primeiro dia em que aqui chegou, teve
uma posição decisiva na construção desse caminho
novo que encontramos com o auxílio do Presidente
Fernando Henrique Cardoso ao editar esse decreto
com relação à Medida Provisória nº 2.166.
O Sr. Chico Sartori (Bloco/PSDB – RO) – Agradeço a V. Exª, Senador Moreira Mendes, pelo aparte
concedido. Permita-me, mais uma vez, dizer que sou
contra todo e qualquer ato que traga perturbações à
população do meu Estado. Se eu estou em Rondônia,
se moro em Rondônia há 22 anos, se estou aqui para
representar o Estado como Senador da República,
não posso jamais trabalhar contra o Estado de Ron dônia. Serei sempre a favor daquilo que interessa à
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população. Agradeço mais uma vez a oportunidade
de aparteá-lo e ao Presidente da Mesa pela oportuni dade que nos dá nesta tarde.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Sr.
Presidente, ainda gostaria de me pronunciar sobre
mais um tema importante para o Estado de Rondônia.
Serei conciso.
Recentemente percorremos todo o trecho de influência da BR–429 do meu Estado. Lá pudemos,
mais uma vez, verificar pessoalmente, porque dirigi a
camioneta durante todo o trecho da estrada, o total
abandono e descaso do Governo Federal, já que
aquela é uma obra federal. Causa indignação o des caso do Governo Federal no que diz respeito à aloca ção de recursos para aquela estrada, apesar de aci dentes e mais acidentes estarem ocorrendo.
Como se isso não bastasse, para minha surpre sa, na segunda-feira passada, andando por lá, encon trei duas autoridades federais: o engenheiro Luiz
Francisco da Silva Marcos, Diretor-Geral do DNIT, órgão que substituiu o DNER, acompanhado de José
Humberto Prado e Silva, que é o coordenador do 22º
distrito do DNIT, para o Acre e Rondônia – o antigo
22º distrito rodoviário. Os dois acompanhavam a De putada Maria Raupp numa pregação pelo Estado. O
discurso era no sentido de resolver o problema da BR
– exatamente num momento político!
Por que não foram antes? Por que não estive ram lá antes das eleições? Por que não estiveram lá
ano passado, quando dezenas de pessoas morreram
em acidentes? Por que não foram lá levar apoio àque la população sofrida da 429, que vem desde Costa
Marques e percorre Seringueiras, São Miguel do Gu aporé, Alvorada, Presidente Médici e Brasilândia?
Não: vieram exatamente na época da eleição, a convi te da Deputada, por quem tenho o maior respeito,
mas lamento que esteja usando o expediente de levar
funcionários de alto escalão do Governo para fazer
essa média, essa composição política no sentido de,
mais uma vez, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
levar o engodo, o engano à população. Por que a ilus tre Deputada, que tem dois mandatos, não resolveu
os problemas da BR-429 antes? Por que só agora, às
vésperas da eleição, sobe aos diversos palanques le vando a tiracolo altos funcionários?
Eu já havia pedido uma audiência aqui com o
Ministro dos Transportes. Ontem tivemos a oportuni dade de estar com S. Exª, juntamente com os Presi dentes de Associações Comerciais de todos os muni cípios sob influência dessa BR-429 e representantes
do fórum que discute os problemas daquela região.
Estivemos com o Ministro pedindo providências para
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a alocação de recursos. Fomos muito bem recebidos,
fomos muito bem tratados, mas eu ainda não senti,
verdadeiramente, a determinação do Ministro com relação à questão da alocação dos recursos para essa
importante BR.
Quero lembrar, Sr. Presidente, que essa BR é
federal – há apenas um trecho dela delegado ao Estado de Rondônia. A responsabilidade quanto aos recursos para a sua conservação e construção é do Governo Federal, que, agora, usa da tribuna, usa do pa lanque para, maliciosamente, empurrar essa responsabilidade para o Governo do Estado.
Ao registrar esse fato aqui, lamento que funcionários do alto escalão do Governo estejam participando de movimentos políticos pendendo para o lado
“a” ou o lado “b”. Isso não está correto e é outro fato
que também levarei ao conhecimento do Senhor Presidente da República e do Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, porque isso fere uma regra básica da
legislação eleitoral.
Eram essas as considerações que tinha a fazer
nesta tarde.
Agradeço a tolerância de V. Exª quanto à extrapolação do tempo que me era destinado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Carlos Patrocínio, Srªs
e Srs. Senadores, em primeiro lugar, gostaria de registrar que o Senador Mauro Miranda, de Goiás, informou-me, ontem, que decidiu definitivamente apoiar a
candidatura de Luís Inácio Lula da Silva.
Quero saudar a decisão do Senador Mauro Miranda, que é do PMDB e que, nesta Casa, tantas vezes tem procedido com sua atenção aos projetos sobre moradia e sobre os direitos de cidadania. Inclusive, quando S. Exª colocou seus pontos de vista e seus
projetos visando assegurar o direito à moradia, convidou Luís Inácio Lula da Silva para debater o assunto.
E assim também fez Lula, convidando-o quando do
lançamento, aqui no Congresso Nacional, no Auditório Petrônio Portella, do seu programa de moradia
para o povo brasileiro.
O Senador Mauro Miranda tem tido uma história
de luta pela democracia, pelos direitos à cidadania.
Portanto, é muito importante que ele tenha tomado
essa decisão. Quero, assim, registrar que o seu apoio
será muito bem-vindo nessa batalha. Aliás, é possível
que Senadores de Goiás dêem um apoio crescente à
Lula, especialmente no segundo turno. Já vislumbro,
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inclusive, a possibilidade do próprio Senador Maguito
Vilela, no segundo turno, estar apoiando a candidatu ra de Lula.
Feito o registro, gostaria de fazer algumas consi derações relativas a assuntos internacionais que afe tam o Brasil.
Antes, porém, quero informar à Senadora Heloí sa Helena, que acaba de adentrar o plenário, que já
fiz o registro sobre o Senador Mauro Miranda. Se V.
Exª quiser dizer algumas palavras, eu lhe concederei
um aparte com muito prazer.
Sr. Presidente, vou aproveitar a tranqüilidade
desta sessão para dizer algumas coisas sobre a Alca,
o FMI e sobre a outra questão que está nos preocu pando, visto que poderá vir a ser a grande tragédia da
primeira década do séc. XXI. Refiro-me aos preparati vos que o Governo dos Estados Unidos está adotan do, já anunciando, para bombardear o Iraque.
Em primeiro lugar, quero me referir à Alca e ao
FMI. Nesta semana, diversas organizações, inclusive
a CNBB, o MST e outras, propuseram a realização de
um plebiscito sobre a Alca.
O Partido dos Trabalhadores gostaria de poder
influenciar melhor as decisões sobre quais as pergun tas seriam objeto do plebiscito que se está realizando.
Como isso não foi possível, resolveu-se que o PT e os
partidos políticos não iriam propriamente fazer o cha mamento.
No entanto, o chamamento para o plebiscito so bre a Alca é importante e, em especial, a pergunta se
as pessoas são a favor ou não da Alca.
Claramente como está proposta pelas autorida des norte-americanas, Sr. Presidente, a Alca poderá
limitar significativamente a soberania e a autonomia
do Governo brasileiro, especialmente do próximo Go verno e também dos outros que estão por vir.
O economista Paulo Nogueira Batista Júnior, na
Folha de S.Paulo de hoje, refere-se a esses episódi os dizendo:
Se a Alca for concretizada, o Brasil so frerá grave perda de autonomia decisória.
Tão abrangente é agenda da Alca que não
há exagero na afirmativa de que ela inviabiliza a formulação e a implementação de um
projeto nacional de desenvolvimento – algo
que está presente nas propostas de todos
os principais candidatos à Presidência da
República.
Um deles prometeu recentemente in centivar a produção e a geração de empregos no Brasil por meio da política de com-
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pras governamentais, orientando os órgãos
e empresas públicas a conferir prioridade
aos fornecedores domésticos de bens e serviços. (...)
Esta é claramente a posição de Lula, que, no
recente episódio da Petrobras, externou esse ponto
de vista. Ora, esse é um dos instrumentos que os
Estados Unidos querem proibir ou restringir drasticamente dentro da Alca.
O governo dos Estados Unidos pretende que, para uma ampla gama de contratos
de compras governamentais, qualquer fornecedor de bens e serviços de um outro
país da Alca receba o mesmo tratamento
que os fornecedores do país. Os Estados
Unidos querem, também, proibir a incorporação, nesses contratos, de cláusulas que
especifiquem níveis de conteúdo doméstico,
licenciamento de tecnologia e compromisso
de investimento.
No que se refere à propriedade intelectual, os EUA pressionam pela inclusão de
obrigações que vão além das assumidas no
âmbito da OMC (Organização Mundial do
Comércio), o que implicaria mudanças significativas na legislação nacional dos demais
países. Querem, por exemplo, limitar as cir cunstâncias em que os países da Alca podem recorrer ao licenciamento compulsório,
isto é, à utilização de um produto ou processo patenteado sem o consentimento do de tentor da patente. A recente vitória do Brasil
na questão das patentes dos remédios conta a Aids teria sido provavelmente impossível se a Alca já existisse. (...), nos termos
em que os Estados Unidos desejam aprová-la.
Na área de serviços, os planos nor te-americanos também são ambiciosos. Se
prevalecer a vontade dos EUA, a Alca incluirá, em princípio, a liberalização do comércio
para todos os tipos de serviços. Desejam os
EUA que o acordo cubra medidas tomadas
por governos centrais, regionais ou locais,
assim como por órgãos não-governamentais
que exerçam poderes delegados por esses
governos. Por outro lado, os EUA excluem
da Alca as políticas de imigração e o acesso
aos mercados de trabalho. (...)
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Ou seja, ao mesmo tempo em que proclamam
a liberdade para as suas empresas poderem investir
livremente em qualquer país, poderem vender seus
bens e serviços por meio das fronteiras sem quais quer barreiras, não propõem isso para aquele que é
o motivo principal do desenvolvimento: o ser huma no. Não se pensa em liberdade de movimentos dos
seres humanos entre os países, o que obviamente é
uma distorção.
Lembremo-nos da União Européia. A integração
dos países da União Européia envolve, sim, a liberda de de os seres humanos poderem viver e trabalhar
em outros países. Assim, um grego, um espanhol, um
italiano, um português podem, se assim desejarem, ir
para a Alemanha, para os países escandinavos ou
para quaisquer outros que sejam integrantes da Co munidade Européia.
Em outras palavras, os Estados Unidos querem
que a Alca garanta a liberdade para os investimentos
e para o comércio de bens e serviços (com as ressal vas e exceções destinadas a proteger os setores pou co competitivos de sua economia), mas não aceitam
nem discutir a livre circulação de trabalhadores.
É preciso analisar outro aspecto que se refere
ao acordo firmado com o Fundo Monetário Internacio nal. Conforme chama a atenção o Sr. Paulo Nogueira
Batista Jr. neste artigo, os Estados Unidos, que pro clamam e até estimulam o Brasil a ter um Banco Cen tral independente, na verdade, orientam de maneira
extraordinariamente forte o Fundo Monetário Interna cional, uma instituição multilateral de crédito. E os paí ses com maior poder de influência no FMI acabam seguindo diretrizes que, por vezes, levam em conta os
interesses dos Estados Unidos. Assim, não vemos a
independência necessária.
Uma das questões principais que levantaremos
junto ao Ministro Pedro Malan, quando da próxima
vinda de S. Exª ao Senado Federal para explicar o
acordo firmado com o Fundo Monetário Internacional,
é em que medida as cláusulas da nota técnica que
será assinada amanhã pelo FMI no acordo com o
Brasil afirmam que o Governo brasileiro terá que con cordar com cláusulas relativas à Alca. Em algumas
ocasiões, o FMI tem agido especificamente para pro mover a agenda comercial de investimentos de outros
países. Então, queremos levantar esse aspecto que
merece toda a nossa atenção.
Sr. Presidente, passo agora a analisar um fato
que vem preocupando a humanidade. Refiro-me à atitude do Presidente George Bush e de seu governo de
preparar um bombardeio ao Iraque sob a alegação de
que aquele país está produzindo armas químicas de
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destruição em massa. A pergunta fundamental que
faço, Sr. Presidente, é se os Estados Unidos, com
todo o seu avanço tecnológico, poder econômico extraordinário, poderio bélico fantástico, não seriam capazes de utilizar outras formas de persuasão junto ao
governo do Iraque, ao governo de Saddam Hussein,
para evitar que este venha a utilizar armas químicas
ou armas de qualquer natureza para destruir pessoas
nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar do
mundo.
E por que me preocupo com isso, Sr. Presidente? Na edição de hoje do Correio Braziliense, lemos
as seguintes palavras da Embaixadora dos Estados
Unidos no Brasil, Donna Hrinak: “Cometemos muitos
erros no passado e continuamos a cometê-los”, numa
resposta ao fato de os Estados Unidos terem, de alguma maneira, em tempos passados, ajudado tanto Osama bin Laden como Saddam Hussein, que, depois, se
tornaram inimigos dos Estados Unidos.
Mas, se em alguma época do passado, Osama
bin Laden e Saddam Hussein foram amigos dos Estados Unidos, foram utilizados pelos americanos para
combater outros adversários, será que os Estados
Unidos não seriam capazes de convencer essas pessoas a não utilizarem esses armamentos que, segundo os Estados Unidos, estariam sendo preparados?
Será que não poderia haver outra maneira senão a
guerra e a destruição? Será que os Estados Unidos
não poderiam se lembrar das lições de sua própria
história? Será que os Estados Unidos não poderiam
se recordar das lições deixadas por aquele que se tornou um dos grandes apóstolos da humanidade na
luta pela não-violência, Mahatma Gandi, e seguir o
seu exemplo? Gandi definiu como diretriz máxima realizar todas as ações para que as transformações fossem feitas com toda a energia e, dessa forma, conquistou para o seu povo a independência da Índia, diante da intransigência da Inglaterra, do Reino Unido.
Sr. Presidente, lembremo-nos que em sua mais
famosa oração, em um dos mais belos pronunciamentos da história da humanidade, I Have a Dream,
em 28 de agosto de 1963, Martin Luther King, ao
mesmo tempo em que dizia que não poderiam as mulheres e os homens negros e o povo norte-americano
aceitar tomar do chá do gradualismo, eles também
não deveriam – e Luther King procurava adverti-los –
beber do cálice do ódio, da vingança, da guerra, da violência. Ele dizia em seu discurso:
Nós também viemos a este lugar sagrado para recordar a América da intensa
urgência do momento. Este não é o tempo
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de nos darmos ao luxo de nos acalmar ou
de tomarmos a droga tranqüilizadora do gradualismo. Agora é a hora de tornarmos reais
as promessas da democracia; agora é a
hora de nos levantarmos do vale escuro e
desolado da segregação para o caminho iluminado de sol da justiça racial.
Sr. Presidente, ao mesmo tempo em que dizia
isso, ele também afirmava:
Mas há algo que eu preciso falar para o
meu povo que está no limiar caloroso que nos
leva para o Palácio da Justiça. No processo
de ganhar nosso lugar de direito, nós não po demos ser culpados de ações erradas.
Não vamos satisfazer nossa sede de li berdade bebendo do cálice da amargura e
do ódio. Precisamos sempre conduzir nossa
luta no plano alto da dignidade e da disciplina. Nós não podemos deixar nosso protesto
criativo degenerar em violência física. Todas
as vezes e a cada vez nós precisamos alcançar as alturas majestosas de confrontar
a força física com a força da alma.
Sr. Presidente, é muito importante que o Presi dente George Bush recorde-se dessas palavras e
dos anseios de toda a humanidade, para que não se
repita o que ocorreu recentemente no Afeganistão,
uma destruição por meios bélicos de pessoas ino centes, e os atos de terrorismo que condenamos e
que mataram cerca de 3.500 pessoas na torres do
World Trade Center e no próprio Pentágono.
Neste ano em que comemoramos o centenário
de Carlos Drummond de Andrade, precisamos lem brar de suas palavras tão belas a respeito da bomba:
A Bomba
A bomba
é uma flor de pânico apavorando os floricultores
A bomba
é o produto quintessente de um laboratório falido
A bomba
é estúpida é ferotriste é cheia de rocamboles
A bomba
é grotesca de tão metuenda e coça a perna
A bomba
dorme no domingo até que os morcegos esvoacem
A bomba
não tem preço não tem lugar não tem domicílio
A bomba
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Amanhã promete ser melhorzinha mas esquece
A bomba
não está no fundo do cofre, está principalmente
onde não está
A bomba
Mente e sorri sem dente
A bomba
vai a todas as conferências e senta-se de todos
os lados
A bomba
é redonda que nem mesa redonda, e quadrada
A bomba
tem horas que sente falta de outra para cruzar
A bomba
multiplica-se em ações ao portador e portadores sem ação
A bomba
chora nas noites de chuva, enrodilha-se nas
chaminés
A bomba
faz week-end na Semana Santa
A bomba
tem 50 megatons de algidez por 85 de ignomínia
A bomba
industrializou as térmites convertendo-as em
balísticos interplanetários
A bomba
sofre de hérnia estranguladora, de amnésia, de
mononucleose, de verborréia
A bomba
não é séria, é conspicuamente tediosa
A bomba
envenena as crianças antes que comecem a
nascer
A bomba
continua a envenená-las no curso da vida
A bomba
respeita os poderes espirituais, os temporais e
os tais
A bomba
pula de um lado para o outro gritando: eu sou a
bomba
A bomba
é um cisco no olho da vida, e não sai
A bomba
é uma inflamação no ventre da primavera
A bomba
tem a seu serviço música estereofônica e mil valetes de ouro, cobalto e ferro além da comparsaria
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A bomba
tem supermercado circo biblioteca esquadrilha
de mísseis, etc.
A bomba
não admite que ninguém acorde sem motivo
grave
A bomba
quer é manter acordados nervosos e sãos, atle tas e paralíticos
A bomba
mata só de pensarem que vem aí para matar.
A bomba
dobra todas as línguas à sua turva sintaxe
A bomba saboreia a morte com marshmallow
A bomba arrota impostura e prosopopéia política
A bomba
cria leopardos no quintal, eventualmente no living
A bomba
é podre
A bomba
gostaria de ter remorsos para justificar-se mas
isso lhe é vedado
A bomba pediu ao Diabo que a batizasse e a
Deus que lhe validasse o batismo
A bomba
declara-se balança de justiça arca de amor ar canjo de fraternidade
A bomba
tem um clube fechadíssimo
A bomba
Pondera com olho neocrítico o Prêmio Nobel
A bomba é russamericanenglish mas agra dam-lhe eflúvios de Paris
A bomba
oferece de bandeja urânio puro, a título de boni ficação, átomos de paz
A bomba
não terá trabalho com artes visuais, concretas
ou tachistas
A bomba
desenha sinais de trânsito ultreletrônicos para
proteger velhos e criancinhas
A bomba
não admite que ninguém se dê ao luxo de mor rer de câncer.
A bomba
é câncer
A bomba
vai à Lua, assovia e volta.
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A bomba
reduz neutros e neutrinos, e abana-se com o leque da reação em cadeia
A bomba
está abusando da glória de ser bomba
A bomba
não sabe quando, onde e porque vai explodir,
mas preliba o instante inefável
A bomba
fede
A bomba
é vigiada por sentinelas pávidas em torreões de
cartolina.
A bomba
com ser uma besta confusa dá tempo ao homem para que se salve
A bomba
não destruirá a vida
O homem
(tenho esperança) liquidará a bomba.
Sr. Presidente Carlos Patrocínio, é importante
que o Presidente George Bush, o povo norte-americano e os congressistas que hoje estão sendo pres sionados pelo presidente dos Estados Unidos recordem-se das palavras de Martin Luther King, inclusive das palavras que todo o povo norte-americano,
sobretudo os jovens, cantava, nos anos 60, para fa lar do absurdo da continuação da guerra do Vietnã.
Refiro-me, Sr. Presidente, à bela canção de Bob
Dylan, Blowin’ in the wind, que tantas pessoas,
como Joan Baez e Bob Dylan cantavam e faziam as
pessoas cantarem em todo o mundo, inclusive no
Brasil.
Dizia a canção:
Quantas estradas precisará um homem caminhar até que finalmente você possa chamá-lo de homem?
Sim, quantos mares precisará uma ga ivota branca navegar até que finalmente
possa descansar na areia?
Sim, quantas vezes precisarão as balas de canhão voarem até que finalmente
possam ser silenciados?
A resposta, meu amigo, está sendo so prada pelo vento.
A resposta está sendo soprada pelo
vento.
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Quantas vezes precisará um homem
olhar para cima até que finalmente ele pos sa ver o céu?
Sim, quantos ouvidos precisarão o ho mem ter até que finalmente possa ouvir o
povo chorar?
Sim, quantas mortes precisarão haver
até que finalmente se perceba que muitas
pessoas já morreram?
A resposta, meu amigo, está sendo so prada pelo vento.
A resposta está sendo soprada pelo
vento.
Quantos anos precisará uma montanha existir até que finalmente possa ser lavada para o mar?
Sim, e quantos anos precisarão as
pessoas existirem até que finalmente a liberdade lhes seja permitida?
Sim, e quantas vezes precisará um ho mem voltar a sua cabeça fingindo que não
está vendo as coisas?
A resposta está sendo soprada pelo
vento.
A resposta está sendo soprada pelo
vento.
Sei, Sr. Presidente, que não é costume os Sena dores cantarem neste recinto, muito menos em in glês, mas, se V. Exª me permitir uma certa liberdade,
encerrarei meu pronunciamento cantando essa bela
canção, na esperança de que o Presidente George
Bush, lá da Casa Branca, e a embaixadora Donna
Hrinak, que tem sido muito simpática com todos os
nossos candidatos a Presidente, inclusive recebeu
Luiz Inácio Lula da Silva para uma conversa, ouçam e
peçam ao seu governo para ouvir melhor as recomen dações de Martin Luther King Jr. e esta bela canção,
que tem valor universal e humanitário.
How many roads must a man walk
down
Before you call him a man?
Yes, ‘n’ how many seas must a white
dove sail
Before she sleeps in the sand?
Yes, ‘n’ how many times must the can non balls fly
Before they’re forever banned?
The answer, my friend, is blowin’ in the
wind,
The answer is blowin’ in the wind.
How many times must a man look up
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Before he can see the sky?
Yes, ‘n’ how many ears must one man
have
Before he can hear people cry?
Yes, ‘n’ how many deaths will it take till
he knows
That too many people have died?
The answer, my friend, is blowin’ in the
wind,
The answer is blowin’ in the wind.
How many years can a mountain exist
Before it’s washed to the sea?
Yes, ‘n’ how many years can some people exist
Before they’re allowed to be free?
Yes, ‘n’ how many times can a man
turn his head,
Pretending he just doesn’t see?
The answer, my friend, is blowin’ in the
wind,
The answer is blowin’ in the wind.
(Palmas.)
Sr. Presidente, gostaria de informar que quando
proferi uma palestra sobre a legitimação da renda básica nos países em desenvolvimento, o caso do Bra sil, semana passada, em Johanesburgo, para a coalizão em favor de uma renda básica na África do Sul,
havia, inclusive, a presença de inúmeros Deputados
do Congresso Nacional sul-africano. Fiz basicamente
a mesma palestra que preparei para apresentar, na
próxima semana, no IX Congresso Internacional da
Rede Européia da Renda Básica, que se realizará em
Genebra, na Suíça, de 12 a 14 de setembro.
Sr. Presidente, solicito autorização para que seja
registrada nos Anais, como parte do meu pronunciamento, a íntegra da minha palestra, que conclui justamente com a canção Blowing in the Wind. Requeiro
ainda que o meu pronunciamento seja enviado à Embaixadora americana, Donna Hrinak, para que ela possa
refletir sobre as palavras pronunciadas, inclusive em relação à bela poesia de Carlos Drummond de Andrade,
um dos nossos maiores poetas, em que conclama a humanidade a extinguir a bomba, e faça chegá-la às mãos
do Presidente George W. Bush.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – V.
Exª será atendido na forma regimental.
SEGUEM DOCUMENTOS A QUE SE
REFERE O SR. SENADOR EDUARDO
SUPLICY EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido no termos do art. 210 do Regimento Interno.)
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Eu Tenho um Sonho
Martin Luther King, Jr.
Eu estou feliz de me juntar hoje a vocês naquela
que ficará na história como a maior demonstração em
favor da liberdade na história de nossa nação.
Há 100 anos atrás, um grande americano, sob
cuja sombra simbólica nós estamos hoje, assinou a
Proclamação da Emancipação. Esse momentoso de creto tornou-se uma grande fonte de luz para milhões
de escravos negros que haviam sido queimados nas
chamas de causticante injustiça. Veio como o alegre
raiar do amanhecer que acabou com a longa noite de
sua catividade.
Mas, cem anos depois, o negro ainda não é livre;
cem anos depois, a vida do negro é ainda tristemente
mutilada pelas formas de segregação e pelas corren tes da discriminação; cem anos depois, o negro vive
numa isolada ilha de pobreza em meio a um vasto
oceano de prosperidade material; cem anos depois o
negro ainda definha pelos cantos da sociedade ame ricana e se encontra exilado em sua própria terra.
Assim nós viemos hoje aqui para dramatizar
uma condição vergonhosa. De certo modo, viemos à
capital de nossa nação para descontar um cheque.
Quando os arquitetos de nossa república escreveram
as palavras magníficas da Constituição e da Declara ção de Independência, eles estavam assinando uma
nota promissória de que todo americano se tornaria
herdeiro. Essa nota era a promessa de que todos os
homens, sim, negros assim como brancos, teriam ga rantidos os direitos inalienáveis à vida, à liberdade e à
busca da felicidade.
É óbvio hoje que a América não pagou essa
nota promissória no que concerne aos seus cidadãos
de cor. Ao invés de honrar essa obrigação sagrada, a
América deu ao povo negro um cheque sem fundos;
um cheque que foi devolvido com a anotação: “fundos
insuficientes”. Nós nos recusamos a acreditar que há
fundos insuficientes na grande caixa forte de oportunidades desta nação. E assim viemos para descontar
esse cheque, um cheque que vai nos assegurar as riquezas da liberdade e a segurança da justiça.
Nós também viemos a esse lugar sagrado para
recordar a América da intensa urgência do momento.
Esse não é o tempo de nos darmos ao luxo de nos
acalmar ou de tomarmos a droga tranqüilizadora do
gradualismo. Agora é a hora de tornarmos reais as
promessas da democracia; agora é a hora de nos le vantarmos do vale escuro e desolado da segregação
para o caminho iluminado de sol da justiça racial; ago ra é o momento de levantar nossa nação das areias
movediças da injustiça social para a rocha sólida da
fraternidade; agora é o momento de fazer da justiça
uma realidade para todas as crianças de Deus. Seria
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fatal para a nação não perceber a urgência do momento. O verão abrasador do legítimo descontentamento do negro não passará até que haja um outono
revigorante de liberdade e igualdade.
1963 não é um fim, mas um começo. E aqueles
que esperam que os negros precisavam expelir a sua
energia e agora ficarão contentes, vão ter um rude
despertar se a nação voltar à sua rotina habitual.
Não haverá descanso nem tranqüilidade na
América até que o negro consiga garantir seus direitos à cidadania. Os turbilhões da revolta continuarão a
sacudir as fundações de nossa nação até que surja o
dia brilhante da justiça.
Mas há algo que eu preciso falar para o meu
povo que está no limiar caloroso que nos leva para o
palácio da justiça. No processo de ganhar nosso lugar
de direito nós não podemos ser culpados de ações erradas.
Não vamos satisfazer nossa sede de liberdade
bebendo do cálice da amargura e do ódio. Precisamos sempre conduzir nossa luta no plano alto da dignidade e da disciplina. Nós não podemos deixar nosso protesto criativo degenerar em violência física. Todas às vezes e a cada vez nós precisamos alcançar
as alturas majestosas de confrontar a força física com
a força da alma.
A maravilhosa nova militância na qual se engajou a comunidade negra não pode nos levar a desconfiar de todo o povo branco, pois muitos de nossos irmãos brancos, como evidenciado por sua presença
aqui hoje, vieram a perceber que o seu destino está
inteiramente ligado ao nosso destino e vieram a perceber que a sua liberdade está inextricavelmente ligada à nossa liberdade. Esse ataque que nós compartilhamos montados para tomar de assalto as bastilhas
da injustiça precisa ser carregada por um exército birracial. Nós não podemos andar sós.
Enquanto caminhamos, precisamos nos comprometer a sempre marchar para a frente. Não podemos retroceder. Há aqueles que estão perguntando
aos devotos dos direitos civis, “Quando vocês estarão
satisfeitos?” Nós nunca poderemos estar satisfeitos
enquanto o negro estiver sendo vítima dos horrores
indizíveis da brutalidade policial.
Nós nunca poderemos estar satisfeitos enquanto nossos corpos, pesados com a fadiga da viagem,
não puderem se hospedar nos motéis de nossas
auto-estradas e nos hotéis de nossas cidades. Nós
nunca poderemos estar satisfeitos enquanto a mobilidade básica do negro for a de ir de um gueto menor
para um maior.
Nós nunca poderemos estar satisfeitos enquanto nossas crianças forem desprovidas de sua auto-estima e roubadas de sua dignidade por placas que es tampam “apenas para brancos”. Nós não poderemos
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estar satisfeitos enquanto um negro no Mississipi não
puder votar e um negro em Nova York acreditar que
ele não tem qualquer motivo para votar. Não, nós não
estamos satisfeitos, e nós não estaremos satisfeitos
até que a justiça escorra como as águas e a integrida de, como uma poderosa corrente.
Eu não estou desconsiderando que muitos de
vocês vieram aqui depois de excessivas provações e
tribulações. Alguns de vocês chegaram aqui depois
de recentemente estarem em celas estreitas das pri sões. Alguns de vocês vieram de áreas onde a sua
batalha pela liberdade os deixou abatidos pelas tem pestades de perseguição e abalados pelos ventos da
brutalidade policial. Vocês têm sido os veteranos do
sofrimento criativo. Continuem a trabalhar com a fé de
o sofrimento não merecido é redentor.
Voltem para o Mississipi, voltem para o Alaba ma, voltem para a Carolina do Sul; voltem para a Ge orgia; voltem para a Luisiânia; voltem para as favelas
e guetos das cidades do norte, sabendo que de algu ma maneira essa situação pode, e será modificada.
Não fiquemos atolados no vale do desespero.
Assim eu lhes digo, meus amigos, que muito
embora nós tenhamos que enfrentar as dificuldades
de hoje e de amanhã, eu ainda tenho um sonho. É um
sonho profundamente enraizado no sonho americano
de que um dia essa nação vai se levantar e viver ple namente o verdadeiro sentido de seu credo – nós
acreditamos que essas verdades são evidentes por si
próprias, que todos os homens são criados iguais.
Eu tenho um sonho que um dia nos morros vermelhos da Georgia, os filhos de ex-escravos e os fi lhos de ex-donos de escravos serão capazes de se
sentar juntos na mesa da fraternidade.
Eu tenho um sonho que um dia, mesmo o Esta do de Mississipi, um estado sufocado pelo calor da in justiça, sufocado pelo calor da opressão, será trans formado num oásis de liberdade e de justiça.
Eu tenho um sonho que meus quatro filhos pe quenos viverão um dia numa nação onde eles não serão julgados pela cor de sua pele mas pelo conteúdo
de seu caráter. Eu tenho hoje um sonho!
Eu tenho um sonho que um dia, lá em baixo no
Alabama, com seus racistas viciosos, com o seu go vernador tendo seus lábios gotejando com as palavras de interposição e de anulação, que um dia, ali
mesmo no Alabama, meninos negros e meninas ne gras serão capazes de se dar às mãos com meninos
brancos e meninas brancas como irmãs e irmãos. Eu
tenho um sonho hoje!
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Eu tenho um sonho que um dia todo o vale será
elevado, todo morro e toda montanha será rebaixada,
os lugares acidentados serão tornados planos, os lugares tortuosos serão tornados retos e a glória do Senhor
será revelada e todos, juntos, verão isto acontecer.
Essa é a nossa esperança. Essa é a fé com a
qual eu volto para o sul.
Com essa fé nós poderemos extrair da montanha do desespero uma pedra de esperança. Com
essa fé nós seremos capazes de transformar as de safinadas discordâncias de nossa nação em uma bonita sinfonia de fraternidade.
Com essa fé nós seremos capazes de trabalhar
juntos, de rezar juntos, de lutar juntos, de irmos para a
cadeia juntos, de levantarmos juntos para lutarmos
pela liberdade, sabendo que um dia seremos livres.
Esse será o dia em que todas as crianças de Deus serão capazes de cantar com um novo sentido – “Meu
país é de você; doce terra da liberdade; de você eu
canto; terra onde meus pais morreram, terra do orgulho dos peregrinos; de todos os lados das montanhas,
deixai a liberdade soar” – e se for para a América se
tornar uma grande nação, isto preciso se tornar uma
verdade.
Portanto deixai a liberdade soar dos prodigiosos
picos dos morros de New Hampshire.
Deixai a liberdade soar das poderosas montanhas de Nova York.
Deixar a liberdade soar dos elevados Alleghenies da Pensilvânia.
Deixai a liberdade soar dos picos envoltos de
neve das Montanhas Rochosas do Colorado.
Deixai a liberdade soar das colinas cheias de
curvas da Califórnia.
Mas não apenas isto.
Deixai a liberdade soar da Montanha Rochosa
da Georgia.
Deixai a liberdade soar da Montanha de Observação do Tennessee.
Deixai a liberdade soar de todo morro do Mississipi, de todos os lados das montanhas, deixai a liberdade soar.
E quando nós deixarmos a liberdade soar,
quando nós a deixarmos soar em todas as vilas e vilarejos, em todas as cidades e estados, nós poderemos
ver mais depressa a chegada do dia em que todas as
crianças de Deus – homens negros e homens bran cos, judeus e gentis, católicos e protestantes — serão
capazes de se darem às mãos e cantarem as palavras daquele velho hino espiritual negro, “Finalmente
a liberdade; finalmente a liberdade; graças a Deus
todo poderoso, nós somos finalmente livres.”
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O Sr. Carlos Patrocínio, deixa a cadei ra da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) – Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos Patrocínio.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO. Pro nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Senador Eduardo Suplicy, Srªs e Srs.
Senadores, deveríamos ter tido, hoje, uma platéia in tensa para ouvir a bela canção que V. Exª cantou.
Nós, que achávamos que, na família, só havia um
grande cantor, hoje, pudemos apreciar uma verdadei ra maravilha, uma canção linda que prega a paz. E ela
é muito necessária neste exato momento, quando já
se pretende iniciar uma nova guerra.
Parabéns a V. Exª!
Mas, Sr. Presidente, gostaria de chamar a aten ção das autoridades brasileiras e de todo o povo para
um perigo que paira nos céus do Brasil. Refiro-me à
aviação comercial brasileira, a aviação civil brasileira.
Durante o ano passado e no decorrer deste ano, por
várias vezes, nós – alguns Senadores – fizemos uma
pequena comissão para fazer ver ao Governo Fede ral, de maneira especial ao Ministro do Desenvolvi mento, Indústria e Comércio Exterior, Embaixador
Sérgio Amaral, o perigo que ronda os passageiros da
aviação aérea comercial do Brasil.
O que acontece, Sr. Presidente, é que essas
companhias estão literalmente falidas. Já há algum
tempo isso nos preocupa. V. Exª sabe muito bem que
a conseqüência final disso serão acidentes fatais, que
certamente advirão por falta de manutenção nas ae ronaves dessas inúmeras companhias.
Todos tomaram conhecimento, na última sema na, dos três acidentes aéreos ocorridos no nosso
País, sendo que um, infelizmente, com vítimas fatais e
os outros dois, pousos de emergência. Tudo isso se
deve à falta de manutenção das nossas aeronaves.
Por quê? Porque a reposição de peças é feita normal mente via importação de equipamentos e a subida do
dólar vem fazendo com que algumas empresas dei xem de fazer a manutenção periódica das aeronaves.
Assim, chamo a atenção para este assunto, que
já foi uma preocupação do Senado, através da sua
comissão, da qual fazem par te os Senadores José
Agripino, Geraldo Melo, eu, entre outros: a manuten ção dessas aeronaves.
Hoje, tomamos conhecimento, com muita satis fação, do “pacote” de ajuda às empresas aérea, que
irão ganhar quase R$1 bilhão. As medidas passam
pelo perdão da dívida de pelo menos R$500 milhões
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do PIS/Cofins, entre 1988 e 1999; economia de, no
mínimo, R$300 milhões com seguro contra o terrorismo, cujo risco de até US$1 bilhão que era pago pelas
empresas foi assumido pelo Governo Federal; economia de R$68 milhões com redução da carga tributária
– o Governo acabou com o imposto de renda retido na
fonte das empresas aéreas até dezembro de 2003
(cerca de R$50 milhões); reduziu a zero da alíquota
do IOF sobre seguro de responsabilidade civil que,
antes, era de 7,05%; ampliou os casos de isenção de
impostos de importação de peças e partes dos
aviões; diminuiu o prazo de desembarque de peças
importadas, o que permite às empresas reduzirem
seus estoques.
No meio de tudo isso, ressaltamos a ineficiência
de algumas empresas. E aqui faço uma alusão especial à companhia Nordeste, uma subsidiária da Varig.
Sobretudo em linhas para as cidades interioranas do
Brasil, aquelas cidades de menor porte, parece que os
passageiros são tratados de maneira grosseira. Nos
vôos que saem de Brasília ou de Goiânia ou de Belo
Horizonte para a cidade Palmas ou Araguaína, no Tocantins e Tucuruí, no Pará, existe um verdadeiro des caso com o atendimento aos passageiros. A exceção
passou a regra. Parece que, agora, com uma reformulação do setor de aviação civil, exigida pelo Ministério
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, a
Varig passa a ser somente uma Companhia.
É bom que os órgãos de defesa do consumidor,
os órgãos encarregados de normatizar a aviação civil
no Brasil, de maneira especial o DAC, estejam aten tos para que essas linhas passem a ser regulares,
não fiquem mudando todos os dias e não sejam cancelados tantos vôos como vem acontecendo.
É raro o dia em que esse vôo da Nordeste funciona normalmente. São passageiros esperando nos
aeroportos por um ou dois dias, porque o vôo é can celado com a maior facilidade. Há pessoas que che gam a perder a formatura de filhos. Perdi a formatura
da minha filha, aqui, em Brasília, no curso de jornalismo. O avião chegou à minha cidade e comunicaram
que havia um problema na bateria. Portanto, não po deria decolar; precisava de um mecânico.
Estou chamando a atenção para esse fato por que isso já ocorreu mais de dez vezes, e o normal é
que as pessoas, quando reclamam com o comissariado de bordo, sejam maltratadas, sejam tratadas como
terroristas, ameaçadas de ter que sair do vôo.
Faço este registro em nome do povo do meu
Estado do Pará, que tem sido maltratado constantemente pela linha Nordeste, quando reclama dos defeitos do avião – – e vamos aproveitar o fato de os defei-
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tos ainda serem em terra, para que não venhamos a
assistir catástrofes e mais catástrofes.
Muitas empresas aéreas estão operando com
aeronaves muito velhas e não fazem a devida manu tenção. Penso eu, por exemplo, que aquele avião que
aterrissou, emergencialmente, em Birigüi, no Estado
de São Paulo, foi por vazamento de combustível. Ain da não temos o resultado da inspeção da caixa-preta,
mas deve ser vazamento de combustível, porque o
avião decolou totalmente abastecido e, em poucos
minutos, já se encontrava sem combustível.
Sr. Presidente, é para isso que eu gostaria de
chamar a atenção.
Louvo a atitude do Presidente, que implantou o
ProAr – Programa de Apoio à Reestruturação do Sis tema da Aviação Civil Brasileira. O Governo perderá
mais de R$1 bilhão, e essas companhias ganharão
muito com o ProAr. Isso é dinheiro do povo!
Portanto, peço à aviação civil brasileira que,
cada vez mais, dê a atenção que todo passageiro merece.
Sr. Presidente, quero agradecer, de maneira especial, ao Ministro Sérgio Amaral, que nos atendeu
três ou quatro vezes em seu gabinete. A comissão do
Senado foi interceder pelas aviações civil e comercial
do nosso País. O Brasil está abrindo mão de vários
impostos porque eles estavam prejudicando a com petitividade da aviação com a aviação internacional.
O Cofins, o PIS e outros impostos certamente serão
banidos, inclusive haverá isenção do Imposto de Renda na fonte e nos financiamentos, por meio do
BNDES, e assim por diante.
Creio que temos motivos para prever que a avia ção aérea, em nosso País, vai melhorar, e ela já co meçou a dar sinais positivos, porque as ações da Va rig, nesta semana, já tiveram uma alta significativa.
Quero chamar a atenção das autoridade, mais
uma vez, para que fiscalizem rigorosamente essas
aeronaves, a fim de que não venham a ser a causa de
grandes acidentes.
O Sr. Eduardo Siqueira Campos (Bloco/PSDB
– TO) – Permite-me V. Exª um aparte?
O SR. CARLOS PATROCÍNO (PTB – TO) –
Concedo um aparte ao Senador Eduardo Siqueira
Campos.
O Sr. Eduardo Siqueira Campos (Bloco/PSDB
– TO) – Nobre Senador Carlos Patrocínio Silveira,
digno representante do nosso Estado do Tocantins
nesta Casa, quero louvar, mais uma vez, a presença
de V. Exª na tribuna. V. Exª sempre traz um tema im portante, seja quando se refere ao nosso Estado,
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quando faz uma análise global da situação do nosso
País ou quando trata de matérias de cunho internacional. V. Exª sempre aborda, com muita propriedade,
temas que considero da maior importância que são
tratados nesta Casa, que, na verdade, representa os
Estados brasileiros, o povo brasileiro e cuida dos interesses do nosso Estado e também da nossa população. Mais apropriado ainda, Senador Carlos Patrocínio, é tratar da questão da aviação civil no nosso País,
no momento em que o Presidente da República edita
essa medida provisória ou que toma essas providências com relação a um plano que venha a encontrar
soluções para viabilizar a nossa aviação civil. Senador Carlos Patrocínio, na condição de cliente, de
usuário, de cidadão e de consumidor, concordo com a
falta de constância, com as mudanças que estão
ocorrendo. Entendo, na verdade, que o próprio mer cado no nosso Estado talvez seja o maior responsável por essas mudanças, uma vez que já houve, em
determinados momentos, na cidade de Porto Nacional, como auxílio à nossa capital, fluxo mais intenso.
De uma hora para outra, a nossa Porto Nacional dei xou de ser atendida por vôos regulares em função do
próprio mercado. Com a recente questão do lago,
Porto Nacional voltou a ter um fluxo maior. A própria
cidade de Araguaína é outro exemplo. Temos o apoio
da iluminação, para a qual V. Exª tanto lutou, e que
tem nos ajudado inclusive nos vôos de menor escala.
Entendo que essas mudanças são feitas em função
do mercado, mas, na condição de consumidores, mui tas vezes elas nos pegam desprevenidos. Muitas vezes, sabemos que a aeronave deixa de pousar por que chega a informação de que há três ou quatro passageiros naquele vôo de cinco horas da manhã. Qu antas vezes o pegamos, Senador Carlos Patrocínio,
para estarmos presentes às sessões?! Isso, na ver dade, deixa o nosso consumidor sem o serviço. Por
outro lado, constato que estamos tendo um aumento
muito grande. Hoje, há em Palmas quatro vôos diretos. Os vôos de Araguaína acabam de ser restabelecidos, em função do trabalho de V. Exª e da Prefeita
Valderez Castelo Branco, que fez um verdadeiro mo vimento cívico com a associação comercial para que
Araguaína não deixasse de ter o vôo da Varig. Quem
sabe se todas essas considerações de V. Exª poderiam ser inseridas numa medida provisória, por exem plo, como contrapartida das próprias empresas a
esse socorro, que considero justo? Espero que o Go verno pense no setor. Os outros países o fazem normalmente com empresas privadas, como o fez com
bancos no nosso País. Isso tudo é muito fácil ser criticado, mas também, por aqueles que entendem do as-
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sunto, é muito fácil de ser compreendido. Buscamos a
estabilidade de todos os setores, já que somos um
todo. Acredito muito na estabilidade do nosso País.
Creio que qualquer governo terá essa responsabilida de, e já podemos assistir a isso mesmo em função
dos próprios governos estaduais e das prefeituras:
antes de passar pelo poder, a visão é uma, mas, con vivendo com a realidade, sabemos que, às vezes, um
contrato emergencial tem que ser feito, que a popula ção precisa ser atendida ou que temos que transfor mar, mudar algumas leis. É preciso que esse assunto
seja abordado com a franqueza e com a consciência
que V. Exª aborda. Considero justa e procedente as
reclamações com relação ao atendimento, sem dei xar também de reconhecer o pioneirismo daqueles
funcionários que estão enfrentando, ainda na implan tação do sistema em nosso Estado, determinadas
condições. Acabamos de inaugurar o Aeroporto Internacional de Palmas, que já fez o seu primeiro vôo in ternacional com o Príncipe Charles. Quantos anos os
funcionários ficaram lá, à beira da poeira? Os pilotos,
as próprias aeromoças! Quanto esse pessoal não so freu para nos atender? É lógico que dentro de duas
perspectivas: existe a questão da empresa e do interesse do próprio ramo comercial, mas existe também
o funcionário sindicalizado, que sofre as condições de
trabalho por estar servindo numa região e ganhando
um salário semelhante àqueles que estão em São Paulo, Estado do nosso Senador Eduardo Suplicy – – e
posso dizer no meu Estado de São Paulo, porque
nasci em Campinas. Sei que o Senador Carlos Patro cínio é mineiro, mas é tão tocantinense quanto eu me
sinto. Ao finalizar este longo aparte, quero dizer que V.
Exª dá uma grande contribuição ao abordar este
tema, e podemos fazer uma reflexão: seja na medida
provisória ou nessa fase de negociação para esse socorro, que haja também uma contrapartida dessas
empresas, principalmente s que servem ao nosso
Estado, como a Tam e a própria Nordeste, para que a
sociedade saia efetivamente ganhando nesse pro cesso em que o Governo age com relação à aviação
civil no nosso País. Muito obrigado, Senador Carlos
Patrocínio.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) –
Agradeço à V. Exª o aparte, como sempre, muito
oportuno.
Quero dizer, eminente Senador Eduardo Siquei ra Campos, que também concordamos com o ProAr,
o apoio que é dado agora à aviação civil brasileira, até
porque o Senado, antevendo o que poderia acontecer, tomou as providências de comparecer duas, três
ou quatro vezes, por meio de uma comissão, perante
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o Governo Federal solicitar esse socorro para as aviações civil e comercial brasileira.
Os Estados Unidos, após o dia 11 de setembro,
concederam uma ajuda de US$15 bilhões às suas
empresas, embora essas solicitassem US$24 bilhões. Mesmo assim, duas gigantes da aviação aérea
americana pediram concordata, assim, espero que
essa ajuda venha em boa hora.
Acredito que o atendimento seja um dos fatores
de eficiência que poderá, cada vez mais, aumentar o
fluxo de passageiros em nosso País. Nesse caso es pecífico da linha Nordeste, que atende o interior do
Pará, esperei que houvesse pelo menos dez ocorrências de abandono total do usuário, por isso o estou representando e sendo seu porta-voz.
É bem provável que algumas companhias estejam devolvendo aviões e quero fazer um apelo para
que o Governo Federal, ao dar esse aporte de capital,
essa ajuda, zerando dívidas dessas empresas, exija
que as cidades do interior brasileiro também sejam
atendidas pela aviação civil de boa qualidade.
Portanto, Sr. Presidente, fico satisfeito com as
providências tomadas pelo Ministro Sérgio Amaral,
certamente em nome do Governo Federal, pois as
companhias aéreas terão a possibilidade de sair da
situação falimentar em que se encontram, ganhando
condições de competitividade com a aviação internacional.
Sr. Presidente, para encerrar a minha participação, gostaria de dizer que não estou com inveja de
nenhum candidato à Presidência da República. Muito
pelo contrário, chego até a me compadecer deles.
Vejo alguns prometendo muitas coisas e, por isso,
gosto muito da candidatura de Ciro Gomes, porque é
quem tem mais o pé no chão, estudou bem a economia do País, já foi Ministro da Fazenda e não está fa zendo essas promessas mirabolantes.
Nobre Presidente Eduardo Suplicy, no ano de
2002, o orçamento de investimentos no GMD-4 é de
R$18,811 bilhões, enquanto que o de 2003 será de
R$7,35 bilhões. Além do mais, nós sabemos que o
FMI já não está concordando com um superávit pri mário da ordem de 3,75% do PIB, exigindo que ele
seja de 3,90%. O Brasil está concordando que seja de
3,88% e, evidentemente, os recursos para investimento em nosso País serão ainda mais diminuídos,
porque sei que vão tirar cerca de R$1,6 bilhão.
Sr. Presidente, no clímax da refrega política altamente democrática, quero dizer que até tenho pena
dos candidatos, porque o futuro Presidente da República será um mero ordenador de despesas, um gran-
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de despachante, pois me parece que não haverá a
menor possibilidade de se fazerem investimentos
neste País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) – Concedo a palavra ao Senador Eduardo Siqueira Cam pos.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (Blo co/PSDB – TO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena dores, venho à tribuna, neste final de sessão, para
transmitir um apelo ao tradicional amigo do Estado do
Tocantins, Presidente Fernando Henrique Cardoso,
ao Ministro dos Transportes e às autoridades envolvi das com a navegabilidade do rio Tocantins.
É do conhecimento desta Casa, Sr. Presidente,
e do País como um todo que já há algum tempo inauguramos a usina Luiz Eduardo Magalhães, no rio Tocantins, construída em três anos e três meses. Se eu
não estiver enganado, a usina que foi construída no
menor espaço de tempo, antes dela, demorou dez
anos. Porto Primavera, se não me engano, foi cons truída em dezoito anos; Xingó, em mais de vinte anos,
e o resultado de tudo isso foi a crise que atravessa mos, que começou no ano passado.
A usina Luiz Eduardo Magalhães, já inaugura da, foi construída antes de se falar na perspectiva da
crise, depois de Tucuruí, de Serra da Mesa e da inauguração de Canabrava, e ainda teremos cinco outras
usinas hidrelétricas no nosso rio Tocantins. Essa é
uma extraordinária contribuição da nossa região, não
só para a crise mas, também, para a retomada do
crescimento do nosso País.
No meu entendimento, o planejamento dessa
questão não vem de um Governo, mas de décadas, e
estamos muito atrasados na nossa visão em relação
à água. Se o petróleo teve uma determinada impor tância no século passado, certamente – e isso não
sou eu quem diz, mas a própria Organização das Na ções Unidas que prevê e teme –, em meados deste
século, teremos uma guerra em função da questão
estratégica das águas. Assim, imaginem a importân cia do Brasil, detentor de 27% da água doce deste
Planeta.
Sem dúvida nenhuma, tivemos uma visão de
uma perspectiva menor com relação ao uso múltiplo
das águas. Ora, lembramos nossos rios para, funda mentalmente, pensarmos na geração de energia elé trica, mas existem as questões da piscicultura, da irri gação e do abastecimento da própria população.
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Construímos a usina Luiz Eduardo Magalhães
com o intuito de que já fosse feita com a eclusa, mas
isso está ocorrendo agora. Essa eclusa tem, Sr. Presidente, 8 milhões já empenhados no Ministério dos
Transportes, a obra está em andamento e chegou a
ter 2 mil operários, no início. Atualmente, tem 300,
porque o dinheiro foi empenhado mas não liberado.
A usina está funcionando em sua plenitude e
isso está ajudando inclusive Brasília, graças à visão
do ex-Governador Cristóvam. Todo o sistema de
energia, da geração ao consumidor, foi privatizado
em 1989, antes ainda da queda do Muro de Berlim,
mas o ex-Governador Cristóvam Buarque fez com
que a CEB fosse uma das acionistas, um dos integrantes do consórcio para a construção da usina Luiz
Eduardo Magalhães.
Portanto, Brasília, hoje, está tendo essa energia
a um custo extraordinário, num momento muito importante, porque S. Exª não teve o preconceito de li dar com o setor privado numa área importante, já que
não havia dinheiro do Governo Federal para esse in vestimento. Então, foi a nossa solução.
Mas vejam: construímos a usina Luiz Eduardo
Magalhães, com o esforço de nosso povo, a iniciativa
privada, o Governo, e fizemos lá a escadinha dos pei xes, portanto, a piracema não foi prejudicada. Entre tanto, não foi construída a eclusa, que está sendo fei ta. Só para se ter uma idéia, Senador Eduardo Suplicy
– considero V. Exª um dos mais bem informados, um
dos maiores estudiosos da problemática econômica e
social deste País, e eu não me atreveria a fazer qualquer análise econômica perante V. Exª, um dos maiores conhecedores dessa realidade nacional –, temos,
no entorno dessa região do Tocantins, o Projeto rio Formoso, uma das maiores áreas irrigadas do mundo, com
arroz e soja. Há, em Barreiras, um Prodecer, com plantios de soja, de café, e também na região de Paracatu.
Mas, em Pedro Afonso, na beira do rio Tocantins, há um
grande Prodecer, também avalizado pelo Governo do
Estado do Tocantins, que está produzindo soja. E qual é
o grande problema da soja e de tudo o que é produzido
naquela região? É o transporte. Temos que transportar
esses produtos, fazê-los passear pelo asfalto, por meio
de transporte rodoviário, por mais de três mil quilômetros até chegar a Itaqui, no Maranhão, ou ao porto de
Santos, o que é um absurdo.
A ferrovia Norte-Sul já está no território tocantinense. Se construirmos e terminarmos a obra da
eclusa da usina Luiz Eduardo Magalhães, permitiremos que o produto produzido em Barreiras chegue a
Palmas, com rodovias pavimentadas. O processo e a
produção do rio Formoso, de Pedro Afonso, de toda
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essa região da agricultura poderá escoar 700 quilô metros até a cidade de Imperatriz, lá pegar o terminal
da ferrovia Norte/Sul e chegar a Itaqui, no Maranhão,
que é o porto mais próximo dos mercados norte-ame ricano e europeu. Isso representa uma economia ex traordinária. Ou seja, terminar a obra da eclusa permi tirá 700 quilômetros de navegação no rio Tocantins e
permitirá chegar à ferrovia. Ou seja, vamos racionali zar e baratear o processo. Isso tornará viável a nossa
soja no mercado exterior. Não se trata só da soja. Por
exemplo, Barreiras produz café.
O cerrado, Senador Eduardo Suplicy, ao contrá rio do que muitos imaginavam, por meio de análises
que estão sendo feitas por estudos relativos ao se qüestro do carbono, contribui mais do que a própria
Amazônia, que, devido ao seu processo complexo e à
intensa atividade da própria floresta, é considerada o
pulmão do mundo. Mas, hoje, os estudos demonstram
que as pequenas e tortuosas árvores do cerrado, no
que diz respeito à medição de sua fotossíntese, dão
uma contribuição incrível. Muitos não sabem disso.
Aprendi isso com o Príncipe Charles, quando visitou o
Tocantins, no Projeto Canguçu, no Projeto Seqüestro
do Carbono, em que foram detectadas as árvores que
mais contribuem para a transformação do gás em oxigênio. O cerrado é extraordinário, no que se refere a
essa questão e é importante na produção. Isso por que já entendemos que o cerrado não é uma área im produtiva, como imaginávamos. Ao contrário, nele, a
soja e diversos outros produtos são produzidos, e ainda há a fruticultura.
Então, Sr. Presidente, sou muito otimista com
relação ao nosso País. Essa obra da eclusa, para a
qual venho aqui chamar a atenção da opinião pública
nacional, do Presidente da República, que é conhe cedor da questão, é fundamental para a economia do
Tocantins. Está em andamento. Está no orçamento.
Não precisa mais tramitar pelo Congresso Nacional.
Existe o recurso. Com essa obra, dois mil e quinhen tos trabalhadores seriam empregados imediatamen te, um dia após a liberação, e, em pouco mais de dois
anos, teríamos a navegação de 700 quilômetros do
rio, sem contar que atingirá a ferrovia.
Espero, Sr. Presidente, em meu otimismo, não
me ter perdido no raciocínio de tentar demonstrar que
o Tocantins é o coração do Brasil. Essa região tem
uma contribuição extraordinária a dar na questão do
abastecimento, mas precisamos realmente de in fra-estrutura. É por esse tipo de ação que estamos lu tando.
Portanto, agradeço, Sr. Presidente, a benevo lência de V. Exª ao me conceder o tempo. Espero es -
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tar sendo ouvido pelas autoridades, pelo meu amigo,
pelo amigo do Tocantins, pelo estadista, no meu en tendimento, de quem este País vai muito se orgulhar e
sentir muitas saudades, o Presidente Fernando Hen rique Cardoso. Que essa liberação possa acontecer
inclusive na visita que Sua Excelência fará ao Tocantins, no dia 20 de setembro, para inaugurar, juntamente com o Governador Siqueira Campos, talvez uma
das maiores obras públicas que estão sendo realizadas neste País, a ponte sobre o grande lago de Pal mas!
Espero que, nesse dia, o Presidente possa levar
a boa notícia não só para o povo tocantinense, mas
para o povo brasileiro, de que vai mandar liberar os
R$8 milhões para a continuidade das obras da eclusa
da Usina Luiz Eduardo Magalhães, no Rio Tocantins.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) – Isso é
sinal, então, de que o pai de V. Exª está melhor de saúde.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (Bloco/PSDB – TO) – Agradeço, Sr. Presidente, a preocupação de V. Exª, sempre muito lhano, sempre muito
humano com seus Pares, especialmente com o Governador Siqueira Campos.
Neste momento, meu pai se refaz da cirurgia.
Foi uma cirurgia complexa, mas já está despachando.
Voltou às atividades antes de completar um mês da
cirurgia. É um homem determinado. Informo, então, à
Casa que S. Exª se recupera bem. Não houve a tão temida metástase, ou seja, o câncer estava contido na
região retirada.
Tenho muita fé em Deus, Sr. Presidente, de que
S. Exª ainda nos dará muita alegria de convivência, a
mim, como filho, e certamente ao Tocantins, que
aprendeu a respeitá-lo e admirá-lo.
Agradeço a V. Exª pela preocupação e pelo tempo a mim concedido.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) – Senador Eduardo Siqueira Campos, estimo as melhoras
de seu pai. Há um mês, aproximadamente, visitei Palmas e fiz uma caminhada pelo parque daquela cidade, que possui um roteiro ecológico em que se pode
conhecer mais de perto o cerrado. Dei uma volta por
lá e recomendo a todos que visitem o lugar, que é muito interessante. Além do prazer de andar ao longo da
represa, que é muito bonita, há essa trilha ecológica
na qual se pode admirar as árvores do cerrado, cujas
qualidades V. Exª mencionou em sua fala.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) – Os
Srs. Senadores Romero Jucá, José Jorge, Chico Sar-
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tori, Fernando Ribeiro e Mauro Miranda enviaram dis cursos à Mesa para serem publicados na forma do
disposto no art. 203 do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, para os parti dos de firmada convicção democrática – como o é o
PSDB –, a conquista de simpatizantes, a arregimentação de militantes, o fortalecimento da estrutura partidária e o alargamento de sua influência na sociedade não
podem decorrer do mero fascínio por palavras de ordem
mais ou menos vazias de conteúdo nem da adesão in consciente ao carisma de líderes messiânicos.
Nossa pretensão é conquistar as consciências
para a união e a mobilização em prol dos grandes ob jetivos nacionais pela via da formação, da informação
e do amplo debate democrático. Não buscamos ade sões cegas. Queremos, isto sim, a participação cons ciente dos cidadãos na formulação de consensos ca pazes de empolgar as mentes e os corações para as
gigantescas tarefas de transformação do Brasil.
Para esse trabalho de alimentar o debate demo crático, o PSDB conta com a ação do Instituto Teotô nio Vilela, nosso órgão de estudos, responsável pela
organização de fóruns, seminários e pelas publica ções partidárias.
Presidido pela dinâmica Deputada Yeda Crusi us, o Instituto Teotônio Vilela tem sabido ser ousado
no cumprimento de sua missão. Um dos exemplos
dessa ousadia foi o lançamento da revista Social De mocracia Brasileira, uma publicação da mais alta qualidade voltada para a discussão sobre os principais temas da atualidade brasileira e internacional.
Desde a publicação de sua edição número zero,
de caráter experimental, em novembro passado, a re vista Social Democracia Brasileira deixou claro que
chegava para desempenhar um importante papel no
fomento do debate não apenas intrapartidário, mas
também envolvendo uma audiência mais ampla, me diante a publicação de excelentes artigos, escritos
pelas melhores cabeças do PSDB e também por acadêmicos de notório saber.
Apresentando a nova publicação, a Deputada
Yeda Crusius escreveu:
A socialdemocracia brasileira, através
do PSDB, avança na concretização de suas
propostas de fortalecer a democracia, acelerar o desenvolvimento econômico sustentado, implantar programas sociais que eliminem a miséria e promovam a igualdade. Nós
do Partido da Social Democracia Brasileira
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(PSDB) acreditamos ser possível que no
prazo de uma geração o Brasil possa alcançar o limiar do desenvolvimento sustentado
com melhor qualidade de vida. Para concretizar essa formidável tarefa, será necessário
contar com uma expressiva militância em
todo o imenso território nacional, que esteja
unida e mobilizada para levar nossas idéias
aos demais cidadãos e assumir as responsabilidades que cabem aos líderes políticos,
entre as quais tolerância frente à diferença,
integridade e competência.
Ocorre, porém, que homens e mulheres livres não são conquistados para mobilizações democráticas mediante o lançamento de simples palavras de ordem, ou com o
estalar de dedos de líderes dogmáticos aos
quais se submetem apenas grupos de disciplinados fanáticos.
A militância socialdemocrata brasileira
espera que antes da união e da mobilização
venham formação, informação e amplo debate interno para que as propostas adotadas representem não ordens mas consenso
e convicção. É exatamente neste espaço da
vida política da socialdemocracia que o
Instituto Teotônio Vilela exerce a mais nobre
de suas funções, na qual o ITV tem demonstrado, em toda a sua curta mas rica
existência, a importância de promover o
trânsito das idéias, originárias no partido ou
mesmo de fora dele.
Com esta edição número zero e, por tanto, experimental, da sua nova publicação,
a revista Social Democracia Brasileira, o
Instituto Teotônio Vilela confirma sua trajetória. A publicação terá por finalidade proporcionar acesso e participação aos tucanos de
todo o Brasil de informações e reflexões sobre os principais temas da atualidade brasileira e internacional. Assim, vai contribuir
para enriquecer nossos debates internos e,
também, a participação efetiva dos socialdemocratas brasileiros nos debates que acon tecem em toda a sociedade brasileira sobre
as questões do nosso tempo que preocupam a todos.
Com efeito, Srªs e Srs. Senadores, desde aquele número experimental, que se debruçou sobre a
questão mais dramática da realidade internacional
contemporânea – o terrorismo globalizado –, a revista
Social Democracia Brasileira vem, a cada edição,
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consolidando o seu extraordinário valor como veículo
de formação, informação e debate.
Mediante o contato prévio com as mais variadas
lideranças do partido e a contribuição dos leitores da
edição experimental, chegou-se à definição dos te mas a serem tratados nas primeiras edições da revis ta. Além do já mencionado “terrorismo”, escolheu-se
“democracia” como tema do número um, referente a
janeiro de 2002, e, ainda, “igualdade”, tema de março,
na edição especial em homenagem a Vilmar Faria, o
grande pensador socialdemocrata brasileiro falecido
em dezembro do ano passado.
A escolha do tema “democracia” para a edição
de número um de nossa revista não poderia ser mais
adequada e significativa. Nada mais justo do que ter mos o número um de nossa nova publicação tratando
dessa questão que é, ela também, a questão primeira:
o fortalecimento do ideal maior, que é o da liberdade.
Naquela edição, os leitores de Social Democracia Brasileira tiveram acesso a artigos que mostram,
em primeiro lugar, a riqueza do pensamento socialde mocrata na avaliação da importância da democracia.
É o caso do já clássico ensaio do professor indiano,
ganhador do prêmio Nobel de Economia, Amartya
Sen, para quem não existe desenvolvimento econô mico e social possível sem democracia. Também o
Presidente Fernando Henrique Cardoso contribuiu
com a primeira edição da revista. Ele trabalhou, de
certa forma, com o mesmo princípio advogado pelo
professor Sen, mostrando que, para o governo social democrata do Brasil, a democracia é o ponto de partida para a construção de uma sociedade etnicamente
rica e que busca, igualmente, o resgate de uma dívida
social gigantesca.
Outro importante trabalho daquela edição foi da
lavra do Presidente de nosso partido, o ilustre Depu tado Federal José Aníbal. Ele mostrou como foi que,
durante os quase oito anos de governo tucano, a de mocracia brasileira desenvolveu uma forte muscula tura, ao mesmo tempo em que o País enfrentava um
duro período de estabilização e de reformas econômi cas que naturalmente cobram um custo elevado de
toda a sociedade. O artigo do cientista político Fer nando Luiz Abrucio destacou avanços na qualidade
da democracia e, em especial, iniciativas colocadas à
discussão e aprovadas na egrégia Câmara dos Depu tados, sob a liderança competente e corajosa do pre sidente daquela Casa, Deputado Aécio Neves.
O Senador José Serra, por seu turno, discorreu
sobre a necessidade de se adotarem políticas que estabeleçam princípios competitivos, garantindo-se,
contudo, o equilíbrio entre competitividade e espírito
solidário. Para ilustrar esse conceito de equilíbrio en tre competitividade e solidariedade – em sua opinião
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decisivo para a evolução da democracia –, o então Ministro da Saúde serviu-se do projeto do Governo de
combate ao vírus HIV, que garantiu um custo de tratamento mais baixo e ganhou o reconhecimento da
Organização das Nações Unidas como o melhor programa anti-Aids do mundo em desenvolvimento.
A idéia que prevalece, nos textos publicados naquele número um de Social Democracia Brasileira, é
de que a democracia só é possível a partir da coexistência do contraditório, da diferença e, por fim, do
acordo. É neste último que se deve buscar a recuperação de índices sociais em baixa e o fortalecimento
dos sistemas políticos que permitam a participação
da sociedade.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não há
dúvida de que o processo de democratização brasileira ainda tem muito que avançar. O importante, contudo, é que se pode sentir cada vez mais forte na população brasileira a convicção de que não há substituto
possível para a idéia de que devemos viver em liberdade e de que isso implica tolerância, pluralidade e livre debate. E, para o aprofundamento desse debate,
o excelente número um da revista Social Democracia
Brasileira deu substanciosa contribuição.
As edições seguintes da publicação nada ficaram a dever àquele histórico número um. No mês de
março, em uma homenagem a um dos grandes for muladores das políticas sociais do Governo, o sociólogo Vilmar Faria, falecido havia alguns meses, a revista discutiu o tema “igualdade”. O Presidente Fer nando Henrique Cardoso e o nosso candidato à presidência, Senador José Serra, deram seus depoimentos a respeito do amigo que os inspirou e se tornou
um dos maiores responsáveis pela implementação da
rede de proteção social do Governo – os programas
assistenciais revertidos às populações menos favorecidas do Brasil.
No seu testemunho, o Presidente da República
afirmou: “Os avanços teóricos e práticos conseguidos
nessa empreitada trazem a marca da inteligência de
Vilmar Faria. É com muita emoção que eu me associo
à homenagem que aqui se presta a ele.”
Outros colaboradores daquela edição foram o
Ministro da Educação, Paulo Renato; Wanda Engel,
Secretária de Assistência Social; o Deputado Saulo
Pedrosa; Eva Blay; e Gláucio Dillon Soares. Também
a Presidente do Instituto Teotônio Vilela, Deputada
Yeda Crusius, assinou um artigo, intitulado “Igualdade, valor universal”. Nele, a Deputada avalia que “É
necessária a organização da sociedade brasileira
para a evolução no caminho da igualdade. O mesmo
deve ser feito no campo internacional”.
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Como não poderia deixar de ser, foi publicado
também um texto do homenageado. Vilmar Faria, em
seu artigo, registra, com precisão, que o Brasil já ocu pa posição de destaque no cenário internacional, no
que se refere à batalha contra a pobreza, consideran do-se que aplica algo entre 21% e 22% do PIB na
área social. “O maior desafio no momento, portanto,”
diz ele, “é tornar o gasto mais eficaz por meio da mo dificação substancial nos processos de gestão e na
destinação do gasto.”
Foi – aquele número dois da Social Democracia
Brasileira – uma edição especial por todos os títulos e
que mereceu, também, um robusto acréscimo de pá ginas, de forma a tornar possível a publicação de
nada menos que 19 artigos e ensaios. Um total de
cento e seis páginas foram dedicadas à discussão
das iniciativas de inclusão social e de redução das diferenças entre gêneros e raças no Brasil e no mundo,
trazendo, ainda, reproduções dos programas traba lhista britânico e do Partido Socialista português.
Completaram a edição dois documentos que são re conhecidos por todos os que defendem a liberdade e
a justiça em nosso planeta como de importância fun damental: a Declaração Universal dos Direitos Huma nos, da ONU, e o emocionante pronunciamento de
Martin Luther King Junior na famosa Marcha sobre
Washington, em 1962.
Em meados de junho, veio a público a edição
seguinte de Social Democracia Brasileira, abordando,
desta feita, o tema “juventude” e trazendo, entre mui tos outros, textos de Yeda Crusius, Paulo Renato de
Sousa, Aluísio Pimenta, Gilberto Dupas, Ruth Cardo so, Xico Graziano, Gilberto Dimenstein, Max Weber e
Ron Powers.
Na carta ao leitor, intitulada “A juventude é a prioridade da social democracia brasileira”, a deputada
Yeda Crusius enumera as conquistas da gestão do
Presidente Fernando Henrique na valorização dos jo vens brasileiros, efetivamente o maior patrimônio
deste País.
Escreveu a Presidente do ITV:
Na presente edição, a revista Social De mocracia Brasileira trata da mais importante
riqueza do Brasil, exatamente aquela que po derá assegurar a presença de nossa Nação,
no futuro próximo, entre os países líderes da
democracia e da justiça social, a Juventude.
E, mais adiante:
É relevante destacar que, a despeito
de seus indicadores sociais extremamente
desfavoráveis, o Brasil está assegurando o
funcionamento do Serviço Universal de Saú-
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de, SUS; 99% de suas crianças estão nas
escolas e 98% são vacinadas; todos os brasileiros têm assegurada uma renda mínima
na velhice; crescem as vagas asseguradas
aos jovens nos cursos de graduação e
pós-graduação universitária; e o país está
concretizando o maior programa de reforma
agrária do planeta. Nos estados mais pobres do país, as reduções registradas nos
índices de mortalidade infantil, analfabetismo e indigência foram notáveis, de tal modo
que a expectativa de vida dos brasileiros
cresceu de 65,5 anos no início dos anos 90
para mais de 69 anos em 2002. Pela primeira vez em nossa história, as disciplinas econômica e administrativa, agora determinadas em lei de responsabilidade e em rápido
processo de consagração, são suficientemente sólidas para permitir que a social democracia brasileira tenha se encorajado
para estabelecer, para os próximos anos, o
atingimento simultâneo de crescimento econômico mais célere e avanços sociais notáveis, suficientes para colocar nosso país e
seu povo, no prazo de uma geração, com indicadores muito parecidos com aqueles que
estarão ostentando os chamados países do
Primeiro Mundo. Uma potência social.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, como afirmei ao início desta fala, o PSDB aposta na formação,
na informação e no amplo debate interno como instrumentos para assegurar a união e a mobilização de
nossa expressiva militância em prol do aprofundamento das extraordinárias transformações que nosso Governo vem operando na realidade brasileira.
A nova publicação do Instituto Teotônio Vilela, a
revista Social Democracia Brasileira, veio para proporcionar aos tucanos de todo o Brasil acesso às in formações e participação nas reflexões sobre os principais temas da atualidade brasileira e internacional.
Suas primeiras edições evidenciaram que ela está
apta a desempenhar esse papel, servindo já como
excelente fermento para nosso rico debate interno.
Desejo, portanto, apresentar meus efusivos
cumprimentos a toda a direção do Instituto Teotônio
Vilela pela alta qualidade da revista Social Democracia Brasileira.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tal como já ocorreu com ou-
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tros projetos, mais uma boa idéia encontra-se na iminência de ter seus objetivos comprometidos pelos tropeços da execução. Trata-se, desta vez, do Fundo de
Universalização dos Serviços de Telecomunicações, o
FUST. Instituído pela Lei nº 9.998, de 17 de agosto de
2000, e regulamentado pelo Decreto nº 3.624, de 5 de
outubro de 2000, o FUST é formado pela contribuição
mensal de 1% da receita operacional bruta das empre sas de telecomunicações. Destina-se a viabilizar a
aquisição de equipamentos de informática e proporcio nar o acesso à Internet para escolas, bibliotecas e hospitais públicos do País, bem como o acesso da popula ção carente aos serviços de telefonia fixa.
Apesar dos relevantes objetivos, o FUST vem
sofrendo sucessivos reveses. Em julho do ano passa do, o Governo anunciou um corte extra nos repasses
do Orçamento, para garantir o ajuste fiscal. Cinqüenta
por cento dessa verba cujo dispêndio foi suspenso
destinava-se ao FUST. Outro equívoco foi a proposta
do Executivo no sentido de transferir a verba do ano
de 2001 para 2002. O Governo alocou R$800 mi lhões, quando, segundo a estimativa elaborada com
base no que foi arrecadado no ano passado, deveria
ter disponibilizado R$1 bilhão.
Agora a proposta é tirar verba dos programas de
saúde e de Internet nas escolas para subsidiar o uso
da telefonia entre as populações de baixa renda, o
que diminuiria a inadimplência do setor e garantiria
uma receita maior para as operadoras.
Com o projeto de lei elaborado pelo Ministério
das Comunicações, com o aval do Ministério do Pla nejamento, o FUST, que é um fundo composto pelas
próprias operadoras para combater a exclusão digital
e telefônica, deve voltar para essas operadoras. O
FUST tinha como propósito a possibilidade de que as
telefônicas contribuíssem para a universalização das
comunicações, mas, ironicamente, a contribuição, na
forma do projeto proposto, está retornando para as
operadoras. Isso é inaceitável, pois, embora seja arre cadado das concessionárias de telefonia, quem paga
o FUST é a população, que o deduz mensalmente de
sua conta telefônica.
Pela proposta, serão destinados R$612,3 mi lhões para instalação de telefones em comunidades
carentes rurais, além de telefones públicos. Esse va lor é 445% maior que os R$112,3 milhões já previstos
na Lei Orçamentária. Em contrapartida, os projetos
que levariam telefones e computadores com acesso à
Internet a escolas públicas e bibliotecas contariam, os
dois juntos, pela Lei Orçamentária, com R$480 mi lhões. No entanto, com o remanejamento, só terão
R$119 milhões.
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O Governo nega que o remanejamento que destina mais dinheiro aos projetos de instalação de telefones seja um “PROER” das empresas de telecomunicações. Mas é inegável que o remanejamento significa um apoio às empresas privadas que, sabidamente, estão às voltas com um grande volume de inadimplência.
Se isso vier a acontecer, Srªs e Srs. Senadores,
estaremos novamente assistindo ao sacrifício de políticas sociais e setoriais estratégicas. É lamentável que o
Governo use recursos destinados à implementação de
Internet com o fornecimento de computadores para escolas, bibliotecas e hospitais públicos, para salvar as
empresas que são incapazes de gerir seus negócios.
Caso se concretize, essa operação representará uma
inaceitável inversão de prioridades na aplicação de recursos que são de toda a sociedade.
O Fundo de Universalização dos Serviços de
Telecomunicações é instrumento indispensável para
diminuir a exclusão digital e combater a vergonhosa
desigualdade social no Brasil. Apenas o acesso público e gratuito à Internet pode fazer com que milhões de
jovens de famílias pobres tomem contato com uma
das realidades mais dinâmicas da globalização. A
própria Lei do FUST reconheceu essa necessidade
ao estabelecer que 18% dos recursos do Fundo se jam aplicados em educação.
Cônscios da relevância do FUST como instrumento de acesso ao conhecimento e à informação
abrangentes e atualizados, os Secretários de Educação dos Estados e do Distrito Federal, reunidos em
João Pessoa, nos dias 28 e 29 de junho de 2002, por
ocasião da II Reunião Ordinária do CONSED/2002,
aprovaram moção pela implementação do FUST –
educação.
No documento, os dirigentes do sistema de en sino advertem, entre outras considerações igualmente graves, que a conclusão do ensino médio sem
acesso aos conhecimentos e à informação disponíveis na Internet pode representar o que já foi caracterizado como “apartheid tecnológico”.
Solicitam, portanto, aos Deputados Federais e
aos Senadores da República o empenho em garantir
uma ação política em defesa dos objetivos e metas de
universalização do acesso aos serviços de telecomunicações para os estabelecimentos públicos de ensino e bibliotecas.
Para tanto, Srªs e Srs Senadores, é preciso que
nos posicionemos contrariamente à realocação de
R$370 milhões, segundo pretende projeto de lei de
Crédito Especial, encaminhado ao Congresso Nacional no dia 16 de junho próximo passado.
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Não podemos permitir que, mais uma vez, a
educação dos brasileiros seja preterida em favor do
equilíbrio financeiro da iniciativa privada.
Alguns sistemas estaduais de ensino já fizeram
investimentos na capacitação dos professores e na
adequação da estrutura física, visando à implantação
do FUST. Por outro lado, a ampla divulgação do Pro grama pelos meios de comunicação, quando do seu
lançamento pelo Presidente da República, criou grande expectativa social, especialmente junto aos alunos
de ensino médio.
Não é razoável, Srªs e Srs Senadores, que essa
expectativa se converta em frustração.
As avaliações e os diagnósticos que o próprio
Governo efetuou no sistema de ensino apontam para
a necessidade de qualificação de nossa educação
após o cumprimento das metas de universalização,
praticamente já alcançadas.
Concomitantemente, sabe-se que tecnologia da
comunicação e, especialmente, o uso de computado res são essenciais para a formação profissional dos
jovens.
Nada recomenda, portanto, que não seja cumpri do o Plano de Metas aprovado pelo Decreto nº 3.624,
de 5 de outubro de 2000, cuja integridade ora pleitea mos, em defesa da imprescindível elevação da quali dade da educação básica oferecida aos brasileiros.
Muito obrigado.
O SR. CHICO SARTORI (Bloco/PSDB – RO) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, embora um
pouco tarde, não poderia deixar de aproveitar esta
oportunidade para, por um dever de consciência, trazer
a esta tribuna um assunto que demonstra a minha satisfação e orgulho por ter nascido e me criado neste Pais.
Quero falar, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado res, do momento em que aflorou na população brasi leira, de norte a sul e de leste a oeste, o mais forte dos
sentimentos de brasilidade, o da campanha da sele ção brasileira e conseqüente conquista do pentacam peonato mundial de futebol.
O projeto de ganhar a Copa do Mundo foi, sem
dúvida, um momento raro, em que o orgulho nacional
fez com que o País se transformasse em uma grande
família, que, esquecendo as divergências, sublimou
seus problemas para se unir em torno de um objetivo
maior que era levar o nosso Brasil à conquista, pela
quinta vez, do título mundial de futebol.
Foram-se as críticas ao técnico, ao desempe nho deste ou daquele jogador, às manobras dos cartolas, porque, na verdade, a nação de chuteiras con -
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seguiu superar todos os problemas e crises criados
em torno desse objetivo maior.
Bom seria, Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, que esse sentimento, de modo igualmente generoso e desprendido, perpassasse outros projetos na cionais, além da Copa do Mundo. Bom seria, meus
nobres colegas Senadores, ver essa grande família
empunhando as bandeiras da educação, da saúde,
do combate à desigualdade social, do combate à violência, num projeto único para o Brasil moderno e ao
mesmo tempo ético e solidário.
Na verdade, Sr. Presidente, que bom seria ver
toda a sociedade brasileira vestindo a camisa verde e
amarela com o sentimento positivo do enfrentamento
das crises econômicas que nos ameaçam, participando do projeto de ver colocadas todas as crianças
na escola, torcendo para alcançar esses objetivos e
sentindo-se envergonhada ao perceber que não está
dando tudo de si para essa vitória.
Precisamos nos transformar em 170 milhões de
atletas fazendo cada um a sua parte para que os go vernantes, nos seus diferentes níveis, possam garantir as condições para que esse jogo possa fluir a con tento.
A questão, Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, é que, para ganhar a Copa do Mundo de Futebol,
a unidade se fez em torno de uma proposta em que
ninguém abriu mão de absolutamente nada. Para direcionar os recursos do País para a educação, para a
saúde, para o combate às desigualdades sociais, a
parcela mais rica da nossa sociedade terá de abrir
mão de privilégios e vantagens, terá que concordar
em ser um pouco sacrificada em favor da copa da
educação, da copa da saúde e de outras copas que
se transformarão em orgulho nacional.
Sr. Presidente, a elite brasileira consegue pen sar como nação, sentir-se parte de uma grande família em momentos como o que vivemos agora, mas
não consegue sentir-se assim quando se trata de alcançar objetivos sociais. Quanto orgulho não sentiria
algum membro dessa elite se chegasse em vários
cantos do mundo e fosse identificado como integrante
de uma nação campeã em educação, craque em saúde pública, mestre em segurança e, principalmente,
em valores humanos.
Para isso, Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, bastaria que fizesse parte de uma tomada de
consciência que optasse por não querer mais ser
membro de uma sociedade dividida, em que a pequena fatia mais rica enriquece cada vez mais e a grande
maioria quase pobre e pobre empobrece dia após dia.
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Na verdade, olhando para a nossa realidade, a
Copa do Mundo bem demonstrou que a sociedade
brasileira mantém – e muito fortemente – o orgulho
nacional, que pode ser transformado em energia para
a construção de um País diferente.
Mas, Sr. Presidente, gostaria de abordar um outro
assunto, que trata da situação caótica vivida, nos últimos meses, pelos habitantes do Estado de Rondônia.
Sr. Presidente, gostaria de comentar sobre o
surto epidêmico da dengue que, atualmente, assola
as populações das diversas cidades do meu Estado
de Rondônia.
Já se tem notícia de alguns casos de dengue
hemorrágica em nosso Estado, principalmente na
nossa Capital, Porto Velho. Eu mesmo fui vítima des sa perigosa doença, mas graças a Deus, pude, aqui
em Brasília, tomar as providências clínicas necessári as para a minha total recuperação.
As populações rurais e urbanas de Rondônia
encontram-se em estado de alerta, técnicos e sanita ristas preocupados com o desenvolvimento e a proli feração do seu transmissor o mosquito Aedes Aegy pti. Foram identificados pelo Centro de Vigilância Epidemiológica 368 casos de dengue, ou seja, cinco no vos casos ao dia.
A capital, Porto Velho, lidera as estatísticas com
198 casos da doença, seguido de Rolim de Moura e
Presidente Médice.
Por outro lado, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, apesar da guerra declarada contra a dengue pelas
autoridades da Secretaria de Saúde, em nosso Estado,
dois fatores dificultam sobremaneira o seu combate. A
chuva e a falta de conscientização da nossa população.
Nesta época de período chuvoso, os ovos do mosquito
transmissor estão no período de eclosão, aumentando
consideravelmente o número de larvas nos locais ideais
propícios à sua proliferação. A população continua, de
certa forma, omissa, ou seja, não ajudando as autorida des a eliminar os focos de procriação do mosquito – os
chamados criadouros.
Mas, Sr. Presidente, além de seus moradores
não terem o conhecimento amplo da gravidade da do ença, a situação se torna mais grave nos bairros periféricos da capital, são áreas e locais de extrema pobreza, propícios para o desenvolvimento da epidemia.
A cheia do Rio Madeira transforma os bairros
periféricos em verdadeiros criadores a céu aberto,
isso sem levar em conta a grande quantidade de ter renos baldios espalhados pela cidade de Porto Velho.
No entanto, quero aqui, nesta oportunidade, parabenizar o Prefeito de minha cidade Vilhena, Sr. Melki Donadon, que com o apoio da FUNASA – Funda ção Nacional de Saúde, foi o precursor no combate
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efetivo e frontal ao surto dessa grave doença, que a
cada dia cresce naquele município.
Entretanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, aquele Prefeito vem demonstrando uma imensa
vontade política para combater de forma efetiva o re ferido surto, mobilizando a Secretaria Municipal de
Saúde no sentido de visitar todas as casas, orientando seus moradores a evitar a proliferação do inseto,
constituindo numa verdadeira guerra no combate a
essa epidemia.
Por outro lado, quero também ressaltar o envolvimento de algumas escolas de ensino fundamental,
de diferentes municípios, que estão por meio de seus
professores repassando informações aos alunos
como devem prevenir a dengue em seus lares, numa
demonstração do envolvimento da própria comunidade no combate a esta terrível ameaça que assola o
território de Rondônia.
Para concluir, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o esforço por parte das nossas autoridades de
saúde pública do Estado de Rondônia está sendo fei to, parte da população está consciente, inúmeras instituições estão entrando nesta guerra. No entanto, torna-se extremamente necessário que as autoridades
sanitárias da área federal tomem consciência de que
o combate deve ser efetivo, como se fosse uma verdadeira operação de guerra, com o intuito de preventivamente salvar a população de Rondônia que, na sua
maioria, é constituída de migrantes oriundos dos diferentes rincões desta pátria, que lá foram movidos pelo
ideal e pela esperança de construírem um Estado
próspero e progressista.
Quero, como Senador da República, fazer um
apelo em nome do povo que represento, ao eminente
Presidente da República Fernando Henrique Cardoso e ao Ministro da Saúde Barjas Negri que considerem com sensibilidade o que acabo de registrar nos
Anais do Senado Federal.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. FERNANDO RIBEIRO (PMDB – PA) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, passo a ler, para
constar dos Anais do Senado artigo de autoria de Camilo Martins Vianna, publicado no jornal Diário do
Pará.
SEGUE DOCUMENTO A QUE SE
REFERE O SENADOR FERNANDO
RIBEIRO EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210 do Regimento Interno.)

534

ANAIS DO SENADO FEDERAL

17192 Sexta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2002

Setembro de 2002

SETEMBRO 2002

Setembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na era da globali zação comunicativa, poderia parecer até um tanto
quanto saudosismo querer prestar homenagem ao
trabalho que as rádios comunitárias realizam por
esse Brasil afora. Antes que algum futurista apressa do me acuse de provincianismo ultrapassado, faço
questão de esclarecer que, ao contrário, a função so cial das rádios comunitárias consiste em justamente
ocupar o grande vazio informativo que se estende en tre o Brasil rico, da tecnologia de ponta, e o Brasil po bre, da escassez de recursos. Nesse ambiente de
contradições insolúveis, somente um espírito desavi sado poderia imaginar que o papel das mídias comu nitárias se resumiria a algo de menor, ou de nenhuma
importância para o País.
Feitos os esclarecimentos, vale a pena desta carmos alguns desses préstimos, uma vez que, do
ponto de vista do valor político-mercadológico, as rá dios comunitárias restringem, em geral, seu escopo
de reconhecimento público ao espaço local por onde
transitam suas informações e seus ouvintes. No Estado de Goiás, por exemplo, o número de emissoras comunitárias em operação já ultrapassa a faixa de oito
dezenas, cobrindo vasto território de cidades e muni cípios afastados da capital. De Águas Lindas a Cabe ceiras, de Aragarças a Cristalina, de Jataí a Silvânia,
de Itumbiara a Porangatu, de Indiara a Santa Helena,
todas e muitas mais se unem numa rede fabulosa mente dinâmica de radiodifusão comunitária.
Na verdade, a grande maioria entrou em funcio namento a partir de 1998, quando o Legislativo e o
Executivo entenderam, de vez, que o apoio à instala ção das redes comunitárias pelo interior brasileiro significava bem mais que mera assistência proselitista.
Por um lado, o Presidente da República editou, em
agosto de 2001, a Medida Provisória n.º 2.216-37,
que agiliza o funcionamento das rádios comunitárias,
expedindo autorização de operação em caráter provi sório, cuja validade vigora até que o ato de outorga
seja apreciado pelo Congresso Nacional. Por outro,
tanto o Senado quanto a Câmara, há pelo menos
quatro anos, não têm fugido à responsabilidade legis lativa que a matéria lhes impõe.
Aliás, de tão relevante a matéria, a própria soci edade trata de cuidar da ampliação do debate, enfati zando o papel político da difusão da comunicação lo cal. Nessa linha, especialistas têm demonstrado a le gitimidade da existência das rádios comunitárias, evidenciando a competência municipal para materializar
projetos viciosamente abstratos de descentralização
política. Não por acaso, a questão urgente da demo cratização dos meios de comunicação no Brasil tem
progressivamente mobilizado nossa sociedade. Isso
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tem produzido interessantes resultados, como foi o
caso do lançamento, no início de agosto, de uma
campanha nacional pela criação e legalização das te vês comunitárias, de cuja organização se encarregou
o Fórum Democracia na Comunicação, órgão que
congrega as rádios comunitárias do País.
Por isso mesmo, para melhor definir seus objetivos, e longe de se confundir com as rádios piratas e
clandestinas, as rádios comunitárias caracterizam-se
por outros atributos, no meio dos quais se destacam o
envolvimento com causas sociais improrrogáveis,
bem como a divulgação de informações básicas para
a formação da cidadania brasileira. Trata-se, em
suma, de emissoras administradas por um conselho
da comunidade, sem fins lucrativos, com o objetivo de
desenvolver redes mais estreitas de relações entre os
moradores e a sociedade, entre os moradores e o
Estado. De acordo com a legislação vigente, elas de vem operar na faixa das FMs, dissociadas de qual quer vínculo religioso ou partidário, abertas para a
pluralidade de pensamento e de cultura.
Além disso, segundo estudo realizado pela Universidade Metodista de São Paulo, as rádios comunitárias trazem aspectos inovadores quanto ao conteúdo de sua programação e processo de gestão. Se, do
lado da programação, tende a produzir um vínculo orgânico com a realidade local, tratando de seus problemas, suas festas, suas necessidades, seus interesses e sua cultura, do lado da gestão, abraça um compromisso estreito com a educação para a cidadania,
democratizando o poder de comunicar.
Sucintamente, concluo que as rádios comunitárias estão contribuindo não somente para acelerar a
regulamentação no setor de radiodifusão de baixa potência, mas também para acirrar o debate sobre a democratização dos meios de comunicação de massa
no Brasil, historicamente concentrados nas mãos de
grandes grupos econômicos e políticos. Na condição
de incansável incentivador das rádios comunitárias
em Goiás, renovo meu compromisso com os projetos
sociais que visem à instalação de ainda mais rádios
por todo o País.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) –
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) – Está
encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 13 horas 59
minutos.)
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Ata da 109ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 10 de setembro de 2002
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
Presidência dos Srs. Edison Lobão, Antonio Carlos Valadares,
Renan Calheiros e João Alberto Souza
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Adir Gentil – Alberto Silva – Amir Lando – Antô nio Carlos Valadares – Bello Parga – Benício Sampa io – Carlos Bezerra – Carlos Patrocínio – Chico Sartori – Edison Lobão – Eduardo Siqueira Campos – Edu ardo Suplicy – Emília Fernandes – Fernando Ribeiro
– Freitas Neto – Geraldo Cândido – Geraldo Melo –
Heloísa Helena – Iris Rezende – João Alberto Souza
– José Fogaça – Juvêncio da Fonseca – Lauro Cam pos – Leomar Quintanilha – Lindberg Cury – Lúdio
Coelho – Luiz Pontes – Maria do Carmo Alves – Mari na Silva – Marluce Pinto – Mauro Miranda – Ney Su assuna – Renan Calheiros – Roberto Saturnino – Ro mero Jucá – Romeu Tuma – Ronaldo Cunha Lima –
Sérgio Machado – Tasso Rosado – Teotônio Vilela Filho – Valmir Amaral – Waldeck Ornelas.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A lista de
presença acusa o comparecimento de 42 Srs. Sena dores. Havendo número regimental, declaro aberta a
sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra balhos.
O Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Edu ardo Suplicy, procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:

EXPEDIENTE
OFÍCIO
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
OFÍCIO Nº 1.245/P
Brasília, 2 de setembro de 2002
Inquérito Nº 1.057
Autor: Ministério Público Federal
Denunciado: Ronaldo José da Cunha Lima
Assistente: Tarcisio de Miranda Burity
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Supremo
Tribunal Federal, na sessão plenária realizada 28 de
agosto de 2002, por unanimidade, nos autos do in -

quérito mencionado, recebeu a denúncia oferecida
pelo Ministério Público Federal, mediante a qual foi
imputado ao denunciado o crime previsto no artigo
121, § 2º, inciso IV, combinado com o artigo 14, am bos do Código Penal.
Atenciosamente, – Ministro Ilmar Galvão,
Vice-Presidente, no exercício da Presidência (artigo
37, I, RI-STF)
O Ofício nº 1.245/2002 – STF, será
anexado ao processado do Ofício nº S/ 18,
de 1997, que retorna ao Arquivo.

OFÍCIO
DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
OFÍCIO S/23, DE 2002
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Relatório
O Senhor Ministro Fernando Neves: Sr. Presi dente, o Senador Edison Lobão, ilustre Presidente in terino do Senado Federal, apresenta sugestões a fim
de que esta Corte efetue a padronização da confec ção dos diplomas dos candidatos eleitos nas eleições
de 2002, pelos tribunais regionais eleitorais (fls. 2-4).
Instada a manifestar-se, a Assessoria Especial
da Presidência – AESP opinou que fosse ouvida a Secretaria Judiciária, considerando sua competência
quanto ao referido tema, o que foi acolhido à fl. 24.
A ilustre Secretária Judiciária pronunciou-se, às
fls. 26-52, sobre os procedimentos a serem adotados
na padronização dos diplomas a serem expedidos
pela Justiça Eleitoral.
Em nova manifestação (fl. 54), a AESP sugeriu,
em face da importância e oportunidade das propos tas, a aprovação de resolução sobre a matéria, cuja
minuta foi acostada à fl. 57.
É o relatório.
Voto
O Senhor Ministro Fernando Neves (relator): Sr.
Presidente, voto pela aprovação da minuta de resolu ção para padronização dos diplomas a serem expedi dos pelos tribunais regionais eleitorais aos candida tos eleitos nas eleições de 2002.
OF. SF/918/2001
Brasília, 13 de agosto de 2001
Exmº Sr.
Ministro Nelson Jobim
D.D. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral
Brasília – DF
Senhor Presidente,
Dirijo-me a Vossa Excelência com o propósito
de apresentar-lhe algumas informações relacionadas
com os diplomas de Senador e de Suplente de Sena -
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dor emitidos pelos Tribunais Regionais Eleitorais, e,
sobre esse assunto, emitir breves considerações a
serem apreciadas por Vossa Excelência e pelo Colendo Tribunal Superior Eleitoral. As informações a
seguir prestadas referem-se apenas aos dois últimos
pleitos, realizados em 1994 e 1998, cujos mandatos
ainda estão em curso.
Em primeiro lugar, a Secretaria-Geral da Mesa
do Senado Federal, conforme cópias em anexo, tem
detectado, em alguns diplomas de Suplente de Senador, a ausência de classificação como Primeiro ou Se gundo Suplente, em desacordo, salvo melhor entendimento, com o disposto no parágrafo único do art. 215
da Lei nº. 4.737, de 1965 – Código Eleitoral, regra essa
reguladora do § 2º, do art. 46 da Constituição Federal.
Por outro lado, o Tribunal Regional Eleitoral do
Estado de Pernambuco deixou de indicar, nos diplomas
expedidos em 1994, a legenda dos Senadores Carlos
Wilson e Roberto Freire e Primeiro Suplente Clodoaldo
da Silva Torres Filho, omissão que não se repetiu nos diplomas dos eleitos em 1998, Senadores José Jorge e
José de Souza Coelho, este o Primeiro Suplente.
Em segundo lugar, os dados que obrigatoriamente devem constar de um diploma, ainda consoante o parágrafo único do art. 215, são insuficientes para
a adequada identificação do Suplente de Senador.
Considerando-se que, atualmente, com o pluri partidarismo, os Senadores em geral são eleitos por
coligações e, ainda, que não é incomum a troca de
partido durante o exercício do mandato, a simples indicação, no diploma, da legenda partidária ou da coligação torna-se insuficiente para esclarecer a relação
entre o Suplente e o seu respectivo Senador titular.
Em face do aqui exposto, o Senado Federal, freqüentemente, encontra problemas para esclarecer a
situação de um Suplente quando este é convocado a
tomar posse.
Exemplo desses problemas ocorreu recentemente, quando o Senador Ramez Tebet foi investido no cargo de Ministro de Estado e o Suplente de Senador Pe-
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dro Ubirajara de Oliveira apresentou-se para a posse no
Senado Federal. Foi necessária, nessa ocasião, uma
troca de correspondências (cópias em anexo) entre a
Presidência desta Casa e a do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul para o esclarecimento da po sição do Senador Pedro Ubirajara de Oliveira.
Isso posto, e considerando que no próximo ano
serão realizadas eleições para o preenchimento de
dois terços das cadeiras do Senado Federal, solicito a
Vossa Excelência que, por seu alto intermédio, o Tribunal Superior Eleitoral examine esses fatos e, por
conseguinte, aprecie a possibilidade de adotar proce dimentos padronizados a serem observados por to dos os Tribunais Regionais Eleitorais.
Entre esses procedimentos padronizados, per mito-me sugerir que, na confecção dos diplomas:
1) sejam rigorosamente observadas as
exigências estabelecidas no parágrafo único
do art. 215 do Código Eleitoral (§ 2º do art.
46, da Constituição Federal), especialmente
aquela da classificação do Suplente;
2) conste, quando o eleito o for por co ligação, além do nome desta, as siglas dos
partidos que a integraram;
3) conste, no caso dos Suplentes de
Senador, o nome do titular do mandato;
Acredito que essas sugestões, sem embargos
de outras padronizações que esse Colendo Tribunal
julgar importantes, eliminarão os transtornos atual mente verificados, sobretudo na convocação de Su plente de Senador.
Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Exce lência os meus protestos de elevada consideração e
apreço. – Edílson Lobão, Presidente do Senado Federal, interino.
OF. SF Nº 873/2001
Brasília, 6 de julho de 2001
Exmº SR.
Desembargador Rubens Bergonzi Bossay
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato
Grosso do Sul
Senhor Presidente,
Em virtude da nomeação do nobre Senador Ramez Tebet para o cargo de Ministro de Estado da Integração Nacional, e por força do § 1º do art. 56 da
Constituição Federal, esta Presidência teria que con vocar o primeiro Suplente de S. Exª para ser investido
no mandato de Senador da República.
Compareceu à Secretaria-Geral da Mesa o Sr.
Pedro Ubirajara de Oliveira e apresentou o respectivo
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Diploma, do qual, todavia, consta tão-somente “... o
presente Diploma de Suplente de Senador ...“, sem
indicar se se trata de primeiro ou segundo suplente.
Levantada a dúvida perante a Assessoria do Senador Ramez Tebet, esta informou, extra-oficialmente, que o primeiro Suplente havia falecido.
Não obstante esse fato, esta Presidência entende
imprescindível que o diploma eleitoral especifique tanto
a condição de primeiro ou segundo suplente, uma vez
que o § 3º do art. 46 da Constituição Federal estabelece
que cada Senador será eleito com dois suplentes, como
também o nome do titular do mandato.
Diante do exposto, solicito a V. Exª examinar a
possibilidade de se expedir diploma do qual conste a
real situação do nobre Senador Pedro Ubirajara.
Permita-me, ainda, informar a V. Exª que, na versão publicada do Diploma, por problemas em sua
confecção, dados importantes ficaram ilegíveis com a
superposição da imagem do edifício do Congresso
Nacional, conforme V. Exª poderá verificar à página
13622 do Diário do Senado Federal de 21 de junho
último, em anexo.
Aproveito a oportunidade para apresentar a V.
Exª protestos de estima e consideração.
Atenciosamente, Senador, Jader Barbalho,
Presidente.
Tribunal Regional Eleitoral de
Mato Grosso do Sul Secretaria Judiciária
Of. nº 133/01/CRIP/SJ/PRE
Campo Grande/MS, 12 de julho de 2001
A Sua Excelência o Senhor
Senador Jader Barbalho
D.D. Presidente do Senado Federal
Brasília – DF
Senhor Presidente,
Em atendimento à solicitação contida no Of. SF
nº 873/2001, de 6-7-01, informo a Vossa Excelência
que Ramez Tebet foi eleito Senador no Pleito de
1994, tendo como primeiro suplente Pedro Paulo de
Barros Lima e como segundo suplente Pedro Ubirajara de Oliveira.
Outrossim, em consulta ao Cadastro Nacional de
Eleitores, relatório em anexo, constata-se pelo código
fase nº 19, que o primeiro suplente Pedro Paulo de Barros Lima teve seu Título Eleitoral nº 97981953, cancelado por falecimento, tendo sido inclusive, migrado para a
base histórica, nos termos do § 4º do artigo 47 da Res.
nº 20.132, com nova redação dada pelas Res. nºs
20.442 e 20.491, todas do Tribunal Superior Eleitoral.
Atenciosamente, Des. Rubens Bergonzi Bossay, Presidente TRE – MS.
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AVISOS
DE MINISTROS DE ESTADO
Nº 854, de 2002, de 6 do corrente, do Ministro
de Estado da Saúde, encaminhando as informações
em resposta ao Requerimento nº 113, de 2002, do
Senador Mozarildo Cavalcanti. Ao Arquivo.
Nº 855, de 2002, de 6 do corrente, do Ministro
de Estado da Saúde, encaminhando as informações
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em resposta ao Requerimento nº 120, de 2002, do
Senador Mozarildo Cavalcanti. Ao Arquivo.
Nº 907, de 2002, de 6 do corrente, do Ministro
de Estado da Justiça, encaminhando as informações
em resposta ao Requerimento nº 444, de 2002, do
Senador Francisco Escórcio.
As informações foram encaminhadas,
em cópia, aos Requerentes.
Os Requerimentos vão ao Arquivo.

PROJETOS RECEBIDOS
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 487, DE 2002
(Nº 1.277/2001, na Câmara dos Deputados)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 489, DE 2002
(Nº 1.307/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Riacho das Almas a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Riacho das Almas,
Estado de Pernambuco.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por taria nº 79, de 22 de fevereiro de 2001, que autoriza a
Associação Comunitária de Riacho das Almas a exe cutar, por três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Riacho
das Almas, Estado de Pernambuco.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 524/01
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom panhadas de Exposições de Motivos do Senhor Mi nistro, de Estado das Comunicações, autorizações
para executar serviços de radiodifusão comunitária,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 40, de 22 de fevereiro de 2001 –
Associação Beneficente de Ouricuri – ABO, na cidade
de Ouricuri – PE;
2 – Portaria nº 46, de 22 de fevereiro de 2001 –
Associação Comunitária do Bairro São José na cida de de Carpina – PE;
3 – Portaria nº 55, de 22 de fevereiro de 2001 –
Associação de Radiodifusão Cultural e Comunitária
Damizia Danielle, na cidade de Escada – PE;
4 – Portaria nº 56, de 22 de fevereiro de 2001 –
Associação Movimento Comunitário Rádio Colinas
FM, na cidade de Brejo da Madre de Deus – PE;
5 – Portaria nº 74, de 22 de fevereiro de 2001 –
Associação e Movimento Comunitário Rádio Caruaru
FM, na cidade de Caruaru – PE;
6 – Portaria nº 79, de 22 de fevereiro de 2001 –
Associação Comunitária de Riacho das Almas, na ci dade de Riacho das Almas – PE;
7 – Portaria nº 82, de 22 de fevereiro de 2001 –
Associação Cultural Rádio Buíque FM, na cidade de
Buíque – PE;
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8 – Portaria nº 299, de 2 de junho de 2000 –
Associação Sagrado Coração de Jesus, na cidade de
Nova Esperança – PR;
9 – Portaria nº 306, de 5 de julho de 2000 – Rádio Comunitária Garopabense FM de Comunicações,
na cidade de Garopaba – SC;
10 – Portaria nº 315, de 5 de julho de 2000 – Comissão de Apoio à Criança e ao Adolescente – Denominada – CACA, na cidade de Santo Antônio da Pa trulha – RS;
11 – Portaria nº 324, de 5 de julho de 2000 –
Fundação Luis Ribeiro da Silva, na cidade de Monsenhor Gil – PI;
12 – Portaria nº 325, de 5 de julho de 2000 –
Associação Cultural e Ecológica de Planalto, na cidade de Planalto – PR; e
13 – Portaria nº 804, de 28 de dezembro de
2000 – Rádio Comunitária Venturosa FM, na de Ven turosa – PE
Brasília, 3 de junho de 2001. – Fernando Henrique Cardoso.
MC 140 EM
Brasília, 25 de março de 2001.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação Comunitária
de Riacho das Almas, com sede na cidade de Riacho
das Almas, Estado de Pernambuco, explore o serviço
de radiodifusão comunitária, em conformidade com o
caput do art. 223, de Constituição e a Lei nº 9.812, de
19 de fevereiro de 1998.
2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de ma neira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa
comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com a co munidade, auxiliando não só no processo educacional,
social e cultural mas, também, servem de elo à integração de informações benéficas em todos os segmentos, e
a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 53103000558/99, que ora faço acompanhar, com a
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
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5. Em conformidade com os preceitos constituci onais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passarão a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
do Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 79, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2001
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso de suas atribuições, considerando o disposto nos artigos 10 e 19 do
Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1996, e
tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53103.000555199. resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Comunitário de
Riacho das Almas, com sede na Rua José Celestino,
s/nº, Bairro Brasília Teimosa, na cidade de Riacho
das Almas, Estado de Pernambuco, a executar servi ço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 08º07’29”S e longitude em
35º51’54”W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.
Art 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
RELATÓRIO Nº 0120/2000-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53103000558/99, de
20-10-99.
Objeto: Requerimento de outorga de autorização
para a exploração do Serviço de Radiodifusão Co munitária.
Interessado: Associação Comunitária de Riacho
das Almas, localidade Riacho das Almas, Estado de
Pernambuco.
I – Introdução
1. A Associação Comunitária de Riacho das
Almas, inscrita no CGC/MF ou CNPJ sob o número
3.366.216/0001-63, no Estado de Pernambuco, com
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sede na Rua José Celestino s/nº – Bairro Brasília Tei mosa, cidade de Riacho das Almas – PE, dirigiu-se ao
Senhor Ministro de Estado das Comunicações, por
meio de requerimento datado de 22 de setembro de
1999, 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
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 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 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 apre sentada, re latando toda a instrução 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 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,
face aos ditames legais per tinentes;
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– manifestações de apoio da comuni dade;
– plantas de arruamento, com indicação
do local de instalação do sistema irradiante, e
respectivas coordenadas geográficas;
– informações complementares de diri gentes da entidade, como declaração de re sidência 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 2 a 274, dos autos.
8. Analisados os documentos apresentados ini cialmente 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 1 km,
com centro localizado na Rua José Celestino s/nº –
Bairro Brasília Teimosa, na cidade de Riacho das
Almas, Estado de Pernambuco, de coordenadas geográficas em 8º07’29”S de latitude e 35º51’54”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 memória do
documento de folhas 114 a 117, 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 I e II da Norma 02/98; comprovação de neces -
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sária alteração estatutária, bem como comprovante
de válida existência das entidades que manifestaram apoio à iniciativa da requerente e apresentação
do Projeto Técnico, (fls. 124 a 274).
13. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – fls 140, fir mado pelo engenheiro responsável, onde estão resumidas as seguintes informações:
– identificação da entidade;
– os endereços da sede administrativa
e de localização do transmissor, sistema ir radiante e estúdio;
– características técnicas dos equipamentos (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 instalação da estação, constatando-se conformidade
com a Norma 02/98, em especial as exigências ins critas em seu item 6.11. Folhas 275 a 278. 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 – 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 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 de Riacho das Almas,
– quadro diretivo
Presidente: Helena Cristina Santos Ribeiro
Vice-Presidente: Manoel Alves Ferreira
1º Secretário: João Hipólito de Medeiros Filho
2a Secretária: Maria Lucemar Ferreira Alcântara
Tesoureiro: Manoel Saturnino Ribeiro
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Vice-Tesoureiro: Antônio José da Silva
– localização do transmissor, sistema irradi ante e estúdio
Rua José Celestino s/nº – Bairro Brasília Teimo sa, cidade de Riacho das Almas, Estado de Pernam buco;
– coordenadas geográficas
08º07’29” de latitude e 35º51’54” de longitude, correspondentes aos dados dispostos
no “Roteiro de Análise de Instalação da Estação” – fls. 275 a 278, bem como “Formulário
de Informações Técnicas” – fls 140 e que se
referem à localização da estação.
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferi mento do pedido formulado pela Associação Comu nitária de Riacho das Almas, no sentido de conce der-lhe a Outorga de Autorização para a exploração
do serviço de radiodifusão comunitária, na localida de pretendida, dentro das condições circunscritas
no Processo Administrativo nº 53103000558/99, de
20 de outubro de 1999.
Brasília, 11 de dezembro de 2000.

De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departa mento de Outorga e Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 13 de dezembro de 2000. – Hamilton
de Magalhães Mesquita, Coordenador Geral.
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Servi ços de Radiodifusão.
Brasília, 14 de dezembro de 2000. – Antonio
Carlos Tardeli, Diretor do Departamento de Serviços
de Outorga de Radiodifusão.
Aprovo
o
Relatório
nº
0120/2000/DOSR/SSR/MC. Encaminhe-se à Consul toria Jurídica para exame e parecer.
Brasília, 15 de dezembro de 2000. – Paulo Me nicucci, Secretário de Serviços de Radiodifusão.
(À Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 490, DE 2002
Aprova o ato que autoriza a Rádio
Comunitária Garopabense FM de Comunicações a executar serviço de radiodifu-
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são comunitária na cidade de Garopaba,
Estado de Santa Catarina.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 306, de 5 de julho de 2000, que autoriza a Rádio Comunitária Garopabense FM de Comunicações
a executar, por três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Garopaba, Estado de Santa Catarina.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 524/01
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom panhadas de Exposições de Motivos do Senhor Mi nistro de Estado das Comunicações, autorizações
para executar serviços de radiodifusão comunitária,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 40, de 22 de fevereiro de 2001 –
Associação Beneficente Ouricuri –ABO, na cidade de
Ouricuri – PE;
2 – Portaria nº 46, de 22 de fevereiro de 2001 –
Associação Comunitária do Bairro São José, na cidade de Carpina – PE;
3 – Portaria nº 55, de 22 de fevereiro de 2001 –
Associação de Radiodifusão Cultural e Comunitária
Danúzia Danielle, na cidade de Escada – PE;
4 – Portaria nº 56, de 22 de fevereiro de 2001 –
Associação Movimento Comunitário Rádio Colinas
FM, na cidade de Brejo da Madre de Deus – PE;
5 – Portaria nº 74, de 22 de fevereiro de 2001 –
Associação e Movimento Comunitário Rádio Caruaru
FM, na cidade de Caruaru – PE;
6 – Portaria nº 79, de 22 de fevereiro de 2001 –
Associação Comunitária de Riacho das Almas, na cidade de Riacho das Almas – PE;
7 – Portaria nº 82, de 22 de fevereiro de 2001 –
Associação Cultural Rádio Buíque FM, na cidade de
Buíque – PE;
8 – Portaria nº 299, de 21 de junho de 2000 –
Associação Sagrado Coração de Jesus, na cidade de
Nova Esperança – PR;
9 – Portaria nº 306, de 5 de julho de 2000 – Rádio Comunitária Garopabense FM de Comunicações,
na cidade de Garopaba-SC;
10 – Portaria nº 315, de 5 de julho de 2000 – Comissão de Apoio à Criança e ao Adolescente – Denominada CACA, na cidade de Santo Antônio da Patrulha – RS;
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11 – Portaria nº 324, de 5 de julho de 2000 –
Fundação Luís Ribeiro da Silva, na cidade de Monse nhor Gil – PI;
12 – Portaria nº 325, de 5 de julho de 2000 –
Associação Cultural e Ecológica de Planalto, na cida de de Planalto – PR; e
13 – Portaria nº 804, de 28 de dezembro de
2000 – Rádio Comunitária Venturosa FM, na cidade
de Venturosa – PE.
Brasília, 5 de junho de 2001. – Fernando Henrique Cardoso.
EM nº 357 /MC
Brasília, 14 de setembro de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Rádio Comunitária Garo pabense FM de Comunicações, com sede na cidade
de Garopaba, Estado de Santa Catarina, explore o
serviço de radiodifusão comunitária, em conformida de com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de
maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimenta ção da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciati va comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem de
elo à integração de informações benéficas em todos os
segmentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, con substanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 53740.002024/99 que ora faço acompanhar, com a
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos constituci onais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º do art. 223. da Constituição Federal.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das comunicações.

645

Quarta-feira 11 17319

PORTARIA Nº 306 DE 5 DE JULHO DE 2000
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso de suas atribuições, considerando o disposto nos artigos 10 e 19 do
Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, e
tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53740.002024/99. resolve:
Art. 1º Autorizar a Rádio Comunitária Garopabense FM de Comunicações, com sede na Praça 21
de Abril, s/nº, Bairro Centro, na cidade de Garopaba,
Estado de Santa Catarina, a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 28001515 e longitude em
483T30’W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de Seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Pimenta da Veiga
ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL
ORDINÁRIA DE FUNDAÇÃO
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E COMUNITÁRIA
GAROPABENSE DE COMUTNICAÇÕES
Aos dezessete dias do mês de novembro de um
mil novecentos e noventa e sete, no Salão da Capela
do Pinguirito, nesta cidade de Garopaba, Estado de
Santa Catarina, às 20 horas com a presença dos sócios fundadores que esta subscrevem, realizou-se a
Assembléia Geral desta sociedade. Os membros desta sociedade, escolheram a mim Gilberto F. de Araújo
para secretariar os trabalhos. Nesta Assembléia Ge ral foram tomadas as seguintes resoluções:
a) Foi definido a Praça vinte e um de abril, s/n,
Centro, Garopaba – SC, como sede desta associação;
b) Foi oficializado, Associação Cultural e Comunitária (garopabense de Comunicações, como o
nome da Entidade;
c) A Assembléia Geral, por aclamação, determinou a forma de escolher a Diretoria Executiva. Todos
os membros participantes, por voto secreto, escolhe-
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ram o presidente e o mesmo escolheu o resto da Dire toria;
d) Já definido a Diretoria Executiva, fica repre sentada da seguinte forma:
1 – Presidente – Silvio Lopes da Silva
2 – Vice-Presidente – Olívia Vicentin Neto
3 – Secretário – Mário Temes Filho
4 – Segundo Secretário = Judite Martins
5 – Tesoureiro – Ademir Rodrigues
6 – Segundo Tesoureiro – José Ricardo da Silva
7 – Diretor de Operações – Josef Hoffmann
8 – Vice Diretor de Operações – Aurélio Cardoso
9 – Diretor de Cultura – Luiz Carlos Gonçalves
10 – Vice Diretor de Cultura – Joaquim Daniel
Marques
11 – Diretor de Patrimônio Alda José Pedro;
e) O Presidente convocou a Assembléia Geral,
para a próxima reunião no dia 20 de novembro de
1997, para discutir assuntos pendentes da reunião
anterior;
f) Participou da Assembléia de fundação repre sentantes de sete comunidades;
g)Ficou determinado que Associação Cultural e
Comunitária Garopabense de Comunicações terá to dos os lideres comunitárias do município, como asso ciados;
h)Conforme convite de convocação, 30 item, o
nome fantasia da Rádio Comunitária FM, será estabelecido por concurso público, quando a mesma co meçar sua programação normal.
i) Participaram da Assembléia Geral de funda ção todos os membros conforme a relação de nomes
e assinaturas, que será anexada a esta ata.
Esgotada a ordem do dia, o senhor presidente
colocou a palavra à disposição de quem dela quises se fazer uso. Como ninguém demonstrou o desejo de
usá-la, o senhor presidente declarou encerrado os
trabalhos, suspendendo a sessão pelo tempo neces sário à lavratura desta ata. Redigido este expediente,
a Ata foi lida e achada conforme e aprovada em todos
os seus termos e a seguir assinada pelos presentes.
Garopaba, Santa Catarina, 17 de novembro de
1997.
(À Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 491, DE 2002
(Nº 1.325/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Cultural Limacampen-

SETEMBRO 2002

Setembro de 2002

se a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Lima Campos,
Estado do Maranhão.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 392, de 31 de julho de 2000, que autoriza a
Associação Comunitária Cultural Limacampense a
executar, por três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Lima Campos, Estado do Maranhão;
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 702/01
Senhores Membros do Congresso Nacional
Nos termos do artigo 49, inciso XII combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de Exposições de Motivos ao Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, autorizações para
executar serviços de radiodifusão comunitária, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade, conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 300, de 21 de junho de 2000 –
Centro Cultural São Judas Tadeu, na cidade de Niterói – RJ;
2 – Portaria nº 392, de 31 de julho de 2000 –
Associação Comunitária Cultural Limacampense na
cidade de Lima Campos – MA;
3 – Portaria nº 393, de 31 de julho de 2000 –
Associação Comunitária, Cultural e Comunicação
Social de Orobó, na cidade de Orobó – PE;
4 – Portaria nº 406, de 3l de julho de 2000 –
Associação Comunitária de Itagibá cidade de Itagibá
– BA;
5 – Portaria nº 476, de 14 de agosto de 2000 –
Fundação de Rádio de Fusão Comunitária Carlos Pereira, na cidade de Santa Luzia – BA;
6 – Portaria nº 577, de 22 de setembro de 2000
– Associação Comunitária Ave Branca para o Desenvolvimento Social, Cultural e Artístico dos Moradores
da Praça do DI – QNA Taguatinga – DF, na cidade de
Taguatinga – DF;
7 – Portaria nº 630, de 5 de outubro de 2000 –
Fundação Obra Assistencial para Integração Social
da Comunidade, na cidade de São Vicente – RN;
8 – Portaria nº 676, de 25 de outubro de 2000 –
Associação Beneficente Comunitária ABC –
SHALON, na cidade de Cuiabá – MT;
9 – Portaria nº 677, de 25 de outubro de 2000 –
Associação Comunitária de Desenvolvimento Artísti-
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co, Cultural e Social de Miranda – ACODAMI, na cida de de Miranda – MS;
10 – Portaria nº 683, de 25 de outubro de 2000 –
Associação Comunitária de Amparo aos Artistas de
Cajazeira, na cidade Salvador – BA;
11 – Portaria nº 762, de 12 de dezembro da
2000 – Associação Comunitária São Raimundo No nato de Tumim na cidade de Tumim – MA;
12 – Portaria nº 38, de 22 de fevereiro de 2001 –
Associação Assistencial Cultural Padre Deóclides na
cidade de Acazi – RN;
13 – Portaria nº Comunitária na cidade de Cata lão – GO;
14 – Portaria nº 108, de 6 de março de 2001 –
Associação de Recuperação Conservação e Preser vação da Bacia do Rio Pardo na cidade de Ribas do
Rio Pardo -MS;
15 – Portaria nº 116, de 6 de março de 2001 –
Associação Comunitária de Desenvolvimento Artístico
e Cultural de Caracol, na cidade de Caracol – MS; e
16 – Portaria nº 117, de 6 de março de 2001 –
Associação Assistencial da Chapada (AAC), na cida de de Utinga – BA.
Brasília, 29 de junho de 2001. – Fernando Henrique Cardoso.
Brasília, 18 de maio de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Exce1ência Portaria de ou torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação Comunitária
Cultural Limacampense, 4ª sede na cidade de Lima
Campos, Estado do Maranhão (explore o serviço de
radiodifusão comunitária, em conformidade com o ca put do art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19
de fevereiro de 1983.
2. A referida entidade requereu ao Ministério
das Comunicações sua inscrição para prestar o servi ço, cuja documentação inclui manifestação de apoio
da comunidade, numa demonstração de receptivida de da filosofia de criação desse braço da radiodifu são, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a
sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da inicia tiva comandada por Vossa Excelência, casas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
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educacional, social e cultural mas também, servem
de elo à integração de informações benéficas em to dos os segmentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que conclui da documentação de origem, consubstanciada nos mitos do Processo nº 53680.000S65/98,
que ora faço acompanhar, cria a inabilidade de subsidiar com trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autorização, objeta do
presente processo, passar a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 392, DE 31 DE JULHO DE 2000
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso de suas atribuições, considerando o disposto nos artigos 10 e 19 do
Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, e
tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53680.000865/98, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Comunitária Cultural Limacampense, com sede na Rua Joel Barbosa,
nº 147 – Centro, na cidade de Lima Campos, Estado
do Maranhão, a executar serviço de radiodifusão co munitária, pelo prazo de três anos, sem direito de ex clusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612. de 19 de fevereiro de 1996, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 04º31º12’S e longitude em
44º27’55”W, utilizando a freqüência de B7.9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a
entidade iniciar a execução do serviço no prazo de
seis meses a contar da data de publicação do ato de
deliberação.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Pimenta da Veiga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 492, DE 2002
(Nº 1.351/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Iapuense de Radiodifusão a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Iapu, Estado de
Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere à Por taria nº 88, de 22 de fevereiro de 2001, que autoriza a
Associação Comunitária Iapuense de Radiodifusão a
executar, por três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Iapu, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 624/01
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom panhadas de Exposições de Motivos do Senhor Mi nistro de Estado das Comunicações, autorização
para executar serviços de radiodifusão comunitária
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 58, de 22 de fevereiro de 2001 –
ARCC, Associação Remediense Comunitária de Comunicação, na cidade de Senhora dos Remédios – MO;
2 – Portaria nº 88, de 22 de fevereiro de 20071 –
Associação Comunitária Iapuense de Radiodifusão,
na cidade de Iapu – MG;
3 – Portaria nº 91, de 22 de fevereiro de 2001 –
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura,
Rádio Comunitária Interlagos, na cidade da Campo
do Meio – MG;
4 – Portaria nº 93, de 22 de fevereiro de 2001 –
Associação Cultural Serra das Galés, na cidade de
Paraúna – GO;
5 – Portaria nº 139, de 26 de março de 2001 –
Associação Comunitária e Cultural Amigos de Taqua rana, na cidade de Taquarana – AL;
6 – Portaria nº 140, de 26 de março de 2001 –
Associação Cultural Comunitária União de São Tiago
(ACCU), na cidade de São Tiago – MG;
7 – Portaria nº 141, de 26 de março de 2001 –
Associação Comunitária de Comunicação de Frutal,
na cidade de Frutal – MG;
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8 – Portaria nº 142, de 26 de março de 2001 –
Associação Comunitária de Comunicação do Município de Upanema-RN, na cidade de Upanema – RN;
9 – Portaria nº 143, de 26 de março de 2001 –
Associação Cultural Rádio Comunitária de Ajuricaba/RS, na cidade de Ajuricaba – RS;
10 – Portaria nº 144, de 26 de março de 2001–
Associação Verde Vida, na cidade de Candoí – PR;
11 – Portaria nº 145, de 26 de março de 2001 –
Associação e Movimento Comunitário Vale do Tibagi,
na cidade de Telêmaco Borba – PR;
12 – Portaria nº 146, de 26 de março de 2001 –
Associação Cultural Comunitária Jacutinguense de
Radiodifusão (ACCOJAR), na cidade de Jacutinga –
MG;
13 – Portaria nº 147, de 26 de março de 2001 –
Associação Pró-Saúde de Feijó/AC, na cidade de Fei jó – AC;
14 – Portaria nº 198, de 18 abril de 2001 – Associação Cultural Educadora de Comunicação Comunitária, na cidade de Guapiaçú – SP; e
15 – Portaria nº 205, de 18 de abril de 2001 –
Associação de Desenvolvimento Artístico, Cultural e
Social de Tupi Paulista, na cidade de Tupi Paulista – SP.
Brasília, 22 de junho de 2001. – Marco Maciel.
MC 92 EM
Brasília, 23 de março de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação Comunitária
Iapuense de Radiodifusão, com sede na cidade de
Iapu, Estado de Minas Gerais, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19
de fevereiro de 1998.
2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação incluí manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração receptividade da
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de
maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da inici ativa comandada por Vossa Excelência, essas
ações permitem que as entidades trabalhem em
conjunto com a comunidade, au xiliando não só no
processo educacional, social e cultural mas, também, servem de elo à integração de informações be-

SETEMBRO 2002

Setembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

néficas em todos os segmentos, e a todos esses nú cleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, con substanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 53710.001202/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos constituci onais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º do azt. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 88, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2001
O Ministro de Esta do das Comuni cações, no uso de suas atri buições,
con si de ran do o dis posto nas ar ti gos
10 e 19 do Decreto nº 2.815, de 3 de ju nho de 1996, e tendo em vis ta o que
cons te ao Processo Admi nistrativo nº
53710.001202/98, resol ve:
Art. 1º Autorizar a Associação Comunitária Iapu ense de Radiodifusão, com sede na Rua Antônio Marques, nº 15, Bairro Centro, na cidade de Iapu, Estado
do Minas Gerais, a executar SGMÇO de radiodifusão
comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1996, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas
geográficas com latitude em 19º26’12”S o longitude
mm 42º13’04”W, utilizando a fre qüência de 104,9
Mhz.
Art. 4º Este ato somente pro duzirá efeitos le gais após de liberação do Congresso Na cional, nos
termos do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo
a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de
seis meses a contar da data de publicação do ato de
deliberação.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
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RELATÓRIO Nº0027/2000-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53720000296/99,
Objeto: Requerimento de outorga de autorização do
serviço de Radiodifusão comunitária.
Interessado: Associação Comunitária Rádio FM
Ponta de Pedras, Estado do Pará.
I – Introdução
1. A Associação Comunitária Rádio FM Ponta Pedrense, inscrita no CGCIMF sob o número
03.086.184/0001-42, no Estado do Pará, com sede na
Praça Papa Paulo VI, s/nº – Centro, cidade de Campinas,
SP; dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações, por meio de requerimento datado de 14 de abril
de 1999, 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 corno 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.
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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,
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 4 a 421, 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

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
apresentada, relatando toda a instrução 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 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 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.

9. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em área
abrangida pelo circulo de raio igual a 1 km, com centro
localizado na Praça Papa Paulo VI, s/nº – Centro – pré dio anexo ao Seminário Beato de Anchieta, na cidade
Ponta de Pedras, Estado do Pará, de coordenadas geográficas em 01º23’36”S de latitude e 48º52’05”W de longitude, consoante aos dados constantes do Aviso publicado no DOU, de 18-3-1999, Seção 3.
10. A análise técnica desenvolvida e que considerou as coordenadas apresentadas na Planta de
Arruamento – 01º23’36”S de latitude e 48º52’14”W de
longitude, 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 362 à 364, 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, endereços da
sede e do sistema irradiante;
– outros dados e conclusão.

– quadro diretivo
Presidente: Raimundo Mendes de Aguiar
Vice-Presidente: José Miguel Ferreira Gomes
1º Secretário: Jorge da Costa Batista
2º Secretário: Rosiberto Castro Ferreira
1º Tesoureiro: Francisco Rodrigues de Souza
2º Tesoureiro: Nélia M. da Encarnação
Dir. de Comunicação: Antonio Raimundo Maciel
Vilhena

12. Seguiram-se diligências para a apresenta ção de documentos dispostos no subítem 6.7 inci sos. III, IV, VIII e X da Norma 02/98; bem como soli citou-se o envio do Projeto Técnico. (fls 367 à 421).
13. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas”, firmado pelo
engenheiro responsável, onde estão resumidas as
seguintes informações:

– localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio
Travessa 15 de Novembro s/nº, cidade de Ponta
de Pedras, Estado do Pará;

– 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 02/98, em especial as exigências ins critas em seu item 6.11. Folhas 393 a 394.
15. E o relatório.

– coordenadas geográficas
01º23’36” de latitude e 48º52’14” de longitude,
correspondentes aos cálculos efetuados na “Análise
Técnica de RadCom” -fls. 362, e que se refere à localização da estação.
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Associação Comunitária Rádio FM Ponta Pedrense, 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 53720000296/99, de 19
de abril de 1999.
Brasília, 21 de setembro de 2000.
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga e serviços de radiodifusão.
Brasília, 21 de setembro de 2000. – Hamilton
de Magalhães Mesquita,

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 crescentes autos, após detido exame do rol de
documentos, os quais estão compatíveis com a legis lação 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 Rádio FM Ponta Pedrense

Coordenador-Geral.
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 22 de setembro de 2000. – Antonio
Carlos Tardeli, Diretor do Departamento de Outorga
de Serviços de Radiodifusão.
Aprovo
o
Relatório
nº
0027/2000/DOSR/SSR/MC. Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para exame e parecer.
Brasília, 22 de setembro de 2000. – Paulo Menicucci , Secretário de Serviços de Radiodifusão.
(À Comissão de Educação.)
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Relatório nº 123/2000-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53103000586/98, de
19-8-98.
Objeto: Requerimento de outorga de autoriza ção para a exploração do Serviço de Radiodifusão
Comunitária.
Interessado: Associação e Movimento Comuni tário Rádio Caruaru FM, localidade Caruaru, Estado
de Pernambuco.
I – Introdução
1. A Associação e Movimento Comunitário Rá dio Caruaru FM, inscrita no CGC/MF ou CNPJ sob o
nº 02.368.31310001-22, no Estado de Pernambuco,
com sede na Rua Saldanha da Gama nº 138 – Centro,
cidade de Caruaru – PE, dirigiu-se ao Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, por meio de requeri mento datado de 11 de agosto de 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 -
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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 5 à 210, 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 Mestre Pedro 69 – 30
andar – salas 301 a 303 – Ed. Osep Sales Bastos –
Centro, na cidade de Caruaru, Estado de Pernambuco, de coordenadas geográficas em 8º17’1”S de latitude e 35º58’9”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 187, 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 coordenadas
geográficas, instruções sobre coordenadas coinci dentes com os levantamentos do IBGE;
– compatibilização de distanciamento do canal;
– situação da estação em faixa de fronteira, en dereço 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, inciso II
da Norma nº 2/98, comprovação de necessária altera ção estatutária; bem como comprovante de válida
existência das entidades que manifestaram apoio à
iniciativa da requerente e apresentação do Projeto
Técnico, (fls. 160 a 210).
13. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – fls. 200, 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 equipamentos
(transmissor) e acessórios (antena e cabo coaxial),
com indicação da potência efetiva irradiada e intensi dade 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 nº 2/98, em especial as exigências inscritas
em seu item 6.11, folhas 211 e 212. 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 25,0 W.
15. É o relatório.
IV – Conclusão/Opinamento
16. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhos
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 e Movimento Comunitário Rádio
Caruaru FM
– quadro diretivo
Presidente: José Aparecido da Silva
Vice-Presidente: Carlos Augusto Demézio da
Silva
1º Secretário: Luiz Carlos Bastos
2ª Secretária: Sandra Moura Pereira
1º Tesoureiro: José Dilvam Ventura
2º Tesoureiro: José Edson Demézio da Silva
– localização do transmissor, sistema irradiante
e estúdio
Rua Mestre Pedro nº 69 – salas 301 a 303 –
Centro, cidade de Caruaru, Estado de Pernambuco;
– coordenadas geográficas 8º17’01” de latitude
e 35º58’09” de longitude, correspondentes aos dados
dispostos no Roteiro de Análise de Instalação da
Estação – fls. 211 e 212, bem como Formulário de
Informações Técnicas – fls. 200 e que se referem à localização da estação.
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Associação e Movimento Comunitário Rádio Caruaru FM, no sentido de
conceder-lhe a Outorga de Autorização para a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na lo calidade pretendida, dentro das condições circunscritas no Processo Administrativo nº 53103000586/98,
de 19 de agosto 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 de 2000. – Hamilton
de Magalhães Mesquita, Coordenador Geral.

De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 14 de dezembro de 2000. – Antonio
Carlos Tardeli, Diretor do Departamento de Outorga
de Serviços de Radiodifusão.
Aprovo
o
Relatório
nº
123/2000/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.)
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RELATÓRIO Nº 092/2001 – DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53790001322/98, de
5-10-98.
Objeto: Requerimento de outorga de autorização
para a exploração do Serviço de Radiodifusão Co munitária.
Interessado: União das Associações Comunitárias
e de Moradores de Carazinho – UACC, localidade
de Carazinho, Estado do Rio Grande do Sul.
I – Introdução
1. A União das Associações Comunitárias e de
Moradores de Carazinho – UACC, inscrita no CGC/MF
ou CNPJ sob o número 93.237.733/0001-25, no Estado
do Rio Grande do Sul, com sede Rua Itararé 611 –
Centro , cidade de Carazinho – RS, dirigiu-se ao Se nhor Ministro de Estado das Comunicações, por meio
de requerimento datado de 30 de setembro 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 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 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 03.03.1998 e
Norma nº 02/98, de 06.08.1998.
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
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 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 10 à 237, 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 Itararé nº 611 – Centro,
na cidade Carazinho, Estado do Rio Grande do Sul,
de coordenadas geográficas em 28º17’26”S de latitude e 52º47’39”W de longitude, consoante aos dados
constantes do Aviso publicado no DOU, de
18.03.1999, 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 207, denominado de “Roteiro de
Análise Técnica de RadCom”. Ocorre que as coordenadas foram alteradas e passaram a ser em
28º17’26”S de latitude e 52º47’39”W de longitude,
sendo que as mesmas foram aceitas e consideradas.
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11. O mesmo documento trata de outros dados,
conforme se segue:
– informações sobre geração de coordenadas
geográficas, instruções sobre coordenadas coinci dentes com os levantamentos do IBGE;
– compatibilização de distanciamento do canal;
– situação da estação em faixa de fronteira, en dereço 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 comprovação de necessária alteração estatu tária, bem como encaminhamento do Projeto Técni co, (fls. 211 a 237).
13. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – fls. 216 e
217, firmado pelo engenheiro responsável, onde es tão resumidas as seguintes informações:
– identificação da entidade;
– os endereços da sede administrativa e de lo calização do transmissor, sistema irradiante e estúdio;
– características técnicas dos equipamentos
(transmissor) e acessórios (antena e cabo coaxial),
com indicação da potência efetiva irradiada e intensi dade 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 nº 2/98, em especial as exigências inscritas
em seu item 6.11. Folhas 238 e 239.
15. É o relatório.

Vice-pres. Educ. Cult. Saúde, Laz. e M. Amb.:
Vanderlei R. Alves
Vice-pres. de Defesa do Cons. e Tranp.: Vivaldina B. de Oliveira
Vice-pres. Mutuários e Habitação: Zulmira Muller
Vice-pres. de Direitos Humanos: Cecília Gomes
C. Weise
Secretária Geral: Edília Míssio da Rosa
1a Secretária: Maria Odete C. Cardoso
2º Secretário: João Maria Cardoso
Tesoureiro Geral: Gélson Carlos dos Santos
1º Tesoureiro: Neri Soares
2º Tesoureiro: Paulo de Luca
– localização do transmissor, sistema irradiante
e estúdio
Rua Itararé nº 611 – Centro, cidade de Carazinho, Estado do Rio Grande do Sul;
– coordenadas geográficas
28º17’26’ de latitude e 52º47’39” de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” – fls. 238 e 239, bem
como “Formulário de Informações Técnicas” – fls. 216
e 217 e que se referem à localização da estação.
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela União das Associações Comunitárias e de Moradores de Carazinho –
UACC, no sentido de conceder-lhe a Outorga de Au torização para a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, dentro das
condições circunscritas no Processo Administrativo
nº 53790001322/98, de 5 de outubro de 1998.
Brasília,19 de fevereiro de 2001.
Relator da conclusão Jurídica Técnica

IV – Conclusão/Opinamento

De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga e Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 20 de fevereiro de 2001. -Hamilton de
Magalhães Mesquita, Coordenador Geral

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
União das Associações Comunitárias e de Mo radores de Carazinho – UACC;
– quadro diretivo
Presidente: Adejarme Reinehr Pereira
Vice-pres. Administrativo: Eugênio Ricardo Erlo

De acordo.
À consideração do Senhor Secretário
de Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 20 de fevereiro de 2001. – Antonio
Carlos Tardeli, Diretor do Departamento de Outorga
de Serviços de Radiodifusão.
Aprovo o Relatório nº
200/DOSR/SSR/MC.
Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para exame e
parecer.
Brasília, 20 de fevereiro de 2001.
Paulo Menicucci, Secretário de Serviços de
Radiodifusão.
(À Comissão de Educação.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 497, DE 2002
(Nº 1.381/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Beneficente de Santa Cruz da Venerada a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Santa Cruz,
Estado de Pernambuco.
O Congresso Nacional decreta,
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por taria nº 224, de 19 de abril de 2001, que autoriza a
Associação Beneficente de Santa Cruz da Venerada
a executar, por três anos, sem direito de exclusivida de, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Santa Cruz, Estado de Pernambuco.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 565/01
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom panhadas de Exposições de Motivos do Senhor Mi nistro de Estado das Comunicações, autorizações
para executar serviços de radiodifusão comunitária
pelo prazo de três anos sem direito de exclusividade,
conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 217, de 18 de abril de 2001 –
Associação e Movimento Comunitário Cultural Dinâ mica, na cidade de Engenheiro Coelho – SP;
2 – Portaria nº 218, de 18 de abril de 2001 –
Associação São João Batista, na cidade de Visconde
do Rio Branco-MG;
3 – Portaria nº 219, de 18 de abril de 2001 –
Associação de Comunicação Comunitária Rádio Ibi cui FM, na cidade de Manoel Viana – RS;
4 – Portaria nº 223, de 18 de abril de 2001 –
União das Associações Comunitárias e de Moradores
de Carazinho – UACC, na cidade de Carazinho – RS;
5 – Portaria nº 224, de 18 de abril de 2001 –
Associação Beneficente de Santa Cruz da Venerada,
na cidade de Santa Cruz-PE;
6 – Portaria nº 225, de 18 de abril de 2001 –
Associação de Moradores da Praia do Canto, na cida de de Vitória – ES;
7 – Portaria nº 227, de 18 de abril de 2001 –
Associação Cultural e Comunitária Amigos de Jarinu,
na cidade de Jarinu -SP;
8 – Portaria nº 228, de 18 de abril de 2001 –
Associação de Radiodifusão Comunitária de Buriti
Bravo (ARCA-BB), na cidade de Buriti Bravo – MA;
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9 – Portaria nº 229, de 18 de abril de 2001 –
Associação Amigos da Cultura, na cidade de Parai –
RS;
10– Portaria nº 230, de 18 de abril de 2001 –
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
de Santa Maria da Vitória ACCCSMV na cidade de
Santa Maria da Vitória – BA;
11 – Portaria nº 232, de 18 de abril de 2001 –
Fundação Técnico Científico para o Desenvolvimento
Comunitário de Alhandra – FTCDCA, na cidade de
Alhandra – PB; e
12 – Portaria nº 233, de 18 de abril de 2001 –
Fundação José Ribamar Lunguinho de Desenvolvimento, na cidade de São Francisco do Oeste – RN.
Brasí1ia, 13 de junho de 2001. – Fernando
Henrique Cardoso.
MC 267 EM
Brasília, 22 de maio de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação Beneficente
de Santa Cruz da Venerada, com sede na cidade de
Santa Cruz, Estado de Pernambuco, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade
com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério
das Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, cuja documentação inclui manifestação de apoio
da comunidade, numa demonstração de receptivida de da filosofia de criação desse braço da radiodifu são, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a
sedimentação da cultura geral das localidades pos tulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem de
elo à integração de informações benéficas em todos os
segmentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo nº
53103.000823/98, que ora faço acompanhar, com a
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
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somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 224, DE 18 DE abril DE 2001
O Ministro de Estado das Comuni cações, no uso de suas atribuições, con siderando o disposto nos artigos 10 e 19
do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do
Processo nº 53103.000823/98, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Beneficente de
Santa Cruz da Venerada, com sede na BR-122 – Km
150 – Bairro Antonica, na cidade de Santa Cruz, Estado de Pernambuco, a executar serviço de radiodifu são comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 8º14’10”S e longitude em
40º19’9”W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entida de iniciar a execução do serviço no prazo de seis me ses a contar da data de publicação do respectivo De creto Legislativo.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
RELATÓRIO Nº 123/2001-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53103000823/98, de
20-10-98.
Objeto: Requerimento de outorga de autorização
para a exploração do Serviço de Radiodifusão Co munitária.
Interessado: Associação Beneficente de Santa
Cruz da Venerada – ABSCV, localidade de Santa
Cruz, Estado de Pernambuco.
I – Introdução
1. A Associação Beneficente de Santa Cruz da
Venerada – ABSCV, inscrita no CGC/MF ou CNPJ
sob o número 02.107.672/0001-26, no Estado de.
Pernambuco, com sede na BR 122 – Km 150 – Bairro
Antonica , cidade de Santa Cruz – PE, dirigiu-se ao
Senhor Ministro de Estado das Comunicações, por
meio de requerimento datado de 12 de setembro de
1998, subscrito por representante legal, demonstran -
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do 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, 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 Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto n~ 2.615, de
03 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 Secretário de Serviços de Radiodifusão, passa ao exame do
pleito formulado pela requerente, consubstanciado na
Petição de folha 01, bem como a documentação apresentada, 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 Comunitária, 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 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
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 á 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 declara-
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ção de fiel cumprimento às normas, recolhimento da
taxa de cadastro e cópias de documentos pessoais.
7. Toda a documentação mencionada está conti da no intervalo de folhas 05 a 136, dos autos.
8. Analisados os documentos apresentados ini cialmente 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 circulo de raio igual a 1 km,
com centro localizado na BR 122, Km 150 – Bairrro
Antonica, na cidade de Santa Cruz, Estado de Per nambuco, de coordenadas geográficas em
08º12’20”S de latitude e 40º26’52”W de longitude.
Ocorre que, inicialmente as coordenadas foram alteradas, mediante solicitação datada de 29 de outubro
de 1998 e finalmente em 1º de dezembro de 1998, as
mesmas foram retificadas, passando a ser em
08º14’10”S de latitude e 40º19’09”W de longitude,
consoante aos atos 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 memória do
documento de folhas 87, 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 coinci dentes com os levantamentos do IBGE;
– compatibilização de distanciamento do canal;
– situação da estação em faixa de fronteira, en dereço 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 inciso
II da Norma 2/98, comprovante de válida existência
das entidades que manifestaram apoio à iniciativa e
encaminhamento do Projeto Técnico, (fls. 92 à 136).
13. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – fls 127, fir mado pelo engenheiro responsável, onde estão resu midas as seguintes informações:
– identificação da entidade;
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– os endereços da sede administrativa e de lo calização do transmissor, sistema irradiante e estúdio;
– características técnicas dos equipamentos
(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 instalação da estação, constatando-se conformidade com a
Norma 2/98, em especial as exigências inscritas em
seu item 6.11. Folhas 137 e 138.
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, depois de 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 Beneficente de Santa Cruz da Venerada – ABSCV;
– quadro diretivo
Presidente:
Miguel Gomes de Souza
Vice-presidente:
Júlio Gomes da Costa
1º Secretário:
João Siqueira de Souza
2ª Secretária:
Maria Auxiliadora de Souza
1º Tesoureiro:
Euclides Batista de Souza
2º Tesoureiro:
Francisco Gomes de Souza
– localização do transmissor, sistema irradiante
e estúdio
BR – 122, Km 150 – Bairro Antonica, cidade de
Santa Cruz, Estado de Pernambuco;
– coordenadas geográficas
8º14’10” de latitude e 40º19’9” de longitude, correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” – fls. 137 e 138,
bem como “Formulário de Informações Técnicas” – fls
127 e que se referem à localização da estação.
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Associação Beneficente de Santa Cruz da Venerada – ABSCV, no sentido de conceder-lhe a Outorga de Autorização para a
exploração do serviço de radiodifusão comunitária,
na localidade pretendida, dentro das condições cir-
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cunscritas
no
Processo
Administrativo
nº
53103000823/98, de 20 de outubro de 1998.
Brasília, 15 de março de 2002. –
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departa mento de Outorga e Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 16 de março de 2001. – Hamilton de
Magalhães Mesquita,
Coordenador-Geral.
De acordo.
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À consideração do Senhor Secretário
de Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 19 de março de 2001. – Antonio Carlos Tardeli, Diretor do Departamento de Outorga de
Serviços de Radiodifusão.
Aprovo
o
Relatório
nº
123/2001/DOSR/SSR/MC. Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para exame e parecer.
Brasília, 19 de março de 2001. – Paulo Menicucci, Secretário de Serviços de Radiodifusão.
(À Comissão de Educação.)
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RELATÓRIO Nº 112/2001 –DOSR/SSR/MC
REFERÊNCIA: Processo nº 53640001458/98, de
7-10-98.
OBJETO: Requerimento de outorga de autorização
para a exploração do Serviço de Radiodifusão Co munitária.
INTERESSADO: Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de Santa Maria da Vitória –
ACCCSMV , localidade de Santa Maria da Vitória,
Estado da Bahia.
I – Introdução
1. A Associação Comunitária de Comunicação e
Cultura de Santa Maria da Vitória – ACCCSMV, inscri ta no CGC/MF ou CNPJ sob o número
02.673.186/0001-75, no Estado da Bahia, com sede
na Rua Professora Quelidônea de Melo 243, cidade
de Santa Maria da Vitória – BA, dirigiu-se ao Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, por meio de
requerimento datado de 2 de outubro 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 frial, 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.
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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 Nor ma 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 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 7 a 173, 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 Odorico Marques 316 –
B – Malvão, na cidade de Santa Maria da Vitória,
Estado da Bahia, de coordenadas geográficas em
13º23’18”S de latitude e 44º11’38’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
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documento de folhas 115, 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 coinci dentes com os levantamentos do IBGE;
– compatibilização de distanciamento do canal;
– situação da estação em faixa de fronteira, en dereço 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 inciso
I da Norma 2/98, comprovação de necessária altera ção estatutária, bem como encaminhamento do Pro jeto Técnico, (fls. 116 à 173).
13. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – fls 165, fir mado pelo engenheiro responsável, onde estão resu midas as seguintes informações:
– identificação da entidade;
– os endereços da sede administrativa e de lo calização do transmissor, sistema irradiante e estúdio;
– características técnicas dos equipamentos
(transmissor) e acessórios (antena e cabo coaxial),
com indicação da potência efetiva irradiada e intensi dade 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 174 e 175.
15. É o relatório.

677

Quarta-feira 11 17351

atende os requisitos legais e normativos ao seu pleito,
seguindo-se informações básicas sobre a entidade:
– nome
Associação Comunitária de Comunicação e
Cultura de Santa Maria da Vitória – ACCCSMV;
– quadro diretivo
Presidente: Liomar Pereira de Souza
Vice-presidente: Helio Meri Leite
1º Secretário: Valter Batista Xavier
2ª Secretária: Helia Amélia Neves
1º Tesoureiro: Celi Dalva de Oliveira Moraes
2º Tesoureiro: Altemir José Tomaz
– localização do transmissor, sistema irradiante
e estúdio,
Rua Odorico Marques 316 – B – Malvão, cidade
de Santa Maria da Vitória, Estado da Bahia;
– coordenadas geográficas 13º23’18” de latitude e 44º11’38” de longitude, correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de Análise de Instalação da
Estação” – fls. 174 e 175, bem como “Formulário de
informações Técnicas” – fls. 165 e que se referem à
localização da estação.
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de Santa Maria da Vitória – ACCCSMV, no sentido de conceder-lhe a Ou torga de Autorização para a exploração do serviço de
radiodifusão comunitária, na localidade pretendida,
dentro das condições circunscritas no Processo
Administrativo nº 53640001458/98, de 7 de outubro
de 1998.
Brasília, 14 de março de 2001.
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga e Serviços de Radiodifusão.
Brasília 14 de março de 2001. – Hamilton de
Magalhães Mesquita, Coordenador Geral.

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, depois de detido exame do rol
de documentos, os quais estão compatíveis com a le gislação atinente.
17. Assim, a requerente, de acordo com o seu
Estatuto Social, e nos termos de seu requerimento,

(À Comissão de Educação.)
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RELATÓRIO Nº 0070/2000-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53.720.000.335/99, de
16-4-99.
Objeto: Requerimento de outorga de autorização
para a exploração do Serviço de Radiodifusão Co munitária.
Interessado: Associação Comunitária São Raimun do Nonato, localidade de Tuntum, Estado do Maranhão.
I – Introdução
1. Associação Comunitária São Raimundo No nato,
inscrito
no
CGC
sob
o
número
02.240.940/0001-83, no Estado do Maranhão, com
sede na Praça São Francisco de Assis, s/nº, Centro,
Cidade de Tuntum, MA, dirigiu-se ao Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, por meio de requeri mento datado de 15 de abril de 1.999, 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 1.998, 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 do 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
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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 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 1 a 212, 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 circulo de raio igual a 1 km,
com centro localizado na Praça São Francisco de
Assis, s/n.º, Cidade de Tuntum, Estado do MA, de coordenadas geográficas em 5º 15’ 50” S de latitude e
44º 38’ 48” W de longitude, consoante aos dados
constantes do Aviso publicado no DOU, de
18-3-1998, 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 111 a 114, denominado de “Roteiro de Análise Técnica de RadCom”. Ocorre que no
decorrer do processo, a entidade apresentou as coordenadas reais do local proposto. As mesmas são
compatíveis com as coordenadas no aviso.
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11. O mesmo documento trata de outros dados,
conforme se segue:
– informações sobre geração de coordenadas
geográficas, instruções sobre coordenadas coinci dentes com os levantamentos do IBGE;
– compatibilização de distanciamento do canal;
– situação da estação em faixa de fronteira, en dereço 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 esta tutária e apresentação do subitem 6.7, incisos I, II, IV
e VIII, entre outros, e posteriormente o subitem 6.11,
(Projeto Técnico), da Norma 2/98, (fls. 122, 152, 156,
173 e 180).
13. Cumpridas as exigências, foi expedido o
“Formulário de Informações Técnicas”, fls. 158 e 175,
firmado pelo engenheiro responsável, onde estão re sumidas as seguintes informações:
– identificação da entidade;
– os endereços da sede administrativa e de lo calização do transmissor, sistema irradiante e estúdio;
– características técnicas dos equipamentos
(transmissor) e acessórios (antena e cabo coaxial),
com indicação da potência efetiva irradiada e intensi dade 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 170 e 171.
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, depois de detido exame do rol
de documentos, os quais estão compatíveis com a le gislação 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 São Raimundo Nonato
– quadro diretivo
Presidente: Francisca de Carvalho
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Vice-Presidente: Frei Deusivan Santos
1º Secretário: Leno Carlos Silva Carvalho
2º Secretário: Carloman Santos Silva
1º Tesoureiro: Joaquim Fernando de Araújo
2º Tesoureiro: Antônio Barros da Silva
1º Dir. de Patrimônio: Jordânio Bezerra Silva
2º Dir. de Patrimônio: Gilson Góis de Oliveira
– localização do transmissor, sistema irradiante
e estúdio Praça São Francisco de Assis, s/nº, Cidade
de Tuntum, Estado do Maranhão;
– coordenadas geográficas
5º15’41”S de latitude e 44º38’54”W de longitude, correspondentes aos cálculos efetuados no “Ro teiro de Análise de Instalação da Estação de
RADCOM”, fls. 170 e 171, e “Formulário de Informações Técnicas”, fls. 175, e que se refere à localização
da estação.
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Associação Comunitária São Raimundo Nonato, no sentido de concederlhe a Outorga de Autorização para a exploração do
serviço de radiodifusão comunitária, na localidade
pretendida, dentro das condições circunscritas no
Processo Administrativo nº 53.720.000.335/99, de 16
de abril de 1999.
Brasília, 26 de outubro de 2000.

De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de 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
Serviços de Radiodifusão.
Aprovo
o
Relatório
nº
0070/2000/DOSR/SSR/MC.
Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para exa me 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 500, DE 2002
(Nº 1.686/2002, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Cultura, Lazer e
Entretenimento de Serrana a executar
serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Serrana, Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta,
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 730, de 26 de novembro de 2001, que autoriza a
Associação Comunitária de Cultura, Lazer e Entretenimento de Serrana a executar, por três anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Serrana, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 111, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, sub meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa nhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, autorizações para
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex clusividade, serviços de radiodifusão comunitária,
conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 379, de 31 de julho de 2000 –
Associação de Radiodifusão Comunitária Entre Rios
FM, na cidade de Entre Rios – BA;
2 – Portaria nº 605, de 24 de outubro de 2001 –
Associação de Desenvolvimento Educativo Cultural
Ambiental de São Gabriel do Oeste, na cidade de São
Gabriel do Oeste – MS;
3 – Portaria nº 610, de 24 de outubro de 2001 –
Associação Comunitária Antigos do Meio Ambiente
de Aramina, na cidade de Aramina – SP;
4 – Portaria nº 658, de 14 de novembro de 2001
– Associação Comunitária do Carmo, na cidade de
Ituverava – SP;
5 – Portaria nº 720, de 26 de novembro de 2001
– Associação Progressista de Radiodifusão Comuni tária Sonora de Igarapé do Meio, na cidade de Igarapé do Meio – MA;
6 – Portaria nº 721, de 26 de novembro de 2001
– Associação Alvorada, na cidade de Vila Rica – MT;
7 – Portaria nº 725, de 26 de novembro de 2001
– Associação Comunitária Favo de Mel –
ASCOMFAV, na cidade de Fátima do Sul – MS;
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8 – Portaria nº 727, de 26 de novembro de 2001
– Associação Comunitária de Firminópolis, na cidade
de Firminópolis – GO;
9 – Portaria nº 728, de 26 de novembro de 2001
– Associação de Comunicação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Jardim Alvorada
– ASCODECAL, na cidade de Maringá – PR; e
10 – Portaria nº 730, de 26 de novembro de
2001 – Associação Comunitária de Cultura, Lazer e
Entretenimento de Serrana, na cidade de Serrana –
SP.
Brasília, 20 de fevereiro de 2002. – Fernando
Henrique Cardoso.
MC 25 EM
Brasília, 2 de janeiro de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação Comunitária de Cultura,
Lazer e Entretenimento de Serrana, na cidade de Serrana, Estado de São Paulo, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput
do art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de
fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério
das Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, cuja documentação inclui manifestação de apoio
da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a
sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem
de elo à integração de informações benéficas em to dos os seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 53830.002043/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do presente processo, passará a produzir efeitos legais so mente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
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Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 730, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2001
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53830.002043/98, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Comunitária de
Cultura, Lazer e Entretenimento de Serrana, com
sede na Rua Ângelo Cavalheiro, 327, Centro, na cida de de Serrana, Estado de São Paulo, a executar servi ço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 21º12’9”S e longitude em
47º36’1”W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente pro duzirá efeitos le gais após de liberação do Congresso Na cional, nos
termos do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo
a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de
seis meses a contar da data de publicação do ato de
deliberação.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
RELATÓRIO Nº 421/2001-DOSR/SSR/MC
Referêcia: Processo nº 53.830.002.043/98 de 9 de
setembro de 1998.
Objeto: Requerimento de outorga de autorização
para a exploração do Serviço de Radiodifusão Co munitária.
Interessado: Associação Comunitária de Cultura,
Lazer e Entretenimento de Serrana, na localidade
de Serrana/SP
I – Introdução
1. Associação Comunitária de Cultura, Lazer e
Entretenimento de Serrana, inscrito no CCC sob o número 02.716.97710001-39, no Estado de São Paulo,
com sede na Rua dos Expedicionários, 72, Jardim
Dom Pedro I, Cidade de Serrana, SP, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações, por meio
de requerimento datado de 4 de setembro 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
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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 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 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 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 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 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 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 ás normas, recolhimento da
taxa de cadastro e cópias de documentos pessoais.
7. Toda a documentação mencionada está contida no intervalo de folhas 1 a 207, dos autos.
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8. Analisados os documentos apresentados ini cia!mente 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 circulo de raio igual a 1 km,
com centro localizado na Rua dos Expedicionários,
72, Jardim Dom Pedro I Cidade de Serrana, Estado
de São Paulo, de coordenadas geográficas em
21º12’11”S de latitude e 47º36’8” W de longitude, consoante os dados constantes no aviso do 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 67 a 70, denominado de “Rotei ro de Análise Técnica de RadCom”. Posteriormente
foi indicado o real endereço, bem como as novas co ordenadas, que foram aceitos e analisados por Enge nheiro responsável.
11.O mesmo documento trata de outros dados,
conforme se segue:
– informações sobre geração de coordenadas
geográficas, instruções sobre coordenadas coinci dentes com os Levantamentos do IBGE;
– compatibilização de distanciamento do canal;
– situação da estação em faixa de fronteira, en dereço 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 II e V da Norma 02/98. Diante
da regularidade técnico jurídico dos processos referentes as interessadas na localidade e em observân cia ao disposto no subitem 6.10.1 da Norma 02/98, foi
encaminhado oficio para que se estabelecesse uma
associação entre as requerentes. Ocorre que, frente
ao silêncio das entidades e considerando o decurso
do prazo concedido, utilizou-se o critério de seleção
apontoada no subitem 6.10.2 da Norma 02/98, do
qual constatou-se que a requerente conta com um
maior numero de manifestações em apoio que a sua
concorrente. Em decorrência de tal fato, a Entidade foi
selecionada. Sendo oficiada para encaminhar o subi tem 6.11, (Projeto Técnico) da Norma 02/98, (fls. 82,
127, 201, 208, 209, 212 e 235).
13. Cumpridas as exigências, foi expedido o
“Formulário de Informações Técnicas”, fls. 220, firma -
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do pelo engenheiro responsável, onde estão resumidas as seguintes informações:
– identificação da entidade;
– os endereços da sede administrativa e de lo calização do transmissor, sistema irradiante e estúdio;
– características técnicas dos equipamentos
(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 02/98, em especial as exigências inscritas
em seu item 6.11, folhas 243 e 244.
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 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 de Cultura, Lazer e
Entretenimento de Serrana,
– quadro diretivo
Presidente: Neuza Aparecida Rodrigues Nogueira
Vice-Presidente: Adriana Netto Soares
1º Tesoureiro: Aparecido de Paulo Batista
2º Tesoureiro: Helena de Fátima Batista Correia
Secretário: Edilene Aparecida Rodrigues
– localização do transmissor, sistema irradiante
e estúdio
Rua Ângelo Cavalheiro, 327, Centro, Cidade de
Serrana, Estado de São Paulo
– coordenadas geográficas
21º 12’ 09” S de latitude e 47º 36’01” W de longi tude, correspondentes aos dados constantes no “Formulário de Informações Técnicas”, fls. 220, e “Roteiro
de Análise de Instalação da Estação de RADCQM”,
fls. 243 e 244, que se refere à localização da estação.
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Associação Comuni-
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tária de Cultura, Lazer e Entretenimento de Serrana,
no sentido de conceder-lhe a Outorga de Autorização
para a exploração do serviço de radiodifusão comuni tária, na localidade pretendida, dentro das condições
circunscritas no Processo Administrativo nº
53.830.002.043/98, de 09 de setembro de 1998.
Brasília, 7 de novembro de 2001

De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departa mento de Outorga de Serviços de Radiodifusão.
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Brasília, 8 de novembro de 2001. – Hamilton de
Magalhães Mesquita, Coordenador Geral.
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços de Radiodifusão.
Brasília,de 8 de novembro de 2001. – Antonio
Carlos Tardeli, Diretor do Departamento de Outorga
de Serviços de Radiodifusão.
Aprovo o Relatório nº 421/2001/DOSR/SSR/MC.
Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para exa me e parecer.
Brasília, 8 de novembro de 2001. – Antonio
Carlos Tardeli, Secretário de Serviços de Radiodifusão., Interino.
(À Comissão de Educação.)
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PARECER Nº 025/2000-DOUSR

II – Do Mérito

Referência: Processo nº 53000.011496/97
Interessada: Fundação Rádio e Televisão• Educati va de Uberlândia.
Assunto: Outorga de serviço de radiodifusão.
Ementa: – Independe de edital a outorga para servi ço de radiodifusão com finalidade exclusivamente
educativa.
– Atendimento das exigências estabelecidas no Re gulamento dos Serviços de Radiodifusão e na Por taria Interministerial nº 651/99
Conclusão: Pelo deferimento

6. A outorga pelo Governo Federal de permissão, concessão e autorização para executar serviço
de radiodifusão sonora e de sons e imagens está admitida na Constituição Federal (letra ‘a”, inciso XII, do
art. 21).
7. 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.
8. O Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, em seu art. 13, com a redação que lhe foi
dada pelo Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de
1996, publicado no D.O.U. de 26 subseqüente, dispensa a publicação de edital para a outorga de serviço de radiodifusão com fins exclusivamente educativos.

I – Os Fatos
A Fundação Rádio e Televisão Educativa de
Uberlândia, com sede na cidade de Uberlândia, Esta do de Minas Gerais, requer lhe seja outorgada con cessão para executar o serviço de radiodifusão em
sons e imagens, com finalidade exclusivamente edu cativa, mediante a utilização do canal 4+E, previsto
no Plano Básico de Distribuição de Canais do referido
serviço.
2. Os estatutos da entidade devidamente regis trada em 01 de junho de 1998, sob número 2300,
apontados sob o nº de Protocolo 80.482, no livro A, nº
8, conforme ás folhas. 20, no Cartório de Registro de
Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas, na ci dade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, preen chem’ as requisitas do Código Civil Brasileiro e se en contram de acordo com a legislação especifica de ra diodifusão.
3. De acordo com os artigos 29,30,31 dos Esta tutos e segundo a artigo, 2o do Estatuto da Fundação
Rádio e Televisão Educativa de Uberlândia, a Direto ria da requerente, com mandato cujo o prazo se en contra vinculado ao exercício, do cargo de Reitor na
Universidade Federal de Uberlândia è a seguinte:
DIRETORIA
CARGOS
NOMES
Presidente GLADSTONE RODRIGUES CUNHA FILHO
Vice-Presidente GILBERTO ARANTES CARRIJO
Diretor Executivo
MÁRCIO MANZI ALVARENGA
4. A documentação pertinente aos diretores foi
anexada aos autos, encontrando-se das fls. 39 a 56.
5.A Fundação terá como nome fantasia Televi são Universitária.

“Art. 13 ..................................................
§ 1º -É dispensável a licitação para ou torga para execução de Serviços de Radiodifusão com fins exclusivamente educativos”.
9. A documentação instrutória referente à Fun dação encontra-se em ordem. A entidade encaminhou a declaração prevista na Portaria Interministerial nº 651, de 15 de abril de 1999, publicada no Diário Oficial da União em 19 de abril de f9~9, à fl. 38.
10. O deferimento da outorga pretendida não
implicará descumprimento dos limites fixados pelo
Decreto-lei nº 236/67, quanto aos diretores, conforme
declaração firmada pelos mesmos, conforme fls. 38.
III – Conclusão
Estando o processo devidamente instruído, em
conformidade com os dispositivos legais que regem
os serviços de radiodifusão, concluo pelo deferimento
do pedido, sugerindo que os autos sejam encaminhados ao Diretor do Departamento de Outorga e Licenciamento para prosseguimento.
Posteriormente à decisão da outorga, o processo deverá ser encaminhado ao Congresso Nacional,
onde o ato de outorga será apreciado conforme dis põe a Constituição Federal (art. 223).
É o parecer sub-censura.
Maria Antonieta de Alvarenga Grossi, Advogada-OAB/DF – 5419
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De acordo. A consideração do Sr. Di retor do Departamento de Outorga e Licenciamento.
Brasília, 14 de fevereiro de 2000. – Anacleto
Rodrigues Cordeiro, Coordenador-Geral de Outor ga Substituto.
À Consideração do Sr. Secretário de
Serviços de Radiodifusão.
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Brasília, 29 de junho de 2000. – Antonio Carlos
Tardeli, Diretor do Departamento de Outorgas e Licenciamento.
Encaminhem-se os autos à douta Con sultoria Jurídica, para prosseguimento.
Brasília, 29 de junho de 2000. – Paulo Menicucci, Secretário de Serviços de Radiodifusão.
(À Comissão de Educação)
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PARECER Nº 597/2000
Referência: Processo nº 53000.002993/98
Interessada: Fundação Rádio e Televisão Educativa
e Cultural de Viçosa-Fratevi.
Assunto: Outorga de Serviço de Radiodifusão Edu cativa
Ementa: Independe de edital a outorga para serviço
de radiodifusão com finalidade exclusivamente edu cativa.
Legislação: Regulamento dos Serviços de Radiodi fusão aprovado pelo Decreto nº 52.795, de
31-10-63, alterado pelo Decreto nº 2.108, de 24 de
dezembro de 1996. Atendimento das exigências es tabelecidas no Regulamento dos Serviços de Radio difusão, na Portaria Interministerial nº 651/99, De creto-Lei nº 2.593/98 e Portaria MC nº 169/98
Conclusão: Inexistência de impedimento legal para
atendimento do pedido na forma requerida.
I – Os Fatos
O processo em referência, originário da Delega cia deste Ministério no Estado de Minas Gerais– DMC
/MG trata de pedido formulado pela Fundação de Televisão Educativa e Cultural de Viçosa – FRATEVI,
inscrita no Cadastro Nacional de Contribuinte – CPNJ
– sob o nº 26.120.824/0001-99, com sede n cidade de
Viçosa, que requer lhe seja outorgada concessão
para executar o Serviço de Radiodifusão em Sons e
Imagens, com finalidade exclusivamente educativa,
na mesma 1ocalidade, no Estado de Minas Gerais,
mediante a utilização do Canal 13E, previsto no Plano
Básico de Distribuição de Canais do referido serviço
(fl. 36).
II – Da Requerente
2. Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cul tural de Viçosa – FRATEVI, Vinculada a Universidade
Federal de Viçosa foi instituída por escritura pública
em 2 de fevereiro de 1990, cujos Estatutos e Atas de
Constituição foram registrados no Cartório de Regis tro de Títulos e Documentos-Registro Cível das Pes soas Jurídicas, na Comarca e Município de Viçosa,
sob o nº 1.266, Ordem no Livro de Registro nº Cnº2,
fls. 149 vs, documentos anexados ao presente pro cesso (folhas 46 a 63).
3. A Universidade Federal de Viçosa, fundada
sobre o tripé ensino, pesquisa e extensão, há meio
século vêm mantendo essa filosofia de trabalho.
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4. Na área de ensino, possuí 29 (vinte e nove)
cursos de graduação, 33(trinta e três) de pós-graduação (mestrado e doutorado) e 10 cursos lato sensu,
distribuídos em quatro Centros: Ciências Biológicas e
de Saúde, Ciências Exatas e Tecnológicas, Ciências
Humanas, Letras e Artes. Sendo importante acrescentar que desde seus primórdios, a instituição vem
promovendo a integração do ensino, dispondo de cursos em todos os níveis, desde o pré-primário até pós–
doutorado.
5. Na área de pesquisa, situa-se entre os primeiros no país em número de pesquisa em andamento,
dispondo de dois periódicos para divulgação de seus
trabalhos científicos.
6. Na área de extensão, a UFV foi a primeira no
Brasil, promovendo a Semana do Fazendeiro ininterruptamente há 71 (setenta e um) anos.
7. Instituída e constituía pelos professores da
Universidade Federal de Viçosa, a Fundação Fratevi
– TV VIÇOSA, preserva sua natureza fundacional
mantendo estreito vínculo com o meio universitário
nacional e internacional
8. No plano internacional, a UFV tem mantido
intercâmbio com grande nú mero de países e instituições, merecendo menção o Convênio celebrado em
1952, entre a UFV com a Universidade de Purdue,
localizadas nos Estados Unidos, graças ao qual fo ram abertos no país, na área de Ciências Agrárias,
os primeiros cursos formais de pós-graduação. O
Convênio inicial que perdurou por três décadas, só
terminou quando a UFV foi capaz de levar a efeito o
plano de trabalho previsto. Por meios de outros con vênios, ainda permanece a cooperação entre as
duas instituições. Estes convênios internacionais celebrados pela UFV gerou o programa de aperfeiçoa mento de seu corpo docente, pelo qual 91% de seus
professores tem título de prós– graduação, obtido
pela maioria, em Universidades dos Estados Unidos
e Europa, especificamente na Inglaterra, Alemanha
e França.
III – Dos Estatutos
9. Os Estatutos apresentados, preenchem os requisitos necessários e legais para execução do serviço, evidenciando que os objetivos básicos a gerem alcançados é a irradiação sistemática de programação
cultural e educativa, tendo também como finalidade
precípua a execução e a exploração dos Serviço de
Radiodifusão que lhe forem autorizados, concedidos

700

ANAIS DO SENADO FEDERAL

17374 Quarta-feira 11

SETEMBRO 2002

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ou permitidos já que constituem laboratório para os
cursos ministrados pela Universidade Federal de Vi çosa.
10. No plano internacional a UFV tem mantido
intercâmbio com grande número de países e institui ções, merecendo menção o Convênio celebrado em
1952, com a Universidade de Purdue, nos Estados
Unidos, graças ao qual foi aberto nos país, na área de
Ciências Agrárias, os primeiros cursos formais de
pós-graduação. O Convênio inicial que perdurou por
três décadas, só terminou quando a UFV foi capaz de
levar a efeito o plano de trabalho previsto, por meios
de outros convênios, permanece a cooperação entre
as duas instituições. Estes convênios internacionais
celebrados pela UFV gerou o programa de aperfeiço amento de seu corpo docente, pelo qual 91% de seus
professores tem título de pós– graduação, obtido pela
maioria, em Universidades dos Estados Unidos e Eu ropa, especificamente na Inglaterra, Alemanha e
França.
11. Nos termos do seu Estatuto, a Fundação
Radio e Televisão Educativa e Cultural de Viçosa –
FRATEVI, é entidade jurídica de direito privado, sem
fins lucrativos, com sede e foro em Viçosa, com auto nomia pa trimonial, administrativa e financeira, cujo
objetivo principal é promover, mediante concessão
ou permissão, programas informativos, culturais e
recreativos pela rádio, televisão e outros meios de
comunicação, tendo como órgão de Administração
Superior – 1) Diretoria, composta por um Diretor-Ge ral, um Coordenador de Administração e Finanças e
um Coordenador de Programação e Produção, no meados pelo Presidente do Conselho Diretor da
Fundação.
12. A Diretoria com mandato de quatro anos, de
acordo com o art. 31 dos Estatutos, está assim constituído:
CONSELHO DIRETOR
Cargos
Nomes
Coordenador do Sist. Rad. TVE
Sérgio Augusto
Pereira Monteiro
Chefe de Divisão Administrativa
Ana Luisa Machado Fontes de Oliveira
Chefe de Divisão de Jornalismo João Batista Mota
Chefe de Operação e Manutenção Daniel Guimarães
13. De acordo com seus estatutos, a represen tação judicial e extra-judicial da requerente é com petência do Diretor Coordenador.
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14. As fls. 90 a 119, é apresentado o planejamento técnico pedagógico, onde é detalhada a programação, e a justificativa do uso do canal.
15. Para atender aos requisitos estabelecidos
pela Legislação de radiodifusão, a entidade apresentou a documentação pertinente.
16. Cumprindo as exigências que o expediente
requer, a postulante juntou a documentação necessária para aprovação do pleito.
17. A emissora se identificará sob o nome fantasia Fundação Fratevi – TV Viçosa.
III – Do Mérito
18. A outorga de permissão, concessão e autorização para executar serviço de radiodifusão sonora e
de sons e imagens está admitida na Constituição Federal (letra a, inciso XII, do art. 21), verbis:
“Art. 21. Compete à União:
XII – explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão;
a) os serviços de radiodifusão sonora,
de sons e imagens e demais serviços de telecomunicações.
19. 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 efi cácia do correspondente ato à deliberação do Congresso Nacional.
“Art. 223. Compete ao Poder Executivo
outorgar e renovar concessão, permissão, e
autorização para os serviços de radiodifusão e de sons e imagens, observado o princípio da complementaridade dos sistemas
privados, públicos e estatal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação
somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma
dos parágrafos anteriores.”
20. 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
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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”.
21. Por sua vez, determina o artigo 7º do Re gulamento de Serviço de Radiodifusão:
“Art. 7º São competentes para execu ção de serviços de radiodifusão:
a) a União;
b) os Estados e Territórios;
c) os Municípios;
d) as Universidades;
e) as soci e da des por ações nomina tivas ou cotas de responsabilidade limi ta da, des de que ambas, ações ou co tas, se jam subs critas exclusivamente por bra si le i ros;
f) as Fundações.
22. A documentação instrutória que informa o
pedido referente à entidade e aos seus diretores, está
completa e em ordem, ressaltando-se que, face ao
disposto no artigo 21, da Lei nº 9.637, de 15 de maio
de 1998, por meio da qual foi extinta a Fundação Ro quete Pinto, a entidade encaminhou a declaração
prevista na Portaria Interministerial nº 651, de 15 de
abril de 1999, publicada no DOU de 19 de abril de
1999.
23. O deferimento da outorga pretendida não
implicará descumprimento dos limites fixados pelo
Decreto-Lei nº 236/67, quanto aos diretores, confor me declaração firmada pelos mesmos, juntada aos
presentes autos.
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para execução desses serviços (parágrafo único do
citado artigo 7º do Regulamento de Serviços de Radiodifusão).
Ante o exposto, somos que a Fundação Rádio e
Televisão Educativa e Cultural de Viçosa-Fratevi, preenche todos os requisitos necessários para a exploração do Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens
Educativa na cidade de Viçosa, no Estado de Minas
Gerias, e está apta a receber a outorga para a modalidade requerida.
Estando o processo devidamente instruído,
em conformidade com os dispositivos le gais que regem os serviços de radiodifusão, concluo pelo deferimento do pedido, sugerindo que os autos sejam
encaminhados ao Diretor do Departamento de Ou torga de Ser viço de Radiodifusão para prossegui mento.
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, 10 de outubro de 2000. – Maria Antonieta de Alvarenga Grossi, Advogada OAB/DF-5419
De acordo. À consideração do Sr. Diretor do Departamento de Outorga e Licenciamento.
Bra sí lia, 11 de outubro de 2000. – Napoleão
Emanuel Vala da res, Coordenador-Geral de Outorga
À Consideração do Sr. Secretário de
Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 16 de outubro de 2000. – Antonio Carlos Tardeli, Diretor do Departamento de Serviços de
Radiodifusão.

V – Conclusão

Encaminhe-se os autos à douta Consultoria Jurídica, para prosseguimento.

Da análise dos textos legais acima transcritos,
podemos concluir Fundações são competentes para
execução dos serviços de radiodifusão, e as Universi dades estão elencadas entre as que terão preferência

Brasília, 13 de novembro de 2000. – Paulo Menicucci, Secretário de Serviços de Radiodifusão.
(À Comissão de Educação.)
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RELATÓRIO Nº 0087/2000-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53630000152/99, de 28-4-99.
Objetivo: Requerimento de outorga de autorização
para a exploração do Serviço de Radiodifusão Co munitária.
Interessado: Associação Cultural e Artística de Bar celos, localidade Barcelos, Estado do Amazonas.
I – Introdução
1. A Associação Cultural e Artística de Barcelos,
inscrita no CGC/MF ou CNPJ sob o número
03.005.785/0001-83, no Estado do Amazonas, com
sede na Av. Mariuá nº 22 - Centro, cidade de Barcelos
- AM, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das Co municações, por meio de requerimento datado de 26
de abril de 1999, 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 17 de dezembro de 1999, Seção 3, que contempla
o logradouro onde Processo nº 53630000152/99 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
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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 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 7 a 113, 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. Mariuá nº 22 - Centro, na
cidade de Barcelos, Estado do Amazonas, de coordenadas geográficas em 00°58’04”S de latitude e
62°55’43’W de longitude, consoante aos dados constantes do Aviso publicado no DOU, de 17-12-1999,
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 65, 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 I e II e subitem 6.8 da Norma nº 2/98; bem como
comprovante de válida existência das entidades que
manifestaram apoio à iniciativa da requerente e
apresentação do Projeto Técnico (fls. 68 a 113).
13. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” — fls. 76, 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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17. Assim, a requerente, de acordo com o
seu Estatuto Social, e nos termos de seu requeri mento, atende os requisitos le gais e normativos
ao seu pleito, seguindo-se in formações bá sicas
sobre a entidade:
– Nome
Associação Cultural e Artística de Barcelos
– quadro diretivo
Presidente:Gervásio Francisco Dezen
Vice-Presidente:
Rosely Fonseca Chagas
Secretária:
Elma de Oliveira Chagas
Tesoureira:
Gracinete Loiola Lima
Diretor de Patrimônio:
Josemir de Macedo Bezerra
– Localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Av. Mariuá nº 22 – Centro, cidade de Barcelos,
Estado do Amazonas;
– Coordenadas geográficas
00º58’4” de latitude e 62º55’43” de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no Roteiro de
Análise de Instalação da Estação – fls. 99 a 100, bem
como Formulário de Informações Técnicas – fls. 76 e
que se referem à localização da estação.
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Associação Cultural
e Artística de Barcelos, 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 53630000152/99, de 28 de abril de
1999.
Brasília, 24 de novembro de 2000.

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 99 e 100.
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.

De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga e Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 29 de novembro de 2000. – Hamilton
de Magalhães Mesquista, Coordenador Geral.
(À Comissão de Educação.)
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MENSAGEM Nº 744, DE 2001
Senhores Membros do Congresso Nacional,
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PARECER Nº 4/2001
Referência: Processo nº 53830.000270/00
Interessada: – Fundação Prevê
Outorga de serviço de radiodifusão.
Ementa: – Independe de edital a outorga para serviço
de radiodifusão com fins exclusivamente educativos.
– Atendimento das exigências estabelecidas no Re gulamento dos Serviços de Radiodifusão e na Por taria Interministerial nº 651/99.
Conclusão: Pelo deferimento
I – Os Fatos
A Fundação Prevê, com sede na cidade de Bau ru, Estado de São Paulo, requer lhe seja outorgada
concessão para executar o serviço de radiodifusão de
sons e imagens, com fins exclusivamente educativos,
naquela cidade, mediante a utilização do canal 31 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 pela TV 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 2º Registro
Civil de Pessoas Jurídicas, Livro de Atos Notoriais,
sob o nº 1.021, microfilmado sob o nº 54405, aos 21
dias do mês de dezembro de 2000, na cidade de Bauru, São Paulo, atendendo a todos os requisitos dis postos no Código Civil Brasileiro e na legislação es pecífica de radiodifusão.
5. O cargo de Diretor Presidente, que terá man dato de um ano, de acordo com o art. 16 do Estatuto
da Fundação, está ocupado pelo Sr. José Eduardo
Marques, cabendo a ele representação ativa e passi va da Fundação, nos atos de sua administração.
6. Estão previstos também os cargos de Diretor
Administrativo, ocupado pelo Sr. Luis Carlos Padoan
e Diretor Financeiro, ocupado pelo Sr. Luiz Antônio
Graciano.
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).
8. É também a Carta Magna, em seu art. 223,
que atribui ao Poder Executivo competência para ou torgar concessão, permissão e autorização para o re -

725

Quarta-feira 11 17399

ferido serviço, ao tempo em que condiciona a eficácia
do correspondente ato à deliberação do Congresso
Nacional.
9. O Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, em seu art. 13, com a redação que lhe foi
dada pelo Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de
1996, publicado no DOU de 26 subseqüente, dispensa a publicação de edital para a outorga de serviço de
radiodifusão com fins exclusivamente educativos.
“Art. 13.
(...)
§1º – É dispensável a licitação para outorga para execução de Serviços de Radiodifusão com fins exclusivamente educativos”. ....
10. A documentação instrutória concernente à
entidade e aos seus diretores está em ordem. A entidade encaminhou a declaração prevista na Portaria
Interministerial nº 651, de 15 de abril de 1999, publicada no DOU de 19 de abril de 1999.
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, juntadas às fls. 4,
72 e 73 dos presentes autos.
III – Conclusão
Estando o processo devidamente instruído, em
conformidade com os dispositivos legais que regem
os serviços de radiodifusão, concluo pelo deferimento
do pedido, sugerindo que os autos sejam encaminhados ao Diretor do Departamento de Outorga de Serviços de Radiodifusão para 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, 15 janeiro de 2001. – Fernando Sampaio, Assessor Jurídico.
De acordo. À consideração do Sr. Diretor do Departamento de Outorga de Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 15 janeiro de 2001. – Napoleão Valadares, Coordenador-Geral de Outorga.
À Consideração do Sr. Secretário de Serviços
de Radiodifusão.
Brasília, 16 de janeiro de 2001. – Antonio Car los Tardeli, Diretor do Departamento de Outorga de
Serviços de Radiodifusão.
Encaminhem-se os autos à douta Consultoria
Jurídica, para prosseguimento.
Brasília, 16 de janeiro de 2001. – Paulo Menicucci, Secretário de Serviços de Radiodifusão.
(À Comissão de Educação.)
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PARECER
PARECER Nº 899, DE 2002
Da Comissão de Serviços de
Infra-Estrutura, sobre o Projeto de Lei da
Câmara nº 38, de 2002, (nº 4.860/2001, na
Casa de origem), que altera a Lei nº 5.917,
de 10 de setembro de 1973 (entroncamento com a BR-020 ao entroncamento com a
BR-040, no Distrito Federal).
Relator: Senador Mauro Miranda
I – Relatório
Chega a esta Comissão de Serviços de
Infra-Estrutura, para apreciação, o Projeto de Lei da
Câmara nº 38, de 2002 (Projeto de Lei nº 4.860, de
2001, na Casa de origem). O projeto visa a incluir, na
Relação Descritiva das Rodovias do Sistema Rodo viário Federal do Plano Nacional de Viação (PNV),
aprovado pela Lei nº 5.917, de 10 de setembro de
1973, uma nova rodovia, a BR-450. O trecho rodoviá rio em pauta tem extensão de 36km e interliga as ro dovias BR-020 e BR-040, no Distrito Federal.
Ao justificar seu projeto, o autor afirma não ha ver nenhuma rodovia de jurisdição federal que conec te entre si as rodovias radiais de sentido Norte-Sul.
Por essa razão, “elevado volume de tráfego, em gran de parte constituído por veículos pesados”, atravessa
Brasília utilizando a rodovia distrital DF-003. Assim,
além de onerar o Governo do Distrito Federal com os
altos custos de manutenção da via, esse tráfego con fere à via “características de Arterial Primária”.
Submetido à apreciação desta Comissão, o projeto não recebeu emendas no prazo regimental.
II – Análise
O projeto em exame encontra respaldo no art.
22, XI, da Constituição Federal, que inclui os trans portes na reserva de competência legislativa da
União. Assim, cabe ao Congresso Nacional (art. 48,
caput), bem como a qualquer de seus membros (art.
61, caput), a iniciativa para a proposição de leis sobre
tais matérias. O projeto, pois, não apresenta vícios de
iniciativa, inconstitucionalidade ou injuridicidade que
o desabonem.
De outra parte, o fato de ligar duas rodovias fe derais, com origem no Distrito Federal (a BR-020, orientada para o norte do País, e o conjunto
BR-040/BR-050, orientado para o sul) viabiliza a “fe deralização” do trecho rodoviário em questão, já que
esse é exatamente um dos critérios previstos no Pla no Nacional de Viação (PNV), instituído pela Lei nº
5.917, de 10 de setembro de 1973, para inclusão de
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rodovias na Relação Descritiva das Rodovias do Sis tema Rodoviário Federal.
No que concerne aos aspectos de mérito, con cordamos com os argumentos expendidos pelo autor.
Partindo do pressuposto de que a rodovia é intensamente utilizada por veículos pesados que não demandam Brasília, quer nos parecer realmente injusto
que o Governo do Distrito Federal arque com os cus tos de manutenção daí decorrentes, razão pela qual a
idéia da transferência da rodovia DF-003 para a jurisdição federal revela total per tinência e oportunidade.
II – Voto
À vista do exposto, opinamos pela Aprovação do
Projeto de Lei da Câmara nº 38, de 2002.
Sala da Comissão, – Alberto Silva, Presidente
– Marluce Pinto, Relatora; Fernando Ribeiro; ; Romeu Tuma; Leomar Quintanilha; José Jorge; Arlindo Porto; Maria do Carmo Alves; Adir Gentil; Teotônio Vilela Filho; Luiz Otávio; Eduardo Siqueira
Campos; Benício Sampaio; Romero Jucá.
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O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – O Expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º Secretá rio em exercício, Senador Eduardo Suplicy.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 497, DE 2002
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais a inserção
em Ata, de votos de profundo pesar pelo falecimento
do Filósofo Gerd Bornheim, ocorrido no último dia 5
de setembro, bem como sejam enviadas a família en lutada, os votos de condolências do Senado Federal.
Sala das Sessões, 10 de setembro de 2002. –
Emilia Fernandes.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – O reque rimento depende de votação em cujo encaminhamen to poderão fazer uso da palavra os Srs. Senadores
que o desejarem.
Para encaminhar a votação, concedo a palavra
à autora, Senadora Emilia Fernandes.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PT – RS.
Para encaminhar a votação. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, o
Brasil, na última sexta-feira, mais precisamente no dia
6 de setembro último, perdeu um grande pensador,
um grande mestre da filosofia do Brasil. Refiro-me ao
gaúcho, nascido em Caxias do Sul, no meu Estado,
Gerd Bornheim.
Nasceu em 1929 e formou-se em Filosofia pela
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Em
1969, cassado pela ditadura militar, foi proibido de le cionar em qualquer outra universidade brasileira.
Essa situação, que durou dois anos, terminou quando
Bornheim foi lecionar na Alemanha e na França, Pa ris, por quatro anos. De volta ao Brasil, ficou com seu
pai em Caxias do Sul e escreveu várias obras. Morreu
no Rio de Janeiro, onde morava, na madrugada do dia
6 de setembro, vítima de câncer, aos 72 anos. Era solteiro e deixou duas irmãs, um filho adotivo e um neto.
O professor Gerd Bornheim teve extensa formação em Filosofia. Iniciou seus estudos na PUC, de Porto
Alegre, e na Universidade Federal do Rio Grande do
Sul. Logo a seguir, a sua primeira experiência internaci onal no mundo acadêmico foi na Sorbonne de Paris.
Esteve também em Oxford, na Inglaterra, e em Freiburg,
na Alemanha. Como professor, lecionou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, durante o período da
ditadura militar, e na Universidade Federal do Rio de Ja-
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neiro. Lecionou também por um semestre na Universidade de Frankfurt, na Alemanha.
Esse homem foi realmente um professor excepcional, responsável pela formação de algumas das
mais importantes cabeças filosóficas do Brasil atual.
Amparado por uma formação clássica, destacou-se
como estudioso da Fenomenologia em sua vertente
francesa e da Filosofia Existencialista alemã. Os seus
amigos e mestres afirmam que, apesar dos reveses que
sofreu, como o veto para lecionar na UFRGS na volta
do exílio, sempre foi um homem aberto ao que acontecia no mundo, recebendo com atenção as novidades da
Filosofia. Além disso, foi uma pessoa engajada e participativa da vida social, abraçando causas como a resistência à ditadura e mudanças no ensino.
Gerd Bornheim fez elogios à consciência crítica
dos brasileiros de hoje e afirmava que “o espírito crítico atualmente é mais intenso que antes, porque amadurecido pelo sofrimento e pela perda de liberdade”.
Justificava sua opinião citando Heráclito, que dizia
que “se não existisse a injustiça, não conheceríamos
nem o nome da justiça”. Ele era um defensor da disciplina da Filosofia. Assim, sempre descartou qualquer
possibilidade de decadência em relação à Filosofia.
E, nesse sentido, ressaltou o crescente interesse dos
professores das Ciências Exatas, que voltaram a buscar a complementação filosófica como estímulo ao
pensamento crítico. Defendia também o retorno da
disciplina Filosofia aos currículos das escolas de se gundo grau.
Durante nossa luta aqui, neste Congresso, para
que incluíssemos a Filosofia e a Sociologia no currículo escolar, ele foi um dos que acompanharam atentamente a aprovação da matéria pelo Congresso e o
respectivo veto do Presidente da República.
Segundo ele, o ensino da Filosofia deveria constar no currículo das escolas de todos os Estados brasileiros, ajudando os jovens a entenderem a problemática do mundo em toda a sua dimensão e, a partir
daí, a encontrarem seu próprio caminho.
Registramos a grande perda nesta oportunidade, Sr. Presidente. Queremos prestar esta homenagem não apenas em nome do povo gaúcho, mas também – tenho certeza –, de toda a Casa, pelo que foi
realmente o filósofo Gerd Bornheim.
Sendo hoje a véspera do dia 11 de setembro,
vale lembrar o que ele falava sobre os atentados terroristas ocorridos em 11 de setembro de 2001, entre
outras questões:
Acho que os americanos provocaram
esta idéia, este estilo, esta maneira de fazer
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terrorismo, porque isso não é, por exemplo,
europeu. A guerra pode representar a destruição da cultura árabe. O petróleo está no
fim, e um povo não pode atacar outro povo
na base do palpite. Primeiro tem que haver
a transparência e, se os Estados Unidos
são a potência que são, é incrível que não
consigam alcançar essa transparência. Mas,
ao estilo de faroeste, é absolutamente vergonhoso. É irracional. Pode dar tudo errado.
Ele tinha uma visão de mundo, era um grande
pensador. Por isso, Sr. Presidente, peço que os Anais
desta Casa registrem o seu passamento e que também
a família enlutada receba as nossas condolências.
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Em votação o requerimento.
As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam quei ram permanecer sentados.(Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Os Pro jetos de Decreto Legislativos nºs 487 a 516, de 2002,
lidos anteriormente, tramitarão com prazo determina do de quarenta e cinco dias, nos termos do art. 223, §
1º, da Constituição Federal, e, de acordo com o art.
122, II, “b”, do Regimento Interno, poderão receber
emendas, pelo prazo de cinco dias úteis, perante a
Comissão de Educação.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Presi dência comunica ao Plenário que o Projeto de Lei da
Câmara nº 38, de 2002, cujo parecer foi lido anterior mente, de acordo com a decisão do Plenário da ses são do dia 7 de agosto passado, ficará perante a
Mesa durante cinco dias úteis, a partir do dia 7 de ou tubro vindouro, a fim de receber emendas, nos termos
do art. 235, II, “d”, do Regimento Interno do Senado
Federal.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Presi dência recebeu a Mensagem nº 277, de 2002 (nº
781/2002, na origem), de 4 do corrente, pela qual o
Presidente da República encaminha, nos termos do
inciso II do art. 7º da Lei n.º 9.069, o demonstrativo
das emissões do Real referente ao mês de julho de
2002, as razões delas determinantes e a posição das
reservas internacionais a elas vinculadas.
O expediente, anexado ao processado da Men sagem nº 90, de 2002, vai à Comissão de Assuntos
Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Presi dência recebeu do Tribunal de Contas da União o Avi-
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so nº 1.190/2002-GP-TCU, na origem), que encaminha ao Congresso Nacional relação das obras nas
quais foram registrados indícios de irregularidades
graves no decorrer das fiscalizações realizadas pelo
Tribunal no Presente exercício.
A matéria será anexada ao Aviso nº 92, de
2002-CN.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Presidência recebeu o Aviso nº 60, de 2002 (nº
1.198/2002, na origem), do Presidente do Tribunal de
Contas da União, referente à decisão da Segunda Câmara daquele Tribunal, sobre relatório de auditoria realizada no Conselho Nacional de Política Energética
– CNPE, recomendando ao Congresso Nacional que:
– realize estudos no sentido de verificar possível
exorbitância no poder regulamentar do Presidente da
República ao criar, dentro do CNPE, órgão capaz de
deliberar sobre a política energética à revelia do
CNPE e do próprio Presidente da República;
– avalie a conveniência e a oportunidade de iniciar rotinas legislativas destinadas a conferir caráter
deliberativo às proposições do CNPE.
A matéria vai ao exame da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Presidência recebeu do Tribunal de Contas da União as seguintes matérias:
Aviso nº 101, de 2002-CN (nº 2.606/2002, na
origem), que encaminha ao Congresso Nacional có pia da Decisão nº 1.148, de 2002-TCU (Plenário),
bem como dos respectivos Relatório e Voto que a fundamentam, referente à auditoria realizada nas obras
de implantação de projetos de irrigação/construção
da adutora da Serra da Batateira/BA (TC nº
006.511/2002-5).
Aviso nº 102, de 2002-CN (nº 2.608/2002, na
origem), que encaminha ao Congresso Nacional có pia da Decisão nº 1.134, de 2002-TCU (Plenário),
bem como dos respectivos Relatório e Voto que a fundamentam, referente à auditoria realizada na Construção de anel rodoviário Corredor Fronteira Norte
BR/364-AC em Rio Branco (TC nº 007.373/2002-1).
Aviso nº 103, de 2002-CN (nº 2.604/2002, na
origem), que encaminha ao Congresso Nacional có pia da Decisão nº 1.147, de 2002-TCU (Plenário),
bem como dos respectivos Relatório e Voto que a fundamentam, referente a auditoria realizada na construção da adutora do Italuís no Estado do Maranhão –
sistema
produtor
do
Itapecuru
(TC
nº
004.920/2001-9).
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O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Os avi sos vão à Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º Secretá rio em exercício, Senador Eduardo Suplicy.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 498, DE 2002
Requer a inserção em Ata de Voto
de Pesar pelo falecimento do Cardeal
Dom Lucas Moreira Neves.
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal,
Senador Ramez Tebet,
Com fundamento no disposto no art. 218, inciso
VII do Regimento Interno do Senado Federal, requei ro a Vossa Excelência a inserção em Ata de um voto
de profundo pesar pelo falecimento, no dia 8 de se tembro de 2002, em Roma, do Cardeal Arcebispo
Dom Lucas Moreira Neves, com envio de mensagem
de condolências a seus familiares e à Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB.
Justificação
Uma grande baixa nas fileiras da Igreja Univer sal ocorreu, às 12 horas de ontem (9 hs., em Brasília),
no Vaticano, com o falecimento, aos 76 anos, de Dom
Lucas Moreira Neves, uma das maiores figuras da
Igreja Católica, no Brasil, em todos os tempos.
Mineiro de São João Del Rei, onde nasceu em
16 de setembro de 1925, Dom Lucas honrou como
poucos a terra de Tiradentes e do Presidente Tancre do Neves, de quem era primo.
Em 1950, após cursar Teologia na França,
foi ordenado pa dre pela Ordem dos Dominicanos.
Pelos seus altos méritos, teve uma carreira me teórica, nas fileiras da Igreja. Em 1967, foi ordena do Bispo. Em 1987, nomeado Arcebispo de Salva dor, Primaz do Brasil.
De 1995 a 1998, presidiu a Conferência Nacio nal dos Bispos do Brasil – CNBB. Em 1998, foi eleva do, pelo Papa João Paulo II, ao posto de Prefeito da
Congregação para os Bispos, ao qual renunciou, no
ano de 2000, por problemas de saúde: a diabetes o
obrigava a sessões freqüentes de hemodiálise.
Também, era membro da Academia Brasileira
de Letras, como grande escritor que era. Até 1998, foi
colaborador de alguns jornais brasileiros.
Listado entre os possíveis sucessores de João
Pauto II, Dom Lucas ocupava o quarto lugar nessa ca-
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tegoria, de acordo com o livro “Il Sucessore” do vaticanista italiano Giancarlo Zizola.
Como primo do ex-Presidente Tancredo Neves, foi D. Lucas quem oficiou as cerimônias fúnebres de seu sepultamento, em São João Dei Rey,
em abril de 1985. Segundo Dona Rizoleta Neves, a
viúva de Tancredo: A morte de Dom Lucas será
pranteada por toda a comunidade cristã. Os sinos
de São João Del Rei entoarão seu dobre mais triste
e sentido pela morte de Dom Lucas, sacerdote
exemplar, tocado de santidade”.
Entre os depoimentos de autoridades civis e
eclesiásticas do Brasil, destacam-se as de Dom Ray mundo Damasceno Assis, Secretário-Geral da
CNBB: “Lamento profundamente a perda. E com mui to pesar que anuncio esta notícia. Agora nos resta dirigir nossas orações a Dom Lucas”.
Dom Paulo Evaristo Arns, ex-Cardeal Arcebispo
de São Paulo:
“Pode-se dizer que D. Lucas era, essencialmente, um mineiro. Sabia sempre dar
um jeito de não acusar e de não ser acusado. Sabia, ainda, portar-se de modo, ao
mesmo tempo, conservador e avançado.
Mostrava-se avançado e amigo de todos,
quando trabalhava com as famílias e os jovens. Foi conservador, no entanto, em relação ao regime militar”.
O Presidente Fernando Henrique Cardoso di vulgou nota oficial em que diz: “E uma grande perda,
não apenas para a Igreja Católica, mas também para
todo o Brasil e para todos os que, como eu, o conheceram e aprenderam a admirar seu trabalho pastoral.
Ao longo de décadas D. Lucas sempre deu mostras
de profunda vocação espiritual e de um sentimento
permanente de proximidade com o povo brasileiro.
Sentiremos muito a sua falta”.
Destacamos algumas, aqui, algumas frases típicas de vasta criação de Dom Lucas: “A Igreja deve
comunicar-se melhor, não mudar com os tempos”. “A
mídia se tornou muito importante para a Igreja, que
precisa usá-la melhor”. “A Igreja, no Brasil, é tão ou
mais importante que na Europa e EUA. Não é política”.
A nós nos resta lamentar profundamente mais
esta enorme perda que atinge a Igreja Católica do
Brasil, rogando a Deus conceda a Dom Lucas o justo
e merecido descanso eterno.
Sala das Sessões, 10 de setembro de 2002. –
Pedro Simon – Eduardo Suplicy – Edison Lobão –
Waldeck Ornelas.
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O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Este requerimento depende de votação, em cujo encaminha mento poderão fazer uso da palavra os Srs. Senado res que o desejarem.
Para encaminhar a votação, concedo a palavra
ao nobre Senador Eduardo Suplicy por cinco minutos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Senador
Pedro Simon preparou o texto deste requerimento, o
qual subscrevo. Infelizmente, pela necessidade de S.
Exª estar no Rio Grande do Sul, passo a ler as suas
palavras, que também coloco como minhas e de tan tos Srs. Senadores que, aqui, homenageiam uma das
maiores figuras da Igreja Católica Brasileira, Dom Lu cas Moreira Neves, que, faleceu anteontem, aos 76
anos, no Vaticano.
Mineiro de São João del Rei, onde nasceu em
16 de setembro de 1925, Dom Lucas honrou como
poucos a terra de Tiradentes e do Presidente Tancre do Neves, de quem era primo.
Em 1950, após cursar Teologia na França, foi ordenado Padre pela Ordem dos Dominicanos. Pelos
seus altos méritos, teve uma carreira meteórica nas fileiras da Igreja. Em 1967, foi ordenado Bispo e em
1987, Arcebispo de Salvador, Primaz do Brasil.
De 1995 a 1998, presidiu a Conferência Nacio nal dos Bispos do Brasil – CNBB. Em 1998, foi eleva do, pelo Papa João Paulo II, ao posto de Prefeito da
Congregação para os Bispos, ao qual renunciou, no
ano de 2000, por problemas de saúde: a diabetes o
obrigava a sessão freqüentes de hemodiálise.
Também era membro da Academia Brasileira de
Letras, como grande escritor que era. Até 1998, foi colaborador de alguns jornais brasileiros.
Listado entre os possíveis sucessores de João
Paulo II, Dom Lucas ocupava o quarto lugar nessa categoria, de acordo com o livro Il Sucessore do vaticanista italiano Giancarlo Zizola.
Como primo do ex-Presidente Tancredo Neves,
foi D. Lucas quem oficiou as cerimônias fúnebres de
seu sepultamento, em São João Del Rei, em abril de
1985. Segundo Dona Rizoleta Neves, a viúva de Tan credo Neves: “A morte de Dom Lucas será pranteada
por toda a comunidade cristã. Os sinos de São João
Del Rei entoarão seu dobre mais triste e sentido pela
morte de Dom Lucas, sacerdote exemplar, tocado de
santidade”.
Entre os depoimentos de autoridades civis e
eclesiásticas do Brasil, destacam-se os de Dom Ray mundo Damasceno Assis, Secretário-Geral da

SETEMBRO 2002

Setembro de 2002

CNBB: “Lamento profundamente a perda. É com mui to pesar que anuncio essa notícia. Agora nos resta dirigir nossas orações a Dom Lucas”.
Dom Paulo Evaristo Arns, ex-Cardeal Arcebispo
de São Paulo: “Pode-se dizer que Dom Lucas era, es sencialmente, um mineiro. Sabia sempre dar um jeito de
não acusar e de não ser acusado. Sabia, ainda, por tar-se de modo, ao mesmo tempo, conservador e avançado. Mostrava-se avançado e amigo de todos quando
trabalhava com as famílias e os jovens. Foi conservador, no entanto, em relação ao regime militar”.
O Presidente Fernando Henrique divulgou nota
oficial em que diz: “É uma grande perda não apenas
para a Igreja Católica, mas também para todo o Brasil
e para todos os que, como eu, o conheceram e aprenderam a admirar seu trabalho pastoral. Ao longo de
décadas, Dom Lucas sempre deu mostras de profunda vocação espiritual e de um sentimento permanente de proximidade com o povo brasileiro. Sentiremos
muito a sua falta”.
Disse Dom Lucas: “A Igreja deve comunicar-se
melhor, não mudar com os tempos”. “A mídia se tor nou muito importante para a Igreja, que precisa usá-la
melhor.” “A Igreja, no Brasil, é tão ou mais importante
que na Europa e Estados Unidos. Não é política.”
A nós resta lamentar profundamente mais esta
enorme perda que atinge a Igreja Católica do Brasil,
rogando a Deus que conceda a Dom Lucas o justo e
merecido descanso eterno.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Há ora dores inscritos.
Concedo a palavra ao Senador Ney Suassuna
por vinte minutos.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, três assuntos do minam o noticiário nacional: política, violência e crise
econômica. Vou me ater aos dois primeiros.
Infelizmente, até na política a violência tem se
manifestado. Outro dia, num debate, vi um dos partidários sangrando da paulada que levou em um embate político com as hostes do outro partido. Quando
não é assim, fato físico, é a violência verbal: ela se
agrava em algumas áreas do País e, às vezes, até em
debates nacionais entre os presidenciáveis. A verda-
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de, porém, é que a violência pode ser observada em
cenário nacional, ela envolve toda a sociedade.
Hoje de manhã, pela televisão, ouvi José Serra,
candidato do meu partido, o PSDB, falar sobre algu mas das soluções que ele pretende adotar contra a violência. Ele afirmava que, com certeza, se toda a so ciedade levar a sério o combate à violência, ela pode rá ser contida. Não basta a ação de um governo, de
uma pessoa ou de um grupo de pessoas: toda a soci edade tem que agir. Achei muito prudentes e muito
sábias as colocações do Senador José Serra.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, somos
herdeiros dos violentos: a história da humanidade nos
revela que o homem de Cro-Magnon, que era mais
bem aparelhado, praticamente eliminou seus seme lhantes. Se prestarmos atenção, seja lendo a Bíblia,
seja lendo a história, veremos que os pacíficos, quase
todos, se foram porque os violentos foram os vence dores – a violência era inerente à condição humana.
Precisamos de algo que sirva como um freio para
toda essa violência, a exemplo do que foram as reli giões no passado. Sem uma organização social mais
desenvolvida, voltaremos aos tempos pré-históricos.
Nesta organização social, dizia hoje o presiden ciável José Serra, precisamos urgentemente de pre sídios federais. Gostei da proposta porque tenho pro jeto sobre o assunto tramitando nesta Casa.
Sr. Presidente, não é possível que continuemos
a ver penitenciárias como Bangu I – penitenciárias de
alta segurança – sendo apenas quartéis-generais de
quadrilhas. Há alguns meses, foi noticiado que era de
lá que partiam telefonemas comandando todas as
quadrilhas do Rio de Janeiro e até de outros lugares
do Brasil. Depois, para nossa perplexidade, vimos um
bandido dentro de Bangu I encomendar um míssil de
guerra. Esta semana, pasmos, ouvimos a gravação
de uma execução: o bandido ainda pergunta quem
morreu, pergunta qual dos que mandou matar morreu
naquela hora. Até onde vai essa violência?
É óbvio que bandidos perigosos têm que ser encarcerados em presídios federais que estejam fora do
alcance de telefones celulares. Temos que colocá-los
bem distantes, onde não exista esse tipo de comuni cação.
Dentro de um verdadeiro pacote antiviolência
que apresentei nesta Casa, defendo o presídio agrí cola: temos que dar prioridade ao presídio agrícola no
orçamento – presídios agrícolas devem receber mais
verbas. O bandido tem que aprender o timing da na tureza: tem que plantar, esperar crescer, colher. Ele
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tem que aprender que não pode viver só tomando do
seu semelhante na base da arma ou do assassinato.
Nesse pacote está também algo sobre um limite
que considero brutal: impõe-se a mesma pena para
quem mata um e para quem mata dez. Quem mata
um, pega trinta anos e quem mata dez pega o mesmo
tempo. Isso não pode continuar dessa forma.
O Senador Serra falava sobre isso e fazia referência à legislação que tramita nesta Casa – inclusive
é um projeto nosso. Ele disse que, eleito, vai pedir ajuda ao público para ver se consegue fazer mudar a legislação.
É óbvio que temos que parar com essa hipocrisia
de dizer que o limite é de trinta anos. Como admitir que
uma pessoa que mate trinta, quarenta ou cinqüenta
pessoas seja submetida ao mesmo castigo imposto a
quem matou um? Não pode ser dessa forma.
A outra coisa que nos espanta é a inimputabilidade de quem tem menos de 18 anos. O cidadão de
16 anos é o matador das quadrilhas: as mortes praticadas pelas quadrilhas são de autoria de seus mem bros que têm 16 anos. Isso é uma outra coisa que nos
deixa perplexos.
O Sr. Edison Lobão (PFL – MA) – V. Exª permite-me um aparte?
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Com
muita satisfação, Senador Edison Lobão. Gostaria
apenas de concluir este pensamento.
Vejam só: se se considera que o cidadão é maior de idade para votar para Presidente da República,
governador, senador e deputado, como não considerá-lo maior para ser julgado por haver tirado uma vida
humana?
São coisas como essas que abordei nesse projeto e que hoje, com alegria, vi o presidenciável Serra
mencionar na televisão. Ele falou das limitações, falou
do que gostaria que a sociedade brasileira adotasse
como modificações.
Senador Lobão, V. Exª tem a palavra.
O Sr. Edison Lobão (PFL – MA) – Senador Ney
Suassuna, deixo a presidência da sessão do Senado
Federal neste momento para apartear V. Exª. A violência, sem dúvida alguma, é um dos males mais ex pressivos que atormenta a vida dos brasileiros e da
humanidade nos dias de hoje. O Brasil vive um mo mento de violência como nunca ocorreu em nossa
história. E, tanto quanto V. Exª, entendo que o aparelho de segurança do Estado já não tem, em si mesmo,
condições de conter a violência e muito menos de
prover providências. Onde está a solução? Tenho assistido seguidas vezes a reuniões de evangélicos e de
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católicos abordando esse problema. A religião é hoje
o maior instrumento de contenção dessa desgraça da
humanidade. A Igreja Católica, por seu lado, trabalha
nessa direção, e as igrejas evangélicas o fazem até
com maior eficiência. Não fossem as religiões, as es crituras pregadas pelos cristãos, viveríamos, neste
momento, mergulhados no caos absoluto da violên cia. Nunca a violência foi tão dramaticamente danosa
à humanidade quanto está sendo agora. Penso que
um discurso como o que V. Exª pronuncia neste mo mento deve ser igualmente repetido por outras pesso as em muitos lugares, até para alertar a consciência
brasileira quanto à dramaticidade do problema. Temos que conviver com o desemprego, com dificulda des de toda a natureza, e ainda somos atormentados
pela violência nessa intensidade! Chegará o momen to em que a própria sociedade, revoltada, tomará a si
o encargo de se defender ou até de se vingar. Cumpri mentos a V. Exª pelo tema que aborda. E cumprimen tos ao candidato que resolveu também seguir nessa
direção.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Agra deço o aparte de V. Exª, o qual considero muito impor tante, e o incorporo ao meu pronunciamento.
Senador Edison Lobão, fiquei indignado quando
li nos jornais do Rio de Janeiro desta semana que
duas meninas de 15 anos foram espancadas por uma
gangue de garotos que teriam ido ao edifício delas
para esperá-las e massacrá-las com murros e pontapés. E por quê? Porque sabem que não serão puni dos. A impunidade, portanto, é a pior de todas as causas que geram a violência.
Também vi, pasmo, um pai segurar uma criança
para que seu filho a esfaqueasse. Todo o Brasil pre senciou isso.
Se não levarmos a sério esse problema e ten tarmos co locar um freio nisso, não sei aonde vamos
chegar.
Um dos projetos que apresentei a esta Casa, o
qual ainda não foi votado, diz respeito à pena dupla,
que, de acordo com alguns, não pode ser implantada.
Mas é claro que ela pode ser implantada! Basta que rermos fazer isso. A Espanha implantou a pena dupla
para quem ataca turistas. Ou seja, se um indivíduo
ataca um turista e é condenado a dois anos, a sua
pena passa a ser de quatro anos. Penso, no entanto,
que isso deveria valer também para quem ataca os
velhos e as crianças.
Na verdade, devemos ter consciência de que
precisamos fazer algo. Não somente eu, V. Exª ou presidenciável José Serra devemos tomar uma atitude.
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Todos nós, unidos, e a sociedade brasileira, indignada, teremos que dar um basta nesse status quo.
Era esse o alerta que eu queria fazer hoje. Devo
também dizer da minha alegria ao ver um candidato
trazendo propostas que já são objeto de projetos nossos que estão tramitando nesta Casa.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Ney Suassuna, o Sr. Edison Lobão, 1º Vice-presidente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Valadares,
2º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Concedo a palavra à próxima oradora inscrita, a
Senadora Emilia Fernandes, do Partido dos Trabalhadores, representante do Rio Grande do Sul.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PT – RS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, setembro
é um mês muito especial para o povo gaúcho. Anualmente, relembramos neste mês um dos episódios
mais belos, marcantes e heróicos da história do Rio
Grande do Sul. Reverenciamos a Revolução Farroupilha, marco da origem e da formação da sociedade
rio-grandense.
As celebrações dos 167 anos da Revolução Farroupilha já começaram em todo o nosso Estado e te rão como ponto alto o dia 20 de setembro. É um tributo prestado aos heróis e heroínas da Revolução Farroupilha, em que buscamos resgatar e renovar anualmente o espírito combativo que está arraigado na
alma e na consciência de todo o povo do Rio Grande,
notadamente no espírito de luta do homem e da mu lher do campo.
Cada milímetro da nossa fronteira foi defendido
no passado para construir um sentimento de soberania nacional que nos orgulha e nos mobiliza em defesa
da Pátria. Ao longo da nossa história, estimulados pelo
espírito farrapo e com a integração de diversas raças,
construímos um Estado moderno e desenvolvido, que
soube combinar as várias formas de produção com
ações culturais e questões sociais, e, com isso, conseguimos uma invejável história de resultados e realizações nos campos industrial e agropecuário.
Sr. Presidente, ao homenagear o Rio Grande,
quero fazer uma análise do setor primário em nosso
Estado: a agricultura, a pecuária e a agroindústria. O
desenvolvimento rural sustentável – agropecuária, reforma agrária e segurança alimentar – é decisivo para
o desenvolvimento do Brasil e do Rio Grande. Apesar
disso, o descaso foi o tratamento dispensado por vári-
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os governos estaduais e federais às populações rurais. A constante desvalorização dos produtos e a falta
de incentivos, de infra-estrutura e de financiamento,
aliadas às exigências do mercado que requer mais
qualidade e maior produtividade, ceifaram pobreza e
desalento onde deveria haver riqueza e prosperidade.
Contudo, observando o Brasil como um todo e
analisando esse setor importantíssimo, percebemos
que, no Rio Grande do Sul, depois de praticamente
dez anos de completo abandono, foram tomadas atitudes e elaboradas políticas que resgatam esse setor
tão importante para o povo gaúcho.
Na gestão do Governador Olívio Dutra, o Rio
Grande do Sul retomou o financiamento da cultura do
trigo por meio do nosso Banco do Estado do Rio
Grande do Sul. Para V. Exªs terem uma idéia, só em
2001 foram aplicados R$26,5 milhões no custeio e na
comercialização. De 1999 a 2001, a produção de trigo
cresceu 131%. No mesmo período, o Banrisul, banco
público que estava pronto para ser vendido pelo go verno anterior do Estado – e nós não apenas deixa mos de vendê-lo, mas também o fortalecemos –, aplicou R$500 milhões na agricultura gaúcha.
De 1999 a julho de 2002, o nosso Governo do
Estado do Rio Grande do Sul aumentou o volume de
recursos investidos na agricultura e o público benefi ciário: mais de R$1,2 bilhão para cerca de 300 mil fa mílias. Aumentamos também o PIB agropecuário do
Estado de 4,3%, entre 1995 e 1998, para 23,8%, en tre 1999 e 2001. No mesmo período, o crescimento do
PIB agropecuário nacional ficou em 16,9%. Assim, o
Rio Grande alcançou a maior safra de grãos de todos
os tempos: 20 milhões de toneladas em 2001. E foi
duplicada a produção de trigo em apenas três anos,
como aqui já registrei.
Criamos uma estrutura estatal para a reforma
agrária, provando que o modelo democrático e popu lar é a única chance de realizarmos uma justa distri buição de terras, uma política de reforma agrária sé ria, sem violência, em condições de manter realmente
o homem e a mulher no campo e, principalmente, de
fazer o que a nossa Constituição prevê, isto é, colocar
a terra a serviço do social. E o nosso projeto tem esse
objetivo. O projeto neoliberal, por sua vez, não ape nas deixa de atender à agricultura e à pecuária, como
também não resolve os problemas da reforma agrá ria, apostando no conflito como uma constante no
campo.
Temos uma proposta de diálogo, de assenta mento, garantindo a propriedade, o que institui a
Constituição, a realização da reforma agrária em ter ras improdutivas. Nos últimos três anos, nós, do Rio
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Grande do Sul, assentamos mais de 5,3 mil famílias
por meio de políticas estaduais e beneficiamos cerca
de 10 mil famílias nos assentamentos implementados, e tudo isso foi feito sem violência.
Recuperamos os órgãos públicos dirigidos ao
desenvolvimento rural. Como já disse, não vendemos
o Banrisul, revitalizamos o BRDE, descentralizamos a
Secretaria de Agricultura e fortalecemos as instituições voltadas à pesquisa, como, por exemplo, a Fe pagro; a Emater, na área de assistência técnica e extensão rural; a Ceasa e Cesa, no setor de comercialização, armazenagem e segurança alimentar. Além
disso, apoiamos a cadeia produtiva do arroz, com o
Instituto Rio-grandense do Arroz – Irga.
Nesses três anos, fortalecemos o cooperativismo por intermédio do financiamento e do apoio à re estruturação de associações e cooperativas, atendendo especialmente à produção do leite, de carnes
e de grãos.
Desenvolvemos sistemas agroindustriais, com
estímulo fiscal e financeiro à produção de trigo, leite,
carnes, arroz, uva e vinho. E incluímos – esta é uma política especial dos nossos governos populares – os pescadores artesanais, as comunidades indígenas e os remanescentes dos quilombos nas políticas públicas.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quando
fazemos esta homenagem ao nosso Estado, não po demos deixar de registrar o que de concreto temos
construído para que o Rio Grande do Sul seja esse
Estado forte, que avança, que produz e que acredita
na nossa matriz produtiva.
Não poderia deixar de destacar, por tanto, uma
iniciativa inédita no Rio Grande do Sul. Neste mês de
agosto, o Governo gaúcho iniciou o pagamento do seguro agrícola – que existe exatamente para não dei xar os agricultores, principalmente os pequenos e
médios, à mercê da própria sorte, da chuva e da seca,
vivendo momentos de angústia e muitas vezes precisando até abandonar o campo – para 17.279 famílias
de agricultores de 133 Municípios que tiveram prejuízos em suas lavouras devido a problemas climáticos.
Esse contingente corresponde a 69% dos 25.069
agricultores que contrataram o programa no ano passado. Os produtores receberão uma indenização total
de R$4,2 milhões, representando um valor médio de
R$244 por agricultor.
Essa iniciativa inédita no País será expandida
para todo o Brasil, tenho certeza, com a vitória do
nosso candidato à Presidência da República, Luiz
Inácio Lula da Silva. O Governo do nosso Estado, in clusive, está participando diretamente da elaboração
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de uma proposta de seguro agrícola nacional, fato
que muito nos orgulha.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a propos ta de fortalecimento do setor primário gaúcho, implan tada nos últimos três anos no Rio Grande do Sul, contrapõe-se ao modelo neoliberal e excludente adotado
no resto do País, pelo Governo Federal, e também em
nosso Estado, pelo governo anterior, que aposta no
desmonte do setor público e enfraquece o setor pri mário.
A partir de 1º de janeiro de 2003, implantaremos
um novo modelo de desenvolvimento para o Brasil
baseado em três eixos estruturantes: o social, o de mocrático e o nacional.
O projeto neoliberal relega o social a um plano
secundário e residual, o que se expressa na perma nência de índices inaceitáveis de pobreza e na desi gualdade na distribuição de renda e de riqueza. A re versão desse quadro é o ponto de partida para o estabelecimento de uma nova dinâmica de desenvolvi mento.
O novo modelo de desenvolvimento subordina rá, pois, a dinâmica econômica aos objetivos e às prioridades macrossociais que, no atual estágio do País,
são fundamentalmente três: a inclusão de 53 milhões
de brasileiros, subcidadãos que sobrevivem, hoje, em
condições de extrema precariedade; a preservação
do direito ao trabalho e à proteção social de milhões
de assalariados, pequenos e médios produtores rurais e urbanos; a universalização dos serviços e direitos
sociais básicos, como o acesso à terra e à habitação,
com qualidade e participação popular.
Essas ações devem ser prioritárias. Não pode mos concordar com o fato de o Brasil não se posicio nar diante do tratamento desigual que recebe em re lação a seus setores produtivos, principalmente nos
últimos anos. Se compararmos as taxas de juros pra ticadas nos Estados Unidos com as praticadas no
Brasil, perceberemos claramente que o sistema financeiro, ao invés de alavancador da produção, é um
entrave. Os americanos, por exemplo, pagam 11% de
juros ao ano em financeiras, enquanto os nossos pro dutores pagam 228%, o que coloca nossos produto res em situação de total desigualdade.
Não podemos continuar com estes índices de
exportação: 25% para os Estados Unidos, 25,5%
para a União Européia e 11% para o Mercosul e o restante do mundo. Sabemos que o governo norte-ame ricano vem adotando medidas protecionistas, elevan do para US$196 milhões, em 10 anos, o subsídio para
a sua agricultura e aumentando para 521 o número
de produtos considerados sensíveis e, portanto, me -
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recedores de mais proteção na Alca, que querem colocar para o Brasil como uma verdadeira política de
anexação não apenas do nosso País, mas também
de toda a América Latina. Essa política diferenciada
dificulta as nossas exportações. Pergunto: o que o
Governo brasileiro fez de concreto para colocar o Brasil em uma condição de maior igualdade?
Sr. Presidente, uma outra questão que necessita de uma posição concreta do Governo Federal, que
precisa tomar uma decisão ainda esta semana, não
apenas de discurso, como assistimos há poucos dias
no Rio Grande do Sul, mas efetiva, é a crise enfrentada pela suinocultura desde o início do ano. Somente
no Rio Grande do Sul, essa crise atinge 76,8 mil pro dutores. O principal problema está na diferença entre
o preço recebido pelo quilo do suíno, em média
R$1,12, e o custo de produção, calculado em R$1,35.
Esta semana, os suinocultores do Rio Grande
do Sul, de Santa Catarina e do Paraná – que juntos
respondem por 70% da produção nacional (estimada
em 2,9 milhões de toneladas neste ano) – virão a Brasília a fim de reivindicar a liberação de financiamento
de R$200,00 por matriz, com prazo de cinco anos e
juros de 3% ao ano. Isso garantiria capital de giro e
evitaria que os suinocultores se desfizessem de bens
para cobrir prejuízos.
Solidarizamo-nos com os produtores de suínos
nesta justa reivindicação, ao mesmo tempo em que
fazemos um apelo ao Governo Federal, ao Ministério
da Agricultura, para que apóie o setor de forma con creta, objetiva e imediata. Os suinocultores precisam
dessa ajuda emergencial. Temos certeza de que a
voz dos produtores, nas suas reivindicações de uma
política séria para a agricultura, para a pecuária, para
a agricultura familiar, para a agroindústria, será ouvida e honrada a partir de um novo projeto nacional,
que vai priorizar as nossas matrizes produtivas.
Temos, como compromisso de governo, um projeto que combate essa política neoliberal. Nosso projeto será construído com a participação dos produtores, dos trabalhadores, dos empresários deste País.
Lula vai, sem dúvida, incrementar as exportações e
adotar medidas de proteção à produção brasileira
contra as importações que causam danos. O fortalecimento da agricultura familiar e a realização efetiva da
reforma agrária são fundamentais para incluir socialmente milhões de brasileiros. Implantaremos políticas
para a agricultura familiar e para a agricultura organizada em bases empresariais, conciliando a necessidade de alimentar a maioria da população com excedentes e novos produtos para exportação.
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Esse compromisso com uma política moderna
para a agricultura brasileira garante qualidade de vida
para as populações do campo e da cidade e contribui
para a afirmação da soberania nacional.
Essa é a visão que temos.
Nosso compromisso tem sido com o setor pri mário, com a agricultura. Por meio dessa reflexão crítica e com dados concretos de políticas que estão
sendo implementadas, em especial no nosso Estado
do Rio Grande do Sul, para valorizar a nossa matriz
produtiva, e não direcionar e comprometer as nossas
receitas com meia dúzia de grandes multinacionais,
como é a política defendida pelos neoliberais e seus
aliados, fazemos uma homenagem ao Rio Grande
neste mês de setembro. Reverenciando a nossa his tória e aqueles que nos antecederam, reafirmamos
essa visão de um povo que construiu a sua história na
coragem, na coerência e na determinação.
Que continue o povo gaúcho sendo inspiração
para o povo de todo Brasil!
Era o registro, Sr. Presidente, que gostaria de fazer.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valada res) – Concedo a palavra ao Senador Benício Sampa io. (Pausa.)
Concedo a palavra ao próximo orador inscrito,
Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora dor.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, há um
ano, em 10 de setembro de 2001, o Prefeito Toninho –
Antonio da Costa Santos –, de Campinas, foi barbara mente assassinado.
Ainda que tenham a Secretaria de Segurança
Pública e as autoridades policiais do Estado de São
Paulo chegado à conclusão de que foi um crime co mum, a Srª Roseana Moraes Garcia, sua viúva, sua filha Marina, a Prefeita Izalene Tiene e tantos em Cam pinas estão solicitando das autoridades o reexamine
do processo, do procedimento da investigação, para
se ter certeza a respeito das causas do assassinato
de Antonio da Costa Santos.
Toninho foi uma figura muito especial. Um ho mem apaixonado pela sua cidade, pelo seu povo,
pelo sentido de retidão, de defesa de seriedade no
trato da coisa pública. Ele, que já havia sido Vice-Pre feito de Jacó Bittar, lutou bravamente para que todo e
qualquer ato da administração pública fosse sempre
realizado com a maior transparência e, uma vez eleito
prefeito de Campinas, procurou adotar exemplarmen -
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te aqueles instrumentos de políticas públicas que ca racterizassem transparência, honestidade e sentido
de realização de justiça e cidadania para todos os
campineiros. Procurou adotar o orçamento participativo, os programas de moradia popular, de educação
pública e de garantia de renda mínima.
Foi um arquiteto que estudou em profundidade
a sua cidade, tanto é que escreveu a tese denominada Campinas: das origens ao futuro, referente à
compra e venda de terra e água e um tombamento na
primeira sesmaria da freguesia de Nossa Senhora da
Conceição das Campinas, do Mato Grosso de Jundiaí, de 1732 a 1992, onde fala da própria história, da
história de sua cidade.
São palavras de sua viúva:
Esta tese, agora transformada em livro, revela, em grande parte, a sua própria
história. O pai de Toninho, imigrante português, chegou ao Brasil, vindo da região do
Porto, já com 21 anos de idade. Sua mãe,
também imigrante portuguesa, da região de
Bragança, aqui chegou com 17 anos. Os
dois conheceram-se no Brasil. Já casados,
adotaram Campinas como sua terra brasileira. Nela prosperaram e tiveram dois filhos –
Antonio e Paulo. A família era pequena, o
pai não tinha parentes no Brasil; a mãe, só
um irmão mais velho. Assim Antônio cresceu nestas campinas que receberam seus
pais imigrantes.
Sempre bom aluno, começou a cursar
em 1970 a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Em
1975, já formado, voltou para Campinas e
começou a dar aulas de arquitetura na PUC.
Naquela época, envolveu-se em movimentos populares, dedicando-se à urbanização
de favelas. Também naquele período, adquiriu a Casa Grande e Tulha, objetos de estudo deste livro. A partir dessa aquisição, seu
interesse foi despertado tanto para a preservação do patrimônio histórico como para a
história da urbanização brasileira, em especial a história de Campinas. Desde então,
dois fortes eixos conduziram sua vida profissional. Um, acadêmico, de aprofundamento
no estudo da habitação popular e da urbanização brasileira. Outro, político, através do
Partido dos Trabalhadores, tendo sido eleito
vice-prefeito e prefeito da cidade em 1989 e
2001, respectivamente. Ambos os eixos – o
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acadêmico e o político – compuseram-se,
de maneira singular, na sua pessoa. Conhecimento, poder político e uma vida de com bate à corrupção, essa combinação, acreditava Antonio, era perfeita para a transformação política e social de Campinas.
Toda essa vida de sonhos e realiza ções foi interrompida em 10 de setembro
por uma bala. Antonio foi assassinado nestas mesmas campinas que tanto amou. Mas
ele não está morto. Continua vivo na história
e dentro de cada um que compartilhe de
seus ideais. Antonio da Costa Santos vive!
Hoje, Campinas o homenageia. Se hoje não
houvesse esta sessão tão importante do Senado,
nós estaríamos ali, ao lado da Srª Roseana Moraes
Garcia e da Prefeita Izalene Tiene, também home nageando o nosso Toninho. Mas o faço da tribuna
do Senado. Prestamos nossa homenagem à sua fi lha, Marina Garcia da Costa Santos, e à sua espo sa, Srª Roseana Moraes Garcia, bem como ao povo
de Campinas pelo seu Prefeito tão querido.
Sr. Presidente, gostaria também de registrar
que, no próximo dia 12, haverá a homenagem pelos
“’Cem Anos de Juscelino Kubitschek”. Ressalto o
quanto Juscelino Kubitschek constitui, para todos
nós, brasileiros, um exemplo de amante da democra cia e amante profundo deste País e de seu povo. Lembro-me que, em 1955, eu era um estudante de 14
anos, completando o ginásio, e tive a primeira ocasião
de conhecer, pela televisão, as plataformas dos can didatos a Presidente e a Governador. Impressiona va-me Juscelino Kubitschek como um verdadeiro pro fessor de Geografia do Brasil, ao mostrar o mapa bra sileiro e apresentar suas metas, como seriam as no vas estradas que cortariam o País e o seu plano de le var ao Centro-Oeste brasileiro o desenvolvimento, na
medida em que quase todo o desenvolvimento acon tecia mais próximo ao litoral. Daí a razão principal de
Juscelino querer mudar a capital do Rio de Janeiro
para Brasília.
Cinco anos depois, em 21 de abril de 1960, houve a inauguração de Brasília e estive presente ao
evento, quando pude testemunhar, aos meus 19 anos
de idade, a extraordinária vibração do povo brasileiro
que aqui se encontrava, já detectando que, deste Pla nalto, iríamos ter um destino que ainda nos falta reali zar, mas que foi apresentado por Juscelino como algo
à altura das esperanças e anseios do povo brasileiro.
Com o processo de desenvolvimento que ele
promoveu de forma rápida, com a meta de “50 anos
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em 5”, com o sentido de urgência para o desenvolvimento econômico, aprendemos muito.
Faz-se necessário, Sr. Presidente, combinarmos aquele anseio de crescimento acelerado da economia brasileira, para promover o acesso do povo ao
direito à dignidade e ao progresso, à busca de um
senso de justiça muito mais forte do que o existente
naquela época, durante os anos de regime militar e
nos últimos oito anos, em que a realização de justiça
deixou muito a desejar. Não que isso estivesse ausente dos anseios expressos pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso, mas, na verdade, os instrumentos de políticas públicas e econômicas de que o
Presidente Fernando Henrique se utilizou não foram
de molde a tirar o Brasil da péssima condição que
hoje ostenta, de quarto lugar dentre os campeões
mundiais da desigualdade socioeconômica.
É por essa razão, Sr. Presidente Antonio Carlos
Valadares, que o anseio maior do povo brasileiro é
justamente a realização de justiça.
Os jornais brasileiros de hoje estampam o resultado de pesquisas eleitorais para Presidência da Re pública em que Lula aparece com 40% e 39% das in tenções de voto, respectivamente pelo DataFolha e o
Ibope. Tenho certeza de que isso significa que Lula
representa, hoje, assim como o Partido dos Trabalhadores e os Partidos que conosco estão coligados,
esse grande anseio que pretendemos ver realizado
com grande prioridade.
Lula, respondendo a Juca Kfouri, na conclusão
da entrevista realizada na RedeTV, revelou que constitui seu sonho concluir o seu governo sem que haja
uma só criança, homem ou mulher neste País passando fome; que todos possam se alimentar com três
refeições ao dia: o café da manhã, o almoço e o jantar.
Para tanto, ele colocará em prática os instrumentos
necessários para resgatar o direito à cidadania e fa zer com que todos possam se alimentar e ter o direito
à vida com razoável dignidade.
Sr. Presidente, tenho a convicção de que Lula
está preparado para realizar essa meta. Da mesma
maneira que Juscelino Kubitschek conseguiu construir Brasília e transferir a capital do Rio de Janeiro
para cá, tenho a convicção de que Lula, agora, tam bém conseguirá fazer com que essa meta principal
seja atingida.
Há poucos dias, Lula também mencionou que,
antes mesmo de resolver o problema do sucateamento dos equipamentos das Forças Armadas brasileiras,
será necessário resolver o problema da fome no Brasil. Tenho certeza de que Lula está dizendo essas coi sas tão firmemente quanto JK quando disse, com tan-
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to firmeza, que iria transferir a capital do Rio de Janei ro para Brasília.
O Sr. Lauro Campos (PDT – DF) – Permite-me
V. Exª um aparte?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Senador Lauro Campos, com muita honra conce do-lhe o aparte.
O Sr. Lauro Campos (PDT – DF) – Meus para béns, Senador Eduardo Suplicy, pelo seu pronuncia mento, que, em diversos momentos, desperta as mi nhas lembranças e as minhas saudades. Acompa nhei o raciocínio de V. Exª e realmente gostaria de fa zer alguns breves comentários a respeito. Juscelino
Kubitschek organizou um programa de metas, de 10
metas, que foram ultrapassadas tendo em vista as
suas colocações iniciais. Brasília era a sua meta-sín tese. Portanto, sou produto dessa época, dessa era,
não apenas porque, como mineiro, já sentia a presen ça de Juscelino Kubitschek na minha geração e na
minha vida, como também pelo fato de ter chegado
em Brasília, onde vivo há 42 anos, antes da sua inauguração. É interessante observar que realmente hou ve uma ruptura após a morte de Getúlio Vargas. A sua
carta testamento não era uma previsão frustrada. Qu ando Celso Furtado voltou com Raúl Prebisch –– os
desenvolvimentistas da Cepal – de uma conferência
no México, pararam no Rio de Janeiro e Getúlio Vargas e Oswaldo Aranha os receberam. Getúlio, então,
teve oportunidade de dizer a Raúl Prebisch e a Celso
Furtado: – Sou contra o desenvolvimento rápido, o
desenvolvimento apressado, entre outras coisas por que ele provoca um endividamento externo, o aumen to da dívida externa, que acabará, nesse andamento,
nos sufocando. Realmente, tenho saudade da espe rança que havia naquele tempo. Em 1958, vendi um
apartamento de minha propriedade em Belo Horizon te para custear meus estudos na Itália. Estudei na quele país na Svimez, hoje, Vimer, a Cassa Per il
Svilluppo del Mezzogiorno, que é o centro da refor ma agrária da Itália. E fiz um outro curso paralelo, na
universidade. Naquela ocasião, Cláudio Napoleoni,
que era um dos maiores e mais sérios pensadores e
economistas da Europa, dizia, em uma de suas aulas,
que o Brasil, dentro de 20 anos, seria, sem dúvida alguma, uma das maiores potências do mundo. Vinte
anos! Realmente, a sua previsão foi totalmente frus trada, equivocada. As contradições foram se acirran do. O salário de 1959 era uma maravilha. Aqui, em
Brasília, houve a dobradinha: dois salários mínimos
eram pagos aos trabalhadores pouco qualificados, o
que era uma renda elevadíssima naquela ocasião, e
proporcionava todo o conforto aos trabalhadores.
Dormíamos com porta e janela abertas. Não havia
roubo, não havia fome, não havia miséria e nem
agressividade. Por isso, sinto uma saudade enorme
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daquele tempo, daquele Brasil que poderia ter sido,
mas que, infelizmente, não foi, por diversos motivos.
Getúlio aponta um deles: a dívida externa. Conhecemos um outro: a falta de reforma agrária. Além de outras carências que não soubemos incorporar ao nos so processo de crescimento, e de respeito e de construção. É uma questão de ontologia. Não soubemos
construir o ser humano brasileiro num nível de dignidade e de decência. Parabéns pelo seu pronunciamento. Muito obrigado.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Agradeço-lhe o aparte, que é sempre um importante
ensinamento, prezado Senador Lauro Campos. V. Exª
traz-nos a história com experiências relevantes, como
a observação de Getúlio Vargas a Raúl Prebisch e
Celso Furtado.
É importante destacar inclusive que Celso Furtado teve um papel significativo no Governo Juscelino
Kubitscheck, especialmente como o criador e responsável pelo desenvolvimento da Sudene, que, depois,
foi objeto de grande distorção e, recentemente, até de
transformação em agência de desenvolvimento do
Nordeste, o que está muito distante daquilo que era o
verdadeiro projeto apresentado por Celso Furtado.
No entanto, ambos, Celso Furtado e Raúl Pre bisch, tinham visão da urgência do desenvolvimento.
Quem sabe a recomendação de Getúlio Vargas fizesse bastante sentido, porque, infelizmente, o que ob servamos é que, nestes últimos oito anos, o Brasil, ao
mesmo tempo, se endivida e não cresce. Então, estamos vivendo uma situação de dificuldades. É preciso
que haja uma nova visão, para que o Brasil possa, ao
mesmo tempo, crescer à altura da sua potencialidade, mas crescer com justiça, de maneira a não provocar um desequilíbrio social que nos leve a fenômenos
extraordinariamente trágicos.
Assisti, no último domingo, Senador Lauro Campos – acredito que esteja passando em todo o Brasil
–, ao filme Cidade de Deus, de Fernando Meirelles. É
um filme a que Lula e o Presidente Fernando Henrique já assistiram, e quero recomendá-lo a todos os
brasileiros.
O que me impressionou foi a sensação de que
as crianças e os jovens, as meninas e os meninos que
moram em lugares como a Cidade de Deus, ou
como outras 600 favelas do Rio de Janeiro, ou em
conglomerados urbanos se melhantes, em São Paulo, não têm alternativa senão ingressar na margina lidade, na vida do crime, na prostituição ou no narcotráfico, para sobreviver. Parece que quase não
sobram al ternativas. Mesmo o rapaz que desenvol ve as carreiras brilhantes de fotógrafo e jornalista
acaba convivendo com o mundo do cri me. Ele pro cura in teirar-se dos fatos para so breviver. Por pouco
ele não morre no meio do tiroteio entre as quadri -
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lhas rivais e a polícia, na hora em que estava exer cendo a sua função de fotógrafo – ele era o único
admitido no local para fotografar os eventos, por que
era morador da Cidade de Deus.
Fiquei muito impactado ao assistir a esse filme.
Será que não há outra solução para as crianças e os
jovens brasileiros senão seguir essa trajetória? Tenho
certeza de que temos que mudar esse quadro com os
instrumentos possíveis. Não vejo outra urgência. Se
Juscelino Kubitschek via urgência em construir certas
estradas e desenvolver diversos planos – como a Su dene, a mudança da Capital do litoral para o Cen tro-Oeste e assim por diante –, hoje precisamos dar
urgência completa ao direito à vida com dignidade
para o ser humano. Eis por que avalio como tão signi ficativa a instituição de uma renda de cidadania bási ca como um direito universal no Brasil, Senador Lauro
Campos. Penso que isso deve ser percebido com um
senso de urgência muito maior do que até agora foi,
pois que desenvolvimentos temos tido?
Impressionou-me, Senador Lauro Campos, sa ber que um dos setores que mais cresceram econo micamente, nesta época de recessão e de crise, foi o
da segurança. Fui informado há pouco – e também li
na revista Veja – que um setor que está crescendo extraordinariamente é o de produção de carros blinda dos. Há seis anos, havia apenas uma empresa no
ramo. Agora, há 48 ou 49 empresas, que produzirão,
neste ano, 9 mil unidades, cada uma ao preço de
R$100 mil, sendo R$50 mil para o automóvel e mais
R$50 mil para blindá-lo. Esse é um setor que cresce
extraordinariamente e eu até disse a um dos respon sáveis pela construção de carros blindados: “Quem
sabe, com a eleição de Lula, não seria interessante o
senhor pensar em diversificar um pouco a produção?
Porque se as coisas melhorarem, se efetivamente
conseguirmos estabelecer maior justiça neste País,
pode diminuir o ritmo de crescimento da produção e
da demanda de carros blindados.”
Assim, agradeço o aparte de V. Exª.
Gostaria de informar ao Senado Federal que
houve entendimento entre os diversos Senadores e
Lideranças para que hoje haja quorum para poder mos votar matérias importantes. Então, gostaria de
fazer um apelo aos Senadores que chegaram a Brasí lia para que venham ao plenário.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valada res) – Convido as Srªs e os Sr. Senadores que se en contram nos seus gabinetes e em outras dependênci as do Senado Federal para que venham ao plenário,
pois teremos votações importantes de matérias que
foram incluídas na pauta de hoje.
Convido o Senador Renan Calheiros para presidir
a sessão, tendo em vista que estou inscrito para falar.
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O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Com muita honra.
O Sr. Antonio Carlos Valadares, 2º
Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Renan Calheiros.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) – Concedo a palavra ao nobre Senador Antonio Carlos Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Senado Federal há muito tempo tem dedicado grande
parte dos seus debates ao problema da repactuação
e do alongamento da dívida dos produtores rurais.
Sem dúvida, tratou-se de uma luta muito gran de, da qual participaram vários Senadores, empenhados todos que estávamos, e ainda estamos, em resolver, em definitivo, a questão do endividamento rural
que, ao longo destes anos, tem-se agravado, notadamente porque o Governo, insensível ao sofrimento do
homem do campo, aos problemas ocasionados pela
rigidez das normas bancárias e a baixa remuneração
dos nossos produtos, conseguiu elevar o montante da
dívida, em muitos casos, a um valor impagável.
Vários Senadores pronunciaram-se sobre isso –
não só Valadares, como a Senadora Heloísa Helena
– procurando sensibilizar o Governo para que entendesse que esse montante chegou à estratosfera não
por culpa do produtor rural, mas da política econômica estabelecida pelos Ministérios da Fazenda e do
Planejamento, uma vez que correções monetárias indevidas foram impostas aos produtores rurais. Como
exemplo, posso citar a incidência da TJLP sobre o financiamento ou sobre os contratos rurais perante as
agências financeiras.
Era incabível a perpetuação dessa imposição,
uma vez que a agricultura brasileira, como sabemos,
por não ser subsidiada, jamais poderia se responsabilizar pelo pagamento de uma dívida em que a correção monetária cobrada sobre o endividamento tornava impraticável qualquer negociação. Mesmo assim,
o Governo insistiu e só em 1998, diante da gritaria geral dos Senadores e Deputados, entendeu que esses
índices absurdos não poderiam continuar fazendo
parte dos financiamentos rurais.
Entretanto, quem tomou financiamento antes
dessa data – a partir de 1994, por exemplo – sofreu os
efeitos da cobrança monetária indevida. Milhões de
produtores rurais ficaram impossibilitados, diante da
inadimplência, de tomar novos financiamentos.
Alguns deles abandonaram em definitivo a atividade
no meio rural, o que significou, sem dúvida alguma,
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desemprego e fome, principalmente nas regiões mais
pobres, como o Nordeste, o Norte e o Centro-Oeste,
que deveriam merecer um tratamento diferenciado
das autoridades econômicas, tendo em vista sofre rem, mais que as regiões desenvolvidas, o impacto
determinado pela política econômica do Governo.
Entretanto, Sr. Presidente, apesar das resistênci as oferecidas pelo Governo, o Senado Federal e a Câ mara dos Deputados conseguiram algumas vitórias, o
que considero importante, porque foi a primeira vez, no
âmbito do Senado Federal, que uma medida provisória
conseguiu ser alterada pelo Poder Legislativo. Antes,
as medidas provisórias eram intocáveis. Na prática,
não podiam ser alteradas. A toque de caixa e a repique
de sino, elas tinham de ser aprovadas pelo Congresso
Nacional, sem a mudança de uma vírgula sequer. Foi
por ocasião da discussão da Medida Provisória nº 9
que o Senado Federal tomou a primeira posição de in dependência em relação ao Governo Federal, em vez
da submissão que antes ocorria.
Dessa posição, nasceu um benefício importan te: uma emenda de nossa autoria conseguiu o rebate
de 40% a 14% da dívida dos produtores rurais. O Go verno, não se conformando com sua derrota aqui no
Senado, ameaçou vetar a matéria e não dar nenhum
benefício aos produtores rurais. Entretanto, o Senado
Federal e a Câmara dos Deputados bateram pé. O
fato é que o Governo fez uma negociação com o Po der Legislativo, e, mesmo não se alcançando os 40%
do rebate, baixou o desconto para 35%. Considero
que essa posição do Governo em não acei tar in to tum aquilo que aprovamos ou integralmente aquilo
que era desejo do Senado Federal tenha sido uma represália, como se ele dissesse: “O Senado aprovou,
mas quem manda sou eu”.
Diante da realidade e como foi pequena a dimi nuição estabelecida pelo Governo para o percentual
de desconto das dívidas, terminamos aceitando. O
Governo e a Oposição uniram-se aqui no Senado, e
foi aprovada outra medida provisória que embutia
esse desconto da ordem de 35% para os financia mentos de 1994 e de até 14% para os financiamentos
de 1998.
Então, aceitamos a negociação, que redundou
na Resolução nº 3.018, aprovada pelo Banco Central
no dia 4 deste mês. Essa resolução regulamenta o
que foi aprovado pelo Senado Federal com relação ao
Procera Programa Especial de Crédito para a Refor ma Agrária , com taxa de juros de 1,15% ao ano. Todos esses créditos referentes ao Procera poderão ser
regularizados até o dia 31 de outubro deste ano.
O vencimento das dívidas do Procera foi alonga do para o prazo de até 15 anos, e será concedido um
bônus de 70% sobre cada parcela a vencer. Quer di zer, a regularização ocorrerá até o dia 31 de outubro,

797

Quarta-feira 11 17471

mas a repactuação, ou negociação propriamente dita,
irá até o dia 30 de novembro. O produtor rural incluído
no Procera e interessado em renegociar sua dívida
deverá manifestar-se perante o agente financeiro até
o dia 31 de outubro, para regularizar sua situação. E
há outro benefício: as parcelas vencidas do Procera
farão parte da renegociação.
Além disso, os agricultores familiares, os míni e
pequenos produtores rurais e suas cooperativas e associações, ao amparo de recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, Nordeste e
Centro-Oeste, cujos valores originalmente contratados sejam inferiores a R$15 mil e cujas operações tenham sido formalizadas até o dia 31 de dezembro de
1997, terão rebate de 8,8% em seu saldo devedor e
substituição dos encargos financeiros originalmente
pactuados pela taxa de juros de 3% ao ano, devendo
tais beneficiados efetuar, até 31 de outubro deste ano,
o pagamento mínimo de 10% das parcelas vencidas
até 31 de março de 2002. No caso de liquidação antecipada da dívida – vejam se isso é possível nesta situação de crise que estamos vivendo –, o Governo daria um bônus de 10% aos agricultores familiares vin culados ao Pronaf.
Os financiamentos representados pelos investimentos agropecuários dos míni e pequenos produtores, cujos valores contratados foram acima de R$15
mil, também terão um rebate de 10% nas parcelas
vencíveis.
A resolução do Banco Central define pequeno e
miniprodutores rurais como sendo os que têm 80% de
sua renda, no mínimo, baseada na atividade agropecuária e não agropecuária do estabelecimento, ou
aqueles cuja renda familiar bruta anual seja de aproximadamente R$30 mil.
Para os financiamentos com base nos Fundos
Constitucionais, de até R$200 mil, o prazo de renegociação será até 31 de outubro deste ano, e o desconto
que poderá ser concedido aos produtores enquadrados nessas operações varia de 34% para quem obteve o financiamento no ano de 1994 a até 14%, para financiamentos de 1998.
Portanto, Sr. Presidente, apesar de alguns be nefícios, de algumas conquistas consolidadas na Resolução nº 3.018 do Banco Central, ainda há produtores rurais não contemplados, como os que renegociaram suas dívidas com base na Lei nº 9.138, ou seja,
que pediram dinheiro emprestado acreditando tratar-se de Fundo Constitucional. No entanto, eram re cursos do FAT.
Nesse caso, houve irresponsabilidade dos
agentes financeiros, que não orientaram devidamente os tomadores do empréstimo ou do financiamento,
não lhes disseram que o empréstimo era oriundo do
FAT – que é um financiamento diferenciado –, nem

798

ANAIS DO SENADO FEDERAL

17472 Quarta-feira 11

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

que essa situação poderia causar-lhes embaraços futuros. Nada disso foi explicado, e o produtor rural assi nou contratos sem saber o que estava fazendo. Quem
tomou financiamento baseado em recursos oriundos
do FAT ficou fora da renegociação.
Considero essa atitude, Sr. Presidente, uma
maldade cometida pelos agentes financeiros, que de veriam ser responsabilizados. O Governo deveria
abrir espaço a esses que tomaram tal tipo de emprés timo. São milhares e milhares de produtores rurais no
Nordeste, em Minas Gerais, no Centro-Oeste e no
Norte do País impossibilitados de qualquer renegoci ação, simplesmente porque foram ludibriados em sua
fé e assinaram contratos prejudiciais a futuras negoci ações. Suas dívidas, agora, estão fora de qualquer
processo de reescalonamento.
Por isso, novas etapas virão em nossa luta no
Senado Federal para a inclusão, entre os beneficiári os de qualquer renegociação das dívidas rurais, dos
tomadores de empréstimo com base nos recursos
provenientes do FAT, Fundo de Amparo ao Trabalha dor, bem como daqueles que, em virtude da política
econômica perversa instalada por esse Governo, fica ram inadimplentes, sem condição alguma de propor
renegociação ao banco.
Sr. Presidente, enalteço a luta do Senado Fede ral, que, pela primeira vez, conseguiu modificar uma
medida provisória do Governo apesar das pressões
que recebeu, dando prova de muita independência,
discernimento e solidariedade ao homem do campo.
Atualmente, o agronegócio está contribuindo de for ma mais efetiva para a nossa balança de pagamentos
do que outras atividades econômicas que, antes, pe savam muito em nossas divisas. Em termos de geração de emprego, o agronegócio está colaborando, em
nosso mercado de trabalho, mais do que a própria
construção civil, que sempre foi fator preponderante
de abertura de frentes de trabalho principalmente
para a população de baixa renda ou para pessoas
sem nenhuma qualificação profissional – no caso de
serventes, pedreiros etc.
A construção civil sempre foi o carro-chefe do
emprego no Brasil. Mas, como este País reduziu
substancialmente os seus investimentos no setor habitacional, notadamente a Caixa Econômica Federal,
que, há 10 ou 12 anos, era responsável pela construção
de milhares de casas pelo Brasil afora, o Governo abandonou essa prioridade e passou a dedicar-se quase exclusivamente ao pagamento da dívida externa.
Assombrosamente, Sr. Presidente, no próximo
ano, o orçamento será de aproximadamente R$1 trilhão. Entretanto, quase R$600 bilhões são reservados
para o pagamento dos encargos da nossa dívida, sem
considerar os R$93 bilhões que serão utilizados para o
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pagamento de juros. Desse modo, 59% do que arrecadamos deverão ser reservados para o pagamento da
dívida contraída pela União. Não estou incluindo nesse
montante a dívida dos Estados e dos Municípios nem a
dívida contraída pelas empresas. Estou falando da dívida pública do Governo e da União.
Sr. Presidente, esperamos que, com essa eleição que será realizada em 6 de outubro, se consiga
instalar no Brasil um novo modelo econômico que
seja voltado para os interesses sociais, para as prioridades que devem consubstanciar um governo que tenha a solidariedade humana, que tenha solidariedade
com as regiões mais pobres do nosso País, como o
Nordeste, o Norte e o Centro Oeste.
O próximo Governo terá a imensa responsabilidade de resgatar esse grande débito que o Brasil tem
para com os mais pobres. São mais de 50 milhões de
brasileiros que ganham menos de R$80 por mês e
que estão abaixo da linha de pobreza.
É inconcebível, Sr. Presidente, que o desemprego esteja atingindo índices tão alarmantes. Só em
Sergipe, meu Estado, nestes últimos três anos, nada
menos que 4.300 pequenas e médias empresas de sapareceram da atividade econômica, gerando desemprego e desespero na nossa sociedade. O que
estamos vendo em Sergipe é o retrato vivo do que
ocorre em todo o Brasil, num atestado eloqüente de
que a nossa programação econômica, o nosso plano
de governo precisa ser mais consentâneo com as necessidades básicas da população: emprego e renda.
Precisamos abrandar a preocupação, como disse o Senador Ney Suassuna no início desta sessão,
com relação à violência que atormenta o povo brasileiro, um povo de índole marcante e boa. A crise que enfrentamos atualmente nos apresenta ao mundo como
pessoas insensíveis. Mas, na realidade, a insensibilidade não está no povo, mas nas políticas públicas implementadas sem auscultar os interesses maiores da
sociedade.
Portanto, Srªs e Srs. Senadores, minhas palavras são de perspectivas melhores para o Brasil com
um governo totalmente diferente do atual, um governo que encare o cidadão como ser humano, não apenas como mero joguete eleitoral daqueles que desejam continuar no poder.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
SEGUE DOCUMENTO A QUE SE
REFERE O SR. SENADOR ANTONIO
CARLOS
VALADARES
EM
SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210 do
Regimento Interno.)
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O Sr. Renan Calheiros deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Edi son Lobão, 1º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Conce do 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, Tancredo Neves
dizia que o caminho da vitória política está pontilhado
de cadáveres, de derrotados. Não são apenas as derrotas individuais que pontilham a estrada política, a
existência e a vida dos políticos.
Com muita tristeza, quando a estrutura do poder
se sente ameaçada, quando o rei fica nu, quando o
povo começa a tomar consciência da natureza real da
estrutura interna e internacional do poder, quando o
povo, vez ou outra, escuta o Sr. George Soros, o me gaespeculador, ex-patrão do Presidente do Banco
Central – a quem ele deve subserviência e respeito
até hoje – dizer que as eleições no Brasil são resolvi das nos Estados Unidos. Quem disse isso sabe o que
está dizendo! É o Sr. George Soros. Ele sabe! Como
ele resolveu o destino de uma parte do mundo?
Armou um exército para invadir a União Soviética às
suas próprias expensas, com dinheiro “sorificado”,
com dinheiro do Soros.
Quando escutamos expressões como essas,
provenientes de autoridades norte-americanas...
Aquele outro disse que o Brasil está completamente
falido, e o FMI não vai realizar empréstimo algum. Vai
acontecer com o Brasil o mesmo que ocorreu com a
Argentina e com outros países, que chegaram a tal
estado de desarticulação, de desestruturação, de crise, de ruptura e de violência, porque, se a sociedade
vai se despregando, se descolando, se a ideologia foi
desmoralizada, se as colas que unem a sociedade
vão perdendo seu poder de coesão, é a força, é a prepotência, é o despotismo e o autoritarismo que reali zarão a tarefa necessária da coesão social, coesão
pela violência.
E aonde vai a democracia? Democracia, demo cracia, quantos crimes se praticaram em seu nome!
Democracia, democracia à Bush, democracia “em bushada”, como esta que se instala nos Estados Uni dos. E o Sr. Bush é a última flor do lácio, se lá fosse o
português a linguagem usada, porque ele é a última
flor de um processo iniciado logo na Segunda Guerra
Mundial. É o estado militar industrial a que se referiu
Eisenhower. Na presidência da República, Eisenho wer alertou para o fato de que se estava formando,
nos Estados Unidos, um complexo industrial militar
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que acabaria atingindo a democracia em cheio, e que
este complexo industrial militar iria, obviamente, dominar o processo político nos Estados Unidos.
O Presidente Bush II é a última expressão e
conseqüência desse estado industrial militar, que se
sustentou durante toda a Guerra Fria. W. W. Rostow ,
assessor de presidentes norte-americanos disse: “A
lógica que está por detrás das despesas crescentes
de guerra dos Estados Unidos é obrigar a União So viética a fazer o mesmo e, com isso, impedir que ela
desenvolva suas forças produtivas.”
Foram os Estados Unidos que perceberam que,
ao longo de toda a Guerra Fria, ao longo dos mais de
20 anos após a Segunda Guerra Mundial, os US$17
trilhões gastos com a dissipação bélica tornaram a
economia e a reprodução do capitalismo nos Estados
Unidos tão dependentes da dinâmica da destruição
que, obviamente, os Estados Unidos não poderiam viver sem mais essa.
Quando Bill Clinton começou a ameaçar, fez reduzir as despesas de guerra nos Estados Unidos e
equilibrou o orçamento, prometendo que no ano 2012
a dívida pública americana, de US$5,5 trilhões, seria
liquidada, desapareceria, os Estados Unidos entraram em crise. Haveria dois milhões de desempregados, de acordo com um livro chamado O Fim dos
Empregos, de Jeremy Rifkin, se a Nasa fosse desestruturada.
É obvio que o programa do Presidente George
Bush foi no sentido de reverter a tendência imposta
pelos democratas: a de equilibrar o orçamento.
Gar Asperovitz, Diretor da Agência para o Futuro, nos Estados Unidos, fez uma provocação: “Quando o capitalismo conseguiu desenvolver-se equilibrando o orçamento? Jamais”. É impossível desenvolver a economia e equilibrar o orçamento. Esse fato,
que deveria ser óbvio para todos, foi comentado por
Keynes , várias vezes, em sua Teoria Geral do
Emprego, do Dinheiro e dos Juros.
O que estamos vendo é que nos impõem, por
meio do FMI, a camisa de força do equilíbrio orçamentário. Como disse o Presidente Fernando Henrique Cardoso: é impossível equilibrar o orçamento e
pagar a dívida externa. Está na página 242 do livro intitulado As Idéias e seus Lugares, escrito há 12
anos por Sua Excelência. O Senhor Presidente quer
de nós o impossível: que paguemos a dívida externa,
que tenhamos um superávit primário de R$30 bilhões
e que equilibremos o orçamento. Sua Excelência es creveu, há pouco tempo, que é impossível, mas o exige de nós. Não se pode pedir o impossível de um povo
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a não ser por meio de violência, de prepotência, de
autoritarismo.
O que estamos percebendo é que o Governo,
que quer fazer o impossível, que assumiu a meta de
realização do impossível – meta imposta pelo FMI –,
entrou em um processo de degradação, de corrup ção, que penetrou em todos os poros da economia.
A doação das empresas estatais utilizando-se
nomes que eles costumam inventar para tapar os er ros do passado, a privatização doada das empresas
estatais é uma completa loucura, não porque aquelas
empresas significassem um processo de estatização
socializante. Nada disso! Nunca tive dúvidas de que
não era isso. As empresas estatais não constituíam
nunca no Brasil uma ameaça à economia dita de mercado, à economia individualista, egoísta, à economia
da poupança privada e dos investimentos lucrativos.
Como não havia uma burguesia forte no Brasil,
o Estado, tal como ocorreu no Japão a partir de 1863
e na Rússia a partir de 1900, vai produzindo a burgue sia, vai aumentando a dívida externa para transferi-la
aos capitalistas que estão sendo criados por ele mesmo. O Estado é capital; o Estado capitalista é capital.
Foi capital mercantil durante 250 anos; depois, foi ca pital industrial durante mais de 100 anos; e, agora, é
capital especulativo, financeiro, faz parte do mundo
do capitalismo imperialista na sua fase financeira. O
capital é isto: vendeu as empresas estatais para cum prir seu papel de financiador de banqueiros e especu ladores. Esse é o desígnio, esse é o destino atual do
Estado brasileiro.
Como capital é poder sobre coisas e pessoas, o
Estado é poder sobre coisas e pessoas. Estado capi talista e capital foram formados juntos, apareceram
juntos e se transformaram juntos. Quando um gover no liqüida o capital estatal, está liqüidando o Poder
Público, o Estado nacional. Liqüidaram o Estado naci onal ao doar os capitais, ao deixar derrubar nossa so berania, que é uma proteção ao capital, e ao abrir as
portas para as importações subsidiadas com nosso
dinheiro, a uma taxa de juros enlouquecida, ensande cida para importar barato e destruir o resto do parque
industrial e os empregos no Brasil.
De maneira que um modelo como esse não pode
ter sido mentado aqui, por cabeças nacionais, brasilei ras, por mais distorcidas que tenham sido no processo
de deformação que sofreram nas universidades americanas, até chegarem à deformação máxima, que é o título de PhD em universidade americana.
E agora? Dizem agora que as eleições no Brasil
são decididas nos Estados Unidos. Pois bem, vemos
que não apenas o Estado, mas também os sindicatos,
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todas as organizações da sociedade civil que deveriam compartilhar do poder foram desmanchadas, desmoralizadas. Partido político acabou de ser, nessa tal
de verticalização. Não existe partido político mais no
Brasil. Chico Campos recuperou a razão: no Brasil, dizia ele, partido político é questão de tabuleta. E as tabuletas estão misturadas, é jacaré com cobra-d’água.
É a tal da verticalização. (Risos.) Os impossíveis e os
opostos se conciliam na tarefa inglória de conquistar
um poder que se desmancha, que se deteriora.
É natural que ao partido no poder seja lícito, porque as leis são as que eles fazem; as leis eleitorais
também são as que eles fazem, como essa do jacaré
com cobra-d’água, chamada “lei da verticalização”.
Verticalização de uma sociedade horizontalizada.
E agora? Restam agora esses nichos do poder
político e do poder colocado a serviço do político: os
arapongas oficiais, os chapas-brancas da liberdade
de comunicação e de expressão. Todos eles a serviço
desta desordem intitulada democracia.
Percebemos que a campanha política atual utili zou esses instrumentos, com os quais derrubaram a
Srª Roseana Sarney. Foi fácil derrubá-la: bastaram algumas tramas, algumas arapucas e articulações deste poder podre. Podre poder. E a Srª Roseana Sarney,
que estava em primeiro ou em segundo lugar nas
pesquisas – não me lembro mais –, foi totalmente
destruída. E continua a marcha do candidato chapa-branca. Naquele momento, ele pôde ficar nas
sombras, não precisou mostrar que estava articulando a derrota antecipada da primeira candidata – na quela ocasião, a Governadora Roseana Sarney.
Agora, a imprensa chapa-branca, os arapongas
chapas-brancas, os detratores alugados pelo Governo, os sicários de todas as origens e formas, eles, obviamente, estão preparando – e já conseguiram –, a
derrota ou a redução do candidato Ciro Gomes, o segundo na linha da desmoralização programada pelo
Planalto, a braços com amigos como, por exemplo, o
Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o Ministro
Nelson Jobim, aquele que disse ser a fazenda do Presidente Fernando Henrique Cardoso um dos símbolos da Pátria, além do Hino nacional, a Bandeira e os
emblemas da Pátria, para defender também as terras
de “Sua Majestade”, o Presidente Fernando Henrique
Cardoso.
É o mesmo amigo de sempre! O leal Ministro
Nelson Jobim, que está lealmente realizando essa tarefa de destruir partidos políticos, de destruir programas, de acabar com qualquer forma de junção feita
por meio de ideologias e programas partidários.
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Parece-me, portanto, que o início se deu com
Roseana Sarney. E agora já começam a preparar – e
há fumaça no ar – a desmoralização de quem? Quem
restará? Luiz Inácio Lula da Silva. Ouçam o que estou
dizendo: daqui a uma semana no máximo as inverda des espertas vão começar a aparecer, as mentiras
bem articuladas, as acusações não provadas, mas altamente eficientes. E assim, com armadilhas, com
golpes, com esses instrumentos espúrios, vão-se en chendo a estrada e o caminho da atual eleição presi dencial.
O marqueteiro de Sua Majestade Fernando
Henrique Cardoso veio diretamente de Bill Clinton,
por quem foi emprestado. Também era o dedo do gi gante norte-americano aqui nos nossos quartéis elei torais. É triste, mas vamos esperar pacífica e ordeira mente o último passo que transforma aquele anão,
aquela pessoa sem mensagem, sem carisma, que é o
candidato Serra, o intelectual Serra, o politocrata Serra em um candidato que, agora, parece, até aprendeu
a falar, tão entusiasmado ficou consigo mesmo e com
os seus amigos, os articuladores, os armadores de
arapucas e de armadilhas que destruíram os seus adversários até agora.
O candidato Luiz Inácio Lula da Silva pode colo car o que resta de suas barbas de molho; ele tem de
colocar de molho o que resta de suas barbas. As suas
barbas são simbólicas; o Brasil, também. Estatelado,
ele não tem proposta, não tem partido, não tem ideologia, não tem verticalidade. Ele não sabe dizer “não”.
Como diz o Senador Pedro Simon, “o lobo mau
virou vovozinha”. Estamos diante desta pobreza hu mana que o abrir das cortinas eleitorais revela para a
tristeza de todos nós.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Conce do a palavra ao Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Presidente, eu peço para permutar. Eu me pronun ciarei no final da sessão.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – V. Exª
deseja permutar com o Senador José Fogaça?
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR.) –
Sim, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Senador
José Fogaça, tem V. Exª a palavra.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (Bloco/PPS – RS. Pro nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srs. Senadores, venho à tribuna para
tratar de dois assuntos. O primeiro deles diz respeito
a uma matéria de interesse do Rio Grande do Sul.
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O Rio Grande do Sul, Sr. Presidente, realizou
uma operação, por meio de um projeto de resolução
aprovado no Senado Federal, de transferência da responsabilidade de uma dívida do seu Instituto de Previdência para o Governo do Estado. O Instituto de Pre vidência do Rio Grande do Sul tinha uma carteira imobiliária e essa carteira possuía uma dívida com a
União. O Governo Estadual, por meio de resolução e
de autorização do Senado Federal, assume essa dívida que pertence ao seu Instituto de Previdência. Assumida a dívida pelo Governo Estadual, criou-se agora
um pequeno problema de ordem meramente legal, de
ordem técnico-legal: o Governo do Estado, para amortizar essa dívida junto à União, quer lançar mão dos
créditos que tem no Fundo de Compensação das Variações Salariais. Para lançar mão desses créditos, ele
precisa fazer uma pequena modificação na resolução
anterior, ou seja, no § 2º do art. 1º, o que permitirá a
mudança no contrato e, portanto, a liberação e a disponibilização dos créditos do Fundo de Compensação
das Variações Salariais para serem utilizados na
amortização da dívida do IP junto à União.
A legislação atual determina que esses créditos
sejam utilizados preferencialmente para quitar o saldo
devedor junto ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço. O que se está fazendo é permitir que esses recursos, em vez de irem para o FGTS, sirvam de instrumento de amortização mais rápida da dívida do Instituto de Previdência do meu Estado para com a União.
Sr. Presidente, desejo debater outro tema nesta
tribuna. O primeiro que abordei dizia respeito apenas
a uma questão técnico-jurídica ou técnico-legal, e,
pelo que percebemos dos debates realizados anteriormente, não há nenhuma objeção por parte dos Srs.
Senadores quanto a essa reivindicação do Rio Gran de do Sul que permitirá ao Estado amortizar a dívida
do seu Instituto de Previdência em cinco anos, o que
torna, evidentemente, mais fácil a administração das
contas públicas, das finanças do Estado. Essa ques tão parece-me importante, mas creio que o Rio Grande do Sul terá o apoio dos Parlamentares e contará
com a aprovação, por parte do Senado Federal, do
projeto de resolução apresentado pela Senadora
Emilia Fernandes com a assinatura dos outros dois
Senadores do Estado, Pedro Simon e este que está à
tribuna.
Sr. Presidente, o segundo tema apresenta diferente abordagem e refere-se à outra dimensão política: tudo indica que os Estados Unidos, por meio de
uma decisão já tomada pelo Presidente George W.
Bush, estão por encaminhar uma declaração de guerra ao Iraque.
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O noticiário de hoje da imprensa informa que, de
fato, essa decisão foi tomada e todos os procedimen tos e preparativos também estão sendo desenvolvi dos para chegar à consecução de um objetivo: defla grar a guerra contra o Iraque, provavelmente, nos
moldes daquela deflagrada contra o Governo do Afe ganistão.
Além da básica e fundamental defesa da paz
mundial, além da rejeição e do protesto contra a guerra, há algumas questões técnicas importantes de po lítica e de Direito Internacional que também estão em
jogo nessa forma unilateralista de fazer política, que
vem sendo adotada pelo Presidente George Bush.
É preciso que a diplomacia brasileira saiba dei xar marcantemente visível que o Brasil é contra qualquer forma de mobilização bélica neste momento,
que o Brasil não é favorável a um confronto armado
naquele palco de operações do Oriente Médio.
Por mais que sejam procedentes as acusações
contra o Governo do Sr. Saddam Hussein, por mais
que haja a comprovação de que, contando com o
combustível e com os insumos básicos, ele poderá vir
a fabricar armas atômicas, o procedimento correto
não é a declaração imediata de guerra. Tal ato viola e
agride os princípios procedimentais básicos sempre
levados a efeito pelas decisões tradicionalmente ado tadas pela Organização das Nações Unidas. A decla ração de guerra como primeira iniciativa é contrária a
todas as práticas tradicionais anteriores.
A política a ser adotada neste momento pela
frente internacional, pela coalizão internacional que
os Estados Unidos desejam constituir, deveria ser a
de retomada do controle interno da fabricação de ar mas químicas e de armas de destruição em massa.
Neste momento tal política está desativada, está pa ralisada. As ações e os procedimentos de controle
não estão sendo realizados, não há agentes nem ins petores das Nações Unidas operando no Iraque. Portanto, com base no modelo tradicional, com base nas
práticas anteriormente adotadas, é absolutamente
essencial o posicionamento dos países democráticos
– e o Brasil aí deve estar incluído, pois atualmente é
um personagem importante no tabuleiro internacio nal. O Brasil é um player importante na política ex pressa na globalização. Ele é um protagonista dos no vos tempos da globalização e deve ter uma posição
peremptória, marcante, definitiva, declarada e inequí voca. O Brasil deve dizer que, antes da declaração de
guerra, todas as preliminares procedimentais, própri as e tradicionais da Organização das Nações Unidas
devem ser adotadas. Uma delas é a retomada do controle de fabricação de armas químicas e de armas de
destruição em massa. Caso esse tipo de procedimen to venha a ser rejeitado pelo Governo Saddam Hus sein, caso esse tipo de negociação não chegue a bom
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termo, ainda há outra etapa a ser cumprida, na qual se
deve submeter a coalizão de guerra a uma decisão da
Assembléia das Nações Unidas ou do Conselho de
Segurança das Nações Unidas, no qual países como a
China e a Rússia têm poder de veto. Portanto, é preciso que o Brasil, claramente, mostre-se contrário a essa
conduta unilateralista, a essa política de viés absolutamente particular, a partir de conceitos elaborados,
construídos no Departamento de Estado, nos setores
estratégicos do Pentágono, que não se sensibilizam
com a palavra, com o pensamento, com as ponderações feitas com países parceiros ou aliados.
O Sr. George Bush buscou o apoio de Tony Blair,
da Inglaterra, mas há – vejam bem – uma divergência
visível, notória, do Sr. Jacques Chirac, Presidente da
França, que diz não se alinhar automaticamente com
esse unilateralismo posto em prática pelos Estados
Unidos. E o Sr. Gerhard Schröder, Primeiro-Ministro
da Alemanha, numa posição até mais contundente, é
frontalmente contrário a essa postura primária de declaração de guerra, de plano, como primeira postura,
como primeira atitude, como primeiro movimento,
sem antes cumprir rigorosamente todas as exigências procedimentais que o modelo estabelecido pelo
sistema de governança do Direito Internacional exige.
Sr. Presidente, faço esse registro não só porque
desejo, evidentemente, que prevaleça a paz, pois ela
é sempre o melhor caminho e deve ser defendida com
todas as forças, com toda a veemência que possa ter
uma linguagem de não-violência, mas também por que quero dizer que há necessidade de deixar claro
perante o Governo dos Estados Unidos o posicionamento do Congresso brasileiro, o posicionamento das
autoridades brasileiras. Em primeiro lugar, é preciso
não só deixar clara a idéia de defesa da paz, da rejeição absoluta e frontal da guerra, mas também, sobretudo no terreno do Direito Internacional, exigir que os
Estados Unidos saiam dessa redoma de unilateralismo político e adotem todas as preliminares, todas as
exigências procedimentais que anteriorizam uma decisão e um ato da invergadura e da proporção desse.
O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – Senador
José Fogaça, V. Exª permite-me um aparte?
O SR. JOSÉ FOGAÇA (Bloco/PPS – RS) –
Com muita honra, Senador Ney Suassuna.
O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – Antes de
tudo, gostaria de elogiar a análise correta, minuciosa
que V. Exª fez e o posicionamento sensato que acon selha. O diálogo, com toda certeza, deve ter sempre a
primazia não só no caso dos Estados Unidos. Vemos
agora, por exemplo, Taiwan tentando um lugar ao sol
no Conselho Geral, tentando ingressar na da confraria da ONU, sem conseguir. O Brasil, com o apoio dos
Parlamentares brasileiros, já conseguiu fazer par te da
OMC. Não faz mal que alguns países tenham oportu-
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nidade de falar. Ao mesmo tempo em que V. Exª con dena a possibilidade de um país ter armamentos que
deveriam ser banidos, advoga o diálogo, a paz e a
conversação. Parabéns. Solidarizo-me com V. Exª
neste discurso tão precioso.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (Bloco/PPS – RS) – Mui to obrigado, Senador Ney Suassuna. Concordo ple namente com V. Exª sobre a questão de Taiwan. Con sidero injusto não permitir àquele país ser protagonis ta nos fóruns internacionais. A China tem fechado es sas portas. Ou há um entendimento ou uma aliança
tática entre os dois países, ou então a China continental libera Taiwan para que possa ter identidade e
ser protagonista no cenário internacional.
O Sr. Antonio Carlos Valadares (PSB – SE) –
Permite V. Exª. um aparte?
O SR. JOSÉ FOGAÇA (Bloco/PPS – RS) –
Com muita honra, Senador Antonio Carlos Valadares.
O Sr. Antonio Carlos Valadares (PSB – SE) –
Senador José Fogaça, V. Exª, nesta tarde, brinda este
Senado Federal com um pronunciamento da maior
oportunidade, ao tratar de um assunto cujo desfecho
poderá, sem dúvida alguma, repercutir internacional mente, inclusive, na nossa economia, tal a dependên cia que tem o Brasil de qualquer posição política ou
econômica tomada pela nação norte-americana. Ora,
sabemos que existem outros países que não concor dam com esta guerra. A Alemanha, por exemplo, tem
informações tão seguras quanto as obtidas pelos
Estados Unidos e não iria, a meu ver, deixar que o
mundo ocidental fosse mergulhado em uma atitude
terrorista do Iraque, sabendo que poderia ser também
alvo do ataque mais cedo ou mais tarde. Creio que os
americanos estão se precipitando. É minha opinião,
segundo leio nos jornais e acompanho pela televisão.
O que está em destaque hoje no mundo é a fome, que
cada vez mais recrudesce. Há mais de 800 milhões
de pessoas famintas em todo o mundo. Mais de 100
mil pessoas morrem de fome por dia, segundo dados
da própria ONU. Essa crise, se terminar em um guerra, vai recrudescer ainda mais a fome. As nações
mais pobres, menos desenvolvidas, é que vão sofrer
mais. O endividamento está se agravando em todos
os países. O Brasil, vítima dessa crise enorme, avas saladora, que atinge todos, tem uma dívida pratica mente impagável e está empenhando 60% de seu orçamento para o pagamento da dívida pública. Isso
tudo é conseqüência não apenas das políticas inter nas praticadas ao longo dos anos, mas de políticas de
aliados que deveriam, ao menos, pensar melhor an tes de tomar posições tão radicais. Muito obrigado.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (Bloco/PPS – RS) – Se nador Antonio Carlos Valadares, V. Exª tem inteira ra zão. Na própria OTAN – Organização do Tratado do
Atlântico Norte – não há unanimidade, não há unifor -
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midade de posições. A Alemanha e a França estão
claramente em confronto com essa posição unilateral
dos Estados Unidos. Portanto, não há uma sólida e
única coalizão.
O Governo George W. Bush tem obrigação, neste momento, de tentar restaurar o sistema de inspeção e controle de armas químicas e de destruição em
massa, que foi desativado. Em segundo lugar, deve
submeter toda e qualquer decisão, todos os passos
que venham a ser dados daqui para frente, ao poder
de veto do Conselho de Segurança da Organização
das Nações Unidas. Sobretudo nesta hora, é preciso
que haja uma reflexão global acerca de todos os interesses que estão em jogo, porque uma guerra dessa
dimensão vai repercutir na vida de todos os povos do
mundo, de todos nós.
Amanhã, teremos a comemoração de uma data
que ninguém gostaria de lembrar. Comemorar não é
festejar, como alguns pensam. Comemorar vem do
verbo memorar, que significa lembrar com o outro.
Comemorar é, simplesmente, lembrarmos em conjunto, lembrarmos todos juntos.
É bom que o mundo se lembre do que aconteceu no dia 11 de setembro. Não estou entre aqueles,
Senador Antonio Carlos Valadares, que acredita que
aquilo tem justificativa. Não! O que aconteceu no dia
11 de setembro em Nova Iorque não tem justificativa.
Esta é a minha posição. Aquilo é desumano em todas
as proporções e sentidos que se possa imaginar e,
portanto, não tem justificativa. Ponto! Esta é a minha
posição. Isso, todavia, não me impede de, neste mo mento, procurar refletir, raciocinar, ter critérios a res peito da questão internacional do posicionamento do
Brasil nesse tabuleiro internacional, nesse cenário de
unilateralismo que está se desenhando, do qual o
Brasil não pode ser reboque e ao qual não pode ser
subcondicionado. O Brasil tem que ser protagonista,
ter identidade própria, marcar a sua posição e rejeitar
esse tipo de encaminhamento desrespeitoso que
vem sendo adotado pelo atual Governo dos Estados
Unidos. E a maneira de responder a isso é claramente
exigir no fórum adequado, as Nações Unidas, que to dos os procedimentos sejam rigorosamente cumpridos pelo atual Governo dos Estados Unidos.
Essa é a forma que temos de ganhar tempo e,
assim, fazer prevalecer a idéia da paz.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Concedo a palavra ao Senador Teotonio Vilela Filho, por vinte minutos.
O SR. TEOTONIO VILELA FILHO (Bloco/PSDB
– AL. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 2 de
setembro último marcou uma data histórica para o
Brasil. Em Johannesburgo, na África do Sul, na reu-
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nião da Cúpula da Terra, promovida pela ONU, o Pre sidente Fernando Henrique Cardoso e o Primeiro-Mi nistro da Alemanha assinaram um termo de compro misso para a realização do primeiro grande projeto de
redução do efeito estufa.
O objeto do acordo é a compra, pela Alemanha,
do resgate de carbono e da melhoria ambiental, pro porcionada pela venda, no Brasil, de cem mil novos
carros a álcool, que vão substituir a venda de cem mil
carros a gasolina, uma das grandes vilãs do efeito es tufa, da poluição atmosférica e das mudanças climáti cas que ameaçam o nosso planeta.
Esse compromisso, além de se constituir em um
exemplo para o mundo de que é possível – com efi ciência e vantagens econômicas – adotar práticas
energéticas mais sustentáveis. Ou seja, um exemplo
de que o Protocolo de Quioto (além de necessário) é
viável e merece ser rapidamente adotado por todos
os países.
E por que é o Brasil que, mais uma vez, colo ca-se nessa vanguarda, Sr. Presidente? O que o nos so País apresenta como curriculum positivo, qualifi cando-o como parceiro da Alemanha (um dos países
mais avançados na questão ambiental e onde, na atual gestão do Ministro Schroeder, o Partido Verde partilha cargos estratégicos do poder)?
Nosso curriculum, nossa qualificação positiva
reside no fato de que, mesmo sendo uma das dez
economias mais industrializadas do planeta, temos a
matriz energética mais limpa e renovável do mundo.
Esse patrimônio do Brasil, que, mais do que um
exemplo de boa prática ambiental, mostra-se como
um dos mais importantes passaportes para a moder nidade e para ocuparmos uma posição de destaque
no mundo cada vez mais globalizado.
E, nunca é demais enfatizar que, para isso, a
contribuição do nosso álcool carburante é enorme.
Desde a década de 70, Sr. Presidente, temos o
mais relevante (e reconhecidamente bem-sucedido)
programa de substituição do uso da gasolina pelo etanol derivado da biomassa da cana-de-açúcar.
Atualmente, no Brasil são produzidos anual mente no Brasil cerca de 12 bilhões de litros de álcool
combustível utilizado como anidro para reduzir o po tencial da poluição de toda gasolina utilizada no País
e utilizado, na forma de álcool hidratado, como com bustível exclusivo de automóveis.
Só que hoje, apesar da relevante evolução tec nológica e elevados padrões de qualidade dos motores e dos veículos movidos a álcool e, apesar também
de o Brasil manter em funcionamento rede de distri buição e comercialização de álcool hidratado em to dos os postos de abastecimento do País, a produção
e a comercialização de veículos a álcool retornou aos
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patamares anteriores aos da década de 70. Situação
inaceitável e que deve ser urgentemente revertida.
Principalmente neste momento em que nosso
Congresso, assim como grande par te dos parlamentos do mundo, ratificam o Protocolo de Quioto, enfatizando a necessidade de se estabelecer políticas em
prol das fontes renováveis de combustível.
Como está mencionado nos documentos que
justificam a realização do entendimento “Brasil – Ale manha”, dos 100 mil novos carros a álcool, a situação
atual brasileira nesse assunto alia, de um lado, larga
experiência e know-how e, de outro, facilidades e espaço em uma significativa expansão da oferta de veí culos movidos a álcool no mercado de automóveis.
Por isso, o programa se afigura como uma oportunidade vantajosa para uma ação de redução de emis sões de poluentes de carbono na área dos transpor tes (que, em função de seu tradicional perfil petróleo
dependente, se apresenta como um setor especialmente sensível e importante para as ações de redução de emissões).
Outro ponto de destaque do interesse alemão é
a positiva performance (ambiental, social, de produtividade e competitividade econômica) dos combustíveis e recursos energéticos obtidos a partir da biomassa da cana de açúcar no Brasil.
O setor sucroalcooleiro nacional, Sr. Presidente,
desde o ano de 1996, passou por um profundo pro cesso de transformações no seu modelo de gestão e,
em um período de 3 anos, todas as políticas de con trole, incentivos e subsídios governamentais ao setor
foram totalmente eliminadas. Esse fato (associado a
um profundo trabalho de pesquisa e de introdução,
em todas as fases do processo produtivo, de práticas
e tecnologias mais modernas) resulta hoje em uma situação de alta produtividade e plena competitividade
com combustível derivado do petróleo (com custos
médios de produção abaixo de US$ 0.18 por litro).
Vale lembrar, Sr. Presidente, que a produtividade
do setor alcooleiro no Brasil tem crescido 3% ao ano,
nos últimos 10 anos. É o maior índice de crescimento de
produtividade de que se tem notícia no País.
Tais aspectos, além de positivos para o bom
atendimento dos esforços que se fazem necessários
para a redução de emissões e para o desenvolvimento sustentado, apresentam-se também como vantajosos, como um exemplo para a difusão de práticas
econômicas mais desejáveis, (reforçando positivamente a opção já manifestada na União Européia,
Canadá e Estados Unidos, de incremento substantivo
do uso de combustíveis e energias renováveis).
O Projeto “Brasil – Alemanha”, de 100 mil novos
carros a álcool, além de ser uma evidente ação de mitigação dos efeitos negativos do uso do petróleo, re duzindo o efeito estufa e o aquecimento global, apre-
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senta-se também como especialmente estratégico
para o atendimento mais amplo da melhoria da quali dade ambiental e das necessidades do desenvolvi mento. Isto porque é uma ação que proporciona im pactos positivos diretos na redução da poluição atmosférica urbana e se mostra também como um po deroso indutor de geração de empregos, de renda e
de atividades econômicas.
Sr. Presidente, os números do Programa “Brasil
– Alemanha”, de 100 mil novos carros a álcool, falam
por si:
Deixarão de ser emitidas mais de 7 milhões de
toneladas de gases causadores de efeito estufa; deverá haver aumento de produção da ordem de 500
milhões de litros de álcool/ano; para isso deverá haver
uma expansão na produção de cana de mais de 5 milhões de toneladas, o que equivale ao cultivo de no vos 60 mil hectares.
Em termos de ganho para a qualidade de ar nas
nossas cidades, vale a pena lembrar que cada carro a
álcool emite 20% menos monóxido de carbono e
100% menos óxido de enxofre do que seu similar mo vido a gasolina.
Mas é no aspecto de criação de empregos, Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, e do crescimento
da nossa economia que os números desse projeto
são mais impressionantes: dada a vasta amplitude da
cadeia produtiva envolvida na biomassa da
cana-de-açúcar, o Programa 100 mil novos carros a
álcool vai promover a criação de novos 20 mil empre gos diretos e 60 mil novos empregos indiretos.
O abastecimento dos 100 mil novos carros a álco ol do Programa Brasil – Alemanha vai fazer com que
mais de US$100 milhões ingressem no sistema produtivo brasileiro e, em termos de aumento de arrecadação
de impostos, novos US$40 milhões/ano serão arrecadados entre Municípios, Estados e Federação.
O Sr. Alberto Silva (PMDB – PI) – Permite-me
V. Exª um aparte, eminente Senador Teotonio Vilela?
O SR. TEOTONIO VILELA FILHO (Bloco/PSDB –
AL) – Concedo, com muito prazer, um aparte a V. Exª.
O Sr. Alberto Silva (PMDB – PI) – Parabenizo V.
Exª pela brilhante informação que nos traz, nesta tar de, a respeito do nosso Programa do Álcool e por tra zer números absolutamente corretos de quanto ga nhamos com esse Programa – que é antigo e conta
agora, como informou V. Exª, com o apoio dos ale mães, em relação aos carros. Quero acrescentar ao
pronunciamento de V. Exª uma experiência que está
sendo feita no meu Estado, que também aproveita a
biomassa na produção de óleo diesel a partir de um
óleo vegetal. É uma pesquisa antiga, do tempo em
que eu era Presidente da Empresa Brasileira de
Transporte Urbano; conseguimos, por intermédio de
alguns técnicos de grande conhecimento, transformar
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um óleo vegetal em um óleo mineral. A mamona, meu
caro Senador, poderia ser uma das soluções. Estamos fazendo uma experiência. Convidaria, oportunamente, V. Exª para assistir à implantação da primeira
usina de biodiesel, a ser montada na Universidade
Federal do Piauí, na qual poderemos transformar o
óleo de mamona em óleo diesel. Além de ser 50%
óleo e 50% adubo, o óleo de mamona tem uma vantagem – e esta informação importante vem da Embra pa–: um hectare de mamona retira do ar 30 quilos de
CO por dia; e um hectare de mamona equivale a um
emprego. Estamos testando isso no Piauí. Terei o maior prazer em informar V. Exª dos detalhes. Quero
cumprimentá-lo pela justeza dos números e pela correção da informação, que muito nos enche de satisfação, nesta tarde, no plenário do Senado Federal. Parabéns a V. Exª.
O SR. TEOTONIO VILELA FILHO (Bloco/PSDB
– AL) – Muito obrigado, nobre Senador Alberto Silva.
Conheço, de longa data, o trabalho e o esforço
de V. Exª para incluir, na matriz energética nacional, a
energia da biomassa. Conheço o seu trabalho em fa vor da utilização do óleo do marmeleiro, planta da
nossa caatinga, do semi-árido, e que poderá, sem dúvida nenhuma, dar uma contribuição importante. As
oleaginosas têm papel fundamental no futuro da ma triz energética brasileira.
Incorporo, com muita satisfação, o aparte de V.
Exª ao meu pronunciamento. Muito obrigado.
O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – V. Exª me concede um aparte?
O SR. TEOTONIO VILELA FILHO (Bloco/PSDB –
AL) – Concedo um aparte ao nobre Senador Romeu
Tuma.
O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Desculpe-me
interrompê-lo. Ouvia, quando estava a caminho do
plenário, o discurso de V. Exª. Álcool é um assunto
apaixonante para nós, paulistas, principalmente para
aqueles que conhecem o interior. Nesses últimos
dias, tenho percorrido o interior, onde há uma ânsia
muito grande em relação à criação de empregos, para
que o cidadão não precise se deslocar para os cen tros urbanos em busca de empregos e de oportunidades para sobreviver. Com alguns acordos que estão
sendo feitos e estímulos do Governo para facilitar a
produção de álcool, há uma projeção de criação rápida de empregos nesse setor. Então, parabenizo V. Exª
por debater esse assunto, principalmente no que concerne à geração de energia por biomassa. Fui a três
usinas, nas quais a energia produzida por biomassa
era suficiente para a usina e para abastecer a região.
Estão investindo na capacidade de geração de energia. Ontem mesmo, o Governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, na Federação das Indústrias, participou de um debate com os empresários, os que produ-
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zem realmente as riquezas do País, sobre o problema
econômico e suas principais causas. S. Exª foi questionado sobre o álcool – havia representantes dos pro dutores de álcool. S. Exª disse que está reduzindo o
ICMS para o álcool de 25% para 12% e que colocou
toda a capacidade financeira do Estado para financiar
a produção no setor agrícola, tendo como prioridade
o álcool. O Governador anunciou também um projeto
científico da Ford que lançará um motor conversível
entre álcool e gasolina, podendo o cidadão optar por
usar qualquer um dos dois combustíveis e o carro não
precisará de nenhuma adaptação. Assim, fico ao lado
de V. Exª para que esse incentivo ao álcool realmente
possa melhorar a vida do trabalhador no campo e dos
empresários que dedicam toda a sua vida a essa atividade que, para o Brasil, é importantíssima. Se dimi nuirmos a necessidade de importar o petróleo com a
produção de um combustível renovável permanente,
melhoraremos a balança de pagamentos. Obrigado.
O SR. TEOTONIO VILELA FILHO (Bloco/PSDB
– AL) – Senador Romeu Tuma, agradeço a V. Exª o
aparte, que incorporo ao meu discurso com muita sa tisfação.
Retomando o tema abordado por V. Exª, lembro
que o Estado de São Paulo produz hoje o litro de álco ol mais barato do mundo, e o Nordeste, o segundo
mais barato.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) (Fazendo
soar a campainha.) – Peço a V. Exª que conclua, pois
precisamos ingressar na Ordem do Dia.
O SR. TEOTONIO VILELA FILHO (Bloco/PSDB
– AL) – Vou concluir, Sr. Presidente.
Essa informação é importante, principalmente
quando temos notícia de que a Alemanha, França e
vários outros países da Europa estão dispostos a produzir álcool de beterraba ou de milho, cujo custo é
bem maior. Mesmo assim, entendem que compensa.
Pelo Programa “Brasil – Alemanha” de 100.000
novos carros a álcool, o Governo brasileiro, para estimular a venda desses carros, vai fornecer um “bônus”
ao comprador de R$1 mil (reduzindo o IPI). No total, o
nosso Governo fará um dispêndio de R$100 milhões,
que serão “pagos” pela Alemanha, em troca da aquisição dos sete milhões de toneladas de carbono que
serão evitadas.
E cabe aqui reforçar esses números: o Governo
brasileiro vai fazer um investimento inicial de R$100
milhões (que serão reembolsados pela Alemanha),
em troca, promoverá um ingresso de recursos na ca deia produtiva de US$100 milhões (hoje – R$300 mi lhões...); promoverá um aumento de arrecadação de
impostos de US$40 milhões (hoje, R$120 milhões...);
e promoverá a criação de 90 mil novos empregos (en tre diretos e indiretos...).
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E ainda existem os que desprezam o nosso Programa do Álcool...
São os mesmos que desprezam as soluções
nacionais e que, em nome de modismos pseudo-globalizantes, desconfiam de tudo que é genuinamente
brasileiro.
Pois se, para estes, é preciso que o exemplo venha de fora, temos agora um acontecimento que os
convida a rever suas posições: o anúncio do acordo
Brasil-Alemanha para produção de 100 mil carros a
álcool, dentro do mecanismo de desenvolvimento limpo do Protocolo de Kyoto.
Sr. Presidente, todos sabemos que a energia é o
ponto nevrálgico do processo produtivo e do desenvolvimento. Também estamos cansados de saber, e
constatamos a cada dia que, no Brasil e no exterior, o
modelo energético padrão da produção mundial é pesadamente baseado em recursos fósseis, poluidores
e não renováveis, um dos mais graves problemas que
afetam a humanidade, ou seja, a falta de sustentabilidade dos processos produtivos.
Não é por outro motivo que este é o assunto-chave do Protocolo de Kyoto e um dos itens centrais da agenda dos debates da cúpula da ONU pelo Desenvolvimento e Meio Ambiente – Rio+10.
E não é por outro motivo também que ganha
grande destaque a proposta brasileira na “Rio+10”,
preconizando que, até 2010, pelo menos 10% de todo
o suprimento energético do mundo tenha como ori gem fontes renováveis. Nesse mesmo sentido, como
ação afirmativa e exemplar, Brasil e Alemanha anun ciam o projeto “100.000 novos carros a álcool”.
Tudo isso, Sr. Presidente, evidencia que temos
um importante produto nacional de exportação: desenvolvimento limpo e sustentável. E é do setor genuinamente nacional da cana-de-açúcar e principalmente do álcool combustível que sai essa “mercadoria” valiosa e de grande qualidade. É do setor genuinamente brasileiro da cana-de-açúcar que emerge
uma das mais evidentes vantagens comparativas do
Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Era o que tinha a dizer.
Durante o discurso do Sr. Teotônio Vi lela, o Sr. Edison Lobão, 1º Vice-Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. João Alberto Souza.
Durante o discurso do Sr. Teotônio Vi lela, o Sr. João Alberto Souza deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Edison Lobão, 1º Vice-Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Sobre
a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º Se cretário em exercício, Senador Romeu Tuma.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 499, DE 2002
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 222, do Regimento Interno
do Senado Federal requeiro votos de aplauso ao Pre feito Municipal de Teresina, Capital do Piauí, Firmino
Filho pelas homenagens prestadas à cidade de Teresina por ocasião do seu sesquicentenário.
Sala das Sessões, 10 de setembro de 2002. –
Benício Sampaio.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – O reque rimento lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Romeu Tuma.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 500, 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 do ex-se nador Freitas Cavalcanti ocorrido em Maceió de
29-8-2002.
a) inserção em ata de um voto de pro fundo pesar;
b) apresentação de condolências à fa mília e ao Estado.
Sala das Sessões, 10 de novembro de 2002. –
Renan Calheiros.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – O reque rimento depende de votação. Poderão fazer uso da
palavra para encaminhar os Srs. Senadores que o desejarem.
Para encaminhar a votação, concedo a palavra
ao Senador Renan Calheiros, pelo prazo improrrogá vel de cinco minutos.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, no último dia 29 de agosto, em Maceió,
aos 94 anos, faleceu o ex-Senador Freitas Cavalcanti.
Faço esse registro somente agora em face da natural
desaceleração dos trabalhos legislativos em razão da
campanha eleitoral.
Antonio de Freitas Cavalcanti foi um dos mais
ilustres alagoanos de todos os tempos. Exerceu a atividade parlamentar durante 22 anos, foi Deputado
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Estadual por Alagoas, em 1940, e, no período de
1945 a 1954, foi duas vezes o Deputado Federal mais
votado do Estado. No Senado, Sr. Presidente, Freitas
Cavalcanti foi Membro da Mesa Diretora, tendo ocu pado a Segunda Secretaria. Também presidiu a então
Comissão de Finanças. Representou o Estado de
Alagoas nesta Casa, de 1954 a 1962, destacando-se
como um dos principais Líderes.
Sr. Presidente, jamais se afastou de suas origens, tendo, em boa parte por isso, sido eleito Mem bro da Academia Alagoana de Letras e ingressado
nos quadros do Instituto Histórico e Geográfico de
Alagoas, instituições em que se tornou um dos guardiões de memória do nosso povo.
Somente deixou a longa carreira política de êxito para assumir outro desafio: ser Ministro do Tribunal
de Contas da União. De 1966 a 1967, ocupou a Presidência do TCU. Foi do Mestre Aurélio Buarque de Holanda que retirei, no prefácio do livro Profecia das
Águas, um depoimento, Sr. Presidente, que resume a
verdadeira paixão do ex-Senador por sua terra. “Frei tas Cavalcanti é um barroco. Nascido em Penedo, o
barroco de suas igrejas foi para ele uma predição.
Certas páginas suas estão empapadas de barroquismo, lembram pelo caráter fragmentário de que se revestem verdadeiras rapsódias.”
Por tudo, Sr. Presidente, que representou e re presenta Freitas Cavalcanti para Alagoas e para o
País, como Líder do PMDB e também alagoano, presto aqui minha homenagem a esse homem público, de
notório saber e de vida simples e correta, encarecendo a todos a aprovação deste requerimento de voto
de pesar.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Em votação. (Pausa.)
Não havendo mais quem queira encaminhar,
encerro o encaminhamento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados.(Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Presidência esclarece que foi procurada pelos Srs. Líderes
Romero Jucá, Eduardo Suplicy e por outros Srs. Líderes, solicitando a realização desta sessão.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Sobre a
mesa, Requerimentos nºs 501, 502, 503 e 504, de urgência, que serão lidos pelo Sr. 1º Secretário, em
exercício, Senador Romeu Tuma.
São lidos os seguintes:
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REQUERIMENTO Nº 501, DE 2002
Senhor Presidente,
Requeremos urgência, nos termos do art. 336,
inciso II, do Regimento Interno, para as Emendas da
Câmara ao Projeto de Decreto, Legislativo nº 1, de
1997, que susta os efeitos da Nota Conjur/Minfra nº
24/92, aprovada pelo Senhor Presidente da Repúbli ca, segundo despacho publicado em 24 de março de
1992, na Exposição de Motivos nº 19/92, do Ministro
de Estado da Infra-Estrutura.
Sala das Sessões, 10 setembro de 2002. – Edu ardo Suplicy – Geraldo Melo – Maria do Carmo
Alves – Renan Calheiros.
REQUERIMENTO Nº 502, DE 2002
Senhor Presidente,
Requeremos urgência, nos termos do art. 336,
inciso “II”, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei
da Câmara nº 11, de 2002, que “Introduz modificação
no Plano Nacional de Viação, incluindo trecho rodo viário que especifica”.
Sala das Sessões, 10 de setembro de 2002. –
Romero Jucá – Geraldo Melo – Maria do Carmo
Alves – Renan Calheiros.
REQUERIMENTO Nº 503, DE 2002
Senhor Presidente,
Requeremos urgência, nos termos do art. 336,
inciso “II”, do Regimento Interno, para o Projeto de
Resolução do Senado nº 64, de 2002, que “Autoriza
aditamento ao Contrato de Confissão, Assunção,
Consolidação e Refinanciamento de Dividas a que se
refere o art. 1º da Resolução nº 36, de 2000, do Sena do Federal”.
Sala das Sessões, 10 de setembro de 2002. –
Romero Jucá – Tasso Rosado – Geraldo Melo –
Ney Suassuna – Artur da Távola – Maria do Carmo
Alves – Eduardo Suplicy – Renan Calheiros.
REQUERIMENTO Nº 504, DE 2002
Senhor Presidente,
Requeremos urgência, nos termos do art. 336,
inciso “II”, do Regimento Interno, para o Projeto de
Resolução do Senado nº 65, de 2002, que “Altera a
Resolução nº 38, de 2001, do Senado Federal”.
Sala das Sessões, 10 de setembro de 2002. –
Romero Jucá – Geraldo Melo – Maria do Carmo
Alves – Eduardo Suplicy – Renan Calheiros.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Os re querimentos lidos serão votados após a Ordem do
Dia, na forma do disposto no Regimento Interno.
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O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Passa-se à
ORDEM DO DIA
Item 1:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 48, DE 2002
Votação, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 48, de 2002 (nº
1.087/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação
Radioclube Jornal Meia Ponte a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Pirenópolis, Estado de Goiás, tendo
Parecer favorável, sob nº 503, de
2002, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Mauro Miranda.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação. (Pausa.)
Não havendo quem queira encaminhar, encerro
o encaminhamento.
As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 48, DE 2002
(Nº 1.087/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Radioclube Jornal Meia Ponte a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Pirenópolis, Estado de
Goiás.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 634, de 5 de outubro de 2000, que autoriza a
Associação Radioclube Jornal Meia Ponte a executar,
por três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Pirenópolis,
Estado de Goiás.
Art. 2º Este decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Item 2:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 50, DE 2002
Votação, em turno único, do Projeto
de Decreto Le gislativo nº 50, de 2002 (nº
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1.105/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária Rádio Nova FM de Bernardino
de Campos – ACRNBC/FM a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Bernardino de Campos, Estado de São Paulo, tendo
Parecer favorável, sob nº 451, de
2002, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Jonas Pinheiro.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
O SR. LAURO CAMPOS (PDT – DF) – Sr. Presi dente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Conce do a palavra ao Senador Lauro Campos, para discutir.
O SR. LAURO CAMPOS (PDT – Para discutir.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Partido
dos Trabalhadores, ao tempo em que eu pertencia
aos seus quadros, tinha por determinação se abster
quando se tratasse da aprovação de concessão de
rádio ou televisão. Pensei muito sobre o assunto e,
depois que eu soube que, no Rio de Janeiro, uma
concessão está sendo vendida por R$3 milhões, ima -
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gino qual será o preço das concessões vendidas ile galmente, porque não poderiam ser. De modo que,
então, não tendo maiores informações, resolvi votar
contra todas. Não vou me abster, não; vou votar con tra todas, de agora em diante.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Mesa
compreende e respeita a posição do Senador Lauro
Campos, porém informa que estamos tratando de rádios comunitárias, sem valor comercial.
Não havendo mais quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação. (Pausa.)
Não havendo quem queira encaminhar, encerro
o encaminhamento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado, com o voto contrário do Senador Lauro Campos.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:
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O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Item 3:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 51, DE 2002
Votação, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 51, de 2002 (nº
1.109/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão
da Fundação Nossa Senhora do Rosário
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda tropical na cidade de Bragança,
Estado do Pará, tendo
Parecer favorável, sob nº 393, de
2002, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Luiz Otávio, com abstenção do Senador Geraldo Cândido.
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Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação. (Pausa.)
Não havendo quem queira encaminhar, encerro
o encaminhamento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado, com o voto contrário do Senador Lauro Campos.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:

SETEMBRO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2002

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Item 4:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 62, DE 2002
Votação, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 62, de 2002 (nº
1.178/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura para explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de Fortaleza,
Estado do Ceará, tendo
Parecer favorável, sob nº 399, de
2002, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Lúcio Alcântara, com abstenção do
Senador Geraldo Cândido.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação. (Pausa.)
Não havendo quem queira encaminhar, encerro
o encaminhamento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado, com o voto contrário do Senador Lau ro Campos.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 62, DE 2002
(Nº 1.178/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a permis são outorgada à Fundação Cearense de
Pesquisa e Cultura para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Fortaleza, Estado
do Ceará.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 417, de 31 de julho de 2000, que renova
por dez anos, a partir de 5 de maio de 1991, a permissão outorgada à Fundação Ce arense de Pes quisa e Cultura para explorar, sem direito de exclu -
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sividade, serviço de radiodifusão sonora em fre qüência modulada na cida de de Fortaleza, Estado
do Cea rá.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Item 5:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 101, DE 2002
Votação, em turno único, do Proje to de De cre to Le gislativo nº 101, de
2002 (nº 1.191/2001, na Câma ra dos Deputados), que aprova o ato que renova
a conces são da Rá dio Cul tu ra de Araça tu ba Ltda. para explo rar ser viço de
radiodifusão sono ra em onda média na
ci da de de Araçatuba, Esta do de São
Paulo, tendo
Parecer favorável, sob nº 440, de
2002, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Romeu Tuma, com abstenção do
Senador Geraldo Cândido.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação. (Pausa.)
Não havendo quem queira encaminhar, encerro
o encaminhamento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado, com o voto contrário do Senador Lauro Campos.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 101, DE 2002
(Nº 1.191/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a concessão da Rádio Cultura de Araçatuba Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/n°, de 29 de setembro de 2000, que renova
por dez anos, a partir de 1° de novembro de 1993, a
concessão da Rádio Cultura de Araçatuba Ltda., para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de ra diodifusão sonora em onda média na cidade de Ara çatuba, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Item 6:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 115, DE 2002
Votação, em turno único, do Proje to de Decreto Legislativo nº 115, de
2002 (nº 1.014/2001, na Câmara dos De putados), que aprova o ato que renova a
permissão ou torgada à Radio Atlântida
FM de Passo Fundo Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão so nora em fre qüência modulada na cidade de Pas so
Fundo, Estado do Rio Grande do Sul,
tendo
Parecer favorável, sob nº 512, de
2002, da Comissão de Educação, Relatora:
Senadora Emilia Fernandes, com abstenção
do Senador Geraldo Cândido.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação. (Pausa.)
Não havendo quem queira encaminhar, encerro
o encaminhamento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado, com o voto contrário do Senador Lau ro Campos.
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda ção final.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Sobre a
mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo re dação final ao Projeto de Decreto Legislativo nº 115,
de 2002, que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Romeu Tuma.
É lido o seguinte:
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PARECER Nº 900, DE 2002
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 115, de 2002 (nº 1.014, de
2001, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação fi nal do Projeto de Decreto Legislativo nº 115, de
2002 (nº 1.014, de 2001, na Câmara dos De puta dos), que aprova o ato que renova a per missão ou torgada à Rádio Atlântida FM de Passo Fundo
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão so nora
em fre qüência modulada na cidade de Passo Fun do, Estado do Rio Grande do Sul, consolidando a
Emenda nº 1, da Comissão de Educação, aprovada
pelo Plenário.
Sala de Reuniões da Comissão, 10 de setembro
de 2002. – Edison Lobão – Mozarildo Cavalcanti –
Antonio Carlos Valadares – Alberto Silva.
ANEXO AO PARECER Nº 900, DE 2002
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Presidente do Senado
Federal, nos termos do art. 48, inciso
XXVIII, do Regimento Interno, promulgo o
seguinte.
DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 2002
Aprova o ato que renova a permissão outorgada à “Rádio Atlântida FM de
Passo Fundo Ltda.,” para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Passo Fundo,
Estado do Rio Grande do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 166, de 18 de outubro de 1999, que renova por
dez anos, a partir de 22 de novembro de 1997, a permissão outorgada à “Rádio Atlântida FM de Passo
Fundo Ltda.,” outorgada originariamente à “Rede Gaúcha – Zero Hora de Comunicações Ltda.,”, para ex plorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Passo Fundo, Estado do Rio
Grande do Sul.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
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O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Em dis cussão a redação final.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Item 7:

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Projeto de Lei do Senado nº 147, de 2001, vai
definitivamente ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Esgotadas as matérias constantes da Ordem do Dia.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 16, DE 2002

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

Terceira sessão de discussão, em
primeiro turno, da Proposta de Emenda
à Constituição nº 16, de 2002, tendo
como primeiro signatário o Senador Mo zarildo Cavalcanti, que altera o inciso I
do art. 159 da Constituição Federal (des tina o percentual de cinco décimos por
cento da arrecadação dos impostos sobre renda e sobre produtos industrializados para aplicação pelas Instituições
Federais de Ensino Superior na Amazô nia Legal), tendo.
Parecer favorável, sob nº 886, de
2002, da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, Relator: Senador Luiz Otávio.
Transcorre hoje a terceira sessão de discussão.
Em discussão a proposta, em primeiro turno.
(Pausa.)
Não havendo oradores ins cri tos, a matéria
cons ta rá da Ordem do Dia da próxi ma ses são de liberativa or di ná ria, para prosseguimento da dis cussão.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Item 8:
REQUERIMENTO Nº 485, DE 2002
Votação, em turno único, do Requeri mento nº 485, de 2002, do Senador Gerson
Camata, solicitando a retirada, em caráter
definitivo, do Projeto de Lei do Senado nº
147, de 2001, de sua autoria.
A matéria constou da sessão delibera tiva ordinária de 5 do corrente, quando teve
sua votação adiada por falta de quorum.
Passa-se à votação do requerimento.

Passa-se agora à apreciação do Requerimento nº 501, de 2002, de urgência, lido no Expediente,
para as Emendas da Câmara dos Deputados ao
Projeto de Decreto Legislativo nº 1, de 1997.

Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à imediata
apreciação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Discussão, em turno único, das Emendas da Câmara ao
Projeto de Decreto Legislativo nº 1, de 1997, que
susta os efeitos da Nota Conjur/ Minfra nº 24/92,
aprovada pelo Senhor Presidente da República, segundo despacho publicado em 24 de março de
1992, na Exposição de Motivos nº 19/92, do Ministro
de Estado da Infra-estrutura, dependendo de parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que será proferido em plenário pelo Senador
Bello Parga.
Concedo a palavra ao Senador Relator.
PARECER Nº 901, DE 2002
(De Plenário)
O SR. BELLO PARGA (PFL – MA. Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden te, Srªs e Srs. Senadores, o parecer é da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania sobre emen das de nºs 1, 2 e 3 da Câmara dos Deputados ao
Projeto de Decreto Le gislativo nº 1, de 1997, que
susta os efeitos da Nota Conjur/Minfra nº 24/92,
aprovada pelo Senhor Presidente da República, segundo despacho publicado em 24 de março de
1992, na Exposição de Motivos do Ministro de Estado da Infra-Estrutura.
Sr. Presidente, as inovações sob análise, introduzidas pela Câmara dos Deputados, terão, sobretudo, o condão de oferecer aos opositores do Projeto
do Decreto Legislativo fundados motivos para contestá-lo judicialmente, prejudicando, portanto, a eficácia
da medida nele objetivada, qual seja a imediata sus-
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tação do ato constitucional emanado do Poder Exe cutivo.
Diante de todo o exposto, nosso voto é pela reje ição das emendas sob exame, Sr. Presidente.
É a seguinte a íntegra do parecer:

Setembro de 2002

concedida 100 (cem) hec tares, des tinados, a par tir de então, à lavra desen vol vi da pelos garim pe i ros de Serra Pelada.
4. Acorde com a decisão do Senado Federal, a
Câmara dos Deputados aprovou a iniciativa, inovando, porém, nos seguintes pontos:

PARECER Nº , DE 2002
Em substituição à Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, sobre
as Emendas nºs 1, 2 e 3, da Câmara dos
Deputados, ao Projeto de Decreto Legislativo nº 1, de 1997, que Susta os efeitos
da Nota Conjur/Minfra nº 0024/92, aprovada pelo Senhor Presidente da República,
segundo despacho publicado em 24 de
março de 1992, na Exposição de Motivos
nº 0019/92, do Ministro de Estado da
Infra-Estrutura.

EMENDA Nº 1
4.1. Acrescente-se ao projeto artigo com a se guinte redação:
“Art. Institui-se Comissão formada por
representantes dos Governo Federal, Governo Estadual, Governo Municipal e representantes de entidades dos trabalhadores
no Garimpo de Serra Pelada, que atuará
nas decisões e execuções de projetos a serem implantados, atuando também na fiscalização.”

Relator: Senador Bello Parga.
I – Relatório
Sob o crivo desta Comissão as emendas re ferenciadas à epígrafe, oferecidas pela Câmara
dos Deputados ao texto do Projeto de Decreto Le gislativo nº 1, de 1997, que susta, com amparo no
art. 49, XI, da Constituição Federal, os efeitos de
ato emanado do Poder Executivo, objetivando pre servar a competência le gislativa do Congresso
Nacional.
2. Preconiza, no essencial, o projeto de decre to legislativo em apreço:
“Art. 1º Ficam sustados os efeitos da
Nota Conjur/Minfra nº 0024/92, de 11 de fevereiro de 1992, aprovada pelo Senhor Pre sidente da República, segundo despacho
publicado no Diário Oficial da União de 24
de março de 1992, na Exposição de Motivos
nº 19, de 1992, do Ministro de Estado da
Infra-Estrutura.”
3. Ao aprovar o re ferido pro jeto, enten deu o
Senado Federal, res paldado em parecer des ta
Comissão, que o apon tado des pacho pre sidencial
conferiu cará ter nor mativo à Nota em questão, já
que esta, na prá ti ca, passou a ter o indé bi to efei to de derrogar regra expres sa da Lei nº 7.194, de
11 de junho de 1984, que, afora outras provi dên cias, reti fi cou a conces são de lavra ob jeto do De cre to nº 74.509/74, outorgada à Compa nhia Vale
do Rio Doce – CVRD, supri min do da área a esta

EMENDA Nº 2
4.2. Acrescente-se § 1º ao art. 1º com a seguinte redação:
“Art. 1º ..................................................
§ 1º Fica assegurado o direito de exploração do garimpo de Serra Pelada a todos os
garimpeiros que comprovem atividade no período de funcionamento do garimpo.”
EMENDA Nº 3
4.3. Acrescente-se § 2º ao art. 1º com a seguinte
redação:
“2º O Congresso Nacional estabelecerá
as medidas complementares necessárias à
aplicação do disposto neste Decreto Legislativo, com observância dos aspectos técnicos,
sociais e ambientais de que se reveste a
questão do garimpo de Serra Pelada.”
É o relatório.
II – Voto
5. Como é de conhecimento geral, o decreto
legislativo cons titui espécie normativa só legitima mente editável nas hipóteses em que se objetiva o
exercício de competência exclusiva do Congresso
Nacional. Essa, aliás, é a hipótese sob considera ção, na qual os autores da iniciativa pretendem,
tendo em vista a competência exclusiva prevista
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no inciso XI do art. 49 da Lei Fundamental, que o
Congresso Na cional mantenha pre servada a “sua
competência le gislativa em face da atribuição nor mativa de ou tros Poderes”.

Em discussão as emendas da Câmara ao Projeto de Decreto Legislativo nº 1, de 1997, em turno
único.

6. Daí decorre, a toda evidência, que as
emendas em comento são flagrantemente inconsti tucionais, porquanto, além de contemplarem maté ria típica de lei formal (caso do § lº a ser acrescido
ao art. 1º), pretendem inserir no texto do decreto le gislativo proposto medidas inteiramente estranhas
ao seu já comentado e exclusivo objetivo de manter
preservada a competência legislativa do Congresso
Nacional.
7. Em outras palavras, tais medidas farão com
que o cogitado decreto legislativo, nos dispositivos
em que venha a contemplá-las, passe a ressentir-se
do indispensável amparo constitucional, mercê não
apenas da utilização de espécie normativa inadequa da para esse fim, mas também do restrito objetivo
para o qual, na hipótese considerada, a Lei Funda mental autoriza a sua edição.

O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (PMDB – MA.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero, em primeiro lugar, parabenizar V. Exª,
que é autor da matéria, que vem resolver um problema muito sério com relação aos Estados do Nordeste, que é o garimpo de Serra Pelada.
Através dos anos, temos presenciado as passeatas pacíficas e as concentrações dos garimpeiros,
sempre ordeiramente. Eu até dizia que esse processo
ordeiro dos garimpeiros talvez fosse a razão de não
se resolver um problema tão importante verificado no
garimpo de Serra Pelada.
V. Exª sempre procurou estar presente nessa situação e teve a idéia de editar esse decreto, de reformular um decreto autoritário da Presidência da República. Quero, ao parabenizar os garimpeiros, parabenizar também V. Exª, pois seu decreto servirá de
exemplo. Temos outros problemas como este no Bra sil, e o projeto servirá para resolver não apenas o problema de Serra Pelada, mas resolverá muitos outros
que temos com relação aos garimpeiros.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

8. De outra parte, não podemos deixar de con signar o inusitado da proposta de criação de uma
comissão, como pretende a primeira das emendas
em foco, com claras funções de caráter executivo e
fiscalizador, invadindo-se, desse modo, seara reser vada ao Poder Executivo. Além disso, essa mesma
comissão será integrada também por membros do
Congresso Nacional, que passarão, assim, a exercer
misteres inteiramente estranhos às suas reais fun ções de membros do Poder Legislativo.
9. Ressalte-se, por fim, que as inovações sob
análise terão sobretudo o condão de oferecer aos
opositores do projetado decreto legislativo fundados
motivos para contestá-lo judicialmente, prejudican do, portanto, a eficácia da medida nele objetivada,
qual seja, a imediata sustação do ato inconstitucio nal emanado do Poder Executivo.
Diante de todo o exposto, o nosso voto é pela
rejeição das emendas sob exame.
Plenário, 10 de setembro de 2002. – Bello Par ga, Relator.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – O pare cer é, portanto, pela rejeição das emendas. Cópias
encontram-se à disposição das Srªs e Srs. Senado res em suas respectivas bancadas.

Concedo a palavra ao Senador João Alberto.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A matéria continua em discussão.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Peço a palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Deputado Paulo Rocha comunicou-se comigo e dialogou com V. Exª a respeito dessa proposição e de suas emendas. S. Exª está de acordo com
que a matéria seja votada.
No entanto, queremos registrar que as emendas têm como objetivo proporcionar a todos aqueles
que trabalham no garimpo o direito de representação e de formação de entidades representativas por
meio das quais todo e qualquer garimpeiro possa lu tar por seus direitos.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Não
havendo mais quem deseje discutir a matéria, está
encerrada a discussão.
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Passa-se à votação, em globo, das emendas,
nos termos do art. 286 do Regimento Interno.
Não havendo oradores para encaminhar a vota ção, declaro encerrado o encaminhamento.
As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitadas as emendas, na forma do parecer do
Relator.
Foi aprovado, portanto, o projeto do Senado.
Nos termos do art. 48 do Regimento Interno,
promulgo, como Presidente do Senado, o Decreto Le gislativo.
É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1, DE 1997
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º São sustados os efeitos da Nota Con jur-Minfra nº 24, de 11 de fevereiro de 1992, aprovada
pelo Senhor Presidente da República, segundo des pacho publicado no Diário Oficial da União de 24 de
março de 1992, na Exposição de Motivos nº 19, de 21
de fevereiro de 1992, do Ministro de estado da
Infra-Estrutura.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Srs. Se nadores, esse Decreto Legislativo recompõe a posi ção dos garimpeiros de Serra Pelada.
Trata-se de um garimpo que, por muitos anos,
foi ativo e produziu mais de 40 toneladas de ouro
como ativo financeiro para a Nação brasileira. Com
esse decreto começa-se a fazer justiça a esses ga rimpeiros, a esses trabalhadores anônimos do Bra sil, que descobriram o garimpo, que lá trabalharam e
se sacrificaram, produzindo para o País. É, portanto,
uma questão de justiça o que o Senado da Repúbli ca e a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacio nal faz aos garimpeiros brasileiros, notadamente
aos que trabalham em Serra Pelada.
Cumprimento, portanto, todos os garimpeiros,
que, agora, voltam a ter uma área de 100 hectares
onde poderão, outra vez, prosseguir com suas ativi dades de garimpagem.
Promulgo, então, como Presidente em exercí cio do Senado, o referido Decreto Legislativo.

Setembro de 2002

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Passa-se agora à apreciação do Requerimento nº 502,
de 2002, de urgência, lido no Expediente, para o
Projeto de Lei da Câmara nº 11, de 2002, que introduz modificação no Plano Nacional de Viação, incluindo trecho rodoviário que especifica.
Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à imediata
apreciação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
nº 11, de 2002, que introduz modificação no Plano
Nacional de Viação, incluindo trecho rodoviário que
especifica.
Dependendo de parecer da Comissão de Ser viços de Infra-Estrutura.
Sobre a mesa, parecer da Comissão, Relator
ad hoc, Senador Arlindo Porto, que será lido pela
SRA. 1ª Secretária em exercício, Senadora Heloísa
Helena.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 902, DE 2002
Da Comissão de Serviços de
Infra-Estrutura, sobre o Projeto de Lei da
Câmara nº 11, de 2002, que introduz modificação no Plano Nacional de Viação, incluindo trecho rodoviário que especifica.
Relator: Senador Ney Suassuna
Relato ad hoc: Senador Arlindo Porto
I – Relatório
Trata o Projeto de Lei da Câmara nº 11, de 2002,
de alteração a ser introduzida no texto da Lei nº 5.917,
de 10 de setembro de 1973, que “aprova o Plano Nacional de Viação e dá outras providências”.
O projeto ori ginal, de au toria do Deputado
Betinho Rosado, pro põe a inclusão, no Sistema
Rodoviário Federal, de dois trechos de rodovias
estaduais, que, juntos, cor respondem à interliga ção da rodovia BR–405 (a partir da localidade de
Jucuri, no Rio Grande do Norte) com a BR–116, já
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no Estado do Ceará. Os trechos em questão in te gram atualmente as rodovias RN-014 e CE-266,
respectivamente.
De acordo com a justificação apresentada, a
medida teria por objetivo viabilizar o término da im plantação dessa ligação rodoviária, de importância
vital para a economia regional.
O projeto estabelece que a categoria e a de signação que a rodovia adotará no Plano Nacional
de Viação (PNV) serão definidas em regulamento.
Distribuída exclusivamente a esta Comissão, a
proposição não recebeu emendas no prazo regimental.
II – Análise
É indiscutível a importância estratégica dos tre chos rodoviários que o projeto pretende incluir no
PNV, como rodovia integrante do Subsistema Rodo viário Federal. Afinal de contas, estão nos extremos
dessa ligação dois pólos de desenvolvimento de agricultura irrigada, de grande relevância para a econo mia nordestina.
A referida ligação é formada por dois trechos
de rodovias estaduais: o primeiro estende-se de Ju curi (RN) à divisa estadual com o Ceará; e o segun do, dessa divisa até o entroncamento com a
BR–116, em território cearense. A ausência de pavi mentação é responsável pelas péssimas condições
de tráfego, principalmente na estação das chuvas.
Por apenas 79 km, dois pólos regionais permane cem praticamente isolados entre si, já que o trans porte de bens e pessoas, a par de inseguro, tem os
custos substancialmente onerados.
Di an te disso, compar ti lha mos a avali a ção do
autor quan to à neces si da de e a con veniência da
implantação de finitiva da ligação. Tal providência,
todavia, tem sido constan te men te adia da. Em es pecial, porque, sendo esta du a is os seg mentos de
rodovia que a compõem, a execução das obras
fica, na turalmente, de pendendo das dis ponibilida des orça men tá ri as dos dois Estados en vol vi dos.
Assim, ao propor a “federalização” dos mencio nados segmentos, o projeto afigura-se duplamente
meritório. De um lado, porque marca o reconheci mento formal da importância daquela ligação para o
desenvolvimento das regiões da Chapada do Apodi
(RN) e do Vale do Jaguaribe (CE), e para a Região
Nordeste, de modo geral; e, de outro, porque, medi ante inclusão no PNV, ficará a mesma ligação rodo viária alçada à condição de potencial beneficiária
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dos programas federais de investimento em infra-estrutura de transporte.
Já a viabilidade da iniciativa está assegurada
pelo fato de o trecho rodoviário em questão articular-se com as rodovias federais BR–405 e BR–116.
Com efeito, um dos critérios que possibilita a inclusão de rodovia no Plano Nacional de Viação, consiste exatamente em “ligar em pontos adequados duas
ou mais rodovias federais”. É o que estabelece a alínea c do item 2.1.2 do Anexo à Lei nº 5.917, de
1973, que instituiu o PNV:
2.1.2 As rodovias do Plano Nacional
de Viação devem satisfazer a, pelo menos,
uma das seguintes condições:
..............................................................
c) ligar em pontos adequados duas ou
mais rodovias federais;
..............................................................
Comprovada a viabilidade do enquadramento
da ligação como parte do Subsistema Rodoviário
Federal, cujas rodovias são descritas no PNV, acreditamos que a medida é oportuna e merecedora de
acolhida pelos membros desta Comissão.
À parte o mé rito e a viabilidade, constata-se,
ainda, que a iniciativa ob serva os requisitos de
constitucionalidade e ju ridicidade. No tocante à
técnica le gislativa, todavia, a proposição apresen ta algumas falhas de caráter meramente formal,
quais sejam: i) à luz da Lei Complementar nº 95,
de 1998, que dispõe sobre a elaboração e a alteração das leis, a emen ta carece de precisão, tanto
na identificação da lei alterada pelo projeto como
na indicação do trecho ro doviário que se pretende
incluir no PNV; ii) a própria descrição do trecho, feita no art. 1º do projeto, pre cisa adequar-se ao pa drão adotado nas relações descritivas anexas ao
PNV.
Ressalte-se que as falhas apontadas podem ser
perfeitamente sanadas por meio de emendas de redação, que em nada comprometem os objetivos e o con teúdo da proposição original. As emendas julgadas
pertinentes estão reunidas no projeto substitutivo que
oferecemos com o intuito de contribuir para o aperfeiçoamento do texto que queremos ver aprovado.
III – Voto
Diante do exposto, votamos favoravelmente à
aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 11, de
2002, na forma do seguinte substitutivo:
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ção das rodovias BR-405 e BR116, com a seguinte
descrição:

EMENDA Nº 1-CI
Altera a Lei nº 5.917, de 10 de se tembro de 1973, que “aprova o Plano Na cional de Viação”, de modo a incluir, na
Relação Descritiva das Rodovias do Sistema Rodoviário Federal, a interligação
das rodovias federais BR-405 e BR-116,
com extremos localizados, respectivamente, nos estados do Rio Grande do
Norte e do Ceará.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O item “2.2.2 – Relação Descritiva das
Rodovias do Sistema Rodoviário Federal”, subitem
“Ligações”, integrante do “Anexo” da Lei nº 5.917, de
10 de setembro de 1973, que aprova o Plano Nacio nal de Viação, passa a vigorar acrescido da interliga -

Art. 2º O número da ligação rodoviária de que
trata o ar tigo anterior será definido pelo órgão com petente.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala da Comissão, 4 de setembro de 2002. –
Alberto Silva, Presidente – Arlindo Porto, Relator
ad hoc – Romeu Tuma – Marluce Pinto – Benício
Sampaio – Leomar Quintanilha – Luiz Otávio – Maria do Carmo Alves – Eduardo Siqueira Campos –
Adir Gentil – Fernando Ribeiro – Teotonio Vilela
Filho – José Jorge.
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O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – O pare cer é favorável ao projeto com a Emenda nº 1, de re dação, que apresenta.
Cópias do parecer lido encontram-se à disposi ção das Srªs e dos Srs. Senadores nas suas respecti vas bancadas.
Completada a instrução da matéria, passa-se à
sua apreciação.
A Presidência esclarece ao Plenário que pode rão ser oferecidas emendas à proposição até o encer ramento da discussão.
Discussão em conjunto do projeto e da emenda,
em turno único. (Pausa.)
O SR. TASSO ROSADO (PTB – RN) – Sr. Presi dente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Tem V.
Exª a palavra.
O SR. TASSO ROSADO (PTB – RN. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria
de falar sobre a importância do projeto para o Rio
Grande do Norte e também para o Ceará.
Esse trecho refere-se ao entroncamento que liga
duas BRs: a 405 e a 116, esta última no Ceará. Essa
região é produtora de hortifrutigranjeiros, sendo sua
fruticultura irrigada. As terras dessa região possuem
vocação agrícola igual ou melhor do que a da Califór nia, e, pela lei, é absolutamente possível a federaliza ção, pois o referido entroncamento liga duas BRs.
Assim, peço às Srªs e aos Srs. Senadores que
dêem essa oportunidade ao Rio Grande do Norte e
cooperem com o Ceará, pois, assim, também ajuda remos o setor primário da minha região.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Votação
da Emenda nº 1, de redação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado o projeto, com a emenda.
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda ção final.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Sobre a
mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a redação final ao Projeto de Lei da Câmara nº 11, de
2002, que será lido pela SRA. 1ª Secretária em exercício, Senadora Heloísa Helena.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 903, DE 2002
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Lei da
Câmara nº 11, de 2002 (nº 3.627, de 2000,
na Casa de origem).
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A Comissão Diretora apresenta redação final do
Projeto de Lei da Câmara nº 11, de 2002 (nº 3.627, de
2000, na Casa de origem), que introduz modificação no
Plano Nacional de Viação, incluindo trecho rodoviário
que especifica, consolidando a Emenda nº 1, da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, aprovada pelo Ple nário, para adequação à Lei Complementar nº 95, de 26
de fevereiro de 1998, com a redação dada pela Lei
Complementar nº 107, de 26 de abril de 2001.
Sala de Reuniões da Comissão, 10 de setembro
de 2002. – Edison Lobão – Maria do Carmo Alves –
Antonio Carlos Valadares – Ronaldo Cunha Lima,
Relator.
ANEXO AO PARECER Nº 903, DE 2002
Redação final do Projeto de Lei da
Câmara nº 11, de 2002 (nº 3.627, de 2000,
na casa de origem.)
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 interligação
das rodovias federais BR-405 e BR-116,
com extremos localizados, respectivamente, nos Estados do Rio Grande do
Norte e do Ceará.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O item 2.2.2 – Relação Descritiva das Rodovias do Sistema Rodoviário Federal, subitem Ligações, integrante do Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de
setembro de 1973, que “aprova o Plano Nacional de
Viação”, passa a vigorar acrescido da interligação
das rodovias BR-405 e BR-116, com a seguinte des crição:
“2.2.2 – ..............................................................
.........................................................................“
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Art. 2º O número da ligação rodoviária de que
trata o ar tigo anterior será definido pelo órgão compe tente.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Em dis cussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação a redação final.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à sanção.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Pas sa-se, agora, à apreciação do Requerimento nº 503,
de 2002, de urgência, lido no Expediente, para o Pro jeto de Resolução do Senado nº 64, de 2002.
Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à aprecia ção da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Discus são, em turno único, do Projeto de Resolução nº 64,
de 2002, de autoria do Senador Teotonio Vilela Filho,
que autoriza aditamento ao contrato de confissão, as sunção, consolidação e refinanciamento de dívidas, a
que se refere o art. 1º da Resolução nº 36, de 2000,
do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º Secretá rio em exercício, Senador Romeu Tuma.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 505, DE 2002
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 258 do Regimento
Interno do Senado Federal, a tramitação conjunta do
Projeto de Resolução do Senado nº 64, de 2002, com
o Projeto de Resolução do Senado nº 63, de 2002.
Sala das Sessões, 10 de setembro de 2002. –
Teotonio Vilela Filho.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – De acordo com o art. 256, § 2º, inciso II, letra a, combinado
com o art. 255, inciso III, do Regimento Interno, e es tando a matéria em regime de urgência, o requeri mento que acaba de ser lido será submetido imedia tamente à deliberação do Plenário.
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Em votação o requerimento de tramitação con junta dos Projetos de Resolução do Senado nºs 63 e
64, de 2002.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado o requerimento.
Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá,
uma vez que as matérias estão tramitando conjuntamente.
PARECER Nº 904, DE 2002-CAE
(De Plenário)
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR.
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, emitirei parecer sobre
os Projetos de Resolução nºs 64 e 63, de 2002, que
eu gostaria de separar.
O Projeto de Resolução nº 64, de 2002, trata da
rolagem da dívida do Estado de Alagoas, dando ou tras condições para possibilitar e viabilizar essa rolagem. Meu parecer é favorável, na forma proposta pelo
Senador Teotonio Vilela Filho em seu projeto.
Por outro lado, peço o desapensamento do Projeto de Resolução nº 63, de 2002, porque trata de um
financiamento do Pnafm, que efetivamente precisa
ser melhor discutido na Comissão de Assuntos Eco nômicos.
Portanto, apresento parecer favorável ao Proje to de Resolução nº 64, de 2002, e peço desapensamento – portanto, a tramitação normal – do Projeto de
Resolução nº 63, de 2002.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – O parecer conclui favoravelmente ao Projeto de Resolução
nº 64 e pelo desapensamento do Projeto de Resolução nº 63, de 2002, cujas cópias encontram-se à dis posição das Srªs e dos Srs. Senadores, em suas res pectivas bancadas.
Completada a instrução da matéria, passa-se à
apreciação.
A Presidência esclarece ao Plenário que poderão ser oferecidas emendas às proposições até o en cerramento da discussão.
Discussão em conjunto dos projetos, em turno
único. (Pausa.)
A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Concedo a palavra à Senadora Heloísa Helena, para discutir, por dez minutos.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL.
Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presiden-
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te, Srªs e Srs. Senadores, discutirei especificamente
sobre algo que vem sendo apresentado como se fos se dívida do Estado de Alagoas.
Estamos aqui numa situação sui generis con forme comentava com minha querida companheira,
assessora Carminha , porque vamos anular depois
aquela reunião da Comissão de Assuntos Econômi cos. Há um compromisso para adiar a reunião daque la Comissão, que proferiu parecer que vamos discutir
aqui no Plenário. De fato, é algo sui generis.
Sr. Presidente, vou me ater à discussão da ma téria, como tenho feito com muita freqüência, não
apenas agora. Quando eu era Deputada Estadual, na
Assembléia Legislativa, discuti, por várias vezes, a
chamada dívida mobiliária, que trata de uma operação fraudulenta, montada por uma quadrilha que sa queou os cofres públicos em Alagoas.
Como dizia o velho Goebbels, publicitário de estimação de Hitler, “mentira repetida inúmeras vezes
acaba se transformando em verdade”. No entanto,
Senador Lauro Campos, no interior de Alagoas,
aprendemos o contrário com nossas mães: “Mentira
tem pernas curtas”.
Iniciou-se então um debate no Estado de Alago as – claro que, de forma muito especial, contra mim,
meio que associado ao banditismo político, à vigarice
eleitoral, essas coisas que geralmente se predispõem
a fazer o debate. Diziam que eu estava contra os interesses do Estado. É aquela velha cantilena enfado nha, de pessoas que nunca abriram a boca para de fender os interesses dos servidores públicos.
Para V. Exª ter idéia, Sr. Presidente, enquanto eu
estava na Assembléia Legislativa defendendo os servidores públicos que acabaram matando seus filhos
e esposas e se suicidando com o contracheque nas
mãos, justamente em função dessa operação fraudu lenta perpetrada por essa quadrilha, essa máfia mon tada para saquear os cofres públicos em Alagoas ,
muitos estavam devidamente calados, dando susten tação ao Governo Divaldo Suruagy, enquanto outros
estavam passeando nos Estados Unidos. Contudo,
tenho como meta de minha vida uma frase muito antiga, dita por Pe Antônio Vieira num sermão de 1655:
“O que se não pode calar com uma boa consciência,
ainda que seja com repugnância, é força que se diga.”
Sr. Presidente, na cabeça do povo de Alagoas,
criou-se a idéia de que precisamos fazer a rolagem da
dívida do Estado e, como eu disse anteriormente,
“mentira repetida várias vezes vira verdade”. Por isso,
para que o povo de Alagoas saiba, é bom ressaltar
que a dívida do nosso Estado já foi renegociada em
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1998, por meio da Resolução nº 97, como aconteceu
com todos os Estados brasileiros.
Depois, em 2000, por intermédio da Resolução
nº 36, autorizou-se a celebração de um contrato de
confissão, assunção, consolidação e refinanciamento
de dívida, cuja finalidade foi o refinanciamento do
montante relativo aos títulos públicos portanto, à chamada dívida mobiliária. Em alguns lugares, dívida
mobiliária é uma coisa; no Estado de Alagoas, é
aquela operação fraudulenta na qual conseguiram
até falsificar a assinatura de um farsante, do ex-Presidente Fernando Collor.
Trata-se de uma quadrilha, Sr. Presidente. Para
V. Exª ter uma idéia, juntaram-se 32 usinas de açúcar
e destilarias de álcool e, num conluio com o Governo
do Estado, fizeram uma relação de precatórios que
não existiam. Evidentemente, os donos das 32 usinas
de álcool e das destilarias não são inocentes. Se sabiam que não havia precatório a receber, por que acei taram receber um negócio desse do Governo do
Estado? Posteriormente, na Resolução de 2000, isso
foi viabilizado.
Discussão semelhante a esta já ocorreu em
abril, com a mesma cantilena, enfadonha para alguns.
Em abril, aprovamos, inclusive por unanimidade, a
Resolução nº 8, que dispõe sobre o limite de comprometimento da receita líquida real do Estado, para viabilizar o percentual de 15% de comprometimento da
dívida, evidentemente quando houvesse o pronunciamento final da Justiça.
Sabem qual a pérola, preciosidade do debate?
O Procurador-Geral de Justiça Lean Araújo o chefe
maior do Ministério Público, confirmou que a Justiça
de Alagoas decretou a nulidade. E, se a Justiça decretou a nulidade, não há dívida a ser rolada, mas dívida
para “rolar lero”. Os promotores que atuaram junto à
Vara da Fazenda Pública, contestaram com veemência: “Parece um teatro do absurdo essas tentativas de
alguns setores do Estado de Alagoas de revalidar as
malfadadas letras financeiras, convalidando-se as ilegalidades e fraudes anteriores para beneficiar empreiteira, banco e amigo do Poder”. E continua o promotor Dr. Ciro Blatter Moreira: “A organização criminosa
montada para a emissão fraudulenta das letras foi
digna das quadrilhas organizadas no estilo absolutamente mafioso já conhecido”.
O Procurador de Justiça Luiz Carnaúba disse
que “A inclusão do rombo das letras na dívida pública
do Estado” – é isso que estamos fazendo – “só interessa aos banqueiros e corretores de valores, credores desses papéis e, portanto, estará beneficiando
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empreiteiras, bancos e empresas amigas do Poder
Executivo”.
O Procurador-Geral do Estado do atual Gover nador, Dr. Paulo Luiz Lobo, disse que entregaria o cargo – e acabou fazendo-o –, pois não tinha condições
de fazer qualquer proposta de transação oferecida
pelos credores das letras, porque havia renúncia de
direitos, atentado contra a legalidade e a moralidade
administrativa, possibilidade de liquidação pelo regi me de precatório, porque essa operação tinha sido fe ita com emissão e capitalização eivadas de nulida des, além de extremamente lesivas ao patrimônio pú blico. S. Exª lembrou que “a defesa do patrimônio pú blico é dever indisponível da advocacia pública, máxi me quando se trata de operação financeira compro vadamente lesiva, que as consciências jurídica e po pular efetivamente repudiam”.
Já debatemos esse assunto em abril e por que
estamos novamente com a mesma cantilena, dizendo
que estamos rolando a dívida? Por um detalhe precio so: na discussão que fizemos no plenário em abril,
queria eu aprovar uma emenda que estabelecesse a
necessidade do pronunciamento final da Justiça, algo
que está no contrato firmado entre o Governador do
Estado e a Procuradoria-Geral da República, repre sentando a União. A sua cláusula terceira reza: “Cons tituem condições de eficácia deste instrumento”, ou
seja, para que houvesse incorporação da dívida mobiliária que refletisse os interesses da quadrilha de em preiteiros, banqueiros e usineiros que saquearam os
cofres públicos, haveria necessidade do pronuncia mento final da Justiça sobre a validade dos títulos.
Quando quis apresentar uma emenda no Sena do, alguns diziam que era redundância, que não era
preciso, porque já estava no contrato. Imagino que alguém pensava em comprar um juiz em Alagoas, para
que ele modificasse a sentença de nulidade dos títulos, ou em fazer alguma outra coisa, como convencer
o Ministro Pedro Malan ou a Procuradoria-Geral da
República a pagar os credores, mesmo que tivesse
no contrato o pronunciamento final da Justiça.
Então, não estamos discutindo nada de rolagem
da dívida – isso é coisa de “rolando lero”. Não há nada
disso. Estamos discutindo a substituição da cláusula
da condição de eficácia relativa a pronunciamento final da Justiça. Estamos retirando simplesmente aquilo que era de fundamental importância para que
aqueles que saquearam os cofres públicos, aqueles
ladrões de terno e gravata, aqueles que impunemente
continuam sendo recebidos alegremente nos salões
da high society não pudessem receber o dinheiro
agora. O que estamos fazendo aqui? Estamos garan -

SETEMBRO 2002

Setembro de 2002

tindo o pagamento a eles. Ora, aquilo que necessitaria do pronunciamento final da Justiça foi, de uma forma muito interessante, retirado do contrato. Aqui não
tem nada de rolagem da dívida. Estamos retirando o
pronunciamento final da Justiça, dizendo que os cre dores receberão agora e que, se um dia a Justiça disser que eles não têm direito, eles devolverão aquilo
que receberam ilicitamente.
Portanto, é meio assim: pode matar, pode rou bar e, depois, quem sabe um dia, se a Justiça modificar a decisão, os pais ou os filhos dos assassinados e
dos roubados irão atrás de prender essas pessoas.
Portanto, Sr. Presidente, embora a nossa liderança tenha um acordo para não obstruir a votação,
voto contra, com a consciência absolutamente tranqüila, porque quero continuar ensinando aos meus filhos a terem vergonha na cara e amor no coração.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Não há
mais oradores inscritos.
Declaro encerrada a discussão.
Em votação o Projeto de Resolução nº 64, de
2002, que tem parecer favorável do Relator, Senador
Romero Jucá.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados (Pausa.)
Aprovado.
Votaram contra as Srªs Senadoras Heloísa Helena e Emilia Fernandes e os Srs. Senadores Lauro
Campos, José Fogaça, Eduardo Suplicy e Lindberg
Cury.
O Projeto de Resolução nº 63, de 2002, sendo
desapensado, volta à sua tramitação normal, retornando, pois, à Comissão de Assuntos Econômicos.
A matéria aprovada vai à Comissão Diretora
para redação final.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Sobre a
mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a redação final ao Projeto de Resolução nº 64, de 2002,
que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Romeu Tuma.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 905, DE 2002
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolução nº 64, de 2002.
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução nº 64 de 2002 que autoriza
aditamento ao Contrato de Confissão, Assunção,
Consolidação e Refinanciamento de Dívidas a que
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se refere o art. 1º da Resolução nº 36 de 2000, do
Senado Federal, esclarecendo que foi excluída a
cláusula revogatória para adequação à Lei Comple mentar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, com a re dação dada pela Lei Complementar nº 107, de 26 de
abril de 2001.
Sala de Reuniões da Comissão 10 de setembro
de 2002. – Edison Lobão – Mozarildo Cavalcanti –
Maria do Carmo Alves – Antonio Carlos Valadares
– Ronaldo Cunha Lima.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Conce do a palavra ao Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden te, sugiro duas mudanças de redação: a primeira,
para acrescentar a palavra “de” após a palavra “títu los”; a segunda, para substituir a expressão “restituir
o Estado de Alagoas” para “restituir ao Estado de
Alagoas”.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Em dis cussão a redação final.
Não havendo quem deseje discutir, encerro a
discussão.
Em votação a redação final com as alterações
redacionais propostas pelo Relator, Senador Romero
Jucá.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:
ANEXO AO PARECER Nº 905, DE 2002
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu, Presidente, nos termos do art. 48, inciso XXVIII,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº , DE 2002
Autoriza aditamento ao Contrato de
Confissão, Assunção, Consolidação e
Refinanciamento de Dívidas a que se re fere o art. 1º da Resolução nº 36, de 2000,
do Senado Federal.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º São a União e o Estado de Alagoas auto rizados a aditar o Contrato de Confissão, Assunção,
Consolidação e Refinanciamento de Dívidas a que se
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refere o art. 1º da Resolução nº 36, de 2000, do Senado Federal, celebrado entre a União e o Estado de
Alagoas, substituindo nele a cláusula de condição de
eficácia relativa a pronunciamento final da Justiça sobre a validade dos títulos de responsabilidade do
Estado de Alagoas, por outra que determine a inclusão, nos contratos dele decorrentes, celebrados com
os detentores de tais títulos, de cláusula prevendo
que, caso haja manifestação final da Justiça pela in validade desses títulos, ficam os credores obrigados
a restituir ao Estado de Alagoas, de imediato, o valor
por eles recebido da União, inclusive amortizações e
rendimentos, com acréscimo da variação da taxa Selic no período.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento nº 504,
de 2002, de urgência, lido no Expediente, para o Projeto de Resolução do Senado nº 65, de 2002, que altera a Resolução nº 38, de 2001, do Senado Federal.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Passa-se à imediata apreciação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
nº 65, de 2002, de autoria da Senadora Emilia Fernandes, que altera a Resolução nº 38, de 2001, do
Senado Federal.
O Senador Eduardo Suplicy encaminhou à
Mesa relatório favorável à matéria, que será publicado no local adequado, encontrando-se o mesmo dis tribuído sobre as bancadas.
É o seguinte o parecer:
PARECER, Nº 906, DE 2002
De Plenário, em substituição à Comissão de Assuntos Econômicos, sobre
o Projeto de Resolução do Senado nº 65,
de 2002, que altera o parágrafo único do
art. 2º da Resolução do Senado Federal
nº 38, de 19 de dezembro de 2001, que
autoriza o Estado do Ria Grande do Sul a
assumir dívida do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul
(IPERGS). nos termos da Lei nº 8.727, de
5 de novembro de 1993.
Relator: Senador Eduardo Suplicy
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I – Relatório

III – Voto

O Projeto de Resolução nº 65, de 2002, de auto ria da Senadora Emilia Fernandes, propõe a supres são do parágrafo único do art. 2º da Resolução do Senado Federal nº 38, de 2001, que autorizou o Estado
do Rio Grande do Sul a assumir a dívida do Instituto
de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul
(IPERGS), renegociada nos termos da Lei nº 8.727,
de 5 de novembro de 1993, o que foi feito por meio de
contrato firmado em 28 de dezembro de 2001.

Em face do exposto, somos pela aprovação do
Projeto de Resolução do Senado nº 65, de 2002, nos
termos em que foi apresentado.
Sala das Sessões, 10 de setembro de 2002. –
Eduardo Suplicy, Relator.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Completada a instrução da matéria, a Presidência esclarece
ao Plenário que poderão ser oferecidas emendas à
proposição até o encerramento da discussão.
Em discussão o projeto em turno único. (Pausa.)
Concedo a palavra à Senadora Emilia Fernandes por dez minutos.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PT – RS.
Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, desejo destacar dois pontos. Em primeiro lugar,
não se trata de matéria semelhante à questão que votamos em relação a Alagoas e ao Rio Grande do Sul.
Por outro lado, o Jornal do Senado publicou hoje que
se trata de um projeto que autorizaria o Governo do
Rio Grande do Sul a assumir a dívida do Instituto de
Previdência do Estado com a União.
Não é exatamente isso. O Estado já assumiu
essa dívida com autorização de lei estadual, em
1999, e, posteriormente, com a Resolução n.º 38, do
Senado Federal, de 2001.
O Projeto de Resolução n.º 65, com base na
análise do que se vem fazendo e pela disposição e
necessidade de negociação dos créditos do FCVS
com a Caixa Econômica Federal, pretende corrigir um
excesso contido na Resolução n.º 38, que cristalizava
todos os itens contratuais da época, que, eventualmente, demandariam – como é o caso do momento –
uma atualização.
Com a aprovação desse Projeto de Resolução,
o Estado poderá realizar operações envolvendo o
FCVS com a Caixa Econômica Federal, como ocorria
usualmente com detentores desses títulos decorrentes de outras carteiras habitacionais, inclusive no próprio Rio Grande do Sul.
Pretende-se, portanto, permitir ao Estado, de
imediato, dispor dos créditos, inclusive para negociação com a Caixa Econômica Federal. Não se trata de
renegociação da dívida, como foi publicado no jornal.
Por esse motivo, é importante facilitar o processo. Essa medida beneficia tanto o FGTS quanto o próprio Estado do Rio Grande do Sul.
Então, esta é a proposta que apresentamos e
que, inclusive, recebeu o apoio dos dois Senadores
do Rio Grande do Sul.

É do interesse do Estado do Rio Grande do
Sul ceder à Caixa Econômica Federal os direitos
relativos aos contratos de financiamento habitacio nal, inclusive os valores a re ceber do FCVS. Essa
providência encontra impedimento no parágrafo
único do art. 2º da Resolução do Senado Federal
nº 38, de 2001.
Em sua justificação, a autora argumenta que
as condições atuais são prejudiciais ao Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço – credor original da
dívida – uma vez que os títulos “CVS”, emitidos pelo
Tesouro Nacional para o pagamento das dívidas do
FCVS têm prazo de trinta anos, contados a partir de
1º de janeiro de 1997, enquanto o prazo previsto
para a quitação do saldo devedor do IPERGS é de
cinco anos.
Não foram apresentadas emendas.
II – Análise
O contrato de refinanciamento das dívidas do
IPERGS e o de assunção dessas obrigações pelo
Estado do Rio Grande do Sul, nesse último caso por
força do parágrafo único do art. 2º da Resolução 38,
de 2001, prevê como garantia da operação receitas
próprias e valores a receber, pelo Estado, das quotas
a que ser referem os artigos 155,157 e 159, incisos I,
a e II, da Constituição Federal, providência que dá à
União total segurança quanto ao recebimento dos va lores devidos.
Dessa forma, o caráter de garantia suplemen tar dado aos valores a receber do FCVS torna-se
pouco relevante. Ademais, como ressalta a autora,
o prazo de quitação da dívida em favor do FGTS,
conforme previsto no cronograma de refinancia mento, é menor que o prazo dos títulos do FCVS, o
que torna pouco vantajoso o recebimento dos referidos títulos.
Tais argumentos levam a concluir pelo mérito da
proposição.
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O SR. JOSÉ FOGAÇA (Bloco/PPS – RS) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Conce do a palavra ao Senador José Fogaça.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (Bloco/PPS – RS. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
apenas para registrar o agradecimento aos 41 Sena dores que, hoje, aqui compareceram e garantiram
que o Rio Grande do Sul pudesse ter a aprovação
dessa resolução.
De fato, o Rio Grande do Sul fica penhorado,
porque, neste momen to, foi decisiva esta presença
e foi determinante da solução que estamos agora
obtendo.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Não
mais havendo quem peça a palavra, encerro a dis cussão.
Em votação. (Pausa.)
Não havendo quem queira encaminhar, encerro
o encaminhamento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda ção final.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Sobre a
mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo a
redação final ao Projeto de Resolução nº 65, de 2002,
que altera a Resolução n.º 38, de 2001, do Senado
Federal, que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Romeu Tuma.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 907, DE 2002
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolu ção nº 65, de 2002.
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução nº 65, de 2002, que altera a
Resolução nº 38, de 2001, do Senado Federal.
Sala de Reuniões da Comissão, 10 de outubro
de 2002. – Edison Lobão – Alberto Silva – Marluce
Pinto – Maria do Carmo Alves – Mozarildo Caval canti – Antonio Carlos Valadares – Ronaldo Cu nha Lima.
ANEXO AO PARECER Nº 907, DE 2002
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu, Presidente, nos termos do art. 48, inciso XXVIII,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
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RESOLUÇÃO Nº , DE 2002
Altera a Resolução nº 38, de 2001,
do Senado Federal.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º É revogado o parágrafo único do art. 2º da
Resolução nº 38, de 2001, do Senado Federal.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Em discussão a redação final.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira encaminhar, encerro
o encaminhamento.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) –Sobre a
mesa, pareceres que serão lidos pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Romeu Tuma.
São lidos os seguintes:
PARECER Nº 908, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 85, de
2002 (nº 1.066/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a
concessão da Rádio Difusora Platinense
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Santo Antônio da Platina, Estado do Paraná.
Relator: Senador Alvaro Dias
Relator ad hoc: Senador Eduardo Siqueira
Campos
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 85, de 2002 (nº 1.066, de
2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova a concessão da Rádio Difusora Platinense Ltda., para explorar o serviço de radiodifusão so nora em onda média na cidade de Santo Antônio da
Platina, Estado do Paraná.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 706, de
1997, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante do Decreto de 13 de
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junho de 1997, 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.
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 à composição acionária do empreendimento Rádio Difusora Platinense Ltda. (cf. fl. 148):

Nome do Sócio Cotista Cotas de Participação
· Dorothea Marques Guimarães
44.000
· Alexandre Marques Guimarães
11.000
55.000
Total de Cotas
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 Luiz Piauhylino.
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 85, 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 Plati nense Ltda., atendeu a todos os requisitos técnicos
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e legais para habilitar-se à renovação da concessão,
opinamos pela Aprovação do ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos
Deputados.
Sala da Comissão, 4 de setembro de 2002. – Ricardo Santos, Presidente – Eduardo Siqueira Campos, Relator ad hoc – Álvaro Dias.
de
Assinam o Parecer nº 85/02, na Reunião de , 4
setembro de 2002. – Ricardo Santos, Presidente –
Eduardo Siqueira Campos, Relator – Adir Gentil –
Arlindo Porto – Francelino Pereira – José Jorge –
Leomar Quintanilha – Maria do Carmo Alves –
Benício Sampaio – Eduardo Suplicy – Chico Sartori – Lúcio Alcântara – Romero Jucá – Geraldo
Cândido – Roberto Saturnino .
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do 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.
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§ 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 909, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 181, de
2002 (nº 912/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Porto Real a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Porto Nacional, Estado do Tocantins.
Relator: Senador Eduardo Siqueira Campos
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 181, de 2002 (nº 912, de 2001, na Câ mara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Porto Real a executar serviço de radio difusão comunitária na cidade de Porto Nacional,
Estado do Tocantins.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.354,
de 2000, o Presidente da República submete ao Con gresso Nacional o ato constante da Portaria nº 322,
de 5 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 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 Por to
Real (cf. fls. 24/27):
· Diretor Presidente
· Vice-Presidente

Juraci Cavalcante Barbosa
Elvanir Matos Gomes

· Secretária

Maria Inês Pereira

· Tesoureira

Alice Matutina Alencar

· Diretora de Patrimônio
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guiu o parecer favorável de seu relator, o Deputado
Salvador Zimbaldi.
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 Congresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que ou torgam 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 181, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a Associação Porto Real 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, Ricardo Santos – Eduardo
Siqueira Campos.
Assinam o Parecer ao PDS nº 181/02 na Reunião de 4 de setembro de 2002 os Senhores Senadores. – Ricardo Santos, Presidente – Eduardo
Siqueira Campos, Relator – Adir Gentil – Leomar
Quintanilha – José Jorge– Maria do Carmo Alves
– Arlindo Porto – Francelino Pereira – Benício
Sampaio – Chico Sartori – Lúcio Alcântara – Ro mero Jucá – Eduardo Suplicy – Geraldo Cândido
– Roberto Saturnino.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

Jan Macedo Teixeira

O referido projeto foi aprovado pela Comis são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática da Câmara dos Deputados, que se -

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988
....................................................................................
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SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Con gresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e 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 910, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 183, de
2002 (nº 920/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a
concessão da Rádio Sociedade Seberi
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Seberi, Estado do Rio Grande do Sul.
Relator: Senadora Emilia Fernandes
Relator ad hoc: Senador Adir Gentil
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 183, de 2002 (nº 920, de
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2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova a concessão da Rádio Sociedade Seberi
Ltda. para explorar o serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Seberi, Estado do Rio
Grande do Sul.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 817, de
2000, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante do Decreto de 28 de
abril de 2000, que renova a concessão para 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 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 1evou ao seu deferimento.
É a seguinte a composição acionária do empreendimento Rádio Sociedade Seberi Ltda. (cf. fl.
192):
Nome do Sócio Cotista

Cotas de Participação

Fidencio Fábio Fabris

42,18

João Carlos Lorencetti

16,87

Frederico João Cerutti

15,66

Vilson Renado Lorencetti

9,66

Outros 6 acionistas

15,63

100

Total de Cotas

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 Suas Câmara.
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.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 183, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a entidade Rádio Sociedade Seberi
Ltda. atendeu a todos os requisitos técnicos e legais
para habilitar-se à renovação da concessão, opinamos
pela Aprovação do ato, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo originá rio da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 4 de setembro de 2002. Ri cardo Santos, Presidente – Emília Fernandes, Re latora – Adir Gentil, Relator ad hoc – Adil Gentil –
Leomar Quintanilha – José Jorge – Maria do Car mo Alves – Arlindo Porto – Ricardo Santos – Teotônio Vilela Filho – Benício Sampaio – Eduardo Siqueira Campos –Chico Sartori – Lúcio Alcântara –
Romero Jucá – Eduardo Suplicy – Geraldo Cândi do – Roberto Saturnino.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988
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§ 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 911, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 186, de
2002 (nº 1.248/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
concessão ao Sistema de Comunicação
Pantanal S/C Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Campo Grande, Estado de Mato
Grosso do Sul.

....................................................................................
Relator: Senador Juvêncio da Fonseca
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Con gresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sis temas privado, público e estatal.

I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 186, de 2002 (nº 1.248, de
2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que outorga concessão ao Sistema de Comunicação
Pantanal S/C Ltda. para explorar o serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Campo Gran de, Estado de Mato Grosso do Sul.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 42, de
2001, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante do Decreto de 10 de
janeiro de 2001, que outorga concessão para a exploração de canal de radiodifusão de sons e imagens,
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.
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É a seguinte à composição acionária do empre endimento Sistema de Comunicação Pantanal S/C
Ltda. (cf. fl. 4):

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 Saulo Coelho.
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 186, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a entidade Sistema de Comunica ção Pantanal S/C Ltda. atendeu a todos os requisitos
técnicos e legais para habilitar-se à outorga da con cessão, opinamos pela Aprovação do ato, na forma
do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câma ra dos Deputados.
Sala da Comissão, 4 de setembro de 2002. – Ri cardo Santos – Juvêncio da Fonseca.
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Assinam o Parecer ao PDS nº 186/02 na Reunião de 4 de setembro de 2002 os Senhores Senadores. – Ricardo Santos, Presidente – Juvêncio da
Fonseca, Relator – Valmir Amaral – Adir Gentil –
Leomar Quintanilha – José Jorge – Maria do Carmo Alves – Arlindo Porto – Francelino Pereira –
Romeu Tuma – Beníco Sampaio – Eduardo Siqueira Campos – Lúcio Alcântara – Romero Jucá –
Luiz Otávio – Eduardo Suplicy – Marina Silva –
Geraldo Cândido.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do 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.
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§ 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 912, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 191, de
2002 (nº 1.053/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Fundação Elizabete Elita de Lima a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Caraúbas, Estado do Rio
Grande do Norte.
Relatora: Senadora Maria do Carmo Alves
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 191, de 2002 (nº 1.053, de 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Fundação Elizabete Elita de Lima a executar servi ço de radiodifusão comunitária na cidade de Caraú bas, Estado do Rio Grande do Norte.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.670,
de 2000, o Presidente da República submete ao
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº
508, de agosto de 2000, que autoriza a exploração
de canal de radiodifusão, nos termos do art. 49, XII,
combinado com o art. 223, § 3º, ambos da 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.
E a seguinte direção da Fundação Elizabete Elita de Lima (cf. fls. 14/40):
· Diretor Presidente

Antônia Gurgel da Nóbrega Pereira

· Diretor Vice-Presidente

Antônia Gurgel de Lima

· Diretor de Administração

Clécida Gurgel de Albuquerque

· Diretor Financeiro

Davi Gomes da Silva
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II – Análise
O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que ou torgam 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 191, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a Fundação Elizabete Elita de Lima
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, 4 de setembro de 2002. – Ricardo Santos, Presidente – Maria do Carmo Alves,
Relatora.
Assinam o Parecer ao PDS nº 191/02 na Reunião de 4 de setembro de 2002 os Senhores Senadores. – Ricardo Santos, Presidente – Maria do Carmo Alves, Relatora – Leomar Quintanilha – José
Jorge – Arlindo Porto – Francelino Pereira – Ro meu Tuma – Teotônio Vilela Filho – Chico Sartori
– Roberto Saturnino – Eduardo Siqueira Campos
– Lúcio Alcântara – Romero Jucá – Luiz Otávio –
Eduardo Suplicy – Geraldo Cândido.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988
....................................................................................

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 Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídi co, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.

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.
....................................................................................
PARECER Nº 913, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 192, de
2002 (nº 1.055/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária Cultural de Bálsamo a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Bálsamo, Esta do de São Paulo.
Relator: Senador Chico Sartori
Relator ad hoc: Senador Eduardo Siqueira
Campos
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 192, de 2002 (nº 1.055, de 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária Cultural de Bálsamo a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Bálsamo, Estado de São Paulo.

Setembro de 2002

Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.680,
de 2000, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 493,
de 23 de agosto de 2000, que autoriza a exploração
de canal de radiodifusão, nos termos do art. 49, XII,
combinado com o art. 223, § 3º ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das 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 Comunitária Cultural de Bálsamo (cf. fl. 21):
· Presidente
· Vice-Presidente
· 1º Secretário
· 2º Secretário
· 1º Tesoureiro
· 2º Tesoureiro

Oswaldo Nogueira
Marcelino Sanchez
Luiz Nogueira
José Avacyr Mariani
João Munhoz Sanches
José Antonio Zaneti

O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Co municação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator, o Deputado Vivaldo Barbosa.
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 unia 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 192, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
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caracterizado que a Associação Comunitária Cultural
de Bálsamo atendeu a todos os requisitos técnicos e
legais para habilitar-se à autorização, opinamos pela
Aprovação do ato, na forma do Projeto de Decreto Le gislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 4 de setembro de 2002. Ri cardo Santos, Presidente – Xico Sartori, Relator –
Eduardo Siqueira Campos, Relator ad hoc.
Assinam o Parecer ao PDS nº 192/02 na Reu nião de 4-09-02 os Senhores Senadores: Senador Ricardo Santos, Presidente; Senador Eduardo Sique ira Campos (ad hoc), Relator; Adir Gentil; Francelino Pereira; Leomar Quintanilha; José Jorge; Maria
do Carmo Alves; Arlindo Porto; Teotônio Vilela Filho; Chico Sartori; Lúcio Alcântara; Luiz Otávio;
Geraldo Cândido; Roberto Saturnino.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Con gresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para
o serviço de radiodifusão sonora e de sons e ima gens, observado o princípio da complementaridade
dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permis são dependerá de aprovação de, no mínimo, dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.
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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.
....................................................................................
PARECER Nº 914, DE 2002
Da Comissão De Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 196, de
2002 (nº 1.119/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária dos Produtores
Rurais de São Gabriel a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
São Gabriel, Estado da Bahia.
Relator: Senador Paulo Souto
Relator ad hoc: Senador Adir Gentil
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 196, de 2002 (nº 1.119, de 2001, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária dos Produtores Ru rais de São Gabriel a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São Gabriel, Estado
da Bahia.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.605,
de 2000, o Presidente da República submete ao
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº
450, de 14 de agosto de 2000, que autoriza a exploração de canal de radiodifusão, nos termos do art.
49, XII, combinado com o art. 223, § 3º ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Co municações ao Presidente da República, do cumento que integra os autos, dá conta de que a
presente solicitação foi instruída de conformidade
com a legislação apli cável, o que levou ao seu de ferimento.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 196, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re -
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solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a Associação Comunitária dos
Produtores Rurais de São Gabriel atendeu a todos os
requisitos técnicos e legais para habilitar-se à autori zação, opinamos pela Aprovação do ato, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 4 de setembro de 2002. Ri cardo Santos, Presidente – Paulo Souto, Relator –
Adir Gentil, Relator ad hoc.
Assinam o Parecer ao PDS nº 196/02 na reu nião de 4 de setembro de 2002 os Senhores Senado res: Senador Ricardo Santos, Presidente; Senador
Adir Gentil (ad hoc), Relator; Francelino Pereira;
Leomar Quintanilha; José Jorge; Maria do Carmo
Alves; Arlindo Porto; Teotônio Vilela Filho; Eduar do Siqueira Campos; Chico Sartori; Lúcio Alcân tara; Luiz Otávio; Geraldo Cândido; Roberto Sa turnino.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

Setembro de 2002

§ 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 915, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 197, de
2002 (nº 1.230/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
concessão à Fundação Rádio e TV Lafaiete Educativa e Cultural para executar
serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Conselheiro Lafaiete,
Estado de Minas Gerais.

....................................................................................
Relator: Senador Arlindo Porto
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Con gresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sis temas privado, público e estatal.

I – Relatório
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.829,
de 2000, 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 do Decreto de 29 de novembro
de 2000, que outorga concessão à Fundação Rádio e
TV Lafaiete Educativa e Cultural para executar, pelo
prazo de quinze anos, sem direito de exclusividade,
com fins exclusivamente educativos, serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Conselheiro
Lafaiete, Estado de Minas Gerais.
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 autorização 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.

SETEMBRO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2002

DIÁRIO DO SENADO 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 favorá vel de seu relator, o Deputado Vic Pires Franco, e
aprovação daquele órgão colegiado. Já na Comis são de Constituição e Justiça e de Redação daquela
Casa, o projeto foi considerado jurídico, constitucio nal e vazado em boa técnica legislativa.
É a seguinte a direção da Fundação Rádio e
TV Lafaiete Educativa e Cultural (cf. fl. 6):
· Presidente
· Vice-Presidente
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Silmar Lopes de Souza
Silene Aparecida Lopes de Souza de Castro

· Diretora Administrativa
e Financeira

Fátima Aparecida Vieira de Souz a
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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 197, de 2002.
Sala da Comissão, 4 de setembro de 2002. – Ricardo Santos, Presidente – Arlindo Porto, Relator.
Assinam o Parecer ao PDS Nº 197/02 na reunião de 4-9-02 os Senhores Senadores: – Ricardo
Santos, Presidente – Arlindo Porto, Relator – Valmir Amaral – Adir Gentil – Leomar Quintanilha –
José Jorge – Maria do Carmo Alves – Francelino
Pereira – Romeu Tuma – Benício Sampaio – Edu ardo Siqueira Campos – Lúcio Alcântara – Romero Jucá – Luiz Otávio – Eduardo Suplicy – Marina
Silva – Geraldo Cândido.
LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA
DECRETO Nº 52.795
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963
....................................................................................

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 outorga, 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 de pende de edital. Também não se aplicam à radiodi fusão educativa as exigências da Resolução do Se nado Federal nº 39, de 1992, que dispõe sobre for malidades e critérios para a apreciação dos atos de
outorga e renovação de concessão e permissão
para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e
imagens.
Além disso, devido à sua especificidade, os 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
1962, que institui o Código Brasileiro de Telecomuni cações.

Aprova o Regulamento dos Serviços de Radiofusão.
....................................................................................
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;
c) as univrsidades 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.
....................................................................................
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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 outu bro de 1963, e modificado por disposições posteriores.
....................................................................................
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Con gresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e 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.
....................................................................................
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LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962
Institui o Código Brasileiro de Telecomunicações.
....................................................................................
....................................................................................
PARECER Nº 916, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 201, de
2002 (nº 1.278/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária de Cultura, Lazer e Entretenimento da Estância Climática de Nuporanga a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de
Nuporanga, Estado de São Paulo.
Relator: Senador Chico Sartori
Relator: ad hoc: Senador Eduardo Siqueira
Campos
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 201, de 2002 (nº 1.278, de 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária de Cultura, Lazer e Entre tenimento da Estância Climática de Nuporanga a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Nuporanga, Estado de São Paulo.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.819,
de 2000, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 655,
de 19 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.
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 à direção da Associação Comunitária de Cultura, Lazer e Entretenimento da Estância
Climática de Nuporanga (cf. fl. 44):
· Presidente
· Vice-Presidente

Irma Rincon Duarte
Milco Rodrigo Za gatto Pinto

· 1º Tesoureiro

Everton do Nascimento

· 2º Tesoureiro

Pedro Urias Duarte

· Secretária Executiva

Eliana Aparecida Duarte
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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 Jorge Pinheiro.
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 esta belecidos pela Resolução nº 39, de 1992, do Senado
Federal. Essa norma in terna relaciona uma série de
informações a serem prestadas e exigências a se rem 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 201, 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 Cul tura, Lazer e Entretenimento da Estância Climática de
Nuporanga atendeu a todos os requisitos técnicos e
legais para habilitar-se à autorização, opinamos pela
Aprovação do ato, na forma do Projeto de Decreto Le gislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 4 de setembro de 2002. – Ricardo Santos, Presidente – Chico Sartori, Relator –
Eduardo Siqueira Campos, Relator ad hoc.
Assinam o Parecer ao PDS nº 201/02 na reu nião de 4 de setembro de 2002, os Senhores Senado res: Senador Ricardo Santos, Presidente – Senador
Siqueira Campos , Relator – Adir Gentil – Leomar
Quintanilha – José Jorge – Maria do Carmo Alves,
Arlindo Porto – PTB – Francelino Pereira – Teotô nio Vilela Filho – Chico Sartori – Lúcio Alcântara –
Romero Jucá – Luiz Otávio – Geraldo Cândido –
Roberto Saturnino.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do 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 917, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 205, de
2002 (nº 1.444/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão a Rádio Guarabira FM Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Guarabira, Estado da Paraíba.
Relator: Senador Ney Suassuna
Relator ad hoc: Senador Adir Gentil
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I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 205, de 2002 (nº 1.444, de
2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que outorga permissão a Rádio Gua rabira FM Ltda.,
para explorar o serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Guarabira, Estado da
Paraíba.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 997, de
2001, o Presidente da República submete ao Con gresso Nacional o ato constante da Portaria nº 442,
de 7 de agosto 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.
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 Guarabira FM Ltda. (cf. fl. 6):
Nome do Sócio Cotista Cotas de Participação
· Carlos Antônio da Costa
1.400
· Roberto Ranieri de Aquino Paulino
600
Total de Cotas
2.000
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 Hermes Parcianello.
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
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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 205, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a entidade Rádio Guarabira FM
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.
Sala da Comissão, 4 de setembro de 2002. – Ricardo Santos, Presidente – Ney Suassuna, Relator
– Adir Gentil, Relator ad hoc.
Assinam o Parecer ao PDS nº 205/02 na Reunião de 4 de setembro de 2002 os Senhores Senadores: Presidente: Senador Ricardo Santos; Relator:
Senador Adir Gentil (ad hoc); Marluce Pinto; Leomar Quintanilha – José Jorge; Maria do Carmo
Alves; Arlindo Porto; Francelino Pereira; Jonas Pinheiro; Romeu Tuma; Teotônio Vilela Filho; Eduardo Siqueira Campos; Chico Sartori; Lúcio Alcân tara; Luiz Otávio; Geraldo Cândido; Roberto Saturnino.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do 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 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 918, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 207, de
2002 (nº 1.288/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação de Cultura e Comunicação
Cidade da Paz a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Poloni, Estado de São Paulo.
Relatora: Senadora Maria do Carmo Alves
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 207, de 2002 (nº 1.288, de 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação de Cultura e Comunicação Cidade da
Paz a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Poloni, Estado de São Paulo.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 313, de
2001, o Presidente da República submete ao Con gresso Nacional o ato constante da Portaria nº 777,
de 20 de dezembro de 2000, que autoriza a explora ção de canal de radiodifusão, nos termos do art. 49,
XII, combinado com o art. 223, § 3º ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comu nicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente soli citação foi instruída de conformidade com a legisla ção aplicável, o que levou ao seu deferimento.
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É a seguinte a direção da Associação de Cultura
e Comunicação Cidade da Paz (cf. fls. 11/32):
· Presidente – Fernando Oriovaldo Senhorini
· Vice-Presidente – Fernando Correa de Andrade
· Diretor Jurídico – Waldenor Montanari Júnior
· Diretor de Programação e Produção – Mário Lúcio
de Oliveira
· Diretor de Eventos e Divulgação – Antônio B. de
Oliveira Porto
· Diretor de Operações – Eládio Marcelo Lázaro de
Souza
· Diretora Cultural – Maria da Graça Noboa
· Diretor de Jornalismo – Mauro Poloni
· 1º Secretário – Clério Antônio Fedocci
· 2ª Secretária – Renata Aparecida Zanin
· 1º Tesoureiro – Aparecido Antônio de Souza
· 2º Tesoureiro – Dismair Ferreira da Silva
O referido pro jeto 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 Hermes Parcianello.
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 207, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re solução nº 39, de 1992, do Senado FederaL ficando
caracterizado que a Associação de Cultura e Comunicação cidade da Paz atendeu a todos os requisitos
técnicos e legais para habilitar-se à autorização, opi-
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namos pela aprovação do ato, na forma do Projeto
de Decreto Legislativo originário da Câmara dos De putados.
Sala da Comissão, 4 de setembro de 2002. – Ri cardo Santos, Presidente – Maria do Carmo Alves,
Relatora.
Assinam o Parecer ao PDS nº 207/02 na reu nião de 4 de setembro de 2002, os Senhores Senado res: Presidente: Senador Ricardo Santos; Relatora:
Senadora Maria do Carmo Alves; Leomar Quintanilha; José Jorge; Arlindo Porto; Francelino Perei ra; Jonas Pinheiro; Romeu Tuma; Teotônio Vilela
Filho; Eduardo Siqueira Campos; Chico Sartori;
Lúcio Alcântara; Eduardo Suplicy; Geraldo Cândi do; Roberto Saturnino.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Con gresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e 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.
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§ 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 919, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 208, de
2002 (nº l.292/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de Currais Novos a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Currais Novos, Estado do
Rio Grande do Norte.
Relator: Senador Ney Suassuna
Relato ad hoc: Senador Adir Gentil
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 208, de 2002 (nº 1.292, de 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
de Currais Novos a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Currais Novos, Estado do
Rio Grande do Norte.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 564, de
2001, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 207,
de 18 de abril de 2001, que autoriza a exploração de
canal de radiodifusão, nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição
Federal.
A exposição de motivos do Ministro das 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 Comunitária de Comunicação e Cultura de Currais Novos (cf.
fl. 28):
· Presidente – José Erivaldo de Medeiros
· Vice-Presidente – Manoel Lopes de Medeiros
· 1º Secretário – Everaldo Alves da Silva
· 2ª Secretária – Maria Célia de Macêdo
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· 1ª Tesoureira – Vandenita Barbosa da Silva de
Medeiros
· 2ª Tesoureira – Maria Imaculada de Macêdo
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 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 208, 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 Co municação e Cultura de Currais Novos atendeu a to dos 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, 4 de setembro de 2002. – Ri cardo Santos, Presidente – Ney Suassuna, Relator
– Adir Gentil, Relator ad hoc.
Assinam o Parecer ao PDS nº 208/02 na Reu nião de 4-09-2002 os Senhores Senadores:
Presidente: Senador Ricardo Santos; Relator:
Senador Adir Gentil (ad hoc); Nabor Júnior; Wal deck Ornélas; Francelino Pereira; Leomar Quinta nilha; Jonas Pinheiro; José Jorge; Romeu Tuma;
Maria do Carmo Alves; Arlindo Porto; Eduardo Siqueira Campos; Chico Sartori; Teotônio Vilela Fi lho; Lúcio Alcântara; Luiz Otávio; Geraldo Cândi do; Roberto Saturnino.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do 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 920, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 214, de
2002 (nº 1.204/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação de Desenvolvimento Comunitário de
Cacimba de Dentro a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Cacimba de Dentro, Estado da Paraíba.
Relator: Senador Ney Suassuna
Relator ad hoc: Senador Adir Gentil
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I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 214, de 2002 (nº 1.204, de 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação de Desenvolvimento Comunitário de
Cacimba de Dentro a executar serviço de radiodifu são comunitária na cidade de Cacimba de Dentro,
Estado da Paraíba.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.670,
de 2000, o Presidente da República submete ao Con gresso Nacional o ato constante da Portaria nº 521,
de 25 de agosto de 2000, que autoriza a exploração
de canal de radiodifusão, nos termos do art. 49, XII,
combinado com o art. 223, § 3º, ambos da 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 ap1icável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte à direção da Associação de Desenvolvimento Comunitário de Cacimba de Dentro (cf. fl. 9):
· Presidente

Mônica Lúcia Gomes de Sousa

· Vice-Presidente

Solange Cristina Gomes
de Sousa Santos

· Secretário

José do Egito Domingos Fernandes

· Tesoureira

Glória de Fátima Sousa dos Santos

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 Suas Câmara.
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 ins -
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truir o processo submetido à análise desta Comissão
de Educação.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 214, 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 Cacimba de Dentro 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.
Sala da Comissão, 4 de setembro de 2002. Ri cardo Santos, Presidente – Ney Suassuna, Relator
– Adir Gentil, Relator ad hoc.
Assinam o parecer ao PDS nº 214/02 na Reunião de 4 de setembro de 2002 os Senhores Senadores: Senador Ricardo Santos, Presidente – Senador
Adir Gentil (ad hoc), Relator – Marluce Pinto – Leo mar Quintanilha – José Jorge – Maria do Carmo
Alves – Arlindo Porto – Francelino Pereira – Romeu Tuma – Teotônio Vilela Filho – Chico Sartori –
Lúcio Alcântara – Luiz Otávio – Geraldo Cândido –
Roberto Saturnino.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do 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 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 921, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 218, de
2002 (nº 1.221/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação de Radiodifusão Comunitária
Riacho do Cadoz – Arc Riacho do Cadoz
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Palmeirais, Estado
do Piauí.
Relator: Senador Benício Sampaio
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 218, de 2002 (nº 1.221, de 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação de Radiodifusão Comunitária Riacho
do Cadoz – Arc Riacho do Cadoz a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Palmeirais,
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 567,
de 18 de setembro de 2000, que autoriza a explora ção de canal de radiodifusão, nos termos do art. 49,
XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comu nicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente soli citação foi instruída de conformidade com a legisla ção aplicável, o que levou ao seu deferimento.
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É a seguinte a direção da Associação de Radiodifusão Comunitária Riacho do Cadoz – Arc Riacho
do Cadoz (cf. fl. 27):
· Presidente

Amadeu Olímpio Cavalcante Filho

· Vice-Presidente
· Secretária
· Tesoureira
· Diretor de Comunicação

Aderson Luz Carvalho
Ana Carolina Teixeira Freitas Carvalho
Fernanda Liz Silva Soares
Marcus Vinicius Cavalcante Pinheiro

O referido pro jeto 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 De puta da Luiza Erundina.
Na Co missão de Constituição e Justi ça 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 218, 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 Comunitária Riacho do Cadoz – Arc Riacho do Cadoz
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, 4 de setembro de 2002. –
Ricardo Santos, Presidente – Benício Sampaio,
Relator.
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Assinam o Parecer ao PDS nº 218/02 na reu nião de 9 de setembro de 2002 os Senhores Senado res: Ricardo Santos, Presidente – Benício Sampa io, Relator – Valmir Amaral – Adir Gentil – Leomar
Quintanilha – José Jorge – Maria do Carmo Alves
– Arlindo Porto – Francelino Pereira – Benício
Sampaio – Eduardo Siqueira Campos – Lúcio
Alcântara – Romero Jucá – Eduardo Suplicy.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Con gresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e 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.
....................................................................................
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PARECER Nº 922, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 228, de
2002 (nº l.356/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Liberdade de Paranaíba
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Paranaíba, Estado de Mato
Grosso do Sul.
Relator: Senador Juvêncio da Fonseca
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 228, de 2002 (nº 1.356, de
2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que outorga permissão à Rádio Liberdade de Paranaíba Ltda. para explorar o serviço de radiodifusão so nora em freqüência modulada na cidade de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 752, de
2001, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 271,
de 16 de maio 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.
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 Liberdade de Paranaíba Ltda. (cf. fl.
10):
Nome do Sócio Cotista

Cotas de Participação

• Vanessa Morais Agi Corrêa

40.000

• Jamil Ferraz de Macedo
Total de Cotas

40.000
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 Iris Simões.
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 ou-
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torgam 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 228, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a entidade Rádio Liberdade de Pa ranaíba 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 De creto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 4 de setembro de 2002. – Ri cardo Santos, Presidente – Juvêncio da Fonseca,
Relator.
Assinam o Parecer ao PDS nº 228/02 na reu nião de 4 de setembro de 2002 os Senhores Senado res: Ricardo Santos, Presidente – Juvêncio da Fonseca, Relator – Valmir Amaral – Adir Gentil – Leomar Quintanilha – José Jorge – Maria do Carmo
Alves – Arlindo Porto – Francelino Pereira – Ro meu Tuma – Benício Sampaio – Eduardo Siqueira
Campos – Lúcio Alcântara – Romero Jucá – Edu ardo Suplicy – Marina Silva – Geraldo Cândido.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
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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 923, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 229, de
2002 (nº 1.168/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Beneficente, Artística Comunitária Ana Nunes do Rêgo – ABACANR a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Portalegre, Estado do
Rio Grande do Norte.

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

Relator: Senador Nabor Junior
Relatora ad hoc: Senadora Maria do Carmo
Alves

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

I – Relatório

SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional

Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 229, de 2002 (nº 1.168, de 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Beneficente, Artística Comunitária Ana
Nunes do Rêgo – ABACANR a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Portalegre, Estado do Rio Grande do Norte.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.439,
de 2000, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 401,

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Con gresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
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de 31 de julho de 2000, que autoriza a exploração de
canal de radiodifusão, rios 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 direção da Associação Benefi cente, Artística Comunitária Ana Nunes do Rêgo –
ABACANR (cf. fls. 19/20):
· Presidente

José Adalberto Nunes Rêgo

· Vice-Presidente

José Augusto de Freitas Rêgo

· Secretária

Ciena Maria Paiva Diógenes Rêgo

· Tesoureira

Maria do Rêgo Neta

· Segundo Secretário

Marcos Aurélio de Paiva Rêgo

· Segundo Tesoureiro

João Nunes Júnior

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 seu relator, o Deputado Hermes
Parcianello.
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 229, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a Associação Beneficente, Artísti-
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ca Comunitária Ana Nunes do Rêgo – ABACANR
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, 4 de setembro de 2002. – Ricardo Santos, Presidente – Nabor Junior, Relator –
Maria do Carmo Alves, Relatora ad hoc.
Assinam o Parecer ao PDS nº 229/02 na reunião de 4 de setembro de 2002 os Senhores Senadores: Ricardo Santos, Presidente – Maria do Carmo
Alves, Relatora – Adir Gentil – Leomar Quintanilha
– José Jorge – Arlindo Porto – Francelino Pereira
– Teotônio Vilela Filho – Benício Sampaio – Edu ardo Siqueira Campos – Chico Sartori – Lúcio
Alcântara – Romero Jucá – Eduardo Suplicy – Geraldo Cândido – Roberto Saturnino.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do 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.
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§ 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 924, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 234, de
2002 (nº 1.179/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a
permissão da Rádio O Dia FM Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
Relator: Senador Gerson Camata
Relator ad hoc: Senador Adir Gentil
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 234, de 2002 (nº 1.179, de
2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova a permissão da Rádio O Dia FM Ltda.,
para explorar o serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade do Rio de Janeiro, Esta do do Rio de Janeiro.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.353,
de 2000, o Presidente da República submete ao Con gresso Nacional o ato constante da Portaria nº 375,
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.
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 à composição acionária do empre endimento Rádio O Dia FM Ltda. (cf. fl. 93):
Nome do Sócio Cotista Cotas de Participação
• Antonio Ary de Carvalho
980.000
• Ariane Tavares de C. Bastos
20.000
Total de Cotas
1.000.000
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
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da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator, o Deputado Saulo Coelho.
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 234, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a entidade Rádio O Dia FM 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 Deputados.
Sala da Comissão, 4 de setembro de 2002. – Ricardo Santos, Presidente – Gerson Camata, Rela tor – Adir Gentil, Relator ad hoc.
Assinam o Parecer ao PDS nº 234/02 na reunião de 4 de setembro de 2002 os Senhores Senadores: Ricardo Santos, Presidente – Adir Gentil, Relator – Marluce Pinto – Leomar Quintanilha – José
Jorge – Maria do Carmo Alves – Arlindo Porto –
Francelino Pereira – Romeu Tuma – Teotônio Vilela Filho – Chico Sartori – Lúcio Alcântara – Luiz
Otávio –Geraldo Cândido – Roberto Saturnino.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
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Art. 49. É da competência exclusiva do Con gresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e 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 925, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 239, de
2002 (nº 1.008/2001, na Câmara dos Depu tados), que aprova o ato que autoriza a
Associação de Desenvolvimento Artístico,
Cultural e Social Metrópole a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Andradina, Estado de São Paulo.
Relator: Senador Eduardo Matarazzo Suplicy
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 239, de 2002 (nº 1.008, de 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação de Desenvolvimento Artístico, Cultural
e Social Metrópole a executar serviço de radiodifusão

Setembro de 2002

comunitária na cidade de Andradina, Estado de São
Paulo.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.225,
de 1999, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 107,
de 30 de julho de 1999, 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 se guinte a dire ção da Associação de De senvolvimento Artís tico, Cultural e Social Metrópole
(cf. fl. 14):
· Presidente

Adalvir Antônio Meneguette

· Vice-Presidente

Orlando Aparecido Maffei

· Secretário

Genésio Char

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 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 239, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re -
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solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a Associação de Desenvolvimento
Artístico, Cultural e Social Metrópole 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 Câma ra dos Deputados.
Sala da Comissão, 4 de setembro de 2002. –
Senador Eduardo Matarazzo Suplicy.
Assinam o Parecer ao PDS nº 239/02 na reu nião de 4 de setembro de 2002 os Senhores Senado res: Ricardo Santos, Presidente – Eduardo Suplicy,
Relator – Valmir Amaral – Adir Gentil – Leomar Quintanilha – José Jorge – Maria do Carmo Alves –
Arlindo Porto – Francelino Pereira – Romeu Tuma
– Benício Sampaio – Eduardo Siqueira Campos –
Lúcio Alcântara – Romero Jucá – Luiz Otávio – Eduardo Suplicy – Marina Silva – Geraldo Cândido.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
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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.
....................................................................................
PARECER Nº 926, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 240, de
2002 (nº 1.019/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Cultural de Três Fronteiras
“ACTF” a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Três Fronteiras, Estado de São Paulo.

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

Relator: Senador Chico Sartori
Relator ad hoc: Senador Eduardo Siqueira
Campos

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

I – Relatório

SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional

Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 240, de 2002 (nº 1.019, de 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Cultural de Três Fronteiras “ACTF” a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Três Fronteiras, Estado de São Paulo.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.438,
de 2000, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 381,
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 à direção da Associação Cultural
de Três Fronteiras “ACTF” (cf. fl. 68):

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

· Presidente
· Vice-Presidente

Edivaldo Rogério Basi
Amauri Barbosa de Almei da

· Primeira Secretária

Cláudia Regina Basi

· Segundo Secretário

Pedro Hissanori Takayama

· Primeira Tesoureira

Laura Romero Basi

· Segunda Tesoureira

Marimar Saraiva Vieira
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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 Marcos Afonso.
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, ás formalidades e aos critérios estabe lecidos pela Resolução nº 39, de 1992, do Senado
Federal. Essa norma interna relaciona unia 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 ã análise desta Comissão de
Educação.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha O PDS nº 240, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a Associação Cultural de Três Fron teiras “ACTF” atendeu a todos os requisitos técnicos e
legais para habilitar-se à autorização, opinamos pela
aprovação do ato, na forma do Projeto de Decreto Le gislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 4 de setembro de 2002 –
Assinam o Parecer ao PDS nº 240/02 na reu nião de 4 de setembro de 2002 os Senhores Senado res: Ricardo Santos, Presidente – Eduardo Siquei ra Campos, Relator – Adir Gentil – Leomar Quinta nilha – José Jorge – Maria do Carmo Alves – Arlindo Porto – Francelino Pereira – Teotônio Vilela Filho – Lúdio Coelho – Lúcio Alcântara – Romero
Jucá – Luiz Otávio – Geraldo Cândido – Roberto
Saturnino.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988
....................................................................................
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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 927, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 242, de
2002 (nº 1.047/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de Apodi/RN (ACAPORN) a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Apodi, Estado do Rio
Grande do Norte.
Relator: Senador Nabor Júnior
Relatora: Senadora Maria do Carmo Alves
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I – Relatório

III – Voto

Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 242, de 2002 (nº 1.047, de 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
de Apodi/RN (ACAPORN) a executar serviço de radi odifusão comunitária na cidade de Apodi, Estado do
Rio Grande do Norte.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.438,
de 2000, o Presidente da República submete ao Con gresso Nacional o ato constante da Portaria nº 432,
de 3 de agosto de 2000, que autoriza a exploração de
canal de radiodifusão, nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição
Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comu nicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente soli citação foi instruída de conformidade com a legisla ção aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a direção da Associação Comuni tária de Comunicação e Cultura de Apodi/RN
(ACAPORN) (cf. fl. 25):

Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 242, 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 Co municação e Cultura de Apodi/RN (ACAPORN) aten deu 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, 4 de setembro de 2002. –
Assinam o Parecer ao PDS nº 242/02 na reunião de 4 de setembro de 2002 os Senhores Senadores: Ricardo Santos, Presidente – Maria do Carmo
Alves, Relatora ad hoc – Adir Gentil – Leomar Quintanilha – José Jorge – Arlindo Porto – Francelino Pereira –Teotônio Vilela Filho – Benício Sam paio – Eduardo Siqueira Campos – Chico Sartori
– Lúcio Alcântara – Romero Jucá – Eduardo Suplicy – Geraldo Cândido – Roberto Saturnino.

· Presidente
· Vice-Presidente

Fábio Soares Lins
Francisco Lídio dos Santos Pinheiro

· 1° Tesoureiro

Francisco Vi ana de Paiva

· 2º Tesoureiro

Flaviano Moreira Monteiro

· 1º Secretário
· 2° Secretário

Aldeci Bezerra Júnior
Maria Solange Noronha e Sousa

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 Ney Lopes.
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 ir o processo submetido à análise desta Comissão de
Educação.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
Art. 49. é da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos 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.
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§ 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 928, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 243, de
2002 (nº 1.052/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Rádio Comunitária de Extremoz a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Extremoz, Estado do Rio Grande do Norte.
Relator: Senador Nabor Júnior
Relatora ad hoc: Senadora Maria do Carmo
Alves
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 243, de 2002 (nº 1.052, de 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Rádio Comunitária de Extremoz a exe cutar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Extremoz, Estado do Rio Grande do Norte.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.670,
de 2000, o Presidente da República submete ao Con gresso Nacional o ato constante da Portaria nº 506,
de 23 de agosto de 2000, que autoriza a exploração
de canal de radiodifusão, nos termos do art. 49, XII,
combinado com o art. 223, § 3º ambos da 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 Rádio Comunitária de Extremoz (cf. fl. 10):
· Presidente

Wagner Asper da Silva

· Tesoureiro

José Walber Câmara

· Secretária

Francisca Neuma Câmara

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 Ney Lopes.

Setembro de 2002

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 243, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a Associação Rádio Comunitária
de Extremoz 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, 4 de setembro de 2002. –
Assinam o Parecer ao PDS nº 243/02 na Reunião de 4 de setembro de 2002 os Senhores Senadores. – Ricardo Santos, Presidente – Maria do Carmo
Alves, Relatora ad hoc – Adir Gentil – Leomar Quintanilha – José Jorge – Arlindo Porto – Francelino Pereira – Teotônio Vilela Filho – Benício Sampaio – Chico Sartori – Roberto Saturnino – Eduardo Siqueira Campos – Lúcio Alcântara – Romero
Jucá – Eduardo Suplicy – Geraldo Cândido – Robeto Saturnino.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
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Art. 49. É da competência exclusiva do Con gresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e 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 nomi 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 an te 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 929, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 245, de
2002 (nº 1.218/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária e Escola de Rá dio São José do Vale do Rio Preto
(ACERSJ) a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São José
do Vale do Rio Preto, Estado do Rio de
Janeiro.
Relator: Senador Geraldo Cândido
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 245, de 2002 (nº 1.218, de 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária e Escola de Rádio São
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José do Vale do Rio Preto (ACERSJ) a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São José
do Vale do Rio Preto, Estado do Rio de Janeiro.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.710,
de 2000, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria n° 561,
de 14 de setembro 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 Comunitária e Escola de Rádio São José do Vale do Rio Preto
(ACERSJ) (cf. fl. 6):
• Diretor Presidente

Fábio Meireles Guerra

• Diretor Vice-Presidente

Angela Cristina Baptista

• Diretor de Comunicação

Marcelo Meireles Guerra

• Diretor Secretário

Maurício Barbosa Passos

• Diretor Tesoureiro

Raquel lavares Silveira

• Diretor 1° Suplente

Luiz Fernando Pinto da Motta

• Diretor 2° Suplente

Arnaldo Santelmo Barros

O referido pro jeto 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 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 245, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a Associação Comunitária e Esco la de Rádio São José do Vale do Rio Preto (ACERSJ)
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, 4 de setembro de 2002. –
Assinam o Parecer ao PDS nº 245/02 na reu nião de 4 de setembro de 2002 os Senhores Senado res: Ricardo Santos, Presidente – Geraldo Cândi do, Relator – Valmir Amaral – Adir Gentil – Leomar
Quintanilha – José Jorge – Maria do Carmo Alves
– Arlindo Porto – Francelino Pereira – Romeu
Tuma – Benício Sampaio – Eduardo Siqueira
Campos – Lúcio Alcântara – Romero Jucá – Luiz
Otávio – Eduardo Suplicy – Marina Silva.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Con gresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sis temas privado, público e estatal.

Setembro de 2002

§ 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 930, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 247, de
2002 (nº 1.312/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
concessão à Sociedade Rádio AM Fronteira Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Corumbá, Estado de Mato Grosso
do Sul.
Relator: Senador Juvêncio da Fonseca
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 247, de 2002 (nº 1.312, de
2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que outorga concessão à Sociedade Rádio AM Fronteira Ltda., para explorar o serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Corumbá, Estado
de Mato Grosso do Sul.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 535, de
2001, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante do Decreto de 4 de
junho de 2001, que outorga concessão para 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 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 à composição acionária do empreendimento Sociedade Rádio AM Fronteira Ltda. (cf. fl.
11):
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Nome do Sócio Cotista
· Alberto de Medeiros Guimarães
· Alaor Flores da Costa
Total de Cotas

Cotas de Participação
10.000
10.000
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 Nair Xavi er Lobo.
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 247, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a entidade Sociedade Rádio AM
Fronteira Ltda., atendeu a todos os requisitos técni cos e legais para habilitar-se à outorga da concessão,
opinamos pela aprovação do ato, na forma do Projeto
de Decreto Legislativo originário da Câmara dos De putados.
Sala da Comissão, 4 de setembro de 2002. – Ri cardo Santos, Presidente – Juvêncio da Fonseca,
Relator.
Assinam o Parecer ao PDS nº 247/02 na Reu nião de 4 de setembro de 2002 os Senhores Senado res. – Ricardo Santos, Presidente – Juvêncio da
Fonseca, Relator – Valmir Amaral – Adir Gentil –
Leomar Quintanilha – Jonas Pinheiro – José Jor ge – Maria do Carmo Alves – Marina Silva – Arlin do Porto – Francelino Pereira – Benício Sampaio
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– Eduardo Siqueira Campos – Lúcio Alcântara –
Luiz Otávio – Romeu Tuma – Romero Jucá – Eduardo Suplicy – Geraldo Cândido.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do 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 931, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 248, de
2002 (nº 1.481/2001, na Câmara dos Depu-
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tados), que aprova o ato que outorga permissão à Extrema Comunicações FM
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Extrema, Estado de Minas Gerais.
Relator: Senador Arlindo Porto
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 248, de 2002 (nº 1.481, de
2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que outorga permissão à Extrema Comunicações FM
Ltda., para explorar o serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de Extrema, Esta do de Minas Gerais.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 997, de
2001, o Presidente da República submete ao Con gresso Nacional o ato constante da Portaria nº 423,
de 7 de agosto 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.
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 à composição acionária do em preendimento Extrema Comunicaçães FM Ltda. (cf.
fl. 12):
Nome do Sócio Cotista

Cotas de Participação

· Mozart Onisto

550

· Benedito José de Toledo Filho

550

·Eduardo José de Toledo

200

· Luiz Carlos Bergamin

200

Total de Cotas

1.500

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 Arolde de Oliveira.
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 -
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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 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 248, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a entidade Extrema Comunica ções FM 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.
Sala da Comissão, 4 de setembro de 2002. – Ricardo Santos, Presidente – Arlindo Porto, Relator.
Assinam o Parecer ao PDS nº 248/02 na Reunião de 4 de setembro de 2002 os Senhores Senadores. – Ricardo Santos, Presidente – Arlindo Porto,
Relator – Valmir Amaral – Adir Gentil – Leomar Quintanilha – José Jorge – Maria do Carmo Alves –
Marina Silva – Francelino Pereira – Benício Sampaio – Eduardo Siqueira Campos – Lúcio Alcântara – Luiz Otávio – Romeu Tuma – Romero Jucá –
Eduardo Suplicy – Geraldo Cândido.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do 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 recebimen to 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 anterio 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 932, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 251, de
2002 (nº 1.615/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Rede Vitória Régia de Rádio
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Porto Velho, Estado de Rondônia.
Relator: Senador Moreira Mendes
Relator ad hoc: Senador Adir Gentil
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gresso Nacional o ato constante da Portaria nº 438,
de 7 de agosto 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.
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 Rede Vitória Régia de Rá dio Ltda. (cf.
fl. 9):
Nome do Sócio Cotista

Cotas de Participação

· Auta de Oliveira Alves

10.080

· Henrique Martins da Silva

1.260

· Maria Elizabeth Rocha de Souza
Total de Cotas

1.260
12.600

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 Plauhylino.
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.

I – Relatório

III – Voto

Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 251, de 2002 (nº 1.615, de
2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que outorga permissão à Rede Vitória Régia de Rádio
Ltda., para explorar o serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de Por to Velho,
Estado de Rondônia.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 993, de
2001, o Presidente da República submete ao Con -

Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PSD nº 251, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a entidade Rede Vitória Régia de
Rádio 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, 4 de setembro de 2002. – Ri cardo Santos, Presidente – Moreira Mendes, Rela tor – Adir Gentil, Relator ad hoc.
Assinam o Parecer ao PDS nº 251/02 na Reu nião de 4 de setembro de 2002 os Senhores Senado res. – Ricardo Santos, Presidente – Adir Gentil, Re lator ad hoc – Leomar Quintanilha – José Jorge –
Maria do Carmo Alves – Arlindo Porto – Franceli no Pereira – Benício Sampaio – Eduardo Siqueira
Campos – Lúcio Alcântara – Roberto Saturnino –
Romeu Tuma – Romero Jucá – Eduardo Suplicy –
Roberto Saturnino.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
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§ 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 933, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 258, de
2002 (nº 1.214/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária Parque Amazônia a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Goiânia, Estado
de Goiás.

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

Relator: Senador Maguito Vilela
Relator ad hoc: Senador Eduardo Siqueira
Campos

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

I – Relatório

SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional

Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 258, de 2002 (nº 1.214, de 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária Parque Amazônia a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Goiânia, Estado de Goiás.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.689,
de 2000, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 551,
de 14 de setembro 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 à direção da Associação Comunitária Parque Amazônia (cf. fl. 33):

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

• Presidente
• Vice-Presidente
• Secretário
• Tesoureira

Jarbas Freitas Novais
Hércules Bento da Silva
Célio de Carvalho Silva
Iracilda Vaz Felipe

O referido pro jeto 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 Vic Pires Franco.

SETEMBRO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2002

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

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 258, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a Associação Comunitária Parque
Amazônia atendeu a todos os requisitos técnicos e legais para habilitar-se à autorização, opinamos pela
aprovação do ato, na forma do Projeto de Decreto Le gislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 4 de setembro de 2002. – Ricardo Santos, Presidente – Maguito Vilela, Relator
– Eduardo Siqueira Campos, Relator ad hoc.
Assinam o Parecer ao PDS nº 258/02 na reu nião de 4-9-02 os Senhores Senadores Ricardo
Santos, Presidente; Eduardo Siqueira Campos, Re lator (ad hoc) Adir Gentil – Leomar Quintanilha –
Maria do Carmo Alves – Arlindo Porto, Francelino
Pereira, Teotônio Vivela Filho – Chico Sartori – Lúcio Alcântara – Romero Jucá – Luiz Otávio – Ge raldo Cândido – Roberto Saturnino.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
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....................................................................................
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 934, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 259, de
2002 (nº 1.252/01, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de Santa Maria/RN
ACCCSM/RN a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Santa
Maria, Estado do Rio Grande do Norte.
Relator: Senadora Marina Silva
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 259, de 2002 (nº 1.252, de 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
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de Santa Maria/RN ACCCSM RN a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Santa Ma ria, Estado do Rio Grande do Norte.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 261, de
2001, o Presidente da República submete ao Con gresso Nacional o ato constante da Portaria no 734,
de 12 de dezembro de 2000, que autoriza a explora ção de canal de radiodifusão, nos termos do art. 49,
XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comu nicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente soli citação foi instruída de conformidade com a legisla ção aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a direção da Associação Comuni tária de Comunicação e Cultura de Santa Maria/RN
ACCCSM/RN (cf. fl. 18):
• Presidente

Emanuel Campos Seabra Júnior

• Vice-Presidente

Thays Campos Seabra

• Primeira Secretária

Anailza Marques da Silva Dias

• Segundo Secretário

Elienilson Marques da Silva

• Primeiro Tesoureiro

Paulo Henrique Campos Seabra

• Segundo Tesoureiro

Emanuel Campos Seabra

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 Dr. Hélio.
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 259, de 2002, evidencia o
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cumprimento das formalidades estabelecidas na Re solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a Associação Comunitária de Co municação e Cultura de Santa Maria/RN
ACCCSM/RN 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, 4 de setembro de 2002. –
Ricardo Santos, Presidente, Marina Silva, Relatora.
Assinam o Parecer ao PDS nº 259/02 na reunião de 4 de setembro de 2002 os Senhores Senadores: Ricardo Santos, Presidente – Marina Silva, Relatora – Valmir Amaral – Adir Gentil – Leomar Quintanilha – José Jorge – Maria do Carmo Alves – Arlindo
Porto – Francelino Pereira – Romeu Tuma – Benício
Sampaio – Eduardo Siqueira Campos – Lúcio
Alcântara – Romero Jucá – Luiz Otávio – Eduardo
Suplicy – Marina Silva – Geraldo Cândido.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do 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.
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§ 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 935, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 261, de
2002 (nº 978/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação de Desenvolvimento Artístico, Cultural e Social de Santa Albertina a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Santa Albertina, Estado de São Paulo.
Relator: Senador Romeu Tuma
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 261, de 2002 (nº 978, de 2001, na Câ mara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação de Desenvolvimento Artístico, Cultural
e Social de Santa Albertina a executar serviço de radi odifusão comunitária na cidade de Santa Albertina,
Estado de São Paulo.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.680,
de 2000, o Presidente da República submete ao Con gresso Nacional o ato constante da Portaria nº 494,
de 23 de agosto de 2000, que autoriza a exploração
de canal de radiodifusão, nos termos do art. 49, XII,
combinado com o art. 223, § 3º, ambos da 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 Desen volvimento Artístico, Cultural e Social de Santa Albertina (cf. fl. 75):
• Presidente

Sérgio Luiz Veiga

• Vice-Presidente

Luiz Donizete Gil

• Secretário
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• Vice-Secretário
• Tesoureiro

José Eurico da Silva
Sebastião Batista da Silva

• Vice-Tesoureiro

Sérgio Jacomini

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, Deputado Bispo Rodrigues.
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 Congresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que
outorgam ou renovam concessão, permissão ou au torização 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 Comunica ções, que devem instruir o processo submetido à
análise desta Comissão de Educação.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 261, 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
Artístico, Cultural e Social de Santa Albertina 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, 4 de setembro de 2002. – Ricardo Santos, Presidente – Romeu Tuma, Relator.
Assinam o Parecer ao PDS nº 261/02 na Reunião de 4 de setembro de 2002 os Senhores Senadores. – Ricardo Santos, Presidente – Romeu Tuma,
Relator – Adir Gentil – Leomar Quintanilha – José
Jorge – Arlindo Porto – Francelino Pereira – Benício Sampaio – Eduardo Siqueira Campos – Maria
do Carmo Alves – Luiz Otávio – Lúcio Alcântara –
Romero Jucá – Valmir Amaral – Eduardo Suplicy
– Geraldo Cândido.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Con gresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e 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 936, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 265, de
2002 (nº 1.128/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária de Pirapozinho
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Pirapozinho, Estado
de São Paulo.
Relator: Senador Romeu Tuma

SETEMBRO 2002

Setembro de 2002

I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 265, de 2002 (nº 1.128, de 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária de Pirapozinho a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Pirapozinho, Estado de São Paulo.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.689,
de 2000, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 545,
de 14 de setembro 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 Comunitária de Pirapozinho (cf. fl. 30):
• Diretor Presidente

Francisco de Assis Ramos

• Diretor de Patrimônio

Antônio Cordeiro de Souza

• Diretor Tesoureiro
• Diretor Cultural

Edimar Brigatti
Gilmar Bernardino de Souza

• Diretor Secretário

Maria Luiza Batista

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 Íris Simões.
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.
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III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 265, 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 Pirapozinho atendeu a todos os requisitos técnicos e le gais para habilitar-se à autorização, opinamos pela
aprovação do ato, na forma do Projeto de Decreto Le gislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 4 de setembro de 2002. – Ri cardo Santos, Presidente – Romeu Tuma, Relator.
Assinam o Parecer ao PDS nº 265/02 na Reu nião de 4 de setembro de 2002 os Senhores Senado res Ricardo Santos, Presidente; Romeu Tuma, Re lator, Valmir Amaral, Adir Gentil – Leomar Quinta nilha – José Jorge – Maria do Carmo Alves – Arlindo Porto – Francelino Pereira, Benício Sampaio –
Eduardo Siqueira Campos – Lúcio Alcântara – Romero Jucá – Luiz Otávio – Eduardo Suplicy – Ge raldo Cândido.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
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§ 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 937, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 266, de
2002 (nº 1.132/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Rádio Comunitária Sapé FM a executar
serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Sapé, Estado da Paraíba.
Relator: Senador Ney Suassuna
Relator ad hoc: Senador Adir Gentil

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Con gresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e 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.
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I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 266, de 2002 (nº 1.132, de 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Rádio Comunitária Sapé FM a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Sapé, Estado
da Paraíba.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.819,
de 2000, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 682,
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 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 Rádio Comunitária
Sapé FM (cf. fl. 15):
• Diretor Presidente
• Vice-Presidente
• Secretário-Geral
• Segundo Secretário

Camilo de Lélis Lins
Romoaldo Batista dos Santos
Vital Barbosa de Lima
Severino Pessoa da Silva
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• Tesoureiro

Elizete Gomes da Silva

• Diretor de Operações

Marcos Antônio da Silva

• Vice-Diretor de Operações

Marcos Antônio Pereira de Andrade

• Diretor de Cultura

Joaci de Brito Santiago

• Vice Diretor de Cultura

Severino José Eliseu

• Diretor de Comunicação Social

Adailton Júlio José do Nascimento

• Vice-Diretor de Comunicação Social
• Diretor de Pa trimônio

João Bezerra da Silva

Robson Guedes de Vasconcelos

• Diretor Jurídico

Arnaud Silva Costa

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 Marcos de Jesus.
Na Co missão 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 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.
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Assinam o Parecer ao PDS nº 266/02 na Reunião de 4 de setembro de 2002 os Senhores Senadores. – Ricardo Santos, Presidente – Adir Gentil,
Relator ad hoc – Leomar Quintanilha – José Jorge
– Arlindo Porto – Francelino Pereira – Luiz Otávio
– Teotônio Vilela Filho – Chico Sartori – Romeu
Tuma – Roberto Saturnino – Eduardo Siqueira
Campos – Lúcio Alcântara – Marluce Pinto – Ge raldo Cândido – Roberto Saturnino.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do 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.

III – Voto

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

Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 266, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a Rádio Comunitária Sapé FM
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, 4 de setembro de 2002. – Ri cardo Santos, Presidente – Ney Suassuna, Relator
– Adir Gentil, Relator ad hoc.

§ 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.
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PARECER Nº 938, DE 2002

II – Análise

Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 267, de
2002 (nº 1.160/01, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à RBN - Rede Brasil Norte de Comunicação Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Posse. Estado de Goiás.
Relator:Senador Mauro Miranda
Relator ad hoc: Senador Eduardo Siqueira
Campos
I – Relatório

O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que ou torgam 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

Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 267, de 2002 (nº 1.160, de
2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que outorga concessão à RBN – Rede Brasil Norte de
Comunicação Ltda., para explorar o serviço de radio difusão sonora em onda média na cidade de Posse,
Estado de Goiás.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.504,
de 2000, o Presidente da República submete ao Con gresso Nacional o ato constante do Decreto de 11 de
outubro de 2000, que outorga 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
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 RBN – Rede Brasil Norte de Comunica ção Ltda. (cf fl. 13):
Nome do Sócio
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Cotista Cotas de Participação

• Alessandro de Assis Gomes

2.500

• Antônio Eloisio de Souza

2.500

Total de Cotas

5.000

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

Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 267, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a entidade RBN – Rede Brasil Nor te de Comunicação Ltda. atendeu a todos os requisitos técnicos e legais para habilitar-se à outorga da
concessão, opinamos pela Aprovação do ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da
Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 4 de setembro de 2002. Ricardo Santos, Presidente, Mauro Miranda, Relator,
Eduardo Siqueira Campos, Relator ad hoc.
Assinam o parecer ao PDS nº 267/02 na reunião
de 4-9-2002 os Senhores Senadores:
Presidente: Senador Ricardo Santos; Relator:
Senador Eduardo Siqueira Campos; Adir Gentil –
Leomar Quintanilha – José Jorge – Maria do Carmo Alves – Arlindo Porto – Francelino Pereira, Teotônio Vilela Filho – Chico Santori – Lúcio Alcântara – Romero Jucá – Luiz Otávio, Geraldo Cândido, Roberto Saturnino
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
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....................................................................................
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 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 939, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 268, de
2002 (nº 1.165 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
ADECON – Associação de Desenvolvimento Comunitário da Rua Nova – Belém
– PB a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Belém, Estado
da Paraíba.

Setembro de 2002

Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.440, de
2000, o Presidente da República submete ao Congresso
Nacional o ato constante da Portaria nº 342, 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 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 à direção da Adecon Associação
de Desenvolvimento Comunitário da Rua Nova Belém – PB (cf. fl. 25):
• Presidente
• Vice-Presidente

Francisco de Assis Porpino dos Santos
osé Florentino de Almei da

• Secretária

Rita de Cássia Ferreira de Melo

• Tesoureira

Terezinha Francisco da Costa

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 Babá.
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

I – Relatório

O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que ou torgam 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.

Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto Le gislativo nº 268, de 2002 (nº 1.165, de 2001, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
ADECON – Associação de Desenvolvimento Comunitário da Rua Nova – Belém – PB a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Belém, Estado da Paraíba.

III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha O PDS nº 268, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a ADECON – Associação de De senvolvimento Comunitário da Rua Nova – Belém –

Relator: Senador Ney Suassuna
Relator ad hoc: Senador Adir Gentil
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PB atendeu a todos os requisitos técnicos e legais
para habilitar-se à autorização, opinamos pela Apro vação do ato, na forma do Projeto de Decreto Legis lativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 4 de setembro de 2002. – Ri cardo Santos, Presidente, Ney Suassuna, Relator –
Adir Gentil, Relator ad hoc.
Assinam o Parecer ao PDS nº 268/02 na Reu nião de 4 de setembro de 2002 os Senhores Senado res. – Ricardo Santos, Presidente – Adir Gentil,
Relator ad hoc – Leomar Quintanilha – José Jorge
– Arlindo Porto – Francelino Pereira – Teotônio Vilela Filho – Chico Sartori – Luiz Otávio – Maria
do Carmo Alves – Marluce Pinto – Romeu Tuma
– Roberto Saturnino – Eduardo Siqueira Campos
– Lúcio Alcântara – Geraldo Cândido.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Con gresso 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.

875

Quarta-feira 11 17549

§ 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 , DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 268, de
2002 (nº 1.165 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
ADECON – Associação de Desenvolvimento Comunicação da Rua Nova – Belém – PB a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Belém,
Estado da Paraíba.
Relator: Senador Ney Suassuna
Relator ad hoc: Adir Gentil
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 268, de 2002 (nº 1.165, de 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a ADECON – Associação de Desenvolvimento Comunitário da Rua Nova – Belém – PB a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Belém,
Estado da Paraíba.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.440,
de 2000, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 342,
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 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 940, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 190, de
2002 (nº 1.011 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à W.H.Z Empresa Jornalística
e de Radiodifusão Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em fre-
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qüência modulada na cidade de Macau,
Estado do Rio Grande do Norte.
Relator: Senadora Maria do Carmo Alves
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 190, de 2002 (nº 1.011, de
2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que outorga permissão à W.H.Z. Empresa Jornalística
e de Radiodifusão Ltda., para explorar o serviço de ra diodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Macau, Estado do Rio Grande do Norte.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.102,
de 2000, o Presidente da República submete ao
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº
287, de 20 de junho de 2000, que outorga permis são para a exploração de canal de radiodifusão so nora, nos termos do art. 49, XII, combinado com o
art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comu nicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente
solicitação foi instruída de conformidade com a le gislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte à composição acionária do empre endimento WHZ Empresa Jornalística e de Radiodi fusâo Ltda. (cf. fl. 14):
Nome do Sócio Cotista

Cotas de Participação

· Thales de Navarro Villar

6.000

· Marco Antônio Chaves Pinheiro Lopes

6.000

· Celeste Maria de Menezes Souza

3.000
15.000

Total de Cotas

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 Rocha.
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 -
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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 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 190, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a entidade WHZ Empresa Jornalística e de Radiodifusão Ltda., atendeu a todos os re quisitos técnicos e legais rara habilitar-se à outorga
da permissão, opinamos pela Aprovação do ato, na
forma do Projeto de, Decreto Legislativo originário da
Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 4 de setembro de 2002. – Ricardo Santos, Presidente – Maria do Carmo Alves,
Relatora.
Assinam o parecer ao PDS nº 190/02 na reunião
de 4 de setembro de 2002, os Senhores Senadores:
Presidente Ricardo Santos – Relatora Maria do Carmo Alves, Marluce Pinto, Leomar Quintanilha –
José Jorge – Maria do Carmo Alves – Arlindo Porto – Romeu Tuma – Francelino Pereira – Eduardo
Siqueira Campos – Lúcio Alcântara – Romero
Jucá – Luiz Otávio – Eduardo Suplicy – Geraldo
Cândido.
PARECER Nº 941, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 213, de
2002 (nº 1.187 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a
permissão outorgada à Rádio Difusora
de Presidente Prudente Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Presidente Prudente, Estado de São Paulo.
Relator: Senadora Maria do Carmo Alves
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 213, de 2002 (nº 1.187, de
2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Rádio Difusora
de Presidente Prudente Ltda., para explorar o serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Presidente Prudente, Estado de São Paulo.
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Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.433,
de 1999, o Presidente da República submete ao Con gresso Nacional o ato constante da Portaria nº 27, de
18 de março de 1999, que renova a permissão para a
exploração de canal de radiodifusão sonora, nos ter mos 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 à composição acionária do empre endimento Rádio Difusora de Presidente Prudente
Ltda. (cf. fl. 102):
Nome do Sócio Cotista

Cotas de Participação

· Ulysses Newton Ferreira Júnior

1.558

· Germano Ferreira Coelho

1

· Therezinha Denny Ramanzzini Fagundes

1
1.560

Total de Cotas
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dente Ltda., atendeu a todos os requisitos técnico e legais para habilitar-se à renovação da permissão, opinamos
pela Aprovação do ato, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 4 de setembro de 2002. – Ricardo Santos, Presidente – Maria do Carmo Alves,
Relator.
Assinam o parecer ao PDS nº 190/02 na reunião
de 4 de setembro de 2002, os Senhores Senadores:
Presidente Ricardo Santos – Relatora Maria do Carmo Alves, Marluce Pinto, Leomar Quintanilha –
José Jorge – Maria do Carmo Alves – Arlindo Porto – Romeu Tuma – Francelino Pereira – Eduardo
Siqueira Campos – Lúcio Alcântara – Romero
Jucá – Luiz Otávio – Eduardo Suplicy – Geraldo
Cândido.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988
....................................................................................

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 Givaldo Carimbão.
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 ou torgam ou renovam concessão, permissão ou autoriza ção para que se executem serviços de radiodifusão so nora 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 sub metido à análise desta Comissão de Educação.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 213, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando caracterizado que a entidade Rádio Difusora de Presidente Pru -

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.
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§ 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 942, DE 2002

Relatora: Senadora Maria do Carmo Alves
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 216, de 2002 (nº 1.208, de
2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova a concessão da Rádio Princesa do Vale
Ltda. para explorar o serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Açu, Estado do Rio
Grande do Norte.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.679,
de 2000, o Presidente da República submete ao Con gresso Nacional o ato constante do decreto de 11 de
outubro 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
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 Princesa do Vale Ltda. (cf. fl. 111):
Cotas de Participação

· Milton Marques de Medeiros

63.250

· João Leônidas M. Júnior

17.720

· Ricarte Legítimo Barbosa

4.720

· Outros 6 acionistas
Total de Cotas
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O referido pro jeto 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 Márcio For tes.
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

Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 216, de
2002 (nº 1.208/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a
concessão da Rádio Princesa do Vale
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Açu, Estado do Rio Grande do Norte.

Nome do Sócio Cotista
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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 216, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a entidade Rádio Princesa do Vale
Ltda. atendeu a todos os requisitos técnicos e legais
para habilitar-se à renovação da concessão, opinamos
pela aprovação do ato, na forma do projeto de decreto
legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 4 de setembro de 2002. – Ricardo Santos, Presidente; Maria do Carmo Alves,
Relatora.
Assinam o Parecer ao PDS nº 216/02 na reunião de 4 de setembro de 2002, os Senhores Senadores: Presidente Ricardo Santos, Relatora – Maria do
Carmo Alves, Marluce Pinto – Leomar Quintanilha
– José Jorge – Arlindo Porto – Francelino Pereira,
Romeu Tuma – Eduardo Siqueira Campos – Lúcio
Alcântara,Romero Jucá – Luiz Otávio – Eduardo
Suplicy – Geraldo Cândido.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

14.310

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

100.000

....................................................................................
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SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Con gresso 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 943, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 269, de
2002 (nº 1.242/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Cultural Comunitária de Pedreira a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Pedreira, Estado de São Paulo.
Relator: Senador Eduardo Matarazzo Suplicy
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 269, de 2002 (nº 1.242, de 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Cultural Comunitária de Pedreira a exe-
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cutar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Pedreira, Estado de São Paulo.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.670,
de 2000, o Presidente da República submete ao
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº
578, de 22 de setembro de 2000, que autoriza a ex ploração de canal de radiodifusão, nos 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 presente 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 direção da Associação Cultural
Comunitária de Pedreira (cf. fls. 435/436):
· Diretor Presidente

Nilo Romano Corsi

· Vice-Presidente

Carlos Roberto da Silva

· 1º Tesoureiro

Antonio Nicoletti

· 2º Tesoureiro

José Décio Derendi

· 1º Secretário

Francisco da Silva

· 2º Secretário

Paulo Marcos Bataglioli

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 Léo Alcântara.
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 Congresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que ou torgam 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 269, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re -
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solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a Associação Cultural Comunitária
de Pedreira atendeu a todos os requisitos técnicos e
legais para habilitar-se à autorização, opinamos pela
Aprovação do ato, na forma do Projeto de Decreto Le gislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 4 de setembro de 2002. –
Eduardo Matarazzo Suplicy.
Assinam o parecer ao PDS nº 269/02 na Reu nião de 4-9-2002 os Senhores Senadores:
Presidente: Senador Ricardo Santos; Relator:
Senador Eduardo Suplicy ,Valmir Amaral, Adir Gen til – Leomar Quintanilha – José Jorge – Maria do
Carmo Alves - Arlindo Porto – Francelino Pereira –
Romeu Tuma – Benício Sampaio – Eduardo Siqueira Campos – Lúcio Alcântara – Romero Jucá – Luiz
Otávio – Marina Silva – Geraldo Cândido
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Con gresso 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.
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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.
....................................................................................
PARECER Nº 944, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 270, de
2002 (nº 1.243/01, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza o
Instituto São José do Barreiro de Cultura
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São José do Barreiro, Estado de São Paulo.
Relator: Senador Eduardo Matarazzo Suplicy
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 270, de 2002 (nº 1.243, de 2001, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que au toriza o Instituto São José do Barreiro de Cultura a
executar ser viço de radiodifusão comunitária na
cidade de São José do Barreiro, Estado de São
Paulo.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.819,
de 2000, o Presidente da República submete ao
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº
681, 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 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 Instituto São José do
Barreiro de Cultura (cf. fl. 17):
· Diretor Presidente

Marcelo Faria

· Diretor Vice-PresidenteElisete Gonçalves da Silva de Oliveira Santos
· Secretário Financeiro

Zélia Maria Ferreira da Silva

· Secretário de Comunicação

Maria Auxiliadora da Silva

· Secretário de Cultura

Fábio José Nascimento Ribeiro

· Secretário Adjunto

Benedito Batista Gomes

SETEMBRO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2002

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

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 Valdeci Paiva.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o projeto foi considerado ju rídico, constitucional e vazado em boa técnica legis lativa.
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 270, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que o Instituto São José do Barreiro de
Cultura atendeu a todos os requisitos técnicos e legais para habilitar-se à autorização, opinamos pela
Aprovação do ato, na forma do Projeto de Decreto Le gislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala das Comissões, 4 de setembro de 2002,
Senador Eduardo Matarazzo Suplicy, Relator.
Assinam o Parecer ao PDS nº 267/02 na Reu nião de 04-09-2002 os senhores Senadores:
Presidente Senador Ricardo Santos Relator,
Senadora Maria do Carmos Alves (ad hoc) PFL,
Adir Gentil – Leomar Qintailha – José Jorge – Ma ria do Carmo Alves – Arlindo Porto, PTB, Bloco
(PSDB/PPB), Benício Sampaio – Eduardo Siqueira, Campos – Lúcio Alcântara – Romero Jucá –
Luiz Otávio – PPB, Bloco de Oposição (PT – PDT –
PPS), Marina Silva – Geraldo Cândido - PT, possi ble, Roberto Saturnino – PT.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do 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 945, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 271, de
2002 (nº 1.264/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Fundação Cidade Histórica de Itaguaí a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Itaguaí, Estado do Rio
de Janeiro.
Relator: Senador Geraldo Cândido
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I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 271, de 2002 (nº 1.264, de 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Fundação Cidade Histórica de Itaguaí a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ita guaí, Estado do Rio de Janeiro.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 734, de
2001, o Presidente da República submete ao Con gresso Nacional o ato constante da Portaria nº 53, de
22 de fevereiro de 2001, que autoriza a exploração de
canal de radiodifusão, nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição
Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comu nicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente soli citação foi instruída de conformidade com a legisla ção aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a direção da Fundação Cidade Histórica de Itaguaí (cf. fl. 29):
· Presidente

João Lindner Neto

· Secretário

Horacio Alberto Pereira Pessoa

· Tesoureiro

Raulino Cercato

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 Moreira.
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 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 271, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re -
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solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a Fundação Cidade Histórica de
Itaguaí 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, 4 de setembro de 2002. – Ricardo Santos, Presidente – Geraldo Cândido, Relator.
Assinam o Parecer ao PDS nº 271/02 na Reunião de 4-9-2002 os Senhores Senadores:
Presidente: Senador Ricardo Santos, Relator:
Geraldo Cândido, Walmir Amaral, Adil Gentil, Leomar Quintanilha, José Jorge, Maria do Carmo
Alves, Arlindo Porto, Juvêncio da Fonseca, Fran celino Pereira, Romeu Tuma, Benício Sampaio,
Eduardo Siqueira Campos, Lúcio Alcântara, Luiz
Otavio, Eduardo Suplicy, Marina Silva, Geraldo
Cândido.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do 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.
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§ 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 946, DE 2002
Da Comissão De Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 272, de
2002 (nº 1.268/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Fundação Educativa e Social de Pires do
Rio a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Pires do Rio,
Estado de Goiás.
Relator: Senador Mauro Miranda
Relator ad hoc: Senador Eduardo Siqueira
Campos
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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 Oliveira Filho.
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 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

I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 272, de 2002 (nº 1.268, de 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Fundação Educativa e Social de Pires do Rio a exe cutar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Pires do Rio, Estado de Goiás.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 814, de
2000, o Presidente da República submete ao Con gresso Nacional o ato constante da Portaria nº 116,
de 3 de abril de 2000, que autoriza a exploração de
canal de radiodifusão, nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição
Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comu nicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente soli citação foi instruída de conformidade com a legisla ção aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a direção da Fundação Educativa e
Social de Pires do Rio (cf fl. 16):
· Presidente

Elias Navarro do Nascimento

Vice-Presidente

Uydson Wleces de Souza

· Secretária

Salma Rezende Bastos

· Tesoureiro

Jack Fidelis da Silva

· Diretor Jurídico

Uydson Wleces de Sou za

Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 272, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a Fundação Educativa e Social de
Pires do Rio 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, 4 de setembro de 2002. – Ricardo Santos, Presidente – Mauro Miranda, Relator
– Eduardo Siqueira Campos, Relator ad hoc.
Assinam o parecer ao PDS nº 272/02 na reunião
de 4-9-2002 os Senhores Senadores:
Presidente: Senador Ricardo Santos, Relator:
Senador Eduardo Siqueira Campos (ad hoc); Adir
Gentil – Leomar Qintailha – José Jorge – Maria do
Carmo Alves - Arlindo Porto – PTB – Francelino
Pereira, Teotônio Vilela Filho – Chico Sartori – Lúcio Alcântara – Romero Jucá – Luiz Otávio – Ge raldo – Roberto Saturnino
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988
....................................................................................

884

ANAIS DO SENADO FEDERAL

17558 Quarta-feira 11

SETEMBRO 2002

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2002

I – Relatório
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Con gresso 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 outor ga ou re novação 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 parágrafos an te ri ores.
§ 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 947, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 273, de
2002 (nº 1.271 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico de Anahy a exe cutar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Anahy, Estado do Paraná.
Relator: Senador Alvaro Dias
Relator ad hoc: Senador Adir Gentil

Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto Legislativo nº 273, de 2002 (nº 1.271, de 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural
e Artístico de Anahy a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Anahy, Estado do Paraná.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.354,
de 2000, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 323,
de 5 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 à direção da Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico de
Anahy (cf. fl. 18):
· Presidente
· Vice-Presidente

Valdemar José Bosi
Silvana Gonçalves Gross Lazzaretti

· 1º Secretário

Carlos Antonio Reis

· 2º Secretário

Angela Aparecida Bonbarda

· 1º Tesoureiro

Dirceu Boniatti

· 2º Tesoureiro
·• Diretor Administrativo

Edevaldo dos Santos
Adélcio Armando dos Santos

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 Átila Lira.
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 urna série de
informações a serem prestadas e exigências a serem
cumpridas pela entidade pretendente, bem como pelo
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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 273, 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 De senvolvimento Cultural e Artístico de Anahy atendeu
a todos os requisitos técnicos e legais para habili tar-se à autorização, opinamos pela Aprovação do
ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo origi nário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 4 de setembro de 2002. – Ri cardo Santos, Presidente – Álvaro Dias, Relator –
Adir Gentil, Relator ad hoc.
Assinam o parecer ao PDS nº 273/02 na reunião
de 4-9-02 os Senhores Senadores: Presidente: Se nador Ricardo Santos; Relator: Senador Adir Gentil
(ad hoc) – Leomar Quintanilha – Francelino Pere ira – José Jorge – Maria do Carmo Alves –
Arlindo Porto – Eduardo Siqueira Campos – Bení cio Sampaio Chico Sartori – Lúcio Alcântara –
Romero Jucá. Eduardo Suplicy – Emília Fernandes – Geraldo Cândido – Roberto Saturnino
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 Con gresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
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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 948, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 274, de
2002 (nº 1.283/01, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Cultural Comunitária de Itainópolis – ACCI a executar serviço de ra diodifusão comunitária na cidade de Itainópolis, Estado do Piauí.
Relator: Senador Freitas Neto
Relator ad hoc: Senador Eduardo Siqueira
Campos.
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 274, de 2002 (nº 1.283, de 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Cultural Comunitária de Itainópolis –
ACCI a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Itainópolis, Estado do Piauí.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 308, de
2001, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 745, de 12 de
dezembro 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.
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É a seguinte a direção da Associação Cultural
Comunitária de Itainópolis – ACCI (cf. fl. 18):
· Presidente

Maria José Estelita de Jesus

· Vice-Presidente

José Inocêncio de Sousa

· Secretário

Zenito Alves Feitosa Júnior

· Tesoureiro

Manoel Fernando de Oliveira

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 ou torgam 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 estabeleci dos pela Resolução nº 39 de 1992, do Senado Federal.
Essa norma interna relaciona uma série de informa ções a serem prestadas e exigências a serem cumpri das pela entidade pretendente, bem como pelo Minis tério das Comunicações, que devem instruir o proces so submetido à análise desta Comissão de Educação.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 274, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando caracterizado que a Associação Cultural Comunitária de Itainópolis – ACCJ atendeu a todos os requisitos técnicos e
legais para habilitar-se à autorização, opinamos pela
Aprovação do ato, na forma do Projeto de Decreto Le gislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 4-9-02. – Ricardo Santos,
Presidente, Freitas Neto, Relator, Eduardo Siqueira
Campos, Relator ad hoc.
Assinam o Parecer ao PDS nº 274/02 na reu nião de 4 de setembro de 2002 os Senhores Senado res: Ricardo Santos, Presidente – Eduardo Siqueira Campos, Relator – Adir Gentil – Leomar Quinta nilha – José Jorge – Maria do Carmo Alves – Arlindo Porto – Francelino Pereira – Benício Sampaio
– Chico Sartori – Lúcio Alcântara – Romero Jucá –
Eduardo Suplicy – Geraldo Cândido – Roberto Sa turnino.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do 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 949, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 275, de
2002 (nº 1.285/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária de Comunicação
do Município de Timbaúba dos Batistas RN a executar serviço de radiodifusão co-
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munitária na cidade de Timbaúba dos Batistas, Estado do Rio Grande do Norte.
Relator: Senador Benício Sampaio
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 275, de 2002 (nº 1.285, de 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária de Comunicação do Muni cípio de Timbaúba dos Batistas - RN a executar servi ço de radiodifusão comunitária na cidade de Timbaú ba dos Batistas, Estado do Rio Grande do Norte.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 308, de
2001, o Presidente da República submete ao Congresso
Nacional o ato constante da Portaria nº 768, de 12 de de zembro de 2000, que autoriza a exploração de canal de
radiodifusão, nos termos do art. 49, XII, combinado com
o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comu nicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente soli citação foi instruída de conformidade com a legisla ção aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte à direção da Associação Comuni tária de Comunicação do Município de Timbaúba dos
Batistas - RN (cf. fl. 19):
• Presidente

Maria de Fátima Araújo Batista

• Vice-Presidente

Júlio Pereira de Araújo

• Diretor Primeiro Secretário

Maria Solange dos Santos Batista

• Diretor Segundo Secretário

Cristina Lúcia Fernandes Araújo

de Albuquerque
• Diretora Tesoureira
• Diretor de Patrimônio
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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 275, 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 Co municação do Município de Timbaúba dos Batistas RN 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, 4 de setembro de 2002. – Ricardo Santos, Presidente; Benício Sampaio, Relator.
Assinam o parecer ao PDS nº 275/02 na reunião
de 4-9-2002 os Senhores Senadores:
Presidente: Senador Ricardo Santos; Relator:
Senador Benício Sampaio; Valmir Amaral; Adir
Gentil – Leomar Qintailha – José Jorge – Maria do
Carmo Alves - Arlindo Porto Francelino Pereira,
Benício Sampaio , Eduardo Siqueira Campos, Lúcio Alcântara, Romero Jucá, Eduardo Suplicy , Roberto Saturnino
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

Zilmar Batista de Araújo
Antônio Neto Dantas

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 Rocha.
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

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988
....................................................................................
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
....................................................................................
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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 950, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 277, de
2002 (nº 1.310 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Cultural e Ecológica de Planalto a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Planalto, Estado do Paraná.
Relator: Senador Alvaro Dias
Relator ad hoc: Senador Eduardo Si queira Campos
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 277, de 2002 (nº 1.310, de 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Cultural e Ecológica de Planalto a exe cutar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Planalto, Estado do Paraná.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 524, de
2001, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria no 325, de 5 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 Comu nicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente soli -

Setembro de 2002

citação foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a direção da Associação Cultural e
Ecológica de Planalto (cf. fl. 45):
• Presidente

Ernesto Kazmierczak

• Vice-Presidente

Solon Larré Rodrigues

• 1a Secretária

Neusa Maria Louro Caneppa

• 2º Secretário

Modesto Camera

• Diretor Administrativo

Robinson Kazmierczak

• Diretor Financeiro

Hilário Leopoldo Huber

• Diretor de Eventos, Divulgação

Anete Terezinha Lüersen

• Diretor da Área Ecológica

Serafim Tovo

• Diretor da Área Cultural

Elvádio José Pedrotti

O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fàvorável de seu relator, o Deputado Márcio Reinaldo
Moreira.
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 Congresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que ou torgam 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 277, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a Associação Cultural e Ecológica
de Planalto 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.
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Sala da Comissão, 4 de setembro de 2002. – Ri cardo Santos, Presidente – Álvaro Dias, Relator –
Eduardo Siqueira Campos, Relator ad hoc.
Assinam o Parecer ao PDS nº 277/02 na reunião
de 4 de setembro de 2002, os Senhores Senadores:
Presidente Ricardo Santos – Relatora Eduar do Siqueira Campos (ad hoc) Adir Gentil – Leo mar Quintanilha – José Jorge – Maria do Carmo
Alves – Arlindo Porto – Francelino Pereira – Bení cio Sampaio – Chico Sartori – Lúcio Alcântara –
Romero Jucá – Eduardo Suplicy – Geraldo Cândi do – Roberto Saturnino.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Con gresso 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.
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§ 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 951, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 280, de
2002 (nº 1.316/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação de Comunicação Cultural de
Eugenópolis a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Eugenópolis, Estado de Minas Gerais.
Relator: Senador Arlindo Porto
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 280, de 2002 (nº 1.316, de 2001, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que au toriza a Associação de Comunicação Cultural de
Eugenópolis a executar ser viço de radiodifusão comunitária na cidade de Eu genópolis, Estado de Mi nas Gerais.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 564, de
2001, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 211,
de 18 de abril de 2001, que autoriza a exploração de
canal de radiodifusão, nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição
Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 280, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução no 39, de 1992, do Senado Federal, ficando caracterizado que a Associação de Comunicação Cultural
de Eugenópolis 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, 4 de setembro de 2002. –
Presidente, Ricardo Santos Relator, Arlindo Porto.
Assinam o parecer ao PDS nº 280/02 na reunião
de 4 de setembro de 2002, os Senhores Senadores:
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Presidente Ricardo Santos – Relator Arlindo Porto, Valmir Amaral; Adir Gentil – Leomar Quintani lha – José Jorge – Maria do Carmo Alves –
Arlindo Porto – Francelino Pereira – Romeu
Tuma – Benício Sampaio – Lúcio Alcântara – Ro mero Jucá – Luiz Otávio – Eduardo Suplicy – Marina Silva
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Con gresso 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 de liberação do Con gresso Nacional, na forma dos parágrafos anterio 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.
....................................................................................

Setembro de 2002

PARECER Nº 952, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 281, de
2002 (nº 1.318/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Cultural da Área Itaqui-Bacanga a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de São Luís, Esta do do Maranhão.
Relator: Senador Benício Sampaio.
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo no 281, de 2002 (nº 1.318, de 2001, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Cultural da Área Itaqui-Bacanga a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São Luís, Estado do Maranhão.
Por meio da Mensagem Presidencial no 564, de
2001, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria no 215,
de 18 de abril de 2001, que autoriza a exploração de
canal de radiodifusão, nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição
Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Co municações ao Presidente da República, do cumento que integra os autos, dá conta de que a
presente solicitação foi instruída de conformidade
com a legislação apli cável, o que levou ao seu de ferimento.
É a seguinte a direção da Associação Cultural
da Área Itaqui-Bacanga (cf. fls. 17/20v):
• Presidente

Luís Augusto da Silva Nascimento;

• Vice-Presidente

Olivar Araújo Pinheiro;

• 1ª Secretária

Sorimar Sabóia Amorim;

• 2ª Secretária

Maria Márcia Viana Rodrigues;

• 1º Tesoureiro

João Batista dos Santos Oliveira;

• 2º Tesoureiro

Jean Mendes Gaspar;

•Diretor de Patrimônio
• Vice-Diretor de Patrimônio
cês;

Pedro Cantanhede Silva;
Miguel Arcângelo Pacheco Gar-

• Diretor Cultural e de Comunicação Social
dos Santos;

Carlos Roberto Martins

• Vice-Diretor Cultural e de Comunicação Social
dos Santos Oliveira.

João Batista

O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
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da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu Relator, o Deputado Átila Lira.
Da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o projeto foi considerado ju rídico, constitucional e vazado em boa técnica legis lativa.
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 281, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a Associação Cultural da Área Ita qui-Bacanga atendeu a todos os requisitos técnicos e
legais para habilitar-se à autorização, opinamos pela
aprovação do ato, na forma do projeto de decreto le gislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 4 de setembro de 2002. – Ricardo Santos, Presidente; Benício Sampaio, Relator.
Assinam o Parecer ao PDS nº 281/02 na reunião
de 4 de setembro de 2002, os Senhores Senadores:
Presidente Ricardo Santos – Relator Benício
Sampaio – Valmir Amaral Adir Gentil – Leomar Quintanilha – José Jorge – Maria do Carmo Alves –
Arlindo Porto – Francelino Pereira – Benício Sampaio – Eduardo Siqueira Campos – Lúcio Alcân tara – Romero Jucá – Eduardo Suplicy – Roberto
Saturnino.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

891

Quarta-feira 11 17565

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 953, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 282, de
2002 (nº 1.319/2001, na Câmara dos Deputados, que aprova o ato que renova a
permissão outorgada à Prefeitura do Município de Piracicaba para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Piracicaba, Esta do de São Paulo.
Relator: Senador Eduardo Suplicy.
I – Relatório

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988
....................................................................................

Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 282, de 2002 (nº 1.319, de 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a
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permissão outorgada à Prefeitura do Município de Piracicaba para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de Piracicaba,
Estado de São Paulo.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 625, de
2001, o Presidente da República submete ao Congresso
Nacional o ato constante da Portaria nº 13, de 8 de fevereiro de 2001, que renova 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.
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 Francistônio Pinto.
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 ou torgam ou renovam concessão, permissão ou autoriza ção para que se executem serviços de radiodifusão so nora 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 sub metido à análise desta Comissão de Educação.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 282, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a Prefeitura do Município de Piraci caba atendeu a todos os requisitos técnicos e legais
para habilitar-se à permissão, opinamos pela aprova ção do ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 4 de setembro de 2002. – Ricardo Santos, Presidente – Eduardo Suplicy, Relator.
Assinam o parecer ao PDS nº 282/02 na reunião
de 4-9-2002 os Senhores Senadores:
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Presidente: Senador Ricardo Santos; Relator: Senador Eduardo Suplicy; Valmir Amaral, Adir Gentil –
Leomar Qintailha – José Jorge – Maria do Carmo
Alves - Arlindo Porto Francelino Pereira – Jonas Pinheiro – Romeu Tuma – Benício Sampaio – Eduardo
Siqueira Campos – Lúcio Alcântara – Romero Jucá
– Luiz Otávio – Marina Silva – Geraldo Cândido
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do 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 954, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 288, de
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2002 (nº 1.364/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de Lagoa de Pedras/RN a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Lagoa de Pedras, Estado do Rio Grande do Norte
Relator: Senador Benício Sampaio
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 288, de 2002 (nº 1.364, de 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
de Lagoa de Pedras/RN a executar serviço de radiodi fusão comunitária na cidade de Lagoa de Pedras,
Estado do Rio Grande do Norte.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.670,
de 2000, o Presidente da República submete ao Con gresso Nacional o ato constante da Portaria nº 510,
de 23 de agosto de 2000, que autoriza a exploração
de canal de radiodifusão, nos termos do art. 49, XII,
combinado com o art. 223, § 3º, ambos da 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 Comuni tária de Comunicação e Cultura de Lagoa de Pedras
RN (cf fl. 22):
• Presidente
• Vice-Presidente
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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 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 288, 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 Co municação e Cultura de Lagoa de Pedras/RN 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, 4 de setembro de 2002. – Ricardo Santos, Presidente – Benício Sampaio, Relator.
Assinam o Parecer ao PDS nº 288/02 na reunião
de 4 de setembro de 2002 os Senhores Senadores:
Ricardo Santos, Presidente – Benício Sam paio, Relator – Valmir Amaral – Adir Gentil – Leomar Quintanilha – José Jorge – Maria do Carmo
Alves – Arlindo Porto – Francelino Pereira – Benício Sampaio – Eduardo Siqueira Campos – Lúcio
Alcântara – Romero Jucá – Eduardo Suplicy – Roberto Saturnino.

Sebastião Gilvan Fontoura

• Tesoureiro

José Rivanalson

• 2º Tesoureiro

João Marques de Sena

• 1ª Secretária

Maria Selma Maia Thomaz

• 2º Secretário

Luiz Antônio de Macedo

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 Gerson Gabrielli.
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 -

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do 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. 49, 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 Co municações ao Presidente da República, do cumento que integra os autos, dá conta de que a
presente solicitação foi instruída de conformidade
com a legislação apli cável, o que levou ao seu de ferimento.
É a seguinte a direção da Associação Comunitária de Desenvolvimento Artístico e Cultural de Ro chedo (cf. fl. 14):

PARECER Nº 955, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 290, de
2002 (nº 1.370/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária de Desenvolvimento Artístico e Cultural de Rochedo a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Rochedo, Estado de
Mato Grosso do Sul.
Relator: Senador Juvêncio da Fonseca
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo no 290, de 2002 (nº 1.370, de 2001, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autori za a Associação Comunitária de Desenvolvimento
Artístico e Cultural de Rochedo a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Rochedo,
Estado de Mato Grosso do Sul.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 313,
de 2001, o Presidente da República submete ao
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº
738, de 12 de dezembro de 2000, que autoriza a ex ploração de canal de radiodifusão, nos termos do

• Presidente
• Vice-Presidente
Nascimento

Aney Alves Conceição
Ana Maria Martins Romulo do

• Tesoureiro

Sérgio Santo Rigo

• Primeiro Secretário

Waldemir Lucio Romulo

• Segundo Secretário

José Antonio Lucio Lira

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 Luciano Zica.
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 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 290, 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 De senvolvimento Artístico e Cultural de Rochedo aten deu a todos os requisitos técnicos e legais para habilitar-se à autorização, opinamos pela aprovação do
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ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo origi nário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 4 de setembro de 2002. –
Ricardo Santos, Presidente – Juvêncio da Fonse ca, Relator.
Assinam o parecer ao PDS nº 290/02 na reu nião de 4-9-02 os Senhores Senadores:
Presidente: Senador Ricardo Santos; Relator:
Senador Juvêncio da Fonseca; Valmir Amaral,
Adir Gentil - Leomar Quintanilha –José Jorge –
Maria do Carmo Alves - Arlindo Porto - Francelino
Pereira - Romeu Tuma – Benício Sampaio – Eduar do Siqueira Campos – Lúcio Alcântara – Romero
Jucá – Luiz Otávio – Eduardo Suplicy - Marina Silva - Geraldo Cândido
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Con gresso 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.
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§ 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 956, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 291, de
2002 (nº 1.374/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Sagrado Coração de Jesus a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Nova Esperança, Estado do Paraná.
Relator: Senador Alvaro Dias.
Relator ad hoc: Senador Eduardo Siqueira
Campos.
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 291, de 2002 (nº 1.374, de 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Sagrado Coração de Jesus a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Nova Esperança, Estado do Paraná.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 524, de
2001, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 299,
de 21 de junho 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 Sagrado
Coração de Jesus (cf. fls. 21/35):
• Presidente
• Vice-Presidente
• Diretora Secretária
• Diretor Tesoureiro

Oswaldo Contiero
José Ercílio Kreling
Vivian de Cássia Ferrarin Pasquini
Carlos Alberto Pasquini

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 Domiciano Cabral.
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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 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 291, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a Associação Sagrado Coração de
Jesus atendeu a todos os requisitos técnicos e legais
para habilitar-se à autorização, opinamos pela apro vação do ato, na forma do projeto de decreto legislati vo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 4 de setembro de 2002. –
Ricardo Santos, Presidente; Eduardo Suplicy,
Relator ad hoc.
Assinam o Parecer ao PDS nº 291/02 na reunião
de 4 de setembro de 2002 os Senhores Senadores:
Ricardo Santos, Presidente – Eduardo Si queira Campos, Relator – Adir Gentil – Leomar
Quintanilha – José Jorge – Maria do Carmo Alves
– Arlindo Porto – Francelino Pereira – Benício
Sampaio – Chico Sartori – Lúcio Alcântara – Ro mero Jucá – Eduardo Suplicy – Geraldo Cândido –
Roberto Saturnino.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
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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 957, DE 2002
Da Co missão de Educação, sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 292,
de 2002 (nº 1.377/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Comunicação e Cultura Portal da Serra a
executar serviço de radiodifusão co munitária na cidade de Bom Retiro, Estado
de Santa Catarina.
Relator: Senador Adir Gentil
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto Legislativo nº 292, de 2002 (nº 1.377, de 2001, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Comunicação e Cultura Portal
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da Serra a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Bom Retiro, Estado de Santa Catarina.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 564, de
2001, o Presidente da República submete ao Con gresso Nacional o ato constante da Portaria nº 148,
de 26 de março de 2001, 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 seguin te à di re ção da Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Comu ni ca ção e Cul tura Portal da
Serra (cf. fl. 18):
• Presidente

Luiz Fernando Garcia

• Vice-Presidente

Vilton Luiz Nunes

• 1ª Secretária

Maria de Lourdes dos Santos

• 2º Secretário

João Vanderlei Muniz

• 1º Tesoureiro

Vicente Ademir Vieira

• 2º Tesoureiro

César Souza dos Santos

• 1º Diretor de Patrimônio

Saulo Besen

• 2ª Diretora de Patrimônio

Osmilda Teresa Cemin

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 Pimentel Gomes.
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 ou torgam ou renovam concessão, permissão ou autoriza ção para que se executem serviços de radiodifusão so nora 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 sub metido à análise desta Comissão de Educação.
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III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 292, 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 Co municação e Cultura Portal da Serra 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, 4 de setembro de 2002. –
Ricardo Santos, Presidente – Adir Gentil, Relator.
Assinam o Parecer ao PDS nº 292/02 na reunião
de 4 de setembro de 2002 os Senhores Senadores:
Ricardo Santos, Presidente – Adir Gentil, Relator – Valmir Amaral – Leomar Quintanilha – José
Jorge – Maria do Carmo Alves – Arlindo Porto –
Francelino Pereira – Romeu Tuma – Benício Sampaio – Eduardo Siqueira Campos – Lúcio Alcântara – Romero Jucá – Luiz Otávio – Eduardo Suplicy
– Geraldo Cândido.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do 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.
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§ 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 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 958, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 294, de
2002 (nº 1.385/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária e Cultural Amigos de Taquarana a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de
Taquarana, Estado de Alagoas.
Relator: Senador Teotônio Vilela Filho
Relator ad hoc: Senador Adir Gentil
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 294, de 2002 (nº 1.385, de 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária e Cultural Amigos de Taquarana a executar serviço de radiodifusão comunitá ria na cidade de Taquarana, Estado de Alagoas.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 624, de
2001, o Presidente da República submete ao Con gresso Nacional o ato constante da Portaria nº 139,
de 26 de março de 2001, 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 Comuni tária e Amigos de Taquarana (cf. fl. 37):
• Presidente

Alay Correia de Amorim

• Vice-Presidente

Rafael Rodrigues Costa

• Secretário

José Gilberto da Silva

• Tesoureiro

Edval Savio Elias Costa

• Diretor Cultural e da Comunicação Marta Regina de Oliveira Sil-va
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O referido projeto foi aprovado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação Informática da
Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator, o Deputado Bispo Wanderval.
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 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 294, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a Associação Comunitária e Cul tural Amigos de Taquarana atendeu a todos os requisitos 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, 4 de setembro de 2002. – Ricardo Santos, Presidente – Teotônio Vilela Filho,
Relator – Adir Gentil, Relator ad hoc.
Assinam o parecer ao PDS nº 294/02 na reunião
de 4-9-02 os Senhores Senadores:
Presidente Senador Ricardo Santos; Relator
Senador Adir Gentil (ad hoc); Leomar Quintanilha,
José Jorge, Maria do Carmo Alves, Arlindo Porto,
Teotonio Vilela filho, Eduardo Siqueira Campos,
Chico Sartori, Lúcio Alcântara, Romero Jucá, Luiz
Otavio, Geraldo Cândido, Roberto Saturnino.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988
....................................................................................
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SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Con gresso 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 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 959, DE 2002
Da Co missão de Educação, sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 297,
de 2002 (nº 1.406/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que auto riza a Fundação Cen tro de Apoio Social
de Ca iru a executar serviço de radi o di fusão comunitária na cidade de Ca i ru,
Estado da Bahia.
Relator: Senador Waldeck Ornélas.
Relatora ad hoc: Senadora Maria do Carmo
Alves.
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 297, de 2002 (nº 1.406, de 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
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a Fundação Centro de Apoio Social de Cairu a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Cairu, Estado da Bahia.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 313, de
2001, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 751, de 12 de
dezembro 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 Fundação Centro de
Apoio Social de Cairu (cf. fl. 28):
• Diretor Presidente

Hildécio Antônio Meireles Filho

• Diretor Vice-Presidente

Lafaiete Brás Miranda da Silva

• Diretor Secretário
Brito

Fernando Antônio dos Santos

• Diretor Tesoureiro

Ricardo Palma do Rosário

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 Gilmar Machado.
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 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 297, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a Fundação Centro de Apoio Social
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de Cairu atendeu a todos os requisitos técnicos e le gais para habilitar-se à autorização, opinamos pela
Aprovação do ato, na forma do Projeto de Decreto Le gislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 4 de setembro de 2002. Ri cardo Santos, Presidente – Waldeck Ornélas, Relator – Maria do Carmo Alves, Relatora ad hoc .
Assinam o parecer ao PDS nº 297/02 na reunião
de 4 de setembro de 2002 os Senhores Senadores
Presidente, Ricardo Santos; Relatora Senadora Ma ria do Carmo Alves (ad hoc), Adir Gentil, Leomar
Quintanilha, José Jorge, Arlindo Porto, Francelino
Pereira, Teotônio Vilela Filho, Eduardo Siqueira
Campos, Chico Sartori, Lúcio Alcântara, Romero
Jucá, Eduardo Suplicy, Geraldo Cândido, Roberto
Saturnino
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

Setembro de 2002

gresso 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 960, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 299, de
2002 (nº 1.422/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária de Comunicação de Frutal a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Frutal,
Estado de Minas Gerais.
Relator: Senador Francelino Pereira.

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

I – Relatório

SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional

Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 299, de 2002 (nº 1.422, de 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária de Comunicação de Frutal
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Frutal, Estado de Minas Gerais.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República informa que a
solicitação foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a direção da Associação Comunitária de Comunicação de Frutal (cf. fl. 37):

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Con gresso 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 nomi nal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após de liberação do Con -

• Diretor Presidente

Cristiane Vieira Oliveira

• Diretor Administrativo e Financeiro

Samarone Souza Costa

II – Análise
O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que ou torgam 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 in formações 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
Frutal é uma das principais cidades do Triângulo
Mineiro, uma das mais ricas regiões de Minas Gerais.
Com uma população de 48 mil habitantes, dos quais
18 mil dedicados às atividades econômicas, especial mente à agropecuária, à indústria e aos serviços, Frutal destaca-se como um dos grandes produtores de
soja de Minas.
A cidade salienta-se também pela oferta de educação, cultura e entretenimento à sua população.
Além das várias escolas dos cursos básico e médio,
Frutal tem três emissoras de rádio e nove jornais.
Como admirador de longa data do esforço que
as lideranças políticas, empresariais e comunitárias
de Frutal desenvolvem em favor de seu progresso, é
com enorme satisfação que dou parecer favorável à
instalação da quarta emissora de rádio do Município,
especialmente por tratar-se de uma rádio educativa.
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 299, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando caracterizado que a Associação Comunitária de Comunicação
de Frutal 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, 4 de setembro de 2002. – Ricardo Santos, Presidente; Francelino Pereira, Relator.
Assinam o parecer ao PDS nº 299/02 na reunião
de 4-9-02, Senhores Senadores Presidente Ricardo
Santos, Relator Francelino Pereira, Adir Gentil, Leomar Quintanilha, José Jorge, ária do Carmo
Alves, Arlindo Porto, Francelino Pereira, Romeu
Tuma, Benício Sampaio, Lúcio Alcântara, Romero
Jucá, Eduardo Suplicy, Roberto Saturnino
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Con gresso 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 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 961, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 300, de
2002 (nº 1.426/01, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação de Proteção aos Idosos e
Adolescentes de Camocim a executar
serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Camocim, Estado do Ceará.
Relator: Senador Reginaldo Duarte
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 300, de 2002 (nº 1.426, de 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação de Proteção aos Idosos e Adolescentes
de Camocim a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Camocim, Estado do Ceará.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 638, de
2001, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 799,
de 28 de dezembro de 2000, que autoriza a exploração de canal de radiodifusão, nos termos do art. 49,
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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 aos autos, dá conta de que a presente so licitação foi instruída de conformidade com a legisla ção aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a direção da Associação de Pro teção aos Ido sos e Adolescentes de Camocim (cf.
fl. 7):
• Presidente

Osmundo Carneiro dos Santos

• Vice-Presidente

Francisco Coelho Cruz

• 1º Secretária

Maria José Fernandes

• 2º Secretário

Aderaldo Rodrigues de Lima

• Tesoureira

SETEMBRO 2002

Setembro de 2002

Sala da Comissão, 4 de setembro de 2002. – Ricardo Santos, Presidente, Reginaldo Duarte, Relator, Lúcio Alcântara, Relator ad hoc.
Assinam o Parecer ao PDS nº 300/02 na reunião
de 4 de setembro de 2002 os Senhores Senadores:
Ricardo Santos, Presidente – Lúcio Alcântara, Relator – Adir Gentil – Leomar Quintanilha –
José Jorge – Maria do Carmo Alves – Arlindo Porto – Francelino Pereira – Romeu Tuma – Teotônio
Vilela Filho – Benício Sampaio – Eduardo Siqueira Campos – Chico Sartori – Lúcio Alcântara – Romero Jucá – Eduardo Suplicy – Geraldo Cândido –
Roberto Saturnino.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

Maria Luiza Fernandes

• 2º Tesoureiro

Lindomar Gomes Batalha

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 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 ou torgam ou renovam concessão, permissão ou autoriza ção para que se executem serviços de radiodifusão so nora 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 sub metido à análise desta Comissão de Educação.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 300, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a Associação de Proteção aos Idosos e Adolescentes de Camocim atendeu a todos os
requisitos técnicos e legais para habilitar-se à autori zação, opinamos pela Aprovação do ato, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara
dos Deputados.

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988
....................................................................................
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.
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§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................

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

PARECER Nº 962, DE 2002

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.

Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 301, de
2002 (nº 1.427/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação de Desenvolvimento Comunitário Felipense a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Felipe
Guerra, Estado do Rio Grande do Norte.
Relator: Senador Luiz Otávio
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 301, de 2002 (nº 1.427, de 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação de Desenvolvimento Comunitário Feli pense a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Felipe Guerra, Estado do Rio Grande do
Norte.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 638, de
2001, o Presidente da República submete ao Con gresso Nacional o ato constante da Portaria nº 67, de
22 de fevereiro de 2001, que autoriza a exploração de
canal de radiodifusão, nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição
Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comu nicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente 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 Desenvolvimento Comunitário Felipense (cf. fl. 22):
Presidente

José Ailton Costa

Vice-Presidente

José Wandilson de Oliveira

1ª Secretária

Regina Coeli Costa e Silva

2ª Secretária

Maria Dalvaci Ramalho

Tesoureiro

Braz Costa Neto

II – Análise

III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 301, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando caracterizado que a Associação de Desenvolvimento Comunitário Felipense 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, 4 de setembro de 2002. – Ricardo Santos, Presidente; Luiz Otávio, Relator.
Assinam o Parecer ao PDS nº 301/02 na Reunião de 4 de setembro de 2002 os Senhores Senadores. – Ricardo Santos, Presidente – Luiz Otávio,
Relator – Maria do Carmo Alves – Adir Gentil –
Leomar Quintanilha – José Jorge – Arlindo Porto
– Francelino Pereira – Benício Sampaio – Eduardo Siqueira Campos – Lúcio Alcântara – Marina
Silva – Romero Jucá – Romeu Tuma – Valmir
Amaral – Eduardo Suplicy – Geraldo Cândido.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988
....................................................................................

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 Júnior.
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Art. 49. É da competência exclusiva do Con gresso 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.
....................................................................................

Setembro de 2002

cutar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Catalão, Estado de Goiás.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 702, de
2001, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 104,
de 22 de fevereiro de 2001, que autoriza a exploração
de canal de radiodifusão, nos termos do art. 49, XII,
combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das 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 à direção da Associação Rádio
Clube Opção Comunitária (cf. fls. 51/116-136):
Presidente
Vice-Presidente

Enival Mamede Leão
Guillermo Leônidas C. Moya

1ª Secretária

Magda Valéria da Silva

2ª Secretário

Ronaldo da Silva

1º Tesoureiro

Adailson Francisco de Almeida

2º Tesoureir

José Edson Antunes

Diretor de Comunicação

João de Souza Neto

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 Santos Filho.
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

PARECER Nº 963, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 302, de
2002 (nº 1.430/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Rádio Clube Opção Comunitária a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Catalão, Estado
de Goiás.
Relator: Senador Mauro Miranda
Relator ad hoc: Senador Eduardo Siqueira
Campos
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 302, de 2002 (nº 1.430, de 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Rádio Clube Opção Comunitária a exe -

O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que outorgam
ou renovam concessão, permissão ou autorização para
que se executem serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, nos termos do art. 223 da Constituição
Federal, deve obedecer, nesta Casa do Legislativo, às
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 302, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a Associação Rádio Clube Opção
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Comunitária atendeu a todos os requisitos técnicos e
legais para habilitar-se à autorização, opinamos pela
Aprovação do ato, na forma do Projeto de Decreto Le gislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 4 de setembro de 2002. –
Ricardo Santos, Presidente – Mauro Miranda, Re lator – Eduardo Siqueira Campos, Relator ad hoc.
Assinam o Parecer ao PDS nº 302/02 na Reunião
de 4 de setembro de 2002 os Senhores Senadores:
Presidente: Senador Ricardo Santos; Relator:
Senador Eduardo Siqueira Campos (ad hoc); Adir
Gentil; Francelino Pereira; Leomar Quintanilha;
José Jorge; Maria do Carmo Alves; Arlindo Porto;
Chico Sartori; Teotônio Vilela Filho; Lúcio Alcân tara; Romero Jucá; Luiz Otávio; Geraldo Cândido;
Roberto Saturnino.
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§ 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 964, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 304, de
2002 (nº 1.435/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Rádio Jornal A Crítica Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de São Gabriel da Cachoeira, Estado do
Amazonas.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

Relator: Senador Nabor Júnior
Relator ad hoc: Senadora Maria do Carmo
Alves

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

I – Relatório

....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Con gresso 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.

Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 304, de 2002 (nº 1.435, de
2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que outorga permissão à Rádio Jornal A Crítica Ltda.,
para explorar o serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de São Gabriel da Ca choeira, Estado do Amazonas.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 749, de
2001, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 162,
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.
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 Jornal A Crítica Ltda. (cf. fl. 26):
Nome do Sócio Cotista

Cotas de Participação

*Rita de Cássia de Araújo Calderaro

9.672

*Tereza Cristina Calderaro Correa

8.928

Total de Cotas

18.600

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 Bispo Rodrigues.
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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 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 304, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a entidade Rádio Jornal A Crítica
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 Decre to Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 4 de setembro de 2002. _ Ri cardo Santos, Presidente – Nabor Júnior, Relator –
Maria do Carmo Alves, Relatora ad hoc.
Assinam o Parecer ao PDS nº 304/02 na Reunião
de 4 de setembro de 2002, os Senhores Senadores:
Presidente: Senador Ricardo Santos; Relatora:
Senadora Maria do Carmo Alves (ad hoc); France lino Pereira; Leomar Quintanilha; José Jorge;
Arlindo Porto; Eduardo Siqueira Campos; Chico
Sartori; Teotônio Vilela Filho; Lúcio Alcântara; Be nício Sampaio; Romero Jucá; Eduardo Suplicy;
Geraldo Cândido; Roberto Saturnino.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988
....................................................................................

Setembro de 2002

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 965, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 305, de
2002 (nº 1.442/01, na Câmara dos Deputados), que aprova o .ato que outorga permissão à Fundação Cultural e Educativa Cônego João Parreiras Vilaça, para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Carmo do Cajuru,
Estado de Minas Gerais.
Relator: Senador Arlindo Porto
I – Relatório
Por meio da Mensagem Presidencial nº 753, de
2001, o Presidente da República submete ao Congres-
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so Nacional, nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com o art. 223, § 1º, da Constituição Federal, ato
constante da Portaria nº 156, de 17 de setembro de
1999, que outorga permissão à Fundação Cultural e
Educativa Cônego João Parreiras Vilaça 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
Carmo do Cajuru, Estado de Minas Gerais.
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 José Rocha, e aprovação
daquele órgão colegiado. Já na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o proje to foi considerado jurídico, constitucional e vazado em
boa técnica legislativa.
É a seguinte a direção da Fundação Cultural e
Educativa Cônego João Parreiras Vilaça (cf. fl. 82):
• Diretor Presidente
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nado Federal nº 39, de 1992, que dispõe sobre for malidades e critérios para a apreciação dos atos de
outorga e renovação de concessão e permissão
para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e
imagens.
Além disso, devido à sua especificidade, os canais de radiodifusão educativa são reservados à exploração da União, estados e municípios, universidades e fundações constituídas no Brasil, com finalidade
educativa, conforme preceitua o art. 14 do Decreto nº
236, de 28 de fevereiro de 1967, que complementou e
modificou a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962,
que 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 305, de 2002.
Sala da Comissão, 4 de setembro de 2002. – Ricardo Santos, Presidente, Arlindo Porto, Relator.
Assinam o Parecer ao PDS nº 305/02 na Reunião
de 4 de setembro de 2002, os Senhores Senadores:
Presidente: Senador Ricardo Santos; Relator:
Senador Arlindo Porto; Valmir Amaral; Adir Gentil;
Francelino Pereira; Leomar Quintanilha; Jonas Pinheiro; José Jorge; Romeu Tuma; Maria do Carmo
Alves; Eduardo Siqueira Campos; Lúcio Alcântara; Benício Sampaio; Romero Jucá; Luiz Otávio;
Eduardo Suplicy; Geraldo Cândido; Marina Silva.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

Carlos Anderson da Silva

• Se cretário

Célio Corrêa da Costa

• Diretor Administrativo e Financeiro

Maria Elizabete da Silva

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988
....................................................................................

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 outorga, 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 de pende de edital. Também não se aplicam à radiodi fusão educativa as exigências da Resolução do Se -

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

citação foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a composição acionária do empreendimento Aurora Comunicações Ltda. (cf. fl. 5):

PARECER Nº 966, DE 2002

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.

Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 307, de
2002 (nº 1.454/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Aurora Comunicações Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de Bo nito, Estado de Mato Grosso do Sul.
Relator: Senador Juvêncio da Fonseca
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 307, de 2002 (nº 1.454, de
2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que outorga permissão à Aurora Comunicações Ltda.
para explorar o serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Bonito, Estado de
Mato Grosso do Sul.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.671,
de 2000, o Presidente da República submete ao Con gresso Nacional o ato constante da Portaria nº 601,
de 4 de outubro de 2000, 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.
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 -

Nome do Sócio Cotista

Cotas de Participação

• Marly Correa de Almeida Serra
• Aleides Britto Loureiro

49.000
1.000

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 Salvador Zimbaldi.
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

III – Voto
Tendo em vista que o exame da documenta ção que acompanha o PDS nº 307, de 2002, eviden cia o cumprimento das formalidades es tabelecidas
na Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando caracterizado que a entidade Aurora Co municações Ltda. atendeu a to dos os requisitos técni cos e legais para habilitar-se à outorga da per mis são, opinamos pela aprovação do ato, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo ori ginário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 4 de setembro de 2002. – Ricardo Santos, Presidente – Juvêncio da Fonseca,
Relator.
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Assinam o Parecer ao PDS nº 307/02 na reu nião de 4 de setembro de 2002, os Senhores Sena dores: Presidente Ricardo Santos; Relator Juvên cio da Fonseca ; Vilmar Amaral – Adir Gentil; Le omar Quintanilha; José Jorge; Maria do Carmo
Alves; Arlindo Porto; Francelino Pereira; Romeu
Tuma – Benício Sampaio; Eduardo Siqueira Cam pos; Lúcio Alcântara; Romero Jucá – Eduardo
Suplicy;Marina Silva; Geraldo Cândido
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Con gresso 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.
....................................................................................
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PARECER Nº 967, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 310, de
2002 (nº 1.498/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Cultural São Sebastião a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Coimbra, Estado de Minas Gerais.
Relator: Senador Francelino Pereira
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 310, de 2002 (nº 1.498, de 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Cultural São Sebastião a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Coimbra, Estado de Minas Gerais.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República informa que a
solicitação foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a direção da Associação Cultural
São Sebastião (cf. fls. 16/17):
• Diretor Presidente

João Duarte de Resende.

• Diretor Vice-Presidente

Jaime Borges Garcia.

• Diretora 1ª Secretária
• Diretora 2ª Secretária

Maria Ely Gomes Vieira.
Vera Lúcia Vieira Andrade.

• Diretor 1º Tesoureiro
José Antônio Lopes de Freitas.
Di
re
tor
2º
Te
sou
re
i
ro
Nilda das Graças Vieira.
•
• Diretor de Esportes e Comunicação Nilo do Carmo Gonçalves.
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.
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III – Voto
Coimbra, localizado na Zona da Mata, é um dos
menores municípios mineiros, com apenas 107 quilô metros quadrados. Sua população, de 6,5 mil habitan tes, dedica-se, prioritariamente, às atividades da agricultura e da pecuária.
Por meio da iniciativa da Associação Cultural
São Sebastião, Coimbra terá sua primeira emissora
de rádio. Com a vantagem de ser uma rádio comunitá ria, com fortes laços e compromissos voltados à po pulação do município.
É, portanto, com grande alegria, que dou pare cer favorável à instalação de uma rádio comunitária
em Coimbra.
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 310, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a Associação Cultural São Sebas tião atendeu a todos os requisitos técnicos e legais
para habilitar-se à autorização, opinamos pela apro vação do ato, na forma do projeto de decreto legislati vo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 4 de setembro de 2002. –
Ricardo Santos, Presidente; – Francelino Perei ra, Relator.
Assinam o Parecer ao PDS nº 310/02 na reu nião de 4-9-02 os Senhores Senadores: Presidente:
Senador Ricardo Santos Relator: Senador Franceli no Pereira; Adil Gentil; Leomar Quintanilha; José
Jorge; Romeu Tuma; Maria do Carmo Alves; Arlin do Porto; Eduardo Siqueira Campos; Benício
Sampaio; Lúcio Alcântara; Romero Jucá; Eduardo
Suplicy; Roberto Saturnino.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Con gresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renova ção de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
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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 968, DE 2002
Da Comissão De EducaçãO, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 311, de
2002 (nº 1.549/01, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária Cultural e Ecológica Rio dos Bois a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de
Anicuns, Estado de Goiás.
Relator: Senador Mauro Miranda
Relator ad hoc: Senador Eduardo Siqueira
Campos.
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 311, de 2002 (nº 1.549, de 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária Cultural e Ecológica Rio
dos Bois a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Anicuns, Estado de Goiás.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.680, de
2000, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 501, de 23 de
agosto de 2000, que autoriza a exploração de canal de
radiodifusão, nos termos do art. 49, XII, combinado com
o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das 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 direção da Associação Comuni tária Cultural e Ecológica Rio dos Bois (cf fl. 20):
• Presidente
Jorge José de Menezes
• Vice-Presidente
Luizmar Alves de Lima
• Secretário
Ulisses Pinto de Figueiredo
• Tesoureiro

• Segundo Tesoureiro

Gerciron Alves de Oliveira
Regina Lúcia da Silva Menezes

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 Nárcio Rodrigues.
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 Congresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos termos do art. 223 da
Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa do
Legislativo, às 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 311, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando caracterizado que a Associação Comunitária Cultural e Eco lógica Rio dos Bois atendeu a todos os requisitos técni cos 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, 4 de setembro de 2002.– Ri cardo Santos, Presidente, Mauro Miranda, Relator,
Eduardo Siqueira Campos, Relator ad hoc.
Assinam o Parecer ao PDS nº 311/02 na reunião
de 4 de setembro de 2002 os Senhores Senadores:
Ricardo Santos, Presidente; Eduardo Siquei ra Campos, Relator; Adir Gentil; Leomar Quintani lha; José Jorge; Maria do Carmo Alves; Arlindo
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Porto; Francelino Pereira; Teotônio Vilela Filho;
Chico Sartori; Lúcio Alcântara; Romero Jucá;
Luiz Otávio; Geraldo Cândido; Roberto Saturnino.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do 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 N º 969, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 313, de
2002 (nº 1.554/01, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
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Associação da Rádio Comunitária Cidadania FM a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Alexandria,
Estado do Rio Grande do Norte.
Relator: Senador Benício Sampaio

Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 313, de 2002 (nº 1.554, de 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação da Rádio Comunitária Cidadania FM a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cida de de Alexandria, Estado do Rio Grande do Norte.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 733, de
2001, o Presidente da República submete ao Con gresso Nacional o ato constante da Portaria nº 90, de
22 de fevereiro de 2001, que autoriza a exploração de
canal de radiodifusão, nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comu nicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente soli citação foi instruída de conformidade com a legisla ção aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a direção da Associação da Rádio
Comunitária Cidadania FM (cf fl. 45):
Vice-Presidente

Setembro de 2002

ral. 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

I – Relatório

Presidente

SETEMBRO 2002

Geraldo Antônio da Costa Neto
José Iran Araújo da Silva

Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 313, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a Associação da Rádio Comunitária Cidadania FM 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, 4 de setembro de 2000. – Ricardo Santos, Presidente, Benício Sampaio, Relator.
Assinam o Parecer ao PDS nº 313/02 na reunião
de 4 de setembro de 2002 os Senhores Senadores:
Ricardo Santos, Presidente; Benício Sampaio,
Relator; Valmir Amaral ; Adir Gentil; Leomar Quintanilha; José Jorge; Maria do Carmo Alves; Arlindo
Porto; Francelino Pereira; Benício Sampaio ; Eduardo Siqueira Campos; Lúcio Alcântara; Romero
Jucá; Eduardo Suplicy; Roberto Saturnino.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

Maria do Socorro de Queiroz Silva

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

2º Secretário

Francisco Genilson da Silva

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

1º Tesoureiro

Francisco Genildo da Silva

2º Tesoureiro

Júlio César de Sousa

1ª Secretária

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

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;
....................................................................................

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

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.

SETEMBRO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2002

913

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

§ 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 970, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 315, de
2002 (nº 1.604/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Rede Fortal de Comunicações Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Pedra Branca, Estado do Ceará.
Relator: Senador Reginaldo Duarte
Relator ad hoc: Se na dor Lúcio Alcân tara
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Proje to de Decreto Legislativo nº 315, de 2002 (nº 1.604,
de 2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que outorga permissão à Rede Fortal de Comu nicações Ltda., para explorar o serviço de radiodifu são sonora em onda média na cidade de Pedra
Branca, Estado do Ceará.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 858,
de 2001, o Presidente da República submete ao
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº
268, de 16 de maio 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.
A exposição de motivos do Ministro das Comu nicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente
solicitação foi instruída de conformidade com a le gislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
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É a se guinte à com posição acio ná ria do em pre en di men to Rede Fortal de Comunicações Ltda.
(cf. fl. 3):
Nome do Sócio-Cotista

Cotas de Participação

Roberto Costa e Silva

50

Rubens Costa e Silva

50

Total de Cotas

100

O referido pro jeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informáti ca da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer
favorável de seu relator, o De putado Sal vador Zim baldi.
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 Congresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos termos do art. 223 da
Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa do
Legislativo, às 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 315, de 2002, evidencia o cumprimento das formalidades estabelecidas
na Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando caracterizado que a entidade Rede Fortal de
Comunicações Ltda. atendeu a todos os requisitos
técnicos e legais para habilitar-se à outorga da per missão, opinamos pela Aprovação do ato, na forma
do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 4 de setembro de 2002. – Ricardo Santos, Presidente – Reginaldo Duarte, Relator – Lúcio Alcântara, Relator ad hoc.
Assinam o Parecer ao PDS nº 315/02 na reunião
de 4 de setembro de 2002 os Senhores Senadores:
Ricardo Santos, Presidente – Lúcio Alcântara,
Relator; Adir Gentil; Leomar Quintanilha; José Jor-
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ge; Maria do Carmo Alves; Arlindo Porto; Francelino Pereira; Romeu Tuma; Benício Sampaio ; Eduardo Siqueira Campos; Lúcio Alcântara; Romero
Jucá; Eduardo Suplicy; Roberto Saturnino.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Con gresso 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 971, DE 2002
Da Co missão de Educação, sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 317,
de 2002 (nº 1.614/2002, na Câmara dos
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Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Empresa de Comunicação Internacional Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em fre qüência modulada na cidade de Itajaí,
Estado de Santa Ca tarina.
Relator: Senador Adir Gentil
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 317, de 2002 (nº 1.614, de
2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que outorga permissão à Empresa de Comunicação
Internacional Ltda. para explorar o serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Itajaí, Estado de Santa Catarina.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 993, de
2001, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 432,
de 7 de agosto 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.
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 Empresa de Comunicação Internacional
Ltda. (cf. fl. 7):
Nome do Sócio Cotista

Cotas de Participação

Nelson Fantin

50.000

Luciano da Silva

50.000

Total de Cotas1

100.000

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 Pedro Canedo.
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 Congresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão so-
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nora 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 317, de 2002, eviden cia o cumprimento das formalidades estabelecidas
na Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando caracterizado que a entidade Empresa de
Comunicação Internacional Ltda. atendeu a todos
os requisitos técnicos e legais para habilitar-se à ou torga da permissão, opinamos pela aprovação do
ato, na forma do projeto de decreto legislativo origi nário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 4 de setembro de 2002. – Ri cardo Santos, Presidente; Adir Gentil, Relator.
Assinam o parecer ao PDS nº 317/02 na reunião
de 4-9-2002 os Senhores Senadores:
Presidente: Senador Ricardo Santos; Relator:
Senadora Adir Gentil; Walmir Amaral; Leomar Qu intanilha; José Jorge; Maria do Carmo Alves;
Arlindo Porto; Francelino Pereira; Romeu Tuma;
Benício Sampaio; Eduardo Siqueira Campos; Lú cio Alcântara; Romero Jucá; Luiz Otavio; Eduardo
Suplicy; Geraldo Cândido.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Con gresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renova ção 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 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.
....................................................................................
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Prorrogo a sessão por cinco minutos.
Concedo a palavra ao Sr. Senador Chico Sartori.
O SR. CHICO SARTORI (Bloco/PSDB – RO.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, tenho
o penoso dever de registrar o que não me era lícito
recusar: o falecimento do Padre Romano da cidade
de Ji-Paraná, Estado de Rondônia.
O Padre Romano deixou um exemplo de fé e
humildade. Considerado um homem de coração
grande, sempre procurava defender as pessoas me nos favorecidas. Era muito tranqüilo, acolhedor, estava sempre presente nos eventos das comunidades
rurais e era por demais conhecido por agir como um
homem grande conselheiro familiar, um grande ensinador dos princípios cristãos, sempre procurando
confortar a todos.
Cidadão probo, exemplo para todos os rondonienses, o Padre Romano entra agora no destino do qual
ninguém pode fugir, mas, com a morte, não se apagará
o luminoso clarão que foi a sua vida cheia de virtudes.
Que Deus o tenha num merecido lugar!
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Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, também
gostaria de falar sobre a grande e tão esperada Pre vidência Social mais justa.
Durante este período de campanha eleitoral,
os candidatos passam, de forma mais efetiva, a ter
um contato mais apurado com as populações dos
seus diferentes Estados. Ao ouvir das pessoas con tactadas de diferentes Estados seus reclamos, pro blemas e anseios – coisa muito natural e própria dos
regimes democráticos –, começamos a sentir mais
de perto o drama da nossa realidade.
Nessas minhas andanças pelo País, Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Senadores, do que mais se re clama é, sem dúvida, da Previdência Social, ape sar de, nos últimos anos, ela ter sofrido algumas
mudanças vitais para a sua sobrevivência. Mas,
Sr. Presidente, mesmo com as reformas imple mentadas nos últi mos anos, continua injusta e im própria àqueles que dela necessitam.
É preciso continuar a luta de todos nós, Con gressistas, e Governantes, para conseguirmos cons truir um modelo mais justo, que corrija as distorções
e aponte soluções eficazes para a sua moderniza ção, que assegure aos idosos benefícios previden ciários que mereçam figurar como garantia de uma
velhice digna após tantas décadas trabalhadas.
Infelizmente, Sr. Presidente, caros Colegas Se nadores, não tive a oportunidade de participar da re forma previdenciária como Senador da República.
No entanto, movido pela preocupação permanente
oriunda das ruas por onde passo, nas inúmeras ci dades da minha Rondônia, sinto na pele o imenso
drama social com o qual convivem nossos idosos.
Precisamos, sim, compreender melhor os nos sos idosos pelo que eles fizeram no passado, mais
do que isso, pelo que representam de experiência e
de lição para os nossos jovens.
Infelizmente, a nossa Previdência ainda conti nua injusta, e os nossos aposentados do INSS as sistem, a cada ano, à atrofia do valor de seus bene fícios, exatamente pela inexistência de uma política
justa, aberta, que estanque de vez todas as maze las e distorções históricas enfrentadas pelo nosso
sistema previdenciário, no que pese o esforço do
nosso Presidente Fernando Henrique Cardoso para
corrigi-la.
Não podemos mais continuar nesse vale de
lágrimas. Precisamos fazer algo que possa trans formar este atual sistema num modelo que busque
a distribuição da justiça social com dignidade.
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Não! Não podemos continuar num sistema em que
alguns potentados têm o reajuste que querem, as
vantagens que desejam, enquanto que a ma ioria
tem que se contentar com os índices inventados
pelos tecnocratas, só para dizer que lhes concederam be nefícios.
Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, invoco desta tribuna a consciência cívica de V.
Exªs, para que não esqueçam este meu apelo. Pre cisamos transformar a nossa Previdência Social em
um modelo mais justo, que garanta aos nossos idosos uma qualidade digna de vida.
Aproveito a oportunidade para depositar o meu
apelo e a minha confiança no futuro Presidente des te País, nosso companheiro de Bancada, Senador
José Serra, que, com sua competência e capacidade de homem público, possa no seu governo reiniciar essa grande luta em defesa da Previdência do
povo brasileiro, e que, se Deus e o generoso povo
do meu Estado entenderem que eu retorne a esta
Casa como Senador da República, terei o maior pra zer em contribuir para essa grande luta.
Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, desejo
que o cidadão brasileiro e a cidadã brasileira, ao
atingirem a idade para aposentadoria, sejam beneficiados e que não encontrem tanta dificuldade como
têm encontrado até hoje. São pessoas com seis ou
sete anos já passados da época da aposentadoria e
que ainda não a conseguiram.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Não há
mais oradores inscritos.
Os Srs. Senadores Mauro Miranda, Sérgio Machado, Mozarildo Cavalcanti, Valmir Amaral e Romero Jucá
enviaram discursos à Mesa para serem publicados, na
forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, minha presença
na tribuna do Senado Federal prende-se, nesta
oportunidade, à necessidade de, mais uma vez, expor a V. Exªs minhas considerações sobre tema que
considero dos mais relevantes e urgentes dentro do
cenário da vida nacional, a ponto de se constituir, in dubitavelmente, na tônica maior das preocupações
de nossa sociedade.
Refiro-me à questão da violência urbana.
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A violência se tornou parte de nosso cotidiano.
Nunca se falou tanto em violência e em como com batê-la, e, infelizmente, a sensação de insegurança
nunca foi tão presente.
As pessoas mudam seus itinerários, evitam
sair à noite, colocam grades e alarmes em suas ca sas; e os mais ricos blindam seus automóveis. Esse
medo, ainda, deixou de ser característico das gran des cidades e se espalhou também entre as cidades
interioranas, de porte médio, antes vistas como oá sis de tranqüilidade e de segurança.
Junto à violência urbana, estão outras violênci as: como as que se fazem contra as mulheres, crian ças, idosos, homossexuais, negros, nordestinos e
outros grupos sociais. Todas são tão graves quanto
a violência urbana e necessitam de medidas apro priadas para seu controle e erradicação, uma vez
que há uma forte correlação de causa e efeito entre
estas e a violência manifestada nas áreas públicas.
O combate à violência deve, necessariamente,
conter diretrizes para solucionar cada uma das for mas de violência citadas, pois o fim da violência nas
ruas só será alcançado com o fim da violência den tro de casa, dentro da escola, dentro da empresa e
em outros ambientes onde se manifesta.
A violência deve ser entendida como um fenô meno decorrente de processos sociais que levam
pessoas e grupos, instituições e sociedades a se
agredirem mutuamente, a tomarem à força a vida, o
psiquismo, os bens ou o patrimônio alheio, um dos
problemas que mais aflige a humanidade nos dias
de hoje. É um fenômeno universal. Não é particular
a um país, a determinadas regiões, a cidades gran des ou pequenas, a uma ou outra raça ou religião, a
condições socioeconômicas.
Existem cidades com índices elevados de vio lência, como Nova York, Los Angeles, Paris, locali zadas em países com alta renda per capita. Na
Inglaterra, país de economia estável, povo tranqüilo,
ordeiro, polícia desarmada, pouca desigualdade so cial, a criminalidade aumentou 26% no ano de 2000.
Os Estados Unidos, país mais rico do mundo, que
gasta bilhões de dólares em segurança, alardeiam
somente tímidos progressos no combate ao crime e
à violência; há cerca de 1 milhão e 200 mil pessoas
nas penitenciárias e um número crescente de ado lescentes delinqüentes, que vivem se matando nas
escolas.
Na África, as tribos se matam, e milhares de
crianças são sacrificadas. Na Bósnia, os brancos se
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matam. Na Irlanda, católicos e protestantes estão há
anos em conflito permanente. Na Argélia, inocentes
são sacrificados diariamente. Neste momento, de
forma ainda mais cruel e violenta, judeus e palestinos se digladiam.
A sociedade indignada vê o governo e seus órgãos de segurança como incapazes de combater o
problema. Exige providências no sentido do aumento dos efetivos policiais e quer vê-los nas ruas, garantindo proteção nas escolas, nos bancos, nas lojas e, se possível, até nos seus lares.
E, o que é sociologicamente mais grave, cons tata também que a maioria das pessoas que vivem
em condições desumanas, nas favelas, invasões e
lixões, não é violenta. Crimes bárbaros, assaltos, estupros são praticados por jovens de classe média ou
alta, muitas vezes contra os próprios pais ou familiares.
As instituições governamentais e não-governamentais, nacionais e internacionais, vêm se reunindo em comissões, congressos e seminários, discutindo e trabalhando o tema da violência, com resultados decepcionantes.
Por que tanta violência, perguntam todos? Por
que jovens de boas condições sociais se tornam criminosos, inclusive homicidas?
A pergunta deve ser outra. A questão a ser de batida é a revisão conceitual da política de segurança pública, migrando do atual conjunto de ações
preconizadas, prioritariamente destinadas a combater a violência; e relegando a segundo plano a real
linha de solução do problema, combatendo preventivamente os fatores determinantes do comportamento anti-social dos indivíduos violentos ou infratores.
Certamente e também infelizmente, devemos
implementar medidas corretivas de curto prazo, até
mesmo emergenciais, no sentido de redimensionar
e prover eficácia à ação ostensiva e corretiva das
forças de segurança, para que se dê um basta na violência extrema que já vemos configurada em algumas cidades brasileiras, mas isso não será suficiente e senão um paliativo para a questão da violência,
uma vez que, como numa doença, não se podem
extinguir as conseqüências sem debelar as causas.
As autoridades devem se convencer de que to dos os atos violentos são perpetrados por pessoas
e que, por isso, a prevenção, numa política de longo
prazo, passa pela boa formação do caráter e da personalidade dos indivíduos, o que só será conseguido protegendo-se as crianças, desde a mais tenra
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infância, dos fatores que possam ocasionar desvios
no seu comportamento.
Devemos in vestir na proteção in fantil, perío do em que se forma o caráter e a personalidade,
com um novo modelo de pré-escola, em que pos sam suprir as necessidades emocionais das crian ças para o bom desen volvimento de sua personali dade, com o concurso de pediatras, psiquiatras in fantis, psicólogos, edu cadores, assistentes socia is, sociólogos, antropólogos e outros.
Precisamos investir em saúde materno-infan til e em proteção à fa mília, em seu sentido mais
amplo, ga rantindo os recursos mínimos necessári os à sua sobrevivência, evitando que o lar se torne
um ce nário de com portamentos inadequados e
agressivos, que formam um exemplo de péssimos
valores morais e sociais, redundando na criminali dade e na vi olência en tre os jovens.
Os fabulosos recursos consumidos pelo Estado,
sem o retorno esperado, nos mostraram, sem dúvida,
que o combate à violência, sem programas dirigidos à
prevenção, é inócuo, e que ela continuará crescendo,
para desespero de nossa sociedade.
Assim, ainda que tenhamos que sofrer a pres são da violência atual, devemos dedicar uma parce la de tais recursos para a formação de uma base so cial compatível com as necessidades de proteção
infantil, para que possamos legar aos nossos filhos
um futuro menos violento e mais humano.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. SÉRGIO MACHADO (Bloco/PSDB – CE)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho, por repetidas vezes, ocupando esta tribuna para referir-me
à importância prioritária que se deve dispensar aos
investimentos em tecnologia. Tenho também, em vári as oportunidades, dentro e fora desta Casa, reiterado
a minha convicção de que, por vivermos hoje em ple na Era do Conhecimento, tanto mais prósperos sere mos quanto maior for nossa capacidade inventiva,
para conceber e desenvolver métodos que otimizem a
utilização dos recursos de que dispomos.
Em tempos de globalização, essas assertivas assumem proporções bem maiores, sobretudo quando
consideramos quão diversificadas e oportunas são as
chances de o Brasil explorar estrategicamente as potencialidades de seu gigantesco patrimônio natural.
Neste sentido, viabilizar a adequada apropria ção do saber no campo da biotecnologia passa a
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constituir-se tática imprescindível ao desenvolvimento científico e econômico em nosso País.
Afinal, somos detentores de 23% de toda a biodiversidade do Planeta. Esta condição privilegiada,
em termos de recursos ecológicos e genéticos, sugere que empreendamos uma ação enérgica em defesa
da garantia de nossos interesses junto às instâncias
internacionais, especialmente no que se refere ao
amparo legal quanto à comercialização de invenções
que tenham como base a utilização de tais recursos.
É imperioso que, para além do conhecimento
do manejo e para além do domínio tecnológico, asseguremos a existência e a efi cácia de mecanismos
de salvaguarda, seja contra a usurpação de nossas
riquezas naturais, seja contra o uso pirateado de
nossos conhecimentos tradicionalmente transmiti dos ao longo das gerações.
Consciente dos riscos que põem em jogo os interesses nacionais, a diplomacia brasileira vem agin do com firmeza nas discussões com vistas a alterar
as atuais regras de proteção à biodiversidade.
Partícipe ativo das iniciativas internacionais no
âmbito da preservação da soberania dos Estados sobre seus recursos naturais, em especial naquilo que
diz respeito à justa distribuição dos benefícios conseqüentes do acesso e uso da diversidade biológica, o
Brasil propugna pela adoção de um sistema mais
adequado de proteção à propriedade intelectual.
O sistema ora em vigor prejudica de maneira flagrante as economias emergentes como a nossa, posto que propicia aos países detentores de tecnologias
avançadas patentear materiais obtidos a partir da
transformação de recursos naturais que não lhes pertencem, comercializando-os sem a autorização dos
respectivos donos e sem pagar os devidos royalties.
Prática que colide frontalmente com o princípio
de soberania estatuído pela Convenção da Diversidade Biológica assinada na Eco-92 e hoje ratificada por
mais de 180 governos.
Há, portanto que se reivindicar a estrita observância ao compromisso assumido. A manutenção
desta e de outras conquistas em prol da valorização
de ecossistemas abundantes, bem como a garantia
de um melhor equilíbrio nas relações entre nações
consumidoras e produtoras de biodiversidade caracterizam o grande desafio de nossa participação em
Johannesburg.
Da excelência de nossas negociações e da
habilidade em compatibilizarmos in teresses confli tantes nesta matéria depende a qualidade do lega do que poderemos deixar às gerações futuras, com
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respeito ao aproveitamento das importantes reser vas de nosso meio ambiente.
Dentre as principais idéias sustentadas pelo Brasil
no intuito da criação de um novo mecanismo para proteger com inteligência esse rico acervo, destaca-se a pro posta de modificação do Acordo TRIPs, de 1994, relativo aos Direitos de Propriedade Intelectual, que obriga
os 144 países membros da Organização Mundial do
Comércio, para que nele sejam incorporadas “cláusulas
que estabeleçam os requisitos de identificação do ma terial genético usado na invenção, a repartição dos be nefícios com os detentores dos recursos genéticos e o
consentimento prévio fornecido pelos detentores dos
conhecimentos tradicionais associados à invenção”.
Segundo informação divulgada pelo Instituto
Nacional da Propriedade Industrial, “no Brasil, ape nas 3% das patentes de biotecnologia solicitadas são
de brasileiros e os 97% restantes são de países do
mundo desenvolvido – Estados Unidos, Japão e Ale manha – onde a biotecnologia já é um dos setores
com maior número de patentes”.
Observemos, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena dores, que o ordenamento jurídico hoje existente
acarreta um brutal contraste em desfavor dos países
em desenvolvimento, posto que a transformação de
recursos naturais em material patenteável possibilita
o crescente oligopólio dos países ricos no mercado
de produtos genéticos, cujo movimento anual gira
em torno de oitocentos bilhões de dólares.
Estamos falando de um universo de potenciali dade ímpar. De uma inestimável fonte de recursos
que, se bem administrada, é capaz de impulsionar
nossa economia por muitos séculos.
Talvez estejamos presenciando uma oportuni dade histórica como poucas para que, sabendo fazer
valer o nosso cacife, possamos reverter desde já, du rante os próximos anos, a paradoxal situação de sermos a um só tempo um país tão rico que convive com
tanta pobreza e desigualdade.
A opulência de nossa biodiversidade se caracte riza por mais de dois milhões de espécies de plantas,
animais e microorganismos. Estima-se, repito, que o
Brasil responda por mais de um quinto da biodiversi dade mundial.
Possuímos mais de 250 mil espécies de plantas
conhecidas, das quais quase um terço é comestível.
Contudo, não aproveitamos senão 1% delas! Só as
600 espécies de oleaginosas silvestres catalogadas
nos permitem produzir mais de 300 tipos de óleos.
Fora a imensurável possibilidade de utilização medici nal de nossas ervas e demais fitoterápicos.
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Temos 55 espécies de primatas; a maior diversidade de primatas do mundo. Registramos 3.000 es pécies de peixes, 364 de mamíferos, 502 de anfíbios,
468 de répteis e 1.573 de aves.
Ocupamos também o primeiro lu gar no planeta em diversidade de plantas superiores e ma míferos. O terceiro lu gar em aves, o quinto em répteis e
o segundo em anfíbios.
Diante desses números e do momento propício
de negociações multilaterais com que nos deparamos, tudo isso me leva a crer que haveremos de sa ber usar com soberania esse invejável patrimônio, revertendo nossos cobiçados haveres naturais em ati vos que se converterão no impulso que ainda nos falta em direção ao esperado conforto econômico e à
merecida igualdade social para nossa gente.
Era o que tinha a dizer.
Obrigado.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quando um pobre
fica doente no Brasil, sabe que vai entrar num verdadeiro calvário. Além de enfrentar a dor, a febre, o mal-estar,
tem de enfrentar uma rotina perversa: acordar de madrugada, enfrentar fila, ficar de pé horas e horas, percorrer hospitais, agüentar mau atendimento – tudo isso
para conseguir, se for muito bem sucedido, uma senha
que lhe dá direito a consultar um médico. Um médico do
SUS, claro, porque nem consegue chegar perto de um
consultório ou de uma clínica particular. Plano de saúde? Nem pensar! Se está empregado, mal lhe dá o sa lário para matar a fome, sua e da família, quanto mais
para pagar um plano de saúde! Se consegue ser atendido por um médico, nos míseros cinco minutos reservados a cada paciente, quase tem uma síncope ao com prar os remédios. São caros, muito caros! O estoque
dos remédios gratuitos nos hospitais públicos está sempre deficitário. Tem de cair mesmo na rede da ganância
dos fabricantes de medicamentos. Mas o dinheiro não
dá para comprar tudo o que está no receituário. Os mais
caros ficam nas prateleiras. Se tiver sorte, vai sarar é
mesmo com os remédios mais baratos. E tem de sarar
de pronto, para não ter de repetir a receita.
Sr. Presidente, este é o retrato da situação do
pobre que adoece no Brasil. E um retrato singelo, dos
mais simples, de um caso que não exigiu o mais corriqueiro e banal exame de laboratório ou de radiologia.
Para nem se pensar nos complicados, as tomografias
e as ressonâncias... E para não chegar nas intervenções cirúrgicas e nos procedimentos mais sofisticados de implantes e próteses.
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Por isso, Srªs e Srs. Senadores, é costume dizer
que saúde no Brasil é só para quem pode, para quem
tem dinheiro. Já ouvi muitas pessoas pobres dizerem
que a saúde em suas vidas é uma questão de sorte.
Têm sorte aqueles que não adoecem. Muitos torcem
para não ficarem doentes, e, se isso acontecer, têm
de rezar para serem atendidos.
Essa realidade não se coaduna com o que pre ga nossa Constituição no Artigo 196: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do
risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua pro moção, proteção e recuperação”.
Se pensarmos, então, em políticas públicas de
conservação da saúde, de prevenção de doenças, vamos perceber que, no Brasil, a saúde tem andado
para trás. Aliás, Senhor Presidente, esse é o título de
uma matéria publicada no jornal Folha de S. Paulo, de
autoria do médico infectologista Caio Rosenthal. Por
sua autoridade no assunto, por sua visão arguta e
pela crítica acertada, vale a pena trazer à baila algu mas das idéias expostas na matéria.
O Doutor Rosenthal menciona algumas das
mais terríveis epidemias que castigaram o País nos
últimos decênios – a epidemia de meningite, nos anos
70; a de Aids, no início dos 80; a de dengue, nos últimos anos, responsável pela morte de muitos brasilei ros. Algumas epidemias são previsíveis e, nesse
caso, podem ser evitadas com medidas eficientes das
autoridades sanitárias. Outras chegam sem avisar e
sua incidência foge ao controle de qualquer ação pre ventiva.
Agora, o cenário que mais nos preocupa, e pre ocupa também o Doutor Rosenthal, é o das endemi as. Sabiam os Senhores Senadores que o Brasil é um
dos campeões mundiais de endemias? Pior do que
saber isso, Senhor Presidente, é saber que as epide mias têm cura, com remédios baratos, e todas estão
perfeitamente mapeadas. No entanto, morrem, todos
os anos, milhares e milhares de brasileiros, vitimados
por malária, hanseníase, tuberculose, leishmaniose,
e outras doenças do gênero.
“São doenças que só incidem onde as condi ções socioeconômicas e sanitárias são extremamen te precárias. Ocupamos o segundo lugar mundial em
casos de hanseníase, ficando atrás apenas da Índia.
A leishmaniose visceral, o Calazar, vem avançando
progressivamente. Em 1999 foi descrito o primeiro
caso de contaminação no Estado de São Pau lo.
Ostentamos o vergonhoso índice de cerca de 6.000
óbitos por ano de doença de Chagas e, apenas no
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ano de 2000, foram registrados 615.245 casos de malária”. São informações obtidas na Funasa, em maio
de 2002, e citadas pelo Doutor Rosenthal na matéria
referida. Ele diz mais:
“No Brasil, a área endêmica para esquistossomose abrange 19 Estados, com aproximadamente 26
milhões de habitantes expostos ao risco. É assustador pensar que morrem mais pessoas por ano dessas
endemias do que o total de mortos por Aids nos 20
anos de sua presença entre nós.”
Não são doenças de gente rica e famosa, Senhor Presidente! Não aparecem na mídia, não merecem atenção da sociedade. São doenças de brasileiro
pobre, desnutrido, analfabeto, que vive em condições
de saneamento básico zero – aquela situação em
que predomina o sem: sem água tratada, sem água
potável, sem esgoto, sem fossa séptica.
Em pleno século 21, quase metade do País não
tem esgoto. Mais de 60% dos dejetos recolhidos são
despejados diretamente na natureza, degradando
rios e lagos. Das cidades pequenas, mais da metade
não recebe água tratada. No entanto, uma torneira –
um único bico de água boa – é capaz de reduzir pela
metade os casos de diarréia infantil. Com duas torneiras, o problema quase desaparece.
As quatrocentas páginas que compõem a Pes quisa Nacional de Saneamento Básico, trazidas à luz
no início deste ano, revelam a triste realidade do sa neamento no País. Revelam também o descaso com
que o tema tem sido tratado pelas esferas municipais,
estaduais e federais. Nos anos 70, os investimentos
da União no setor representavam 0,38% do PIB brasileiro, quase duas vezes mais do que a média da década de 90. Em 2000, os investimentos não ultrapassavam 0,25%. Sabem o que isso significa, Senhoras e
Senhores Senadores? O abismo social que separa as
regiões, os municípios e os cidadãos pouco mudou
no último decênio. Os mais pobres continuam mais
pobres e os ricos ficam cada vez mais ricos.
Para piorar a situação, o governo federal deixou
de investir em saneamento básico, nos últimos três
anos, perto de 600 milhões de reais. Em outras palavras, um entre cada cinco reais destinados a melhorar
o saneamento ficou guardado na gaveta. Foi um investimento de papel, porque foi reservada a verba e
feito o empenho, mas gastar mesmo, não se gastou.
Acontece que os investimentos na área de saneamento geram déficit nas contas, e como o FMI não
quer déficits, o governo obedece e fecha as torneiras.
De nada adianta querermos melhorar a situação
da saúde no Brasil, enfrentar as endemias, prevenir as
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epidemias, diminuir a mortalidade infantil, se não podemos investir. Investimentos de papel não controlam focos de dengue, não garantem remédios para os pobres,
não remuneram médicos, não abastecem hospitais.
Não adianta o Brasil se escancarar para o capital
estrangeiro, oferecer atrativos à especulação desenfreada, crente de que vai entrar para o Primeiro Mundo e
participar do banquete da globalização, se a sujeira
continua a ser jogada debaixo do tapete, se os índices
sociais permanecem invisíveis e se os doentes continuam a morrer por falta de atendimento mínimo.
Para finalizar, manifesto minha concordância
com as últimas palavras do médico infectologista
Caio Rosenthal:
Abaixo da linha do Equador, para ser
um grande estadista, é preciso primeiro tra tar as águas, canalizando os córregos e os
esgotos, fornecer água potável e trocar o
barro das casas pelo tijolo. Sem essas medidas simples, até mesmo banais, não sairemos do Terceiro Mundo. Sem saneamento,
nem pensar. Básico.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado a todos.
O SR. VALMIR AMARAL (PMDB – DF) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, assomo à tribuna
para proferir brevíssimo discurso a respeito da Com panhia Energética de Brasília, a CEB.
Tenho acompanhado, com interesse, toda e
qualquer notícia sobre a CEB. Em especial têm-me
surpreendido os aumentos da tarifa de energia elétri ca, infligidos, periodicamente, à população do Distrito
Federal, aumentos que superam bastante os níveis
inflacionários da economia. Isso significa dizer que
tem havido aumento da transferência de renda do
consumidor para a CEB.
Não foi por outro motivo que apresentei, junto ao
Senado Federal, Requerimento de Informações à
companhia de energia elétrica, sobre esses aumen tos que lhe têm sido concedidos pela Agência Nacio nal de Energia Elétrica (ANEEL). Tal requerimento foi
aprovado, pelo plenário, sob o número 491/2002.
Agora leio, espantado, em edição do Correio
Braziliense da última quinta-feira, dia 5 de setembro,
que a CEB, apesar dos aumentos que a têm benefici ado, parece encontrar-se em situação de endivida 1
mento explosivo . É o que diz o jornal, referindo-se às
declarações de fiscais da ANEEL que visitaram a dis tribuidora de energia elétrica.
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Segundo o Correio, entre 2000 e 2001, ou seja,
em apenas um ano, a dívida de curto prazo da CEB
aumentou 79,65%, saltando de 167,1 milhões de reais para 300,2 milhões. A dívida de curto prazo é aquela com vencimento até um ano. Já a dívida com vencimento superior a um ano pulou de 82,6 milhões para
306,2 milhões, o que dá um aumento de nada menos
do que 270%. Em um ano! Somando todas as dívidas,
2
houve expansão de 356,7 milhões de reais!
Diante de números tão surpreendentes, aos
quais a CEB teria chegado em tão pouco tempo, os
fiscais da ANEEL não poderiam ter chegado a outras
conclusões. A primeira foi que tal evolução do endividamento pode comprometer a liquidez da empresa. A
segunda foi que pode haver algo de errado com as
contas da empresa.
Em relação ao segundo ponto, o Superintendente de Fiscalização Econômica e Financeira da
ANEEL, Sr. Romeu Rufino, declarou que “de fato,
identificamos na CEB uma série de informações que
3
merecem ser analisadas com profundidade”.
Alguns auditores e analistas do mercado de capitais, a convite do Correio Braziliense, examinaram
as contas da empresa, achando algumas irregularidades, como o lançamento de despesas como ativos,
o que serve para inflar artificialmente o lucro, permitindo maior distribuição de dividendos.
Enfim, Sr. Presidente, deve-se aguardar a conclusão do relatório dos fiscais da ANEEL para se ter
visão mais clara so bre o que está ocorrendo na
CEB. Quero exami nar detalhadamente esse relató rio.
Mas repito que me espanta muito que uma empresa que vem sendo agraciada com aumento subs tancial de tarifas venha sofrendo deterioração acentuada, em tão pouco tempo, em sua saúde financeira.
Aguardemos, pois.
Era o que tinha a dizer.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a modesta
repercussão dos trabalhos que vêm sendo de sen volvidos pelo Ministério do Espor te e Turismo não
faz jus à sua notável contribuição para o contínuo
êxito do Governo do Presidente Fernando Henrique
Cardoso.
1Aneel investiga CEB. Correio Brasiliense,5-9-02
2 Idem.
3Idem.
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Na primeira das áreas de sua responsabilidade,
no entanto, o órgão responde pelas ações de cadas tramento e construção de espaços esportivos nas es colas; pela edição e distribuição de material didáti co-pedagógico e esportivo; pelo contrato de estagiári os-bolsistas, mediante convênio com as instituições
de ensino superior; pela atualização do treinamento
de professores de Educação Física; e pela produção
e divulgação de séries de vídeos didático-pedagógi cos, em parceria com o MEC/TV Escola.
Além disso, participa e incentiva um elenco de
atividades relacionadas ao Programa Esporte na
Escola, lançado no ano passado, com a finalidade de
tornar disponível a prática esportiva em todas as nos sas escolas de ensino fundamental, provendo in fra-estrutura esportiva, material apropriado e reali zando a capacitação de professores.
Esse trabalho, na sua integralidade, é desenvolvido pelas escolas, com atividades físicas organizadas didaticamente, respeitando a cultura corporal e esportiva
de suas comunidades, e é complementado pela participação e incentivo às atividades que se relacionem com
o objetivo do Programa e à sua ampla divulgação.
Estão previstas a cri ação de um Calendário
Nacional de Eventos Esportivos Escolares e a reali zação de concursos te máticos para as escolas, pro fessores e alunos.
No Programa, as verbas são utilizadas na construção e reforma de espaços esportivos, fornecimen to de materiais didáticos e contratação de professo res de Educação Física, meios fundamentais para
melhorar o rendimento do alunado e a descoberta de
novos talentos para o esporte.
Instrumento de integração social da comunida de, que poderá utilizar a infra-estrutura esportiva, o
Programa promove a construção de 427 novas instalações esportivas nas escolas públicas de ensino fun damental com mais de 500 alunos.
No corrente ano, está prevista a implantação de
2.400 núcleos de esporte, destinados à capacitação
de 57 mil profissionais, aí incluídos muitos estudantes
de ensino superior, beneficiados com bolsa de estágio.
Também, neste exercício, serão realizados 4
eventos esportivos, de caráter nacional, incluindo as
etapas das Olimpíadas Colegiais, reunindo jovens de
até 14 e de 15 a 17 anos, nos Jogos da Juventude e
nos Jogos Escolares Sul-Americanos.
A avaliação do desempenho do Programa
Esporte na Escola, no ano findo, comparativamente
às metas propostas para o corrente ano, certifica que
foram beneficiados 13 milhões de estudantes, e que
outros 16 milhões serão atendidos em 2002.
Para tanto, a construção de instalações espor tivas aumentará de 427 para 6.758 unidades, e a
distribuição de material esportivo passará de 105
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mil para 700 mil itens, mantendo-se neste exercício
os mesmos 4 eventos esportivos escolares re aliza dos no ano transato.
O comparativo dos investimentos de 2001 a
2003 informam que, no primeiro, foram aplicados 27
milhões de reais na implantação de infra-estrutura esportiva das escolas públicas; 3,28 milhões de reais na
capacitação de recursos humanos em esporte e lazer; e 1,17 milhões em campanhas publicitárias.
Estão previstos investimentos de 90 milhões de reais,
neste ano, e de 200 milhões de reais em 2003.
Ainda nessa área, deve ser citado o Programa
Esporte Especial, que se destina à promoção de atividades físicas, esportivas e de lazer para os portadores de deficiência. Esse programa, criado em 1999,
deve beneficiar, ainda neste ano, 30 mil pessoas.
O Programa Esporte Solidário, por sua vez, destina-se a auxiliar no processo de desenvolvimento físico, intelectual e social de crianças carentes entre 7
e 17 anos que vivem em situação de risco.
Em 2002, serão beneficiadas 500 mil crianças e
adolescentes, distribuídos em 1.450 núcleos de atuação, em 732 municípios, ocupando quase 3 mil pro fessores, estagiários e monitores.
O projeto Esporte de Identidade Cultural tem
por finalidade resgatar, apoiar, fomentar, organizar e
estimular o surgimento de atividades esportivas relacionadas aos perfis cultural, lúdico e histórico do povo
brasileiro, tais como os Jogos dos Povos Indígenas,
os Jogos da Identidade Cultural e os Jogos Quilombolas, que neste exercício devem contar com 9 mil participantes.
O Esporte de Rendimento, por fim, objetiva a
promoção de mudanças qualitativas no esporte e o
estímulo ao crescimento de níveis de competência
para o pleno exercício de autonomia organizacional e
operacional, inclusive com a promoção da imagem do
País no Exterior, quando da realização de competições internacionais.
Finalmente, cumpre-nos registrar que o Ministério
do Esporte e Turismo atua fortemente em projetos que
dão ocupação aos recolhidos em penitenciárias e casas
de detenção, e naqueles direcionados à terceira idade.
No primeiro, que exigiu investimentos de 8,23
milhões de reais, em 2001, os presos utilizaram as oficinas para a confecção de material esportivo necessário ao Programa Esporte na Escola e a outras atividades do Ministério do Esporte e Turismo.
Até o final deste ano, serão produzidos cerca de
1 milhão e 800 mil itens esportivos, como bolas, redes
e uniformes, ocupando 12 mil e 300 detentos, que se
beneficiam de redução das penas, e gerando economia de 15 milhões de reais para os cofres públicos.
Em resumo de nossa exposição, que relaciona
tão-somente algumas de um extenso elenco de realiza-
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ções, seja-nos permitido registrar que tal êxito apenas
confirma o Ministério do Esporte e Turismo no mesmo
elevado nível que vem sendo mantido pela equipe de go verno do Presidente Fernando Henrique Cardoso.
Era o que tínhamos a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Srªs e
Srs. Senadores, sob a proteção de Deus, iniciamos
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esta sessão e, sob a proteção de Deus, encerrá-la-emos.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 52
minutos.)
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O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Muito boa
tarde. São 14h. Estamos iniciando a 3ª Reunião do
Conselho de Comunicação Social.
Antes de entrar na Ordem do Dia, dou conhecimento ao Conselho de que foram expedidos os convites à participação dos Srs. Conselheiros nesta reunião.
O Conselheiro Jayme Sirotsky não pôde estar
presente. Conversei hoje com S. Sª, que estava che gando dos Estados Unidos. Seu Suplente também
está em viagem ao exterior.
A Conselheira Berenice Isabel Mendes Bezerra
está ausente em virtude de uma pequena intervenção
cirúrgica. Tenho falado com S. Sª praticamente todos
os dias. A Conselheira está muito bem e manifesta a
esperança de participar conosco da próxima reunião.
Seu Suplente, o Sr. Stepan Nercessian, não
está presente. Na sexta-feira, empenhei-me para que
S. Sª aqui estivesse, mas há alguns problemas conce ituais que envolvem a sua assessoria e fizeram, inclu sive, com que remetesse carta à nossa Secretária.
Espero que na próxima reunião essas questões já estejam superadas.
Por último, o Conselheiro Paulo Cabral, no final
da tarde de sexta-feira, telefonou-me, lamentando
não poder estar presente, mas já não havia tempo útil
para a convocação do seu Suplente, Dr. Carlos Ro berto Berlinck, que mora em São Paulo.
Imagino que os senhores receberam cópia das
atas das duas primeiras reuniões. Sugiro que as ob servações que pretendam fazer em relação à Ata, se
já não as fizeram à Secretaria, tenham como prazo limite a reunião do Conselho. Depois da realização
dessa reunião, não haverá mais tempo para essas
pequenas alterações.
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) – Re cebi a Ata neste momento, pois está sobre a mesa.
Não a recebi previamente.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Como esta
é a nossa primeira reunião, penso que democrático é
ser liberal, mas as instruções prevêem que as atas
sejam enviadas aos Conselheiros por meio eletrônico.
Quero, contudo, dizer a V. Sª que também tive proble mas; solicitei que me fossem repassadas, mas eram
grandes demais para apenas um arquivo. Solicitei,
então, o desmembramento em dois arquivos. Esse é
um problema técnico que será superado. Consideran do que essa é a primeira Ata, os senhores terão um
prazo maior para fazer as alterações. Devo, entretan -
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to, advertir que, na próxima reunião, o sistema já de verá estar equilibrado.
Com relação ao Regimento, quero informar que
há, no Congresso, uma especialista na matéria. Não a
conheço, mas não há duas opiniões em relação à sua
qualificação técnica. Trata-se da Drª Ana Luiza Fleck
Saibro, que é pós-graduada e especialista em Comunicação Social.
Pedi à Secretaria do Conselho que diligenciasse
no sentido do comparecimento da consultora a esta
reunião, para ter um pouco mais de intimidade com o
nosso estilo de deliberar. S. Sª ainda não chegou, mas
vai elaborar um projeto de regimento que será o regimento definitivo. Quando esse projeto estiver pronto,
será entregue aos senhores. Assim andamos no bom
caminho.
Passaremos, agora, ao Item 1 da nossa pauta:
ITEM 1
Questões administrativas: Sistemática de Reuniões
e Atas. Posição sobre novo Regimento. Dotação
do Conselho, para inclusão no Orçamento
de 2003. Relato sobre atividades da Presidência
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Em relação
ao primeiro item da pauta, referente a assuntos administrativos, tratei pessoalmente disso com o Dr. Rai mundo Carreiro Silva. Fizemos uma longa reunião de
um dia inteiro. Todos os assuntos administrativos fo ram analisados, e parte deles será aqui relatada. A
Ata da reunião será disponibilizada aos senhores no
site que teremos.
Consultei a Gráfica do Senado sobre a possibilidade de fazer uma pequena publicação, de preferência algo que possa caber numa bolsa de senhora ou
no bolso do paletó de um de nós. Tive como referência o exemplar da Constituinte-Cidadã, que advogado
transporta no bolso do paletó. Será uma publicação
em que constarão os dados dos Conselheiros, as disposições constitucionais que interessam ao Conselho, a lei, o Regimento Provisório e demais informações que poderemos ter à mão, porque precisaremos
delas com certeza. Essa publicação já está ajustada e
noto que faltam fotografias. Quem ainda não as enviou, por favor, faça-o.
Pedi também que fosse criado um site nosso,
para que pudéssemos disponibilizar, na Internet, informações e documentos referentes ao Conselho.
Gostaria que alguém que saiba manusear fizesse a
apresentação do site, para termos uma idéia de como
ele está.
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(Procede-se à apresentação, em te lão, da página do Conselho na Internet.)
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Indicarei
ainda os outros trechos da Constituição que deverão
constar desse site.
Teremos uma sala – estava negociando isso
agora –, com mesa de reunião, localizada no Anexo I,
ao lado do gabinete dos Senadores. Os Conselheiros
poderão usar esse local quando estiverem em Brasí lia. Ali nos reuniremos à espera do horário do começo
da reunião. Teremos uma secretária – pelo menos
isso já foi acertado com o Secretário-Geral da Mesa
–, especialmente para atender aos Srs. Conselhei ros, que fará todo o percurso com o Dr. Raimundo
Carreiro Silva e com a Drª Márcia Egg, para obter as
providências cabíveis.
Com relação à Ata e às notas taquigráficas, queria dizer que, por inexperiência, provavelmente desta
Presidência, houve trabalho para redigi-las, sendo
necessário, para registro histórico, que cada um se
identifique antes de falar. Na medida do possível, farei
isso ao transferir a palavra, mas seria importante que
os senhores, no tom de voz ou com palavras, indicas sem o fim da sua manifestação. Isso pode parecer irrelevante – na verdade é –, mas ajuda muito quando
da transcrição taquigráfica. Quando pedirem a palavra, eu mesmo posso dizer: Com a palavra o Conse lheiro..., mas, quando eu retomar a palavra, seria pre ciso algo que indicasse o fim da manifestação por
parte do Conselheiro.
Tive reuniões para tratar de eventual contrata ção de consultoria da qual pudéssemos nos valer no
Conselho, mas esbarrei com uma dificuldade operaci onal: o Conselho já tem orçamento aprovado, incluso
no Orçamento da União do ano passado. Temos uma
dotação de R$115 mil para passagens e de R$115 mil
para hospedagens prevista para este ano.
Ocorre que estamos elaborando orçamento
para o ano de 2003. Estamos usando essa verba em
apenas um semestre, praticamente. Então teríamos
que fazer uma previsão mais detalhada, que corres pondesse a todo o ano, algo que não nos deixasse
tão limitados a apenas hospedagens e passagens.
Seria importante formar um grupo que colaborasse
nas gestões que deveremos fazer para obter um orça mento maior no ano de 2003.
Se algum dos senhores tiver a grandeza de co laborar comigo nesse esforço, até por solidariedade
humana, por um ato de piedade cristã, quero dizer
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que estou disponível. A Mesa receberá muito bem
essa colaboração.
Então temos esse problema, que é a limitação
do orçamento. Já me inteirei disso. Teremos prazo até
outubro para fechar uma proposta de orçamento.
Penso que dois meses sejam tempo suficiente para
se produzir um orçamento razoavelmente adequado
ao Conselho.
Espero que as passagens estejam bem encaminhadas e que cada um trabalhe no limite de seus po deres e de seus deveres. Fiz as contas e cheguei à
conclusão de que seria muito mais barato para o Conselho vir um dia antes da reunião, devido ao custo da
passagem. Em meu caso, é uma contribuição pequena que estou dando, visando à sobra de orçamento.
Quero dizer que estou sacrificando meu domingo
com a família para deixar nele um pouco mais de re cursos. Mas é claro que não posso pedir a qualquer
Conselheiro que se sacrifique como eu.
Quando algum dos senhores não puder vir – a
experiência desta reunião do Conselho foi mãe – por
favor, avise com antecedência, para que acessemos
os Conselheiros Suplentes.
Encerro as comunicações referentes ao Item 1 e
introduzo o assunto objeto do Item 2:
ITEM 2
Outorgas e renovações
de concessões Rádios comunitárias
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – A esse respeito, dou notícia aos senhores de reuniões que mantive com o Ministro das Comunicações e com o Presidente da Anatel, de quem obtive algumas informações que me deixaram preocupado.
Do Dr. Juarez Martinho do Nascimento, Ministro
das Comunicações, tomei conhecimento da quantidade de pedidos de autorização para funcionamento de
rádios comunitárias.
Curioso é que tanto o Ministério como a Anatel
dizem que a legislação é boa, assim como o são as
exigências. Ocorre que, se não se autoriza uma rádio
comunitária a funcionar, a tentação dela de entrar no
ar é grande. Quando ela o faz, a Agência reguladora
local, o DENTEL, gasta entre um mês e dois para fa zer um processo de intervenção. Eles vão lá e lacram
o equipamento, porque o Supremo Tribunal Federal
não permite a sua apreensão. No outro dia, eles voltam para o centro da cidade, a rádio comunitária tira o
lacre e eles precisam de mais dois meses para lacrar
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novamente. Vinte e quatro horas depois, a rádio já ti rou o lacre.
Perguntei quantas autorizações haviam sido dadas para essas rádios comunitárias. De 1º de janeiro
do ano passado até o dia 10 de julho, quando estive
aqui em Brasília, haviam sido deferidas 1.416. Os se nhores sabem quantos pedidos estão pendentes?
Oito mil. Por ano, o Governo é capaz de autorizar
1.000 dessas rádios, o que significa dizer que, se eu
tiver tudo pronto hoje: encontrei o lugar, a comunida de está de acordo, comprei os equipamentos, estou
pronto para funcionar, atendi a tudo que o Governo
quer, terei que esperar oito anos para o pedido ser
examinado. Quantos desses oito mil vão esperar oito
anos para começar a funcionar?
Eis um problema grave que me foi dado conhe cimento pelos números. Até perguntaram por que o
Conselho não se ocupa disso.
A minha convicção é de que a modelagem está
errada. Estimou-se mal qual seria a demanda para
esse tipo de rádios. Oito mil pedidos é demais. Se o
Ministério não está dando conta, ou muda o Ministério
ou muda a lei. Esse pessoal tem direito legítimo de
acesso a essas rádios, pois fez tudo que é possível, e
não conseguimos atendê-lo. É um grande problema.
Dos problemas de que tratei no Ministério, foi o mais
grave.
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Desculpe,
não são 1.416. Entre os anos de 2001 e 2002, há 816
pedidos de concessões e renovações para rádio e te levisão normal, por isso estava em página separada.
Concedo a palavra ao Conselheiro Paulito.
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) – Sr.
Presidente, trata-se de um assunto de extrema gravi dade. Na ABERT, estimamos que haja, em operação
no Brasil, aproximadamente 15 mil emissoras de rádi os ilegais ou piratas, à margem da própria lei. Hoje
nos defrontamos com outro fato: algumas dessas
emissoras, mesmo aquelas devidamente outorgadas,
algumas, inclusive, já com trâmite pelo Congresso
Nacional, estão também, lamentavelmente, operando
de forma ilegal, porque estão comercializando seus
espaços publicitários.
No final da semana passada, tive a oportunidade
de participar de uma reunião com presidentes de entidades estaduais de radiodifusão de todo o Brasil, na
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cidade de Canelas, no Rio Grande do Sul. O grande
reclamo, a manifestação de todos eles se faz, fundamentalmente, em função da ilegalidade e da pirataria,
contra as quais o trabalho das autoridades competentes, lamentavelmente, tem sido inócuo ou ineficiente.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Concedo a
palavra ao Conselho Roberto Wagner.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – Sr. Presidente, gostaria de solicitar a V. Exª que fôssemos avisados, especificamente com relação às empresas de
rádio e televisão, dos encontros com autoridades,
como o Ministro das Comunicações e o Presidente da
Anatel. Esse assunto é do mais alto interesse da radiodifusão brasileira. É fundamental que a ABRATEL
seja sempre ouvida e auscultada. Esse órgão não
pode imaginar a hipótese de o Conselho se posicionar, por intermédio do seu Presidente, em um assunto que para nós é vital. Em sendo assim, a ida do Presidente do Conselho ao Ministério das Comunicações
e à Anatel foi uma surpresa. Gostaria de ter ido junto.
Requeiro a V. Sª que, sempre que possível, no
caso de radiodifusão, rádios e televisões – falo em
meu nome, não sei se o Presidente Paulito também
pensa assim –, estejamos presentes para também
dizer ao Ministro e ao Presidente da Anatel as nossas
apreensões.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Esclareço
ao Conselheiro Roberto Wagner que não fui tratar de
assunto relacionado a esses itens. O Conselho terá
que se relacionar com entidades. Apenas fui dar ciência a esses senhores de que o Conselho havia sido
instalado, de que a intenção do Conselho é ter uma visão convergente e de que gostaríamos de participar
da discussão desses assuntos. Trocamos cartões, indiquei os telefones da entidade e, após os registros
protocolares, fui informado dos problemas que mais
de perto preocupavam essas entidades.
Não me pronunciei sobre nenhuma dessas
questões. Não era esse o meu propósito. Estou ape nas fazendo um relato dessa conversa.
O número de emissoras de rádio, por exemplo,
citado pelo Ministro das Comunicações, vai nos levar
a adotar uma postura. É algo, Conselheiro Roberto
Wagner, que ignorava por absoluto. São oito mil pen dências, esperando um Governo que só é capaz de
atender a mil por ano. Aqui está a combustão de um
grave problema. Não tinha intenção de negociar nada
naquele momento. Estou apenas informando aos se nhores o resultado da conversa.
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Não fui tratar de nenhum assunto. Fui buscar
convergência para que o órgão pudesse melhor atuar.
Entre as autoridades com as quais contatei, algumas
nem sequer sabiam da instalação do Conselho. Espe ro que, depois que souberem das nossas intenções,
tenham melhor disposição de tratar conosco.
Fique tranqüilo, pois não tratarei de nenhum assunto deliberativo com nenhum desses senhores.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Conselheiro
Francisco Pereira da Silva.
O SR. FRANCISCO PEREIRA DA SILVA (Representante da categoria profissional dos radialistas) –
Sr. Presidente, com base na informação sobre as rádios comunitárias, que é um assunto de que também
amistosamente tomamos conhecimento aqui em Bra sília – a sede da ABRAÇO, entidade que representa
as rádios comunitárias, é aqui em Brasília –, podemos
afirmar que fica patente o que foi dito pela ABERT.
Esses órgãos estão com uma expectativa bastante
considerável com relação à ação do Conselho.
Em sendo assim, gostaria de sugerir que, na
menor brevidade possível, o Conselho pautasse esse
assunto, inclusive para abrir esse debate, pois, embo ra só possamos aconselhar, não podemos ignorar
algo que a própria ABERT, por intermédio da televi são e do rádio, mostrou, algumas preocupações in clusive de ordem técnica, sobre as quais não vou en trar no mérito.
Enquanto Conselho, no entanto, penso que de veríamos agir, mesmo que extrapolando um pouco o
nosso papel. Nesse sentido, quero sugerir que discu tamos esse assunto com os outros segmentos, por que é verdade que existem rádios comunitárias que
estão competindo comercialmente.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Obrigado,
Conselheiro Francisco Pereira da Silva.
Antes de passar a palavra, quero manifestar a
minha opinião, Conselheiro Roberto Wagner. É difícil
para mim considerar pirata ou ilegal uma rádio que
atende a todos os requisitos. A rádio está pronta para
funcionar, já obteve o consenso da comunidade, tem
os equipamentos montados, enfim, está tudo pronto
e, de repente, descobre que vai esperar oito anos
pela autorização. A minha consciência não aceita
bem que digamos que é uma rádio pirata, porque se
joga toda a carga de responsabilidade pela ilegalida -
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de sobre a rádio, quando há toda evidência de uma
culpa pelo menos repartida. O Estado não é capaz de
cumprir o seu papel de regulamentar em um prazo razoável.
Coloco-me mais na linha do Conselheiro Fran cisco, qual seja, considerar que este é um problema
grave e que deveria merecer o exame do Conselho.
Passo a palavra ao Conselheiro Daniel Herz.
O SR. DANIEL KOSLOVSKI HERZ (Representante da categoria profissional dos jornalistas) – Quando foi aprovada a Lei nº 9.612, a posição da Federação Nacional dos Jornalistas, passando ao largo de
um conjunto de questões polêmicas que a lei suscita e
antes que qualquer outro detalhe pudesse ser questionado, destacou que a lei era, obviamente, incapaz de
organizar o fenômeno social a que se propunha tratar.
E os números apresentados pelo Presidente, corroborados pelos dirigentes da ABERT e da ABRATEL, dão
uma idéia da dimensão e da gravidade do problema,
além da extensão do conflito de interesses que existe
em torno desse segmento de radiodifusão.
Por vários aspectos da própria Lei nº 9.612, constata-se que a situação existente hoje era absolutamente previsível. O fato de uma emissora de alguns watts,
que atinge alguns quarteirões, ter que passar por todo
o circuito de tramitação do Congresso Nacional resultaria em uma incapacidade de responder à demanda social, o que só ajuda a agravar o conflito com os demais
segmentos de radiodifusão existentes no País, seja
pela utilização de freqüência sem autorização e de for ma desorganizada, seja por meio da inadequada competição, do ponto de vista legal e social, que se estabelece com as emissoras privadas comerciais.
Particularmente, não tenho acompanhado de
perto essas questões, mas o relato das pessoas que
são mais atuantes no segmento de radiodifusão co munitária dão conta de uma rejeição por parte das entidades empresariais da área de comunicação em
buscar conjuntamente uma solução.
Então gostaríamos de destacar que a criação
do Conselho e a presença dos dirigentes da ABERT e
da ABRATEL, que são as entidades mais envolvidas,
levam-nos a fazer a indagação sobre se realmente
isso é procedente ou se poderemos buscar uma solução mais adequada do ponto de vista da regulamentação, visando preservar o sistema privado comercial
e, ao mesmo tempo, garantir que a prerrogativa de utilização desses serviços pelos mais diversos setores
sociais seja viabilizada.
Se as entidades empresariais estiverem dispostas a buscar uma solução adequada – porque a Lei n°
9.612 não resolveu o problema, que continua e, em
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alguns aspectos, até se agravou –, com certeza,
esse é um ponto da maior importância para ser tratado no Conselho. Poderemos encontrar uma solução
mais adequada, respondendo aos problemas que fo ram apresentados aqui.
Então, fazemos essa indagação às entidades
empresariais com a certeza de que, se o Conselho se
empenhar, encontraremos uma solução que equacione
o conjunto de interesses envolvidos nas operações e
na organização da radiodifusão comunitária no País.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Agradeço
as palavras do Conselheiro Daniel Herz.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – Sr. Presi dente, eu queria falar sobre este assunto, assim como
o Conselheiro Paulito.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Com a palavra o Conselheiro Fernando Bittencourt.
O SR. FERNANDO BITTENCOURT (Engenheiro com notório conhecimento na área de comunica ção social) – Sr. Presidente, queria apenas acrescen tar alguns comentários. Na medida em que sou Con selheiro da área técnica, considero interessante fazer
alguma colocação no que se refere à questão técnica.
Cada vez que uma emissora de televisão ou de rádio
vai ao ar, ocupa um lugar no espectro que nenhuma
outra pode ocupar. Então, quando uma rádio vai ao ar,
se ela não tiver permissão da Anatel para fazê-lo na
potência correta, no canal correto, com certeza, estará interferindo em outras rádios que já tiveram autori zação para operar regularmente, que investiram, já fizeram todo o trabalho que tem que ser feito.
Então, realmente não há como este Conselho forçar ou induzir a Anatel a realizar trabalhos que não se jam correta e tecnicamente bem feitos, de forma que as
rádios e emissoras de televisão também – porque, nes ses casos, existem emissoras de televisão comunitárias
– possam entrar no ar sem estudos prévios, prejudicando outras que já estão no ar há algum tempo.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Agradeço a
manifestação do Conselheiro Fernando Bittencourt.
Com a palavra o Conselheiro Alberto Dines.
Srs. Conselheiros, concederei a palavra a todos,
mas darei preferência a quem ainda não se manifestou.
Proposta de manifestação
contrária a decisão do Tribunal Superior Eleitoral
O SR. ALBERTO DINES (Representante da so ciedade civil) – Sr. Presidente, Srs. Conselheiros,
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queria pedir a inclusão na Ordem do Dia de um as sunto que é urgente. Se nós o adiarmos para a próxima reunião, estaremos muito perto do fim da campanha eleitoral. Tenho posições, mas imagino que haja
divergências. Creio que devemos discutir a decisão
do TSE de proibir que sejam veiculadas opiniões nos
meios eletrônicos – rádio e televisão – sobre o processo eleitoral. Tenho impressão de que isto é uma
censura limitada, mas uma censura.
Existem formas alternativas de se evitarem abusos que não essa proibição pura e simples. Se for re petida a cada ano, estaremos oficializando, legitimando exceções censórias, o que não é nada agradável,
considerando que estamos todos engajados num processo democrático.
Então, gostaria que isso fosse incluído. Depois,
veremos como podemos atender a isso, considerando que as eleições serão em outubro.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Obrigado,
Conselheiro Alberto Dines.
Considerando a importância da matéria, a
Mesa, tão logo encerre este item da Ordem do Dia, no
momento oportuno, vai reabrir o assunto, quando lhe
passarei a palavra.
Conselheiro Carlos Chagas.
O SR. CARLOS CHAGAS (Representante da
sociedade civil) – Apenas para dizer que concordo em
gênero, número e grau com o Alberto Dines. Mas eu
seria um pouquinho mais ríspido, pois trata-se de
uma ofensa à Constituição.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – O Conselheiro já está discutindo a proposta?
O SR. CARLOS CHAGAS (Representante da
sociedade civil) – Já.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Solicito ao
Conselheiro Carlos Chagas que contenha o seu ím peto juvenil para utilizá-lo no momento tecnicamente
adequado.
Conselheiro Geraldo Pereira dos Santos.
CONTINUAÇÃO DO ITEM 2
Outorgas e renovações de concessões
Rádios comunitárias
O SR. GERALDO PEREIRA DOS SANTOS
(Representante das categorias profissionais de cinema e vídeo) – Sr. Presidente, gostaria de corroborar a
ponderação dos Srs. Alberto Dines e Carlos Chagas,
pois é um ponto importante. Há também outros pon -
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tos importantes na pauta, mas eu não poderia deixar
de fazer um comentário sobre as rádios comunitárias,
assunto até o momento abordado, depois interrompi do pela questão do TSE.
Curiosamente, nos dias 25 e 26, estávamos
aqui, tomando posse, quando houve a primeira reunião do Conselho. Ao me preparar para dormir, no ho tel, deparei-me com uma reportagem muito interes sante de um canal alternativo a cabo, de cujo nome
não me lembro agora, que tratava justamente de televisões e rádios comunitárias nos Estados Unidos, um
país tido como o berço da democracia e da liberdade.
O histórico que estava sendo abordado pelo repre sentante nacional foi muito interessante, a meu ver,
quando dizia que lá deu certo, está funcionando e
existe uma parceria, um trabalho conjunto entre as
empresas convencionais e as rádios e tevês comuni tárias, inclusive umas somando-se às outras.
Aponto isso como demonstração de que é pos sível, aqui no Brasil, como tantos outros aspectos que
já adotamos de outros países, que também dê certo,
com uma nova legislação, com um novo entendimen to, sem prisões, sem quebradeira, sem afrontas, sem
conflitos – já temos tantos –, levando em considera ção que ninguém é dono da comunicação, ninguém é
dono do poder de comunicar, de se expressar.
Assim como deu certo nos Estados Unidos e em
outros países, acreditamos que também dê certo,
com certeza, no Brasil, num funcionamento normalís simo das tevês e rádios comunitárias alternativas e
das tevês que estão aí, que investiram e que têm todo
o direito de se preservar. Concordamos com isso; não
vamos defender ilegalidade, mas é completamente
possível que os dois setores funcionem. Quem vai ganhar é a população, é a comunidade, que terá uma diversidade imensa de comunicação, de formas de ex pressão que vão representar o nosso País, a nossa
cara, ou seja, a diversidade que este País possui.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho) – Agradeço a manifestação do Conselheiro Ge raldo Pereira dos Santos.
Com a palavra o Conselheiro Ricardo Moretzsohn.
O SR. RICARDO MORETZSOHN (Represen tante da sociedade civil) – Sr. Presidente, Srs. Conse lheiros, a despeito da pertinência e da seriedade que
requer o assunto que está sendo discutido neste mo mento, gostaria de chamar pela ordem e solicitar que
pensássemos em como vencer a pauta de hoje.
Estamos analisando o primeiro ponto, que diz
respeito – entendo eu – ao relato das atividades da
Presidência.
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Quero registrar a minha posição de que este assunto que está sendo tratado, das rádios e tevês co munitárias, é de extrema relevância, principalmente
na posição de representante da sociedade civil, a
principal interessada. Não se trata das rádios oficiais
ou legalizadas, das rádios comunitárias, do espaço a
ser disputado. Esse espaço é disputado em função da
sociedade, para isso pretende-se que seja.
Então, em função disso, gostaria de que pensássemos em formalizar esse assunto como ponto de
pauta adequado. Corroboro inteiramente a preocupação do Conselheiro Dines no que diz respeito à inclusão, já manifestando minha posição favorável, na
Ordem do Dia da reunião de hoje.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Obrigado,
Conselheiro Ricardo Moretzsohn.
Com a palavra o Conselheiro Paulito.
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) – Sr.
Presidente, Srs. Conselheiros, queria deixar bastante
claras algumas posições, até para que não paire ne nhum tipo de dúvida.
Em primeiro lugar, em momento algum houve
ou haverá manifestação da ABERT desfavorável à rádio comunitária. Ao contrário, temos par ticipado de
forma muito ativa. Temos associações estaduais ligadas a nós e já consideramos essas emissoras como
afiliadas. Assim, nossa posição sempre foi muito objetiva e muito clara.
Nosso maravilhoso Conselheiro Fernando Bittencourt coloca com muita propriedade o assunto do
espectro eletromagnético. Não sou engenheiro, não
tenho sua competência nessa área – e ninguém melhor do que ele para expor o assunto. O espectro eletromagnético, lamentavelmente, é finito. Em sendo finito, ele só tem a possibilidade ou a capacidade de armazenar ou transmitir determinada quantidade de
emissoras.
Sr. Presidente, permita-me discordar da sua colocação de que o fato de a emissora ter solicitado autorização e ter adquirido equipamento suficiente seja
o bastante para que ela possa iniciar a sua operação.
Nós entendemos que ela não pode fazer isso. Por
quê? Porque, em o fazendo, ela estará interferindo de
forma muito direta e objetiva, pela sua emissão, em
um canal não destinado a essa finalidade, não só nas
emissoras de broadcasting. Temos sabido – e a re clamação não é apenas nossa – que o Ministério da
Aeronáutica, o Ministério da Marinha, as Forças
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Armadas, os serviços de comunicação da sociedade,
o Corpo de Bombeiros, as ambulâncias, enfim, diver sos órgãos têm sido muito prejudicados por essas
emissões espúrias.
Quando falamos em sociedade, temos de en tender que é fundamental preservarmos o sagrado direito do ouvinte ou do telespectador de optar por aquilo que efetivamente pretenda ouvir ou a que queira
assistir. Essas transmissões espúrias têm interferido
de forma drástica e dramática nas emissões de rádios
previamente estabelecidas e nas emissoras de televi são. São inúmeras as reclamações que nós, como entidade, recebemos – todas as entidades estaduais
também recebem – de interferências espúrias, provo cadas por emissoras ilegais que operam à margem
da lei, de forma absolutamente atabalhoada, ocupan do espaço do espectro eletromagnético de maneira
totalmente descontrolada.
Era o que tinha para colocar.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Muito obri gado Conselheiro Paulito.
Concedo a palavra ao Conselheiro Rober to
Wagner Monteiro.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – Sr. Presidente, buscando o espírito da lei, lembrei-me de comentário do Ministro Sérgio Motta, de que iria viabilizar no Brasil o nascimento das chamadas rádios e
TVs comunitárias. Sua idéia original era de freqüência
única e baixa potência. A intenção era dar voz e vez a
pequenas comunidades, a setores culturais, enfim,
àquilo que estivesse à margem da radiodifusão stricto
sensu – a comercial. O espírito da lei visava isto: rádi os de freqüência única, baixa potência, cuja programação seria de fato comunitária. A ABRATEL também
concorda com o espírito dessa lei e assina embaixo.
Estamos reclamando – e com razão – de que
houve um desvirtuamento do espírito da lei. O Paulito
e eu temos estado sempre com o Ministro Juarez Qu adros, com o Ministro Pimenta da Veiga e sabemos
que, hoje, rádios comunitárias, infelizmente, estão
sendo tratadas como barganha política. Por exemplo:
sou Deputado Federal de determinada região no meu
Estado, procuro quatro ou cinco pessoas ligadas à
minha campanha, faço com que elas criem associa ções. Eu, Deputado, ou um emissário meu, vou ao Ministério fazer lobby para que essas rádios sejam im plementadas. Em seguida, coloco-as em plena vigên cia de transmissão.
Lembro-me de que o Ministro Sérgio Motta fala va sempre: essas rádios não poderão ter departa -
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mento comercial, elas não têm fins lucrativos. Depois
ele desenvolveu uma outra idéia e disse: vou permitir
o patrocínio. Então, a Rádio Comunitária de Araguari
seria patrocinada por uma empresa de Araguari.
O que acontece hoje? A primeira coisa que toda
rádio comunitária faz é um departamento comercial.
Com os empresários, em volta das rádios comunitárias, começa a fazer uma concorrência predatória.
Como eles não têm despesas, oferecem ao comerciante aquilo que não podem oferecer, que é a divulgação comercial, o que é diferente de patrocínio. Sob
esse aspecto é que a radiodifusão absolutamente
não aceita o status quo.
A Polícia Federal, que é o órgão constitucionalmente estabelecido para fazer o combate à pirataria,
não tem condições. Então, criou-se um caldo de cultura. Para mim, político, é importante ter rádios comunitárias, dez, quinze, vinte. Há municípios – sabemos
disso – em que os políticos pegaram o mapa da cidade e traçaram. Por que é rádio comunitária? Ela atin ge 500 metros de raio, portanto, o diâmetro de um quilômetro. A torre pode ter 30 metros. Então, cobre-se
um retângulo de 30 metros de altura por 500 metros
de raio e, em volta, coloca-se a rádio comunitária. Ali
se começa a fazer proselitismo político do candidato,
que é o dono da rádio – sou um laranja –, e barganhas comerciais que não são permitidas.
Essa situação que V. Sª considerou um absurdo,
o Ministério ter oito mil pedidos de rádios para examinar, entendemos que seja o contrário. Temos que fa zer o Ministério entender que o setor não pode aceitar
que haja um desvirtuamento no espírito da lei. Somos
absolutamente favoráveis às rádios comunitárias, a
todas elas, desde que se adeqüem ao espírito da lei e
não que haja um sofisma, buscando a lei para o sujeito tirar vantagem política ou econômica. Essa é a realidade das coisas.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Agradeço a
manifestação do Conselheiro Roberto Wagner.
O SR. DANIEL KOSLOVSKI HERZ (Representante da categoria profissional dos jornalistas) – Pro posta de encaminhamento.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – V. Sª gostaria de encaminhar algum assunto?
O SR. DANIEL KOSLOVSKI HERZ (Representante da categoria profissional dos jornalistas) – Sim.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Só quero
esclarecer ao Conselheiro Roberto Wagner que todos
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concordamos com a manifestação do maravilhoso
Conselheiro Fernando Bittencourt. Nenhum de nós
tem algum tipo de restrição. Fiz um comentário inci dental para dizer que algumas rádios são piratas no
sentido de toda ilegalidade que recai sobre elas, por que nascem à margem da lei, com o objetivo de fraudá-la. Não me parece, como pessoa física, que seja
justo usar o mesmo adjetivo para a associação que
delibera, que se cotiza, que compra os equipamentos,
que, segundo a lei, faz o requerimento para o início de
funcionamento e depois descobre que esse regula mento só será apreciado pelo Governo dentro de oito
anos. O fato social é o seguinte: é da natureza huma na que uma parte dessas pessoas não queira esperar
oito anos. Então, é preciso encontrar um outro adjeti vo, porque já estamos usando o termo pirata para o
fraudador.
Esse assunto já está esclarecido por mim; não
voltarei a ele.
Com a palavra o Conselheiro Daniel Herz.
O SR. DANIEL KOSLOVSKI HERZ (Represen tante da categoria profissional dos jornalistas) – A
proposta de encaminhamento que trazemos, falando
especificamente em nome da Federação Nacional
dos Jornalistas, mas, com certeza, interpretando an seios e uma disposição das demais entidades dos setores profissionais, os radialistas, artistas e o pessoal
de cinema, é de nos comprometermos a fazer o inventário de um conjunto de proposições das entida des da área de radiodifusão comunitária, visando à
solução desse problema, inclusive à alteração da lei.
Nós nos comprometemos a trazer isso na próxi ma reunião e também – apesar de, infelizmente, não
termos ouvido uma manifestação mais clara por parte
dos dirigentes da ABERT e da ABRATEL no sentido
de buscar uma solução conjunta –, tão logo concluir mos esse inventário, a procurar a ABERT, a ABRATEL
e outras entidades e apresentar, antes da reunião,
proposições que atendam às perspectivas do setor.
Essa é uma proposta de encaminhamento. Cre io que, a partir dessa primeira tentativa de abordar em
conteúdo possibilidades de solução, poderemos de senhar uma atuação mais definida do Conselho.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Agradeço a
manifestação do Conselheiro Daniel Herz, que aten de à posição da Presidência, qual seja, a de trazer a
proposta dos setores ao Conselho, a fim de, na medi da do possível, firmar uma posição consensual.
Encerrando este item, quero declarar que estive
na Anatel, com o Presidente Schymura, para dizer-lhe
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que existe um Conselho e que temos interesse em
trabalhar juntos. Ouvi dele que hoje estão concentrados na definição do modelo de digitalização que pre tendem colocar em prática, o qual já é objeto de uma
comissão aqui da Casa. Dessa forma, encerro essa
primeira....
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – Sr. Presidente, sobre esse assunto da TV digital...
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Com a palavra o Conselheiro Roberto Vagner.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – Pelo menos no setor que represento, das televisões, temos o
maior interesse de fazer uma certa politização desse
assunto. Queria pedir a V. Sª que anotasse como...
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Há um item
da pauta que trata especificamente desse assunto.
Se V. Sª refrear seu entusiasmo...
O SR. DANIEL KOSLOVSKI HERZ (Representante da categoria profissional dos jornalistas) – Sr.
Presidente, sobre questão administrativa.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Pois não,
questão de ordem.
O SR. DANIEL KOSLOVSKI HERZ (Representante da categoria profissional dos jornalistas) – Gostaríamos de encaminhar à Mesa a proposta de que a
Secretaria do Conselho fizesse um levantamento de
todos os projetos relacionados com comunicação, de
modo que o Conselho possa identificar as matérias
que estão tramitando no Senado e na Câmara e tam bém verificar a possibilidade de que seja desenvolvido um sistema em que qualquer movimentação feita
nesses projetos seja informada. Esse já é um recurso
existente nas páginas da Câmara e do Senado.
Então, gostaríamos de solicitar que, de alguma maneira, tivéssemos a lista completa dos projetos e que se
criasse um sistema mediante o qual os Conselheiros
fossem informados de qualquer movimentação que
existisse em relação a esses projetos.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – O Presidente acolhe a solicitação do Conselheiro Daniel Herz.
Solicito à Srª Secretária que anote para as providências cabíveis.
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O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) – Pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Com a palavra o Conselheiro Paulito.
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) –
Informo ao Conselheiro Daniel Herz que no site da
ABERT isso tudo já está disponível. Temos todos os
projetos absolutamente digitalizados e de facílimo
acesso.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Agradeço a
manifestação do Conselheiro Paulito. A Secretária
poderá entrar em contato depois.
Em seqüência à Ordem do Dia, passaremos
agora ao item 5:
ITEM 5
Proposta do Conselheiro Geraldo Pereira dos Santos:
deliberar sobre a economia interna do Conselho
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Passo a pa lavra ao Conselheiro Geraldo Pereira da Silva, que
propõe deliberação sobre assunto de economia inter na do Conselho. Como não sei que assunto seria
esse, transfiro a palavra para que S. Sª se manifeste.
O SR. GERALDO PEREIRA DOS SANTOS
(Representante das categorias profissionais de cine ma e vídeo) – Item 5 já? Não temos outros?
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – A ordem
dos fatores não altera o produto.
O SR. GERALDO PEREIRA DOS SANTOS
(Representante das categorias profissionais de cinema e vídeo) – Sr. Presidente, no início da sua inter venção já houve uma abordagem sobre esse tema,
quando relatou algo sobre o orçamento, valores de
passagens e hospedagens, colocando a preocupação
em relação ao próximo ano e também em como equa cionar essa situação da melhor maneira possível.
Muito embora essa questão do orçamento seja
delicada – quando se fala em dinheiro neste País, em
instituições, órgãos, logo vêm à tona dúvidas e mais
dúvidas –, gostaria de ser honesto, sincero. Não consideramos que seja pequeno o tema do orçamento do
Conselho para o seu bom funcionamento. Entendemos que o orçamento é importante para o Conselho
em vários aspectos, não apenas em hospedagem e
passagem. Penso que algumas atividades e iniciativas
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do Sr. Presidente e dos Srs. Conselheiros passarão
automaticamente pelo orçamento deste Conselho.
Por isso, como fazia parte da pauta do dia 26 deliberar, discutir sobre a economia interna do Conselho, o que não ocorreu por força do Regimento e de
outros assuntos, gostaria que fosse discutida minimamente entre nós uma melhor forma de fazer com que
o Conselho, de fato, seja eficiente, eficaz, funcione e
dê os resultados que a sociedade espera. Não adianta fazermos sombra. Esses assuntos passam por custo, por despesa. Então, como delinear, desenhar um
orçamento para 2003 – como já foi até colocado por S.
Sª – de forma que se dêem condições de trabalho aos
Conselheiros?
Está ausente a nossa companheira, Conselheira
Berenice, que colocou um ponto importante: existem viagens que não serão apenas para Brasília, para se reunir. Há pesquisas, trabalhos, encontros com entidades
afins, inclusive do setor empresarial, e estamos aqui
para desenvolver alguma coisa. Isso requer, inevitavelmente, questões orçamentárias, despesa. Se não me
fiz entender, desculpem-me, mas é o que penso.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – A Presidência agradece a manifestação do Conselheiro Geraldo
Pereira dos Santos. Quero apenas informar que esse
orçamento foi votado pelo Congresso no ano passado, em 2001. Portanto, nenhum de nós aqui é culpado
pelo fato de o orçamento ter limitações – seremos responsáveis pelo orçamento do próximo ano. Entretanto, estou em contato permanentemente com o Dr. Rai mundo Carreiro Silva, Secretário-Geral da Mesa do
Senado; a nossa Secretária D. Márcia Egg e com os
assessores. A boa vontade é explícita e não nos tem
faltado nada.
Em relação ao orçamento deste ano, pedi
uma previsão de quanto custa, mais ou menos,
uma reunião nossa, para saber se haverá sobras.
A Conselheira Berenice já me procurou, dizendo
que, às vezes, há reuniões importantes para tratar
de regionalização. Eu lhe disse que, quando fizermos o cálculo do que gastaremos, no fim do ano,
se houver sobras, creio ser perfeitamente le gítimo
dispormos de uma passagem para que S. Sª possa
ir a uma dessas reuniões, explicando que, por con ta do orçamento, só poderemos gastar em passagem e em hospedagem e que estamos sujeitos a
todas as regras: ter certidão negativa de Previdên cia, de Imposto de Renda, remeter a documentação ao Congresso, limitar-se a um teto, mas, se o
hotel não for de luxo, certamente o teto estará
atendido.
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A partir do momento em que eu tiver garantidos
recursos para trabalhar este ano, se sobrar e se hou ver alguma reunião e algum Conselheiro precisar ir, a
minha disposição é atender, é usar todo o orçamento
disponível até o fim do ano.
Para dar conseqüência à sua manifestação,
gostaria que V. Sª ficasse encarregado de fazer uma
primeira análise de quais custos considera necessári os para o funcionamento do Conselho, porque isso
ajudará a Presidência na negociação que terá que fa zer com a Mesa do Senado, a fim de viabilizar o orça mento para o próximo ano, que é exatamente igual ao
deste ano: R$115 mil de passagem e R$115 mil de
hospedagem. Então V. Sª faria um estudo para desco brir as áreas que necessitam de dotação orçamentá ria específica, faria a sua estimativa de valores neces sários para essas áreas, e a Presidência ficaria antecipadamente grata pela sua manifestação.
Passemos ao Item 3 da pauta:
ITEM 3
Posição sobre Regionalização da Programação
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Alguém
quer se manifestar a respeito dessa matéria? (Pausa)
Tem a palavra o Conselheiro Alberto Dines.
O SR. ALBERTO DINES (Representante da so ciedade civil) – Como autor da sugestão para que
essa matéria fosse incluída na pauta, quero fazer uma
pequena justificativa.
A idéia atende ao apelo ou à convocação que recebemos na reunião de instalação deste Conselho,
quando o Presidente do Congresso Nacional, Sena dor Ramez Tebet, mencionou a baixa qualidade da
programação. Naturalmente, falava na dupla condi ção de cidadão telespectador e de cidadão Presiden te do Congresso Nacional.
Essa questão interessa muito de perto à socie dade brasileira, uma grande consumidora de televi são. Deveríamos discutir esse tema a partir de agora,
para vermos como podemos atender a esse apelo ou
convocação do Presidente do Congresso Nacional, já
que somos um órgão auxiliar do Congresso Nacional.
Sei que existem divergências aqui no Conselho,
tenho minhas posições, mas, de alguma forma, temos
que começar a trabalhar essa questão, porque ela diz
respeito à televisão, uma matéria de consumo de cin co a seis horas por dia da sociedade brasileira.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Conselheiro
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Alberto Dines, houve um erro de digitação. Seria regionalização da programação.
O SR. ALBERTO DINES (Representante da sociedade civil) – Não propus a regulamentação, porque
não é matéria regulamentável. Propus que o apelo e a
convocação do Presidente do Congresso sejam acolhidos aqui no Conselho e que, de alguma forma, comecemos a tratar disso com os meios disponíveis, sem que
sejam feridos direitos, liberdade de expressão, etc.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Já que o
Conselheiro Alberto Dines abordou esta matéria, deixemos para depois a discussão sobre a regionalização.
O Conselheiro gostaria de sugerir alguma mani festação do Conselho?
O SR. ALBERTO DINES (Representante da sociedade civil) – O Conselho poderia se dirigir – atendendo
à convocação do Presidente do Congresso – às entidades, ao Ministério da Justiça, que cuida desse assunto,
para que se criassem mecanismos para implementar
tudo que existe por aí para que possamos dar uma sa tisfação à sociedade, que espera do Conselho de Comunicação Social algum tipo de ação nessa área. É um
dos assuntos mais ventilados nos jornais, nas revistas,
nas rádios e nas televisões também.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – O Conselheiro Paulito gostaria de falar sobre esta questão específica?
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) – Sim,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Com a palavra o Conselheiro Paulito.
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) – Sr.
Presidente, Srs. Conselheiros, evidentemente, não
concordo que a televisão brasileira seja de má qualidade, absolutamente.
Em segundo lugar, já tramitam no Congresso
Nacional projetos de lei com esse objetivo. Tenho uma
certa preocupação com a atuação do próprio Conselho, porque o entendo como consultivo. Tenho a preocupação de que, de alguma forma, as decisões aqui
tomadas possam pautar o Parlamento. Então, certamente, todos teríamos inúmeros problemas.
Considero extremamente oportuno que possamos conduzir os assuntos dentro do Conselho, no
meu ponto de vista, conforme as limitações estabelecidas. Outros assuntos talvez não sejam de nossa
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competência neste momento, até porque não há lei
que nos dê resguardo. Entendo que devemos, efetiva mente, funcionar na área de assessoria e não tentar,
de alguma forma, pautar assuntos do Parlamento.
O SR. ALBERTO DINES (Representante da so ciedade civil) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho
– Representante da sociedade civil) – Seguindo a mes ma sistemática, darei preferência aos que ainda não falaram sobre o tema. Perdão, Conselheiro Alberto Dines,
mas não posso trocar os critérios no meio do jogo.
Com a palavra, o Conselheiro Roberto Wagner
Monteiro.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – Sr. Presidente, a leitura que faço da Constituição é no sentido de
que o Conselho tem muita abrangência sim, porque
nela está dito que todos aqueles assuntos listados nos
arts. 221 e 222 fazem parte da competência do Conselho. E a palavra consultivo não é tão estreita, poderá
ser mais elástica do que as pessoas podem imaginar.
No caso da regionalização, que é o tema pauta do, houve neste ano aquela reunião na Comissão da
Câmara, sobre o projeto da Deputada Jandira Fegha li, quando pedimos que o assunto ficasse sobrestado
até que o Conselho se instalasse, para que o projeto
viesse e pudéssemos opinar sobre regulamentação
e, sobretudo, regionalização de programação.
A Deputada, na minha opinião, cometeu uma
má leitura do Texto Constitucional, porque disse o se guinte: os Deputados são eleitos, portanto não sub meterão sua opinião ao exame de nenhum conselho.
Sr. Presidente, também fomos eleitos, não dire tamente pelo povo, mas, indiretamente, pelos eleitos
pelo povo, e o Conselho é um órgão constitucional. De
sorte que essa regionalização da programação talvez
seja um dos três principais assuntos que este Conse lho examinará ao longo da sua existência. Sou daque les que advogam que temos de fazer esse projeto da
Deputada vir para cá, temos de procurar o Ministério
da Justiça, enfim, todos os órgãos. O ideal seria con vidá-los para que viessem ao Conselho para falar so bre este assunto, que, no meu entendimento, talvez
seja o principal: a programação das televisões. E,
como Conselheiro eleito, lendo o Texto Constitucio nal, sinto-me com toda competência para examinar,
sugerir, votar uma moção contra ou a favor, enfim, tra balhar para que a programação das televisões cum pra o que está previsto no Texto Constitucional.
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O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Agradeço,
Conselheiro Roberto Wagner.
Concedo a palavra ao Conselheiro Carlos Chagas.
O SR. CARLOS CHAGAS (Representante da
sociedade civil) – Sr. Presidente, apenas desejo lembrar que, enquanto foi Ministro da Justiça, o atual
Embaixador José Gregori dirigiu-se aos representantes de todas as principais redes de televisões, que
apresentaram seus códigos de ética, nos quais determinados excessos da programação estavam contidos
ou foram banidos pelas próprias empresas.
Indago a V. Sª: por que o Conselho, que não tem
função legislativa, que não tem função coercitiva mai or, não pode, então, dedicar-se à análise desses Có digos de Ética e, ao mesmo tempo, verificar se estão
ou não sendo cumpridos? Essa me parece que poderia ser uma função óbvia e tranqüila do Conselho,
sem atropelar o Poder Legislativo.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Com a palavra o Conselheiro Daniel Herz.
O SR. DANIEL KOSLOVSKI HERZ (Representante da categoria profissional dos jornalistas) – Sr.
Presidente, as diversas manifestações sobre o assunto apresentam quase que um roteiro de possibilidades de atuação do Conselho que merece ser reconhecido e, na medida do possível, assumido. Existem
três fontes que poderiam ser consideradas para sub sidiar um posicionamento do Conselho sobre essa
questão da qualidade de programação.
O primeiro deles diz respeito aos diversos proje tos que existem, alguns tratando de forma muito tópica, muito específica, determinados aspectos, sem entrar no mérito, que nós poderíamos listar, fazendo um
inventário das proposições que incidem sobre o tema
da qualidade da programação.
Uma segunda fonte seria relativa às diversas iniciativas desenvolvidas, na época, pelo Secretário de
Direitos Humanos do Ministério da Justiça, depois Ministro da Justiça José Gregori. Creio que poderíamos
ter um relato das atividades envolvidas, dos resultados
obtidos, inclusive da avaliação das entidades empresariais. Em particular, a ABERT esteve muito envolvida nesse processo e poderia fazer um relato. Sabemos que a ABERT se dispôs a determinadas iniciativas, tinha algumas críticas à forma como foi conduzido o processo. Temos que fazer esse inventário.
E a terceira fonte seriam os Códigos de Ética
dos diversos setores envolvidos, tanto dos setores
empresariais, como mesmo dos setores profissionais.
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Fazendo um levantamento, uma consolidação
dessas três fontes, teríamos uma base para o Conse lho começar a definir iniciativas da maior importância,
ou seja, os projetos de lei, as iniciativas desenvolvi das, notadamente as do ex-Ministro José Gregori, e
dos Códigos de Ética profissionais e empresariais
dos diversos segmentos.
E a proposta seria que designássemos os Con selheiros que se disponibilizassem para isso, mesmo
que seja um ou dois, para fazer esse trabalho, de forma que adquira conseqüência prática. Na próxima re união, poderemos ter um conjunto de informações oriundas dessas três fontes que podem subsidiar inicia tivas do Conselho.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Agradeço a
participação do Conselheiro Daniel Herz.
Com a palavra o Conselheiro Alberto Dines.
O SR. ALBERTO DINES (Representante da sociedade civil) – Sr. Presidente, a minha proposta
constitui um adendo à proposta do Conselheiro Dani el Herz: em vez de encarregarmos um Conselheiro
para fazer um estudo, convidaríamos o Ministério da
Justiça para fazer um relato aqui, bem como as entidades de televisão. Dessa forma, vamos realmente
exercer a função de Conselho. Se procurarmos fazer
um estudo da situação, vai demandar muito tempo e
será precário. Se eles vierem aqui esclarecer o que
existe de concreto, tenho a impressão de que adianta remos muito o nosso trabalho.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Agradeço a
manifestação do Conselheiro Dines e concedo a palavra ao Conselheiro Roberto Wagner.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – Estive pre sente às reuniões com os representantes da TV Glo bo, do SBT, da Bandeirantes e da Record. Estabele cemos um compromisso com o Ministro José Gregori:
um mês depois, cada televisão remeteria um código
de ética para minuta. Apenas a TV Bandeirantes hon rou o compromisso. A Record, a Globo, o SBT e a
Rede TV nada mandaram. Desse material que está
lá, vindo das televisões, haverá apenas a minuta do
Código de Ética da Rede Bandeirantes de Televisão.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Agradeço
as palavras do Conselheiro Roberto Wagner e conce do a palavra ao Conselheiro Paulito.
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O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) – Gostaria de esclarecer, pela ordem, que radiodifusão é rádio e televisão. Radiodifusão de sons e imagens. O rádio também deve enquadrar-se nesse processo.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Agradeço a
manifestação do Conselheiro Paulito.
Esse é um ponto complicado. Experiências envolvendo códigos de ética não têm funcionado no
mundo. O caso mais conhecido da literatura é um
caso americano que chegou à Suprema Corte – United States versus Nab. A Suprema Corte declarou inconstitucionais os códigos de ética e os limitadores de
conduta produzidos pelos próprios interessados, por
importarem “evidente violação do Sherman Act”, e
considerando que tal assunto deveria ficar a serviço
da sociedade, que quem produz os programas não
tem idoneidade “para estabelecer as limitações”, que
isso era papel da sociedade, ou seja, do povo, e delegou à Federal Communications Commission esse poder. Não conheço algum país que tenha adotado es sas limitações a partir dos códigos de ética.
Na verdade, não há dois países que tenham dois
sistemas censórios iguais. É muito curioso: quando se
estuda a Lei de Imprensa, por exemplo, estudam-se 40
ou 50 leis e são praticamente as mesmas, com um ou
outro artigo diferente, mas basicamente as mesmas
leis. Quando lemos essas leis de classificação de espetáculo, de censura e programação, verificamos que não
há duas leis iguais no mundo. Cada país escolhe um
jeito e estamos construindo o nosso.
Considero importante o esforço do Ministro
José Gregori, que foi o segundo. Fizemos um esforço
grande em 1985, quando juntamos, no Ministério da
Justiça, muita gente importante. O Presidente da Co missão era o Dr. Antonio Houaiss, saudoso amigo, e
havia uma grande quantidade de gente de todos os
setores participando. Lembro, Conselheiro Geraldo,
que o cinema estava representado por Maria Carolina, a música, por Chico Buarque de Hollanda, ar tistas
plásticos, pelo Ziraldo, ou seja, havia um número mui to consistente. Produziram o primeiro documento que
entreguei ao Dr. José Gregori.
O segundo movimento foi feito pelo Dr. José Gre gori e uma grande parte dos que estão aqui presentes
participaram das reuniões feitas por ele. Entretanto,
manifesto a minha convicção de que aquilo era mais
uma decisão dele do que propriamente do Ministério.
Como já passei pelo Ministério da Justiça, sei que,
se procurarmos, não encontraremos registro disso. De
qualquer forma, temos um ministro novo e a Mesa aco -
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lhe a sugestão de que devemos convidá-lo para um de bate aqui, na comissão, com essas pessoas.
Esta Presidência pergunta aos senhores quem
gostaria de ficar com a incumbência ou com a delegação
da Mesa do Conselho de convidar as pessoas certas e
necessárias para a reunião. Se fosse o caso, poderíamos
fazer esse debate na próxima reunião do Conselho.
Conselheiro Dines, V. Sª gostaria de...
O SR. ALBERTO DINES (Representante da so ciedade civil) – Sugiro que a Secretaria do Conselho
faça um ofício sem haver essa delegação.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Eu acompa nho com um telefonema.
Que setores deveríamos convidar? Entendo que
devem estar presentes o Ministério da Justiça e o Ministério das Comunicações, que estavam lá na reunião.
Com a palavra o Conselheiro Roberto Wagner.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – Eu indicaria,
inicialmente, o Senador Antero Paes de Barros, porque
o projeto da Deputada Jandira Feghali atrasou-se na
Câmara e o do Senado foi aprovado antes do dela. Em
razão disso, o dela foi anexado ao do Senador.
No projeto falava-se em regionalização e os ca racteres embutidos na Constituição: regionalização,
preferência à parte cultural, evitar propaganda de ci garro, bebida alcóolica – isso está na lei.
O Senador Antero Paes de Barros, para nós, de
televisão, é muito importante porque está conduzindo
esse projeto. Do Ministério de Justiça, o único que po deria vir e teria alguma representatividade para falar
seria o próprio Ministro. Quanto ao Ministério das Co municações, entendo que o assunto não é próprio da quele Ministério, que é um órgão técnico, e nós estamos falando de uma posição ideológica, cultural.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – É um órgão
técnico, mas quando for o caso de tirar do ar é incum bência dele. É órgão técnico por uma razão circuns tancial. O Ministro Pimenta da Veiga saiu há pouco
tempo, e o Presidente não quer entrar no tiroteio de
escolher um outro ministro político. Nunca foi técnico
e não vai ser no futuro.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – O Ministro
Juarez Quadros está ótimo.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Uma coisa
que vimos no Ministério da Justiça é que não adianta
ameaçar verbalmente, porque quem vai tirar do ar é o
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Ministério das Comunicações. Por isso, ele tem que
estar presente.
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Pois não.
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) – Temos hoje uma lei, já devidamente sancionada, que é o
V-Chip. No entanto, não sabemos, até o presente momento, por que não foi implantado, mas certamente
resolveria 99% dos problemas.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Conselheiro
Paulito, muito obrigado.
Tenho a Lei do V-Chip americana. A diferença é
que são 98 páginas em espaço um, pequeno. A per gunta é: por que também não foi implantada lá essa
novidade?
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) – Mas
aqui já é lei.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Lá também
é lei e anterior à nossa. A daqui é um resumo resumidíssimo – cada quinze páginas foram resumidas em
um ou dois artigos. Tenho até a impressão de que
quem fez a lei nem sequer leu a americana, tais as
distâncias técnicas. Leu a notícia de jornal e a fez. Se
fosse um processo simples e útil, já teria sido implantado nos Estados Unidos há muito tempo.
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) – Sr.
Presidente, é uma lei que tramitou no Parlamento,
tanto no Senado quanto na Câmara, e foi devidamente sancionada pelo Presidente da República. Portanto, parte-se do pressuposto de que não só o autor da
lei como todos os demais parlamentares que a votaram devem tê-la estudado.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Ficaríamos,
então, com os dois ministros e o Senador Antero Paes
de Barros.
Consulto o autor da proposta, o Conselheiro Dines, se entende ser conveniente realizar a reunião
com essas...
O SR. ALBERTO DINES (Representante da sociedade civil) – Sr. Presidente, se houver tempo, incluiria como depoente o Senador Artur da Távola, que é
um homem de rádio e de televisão, conhece esse pro-
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blema e tem se preocupado muito com essa matéria
na Comissão de Educação.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho
– Representante da sociedade civil) – Agradeço o convite, e a Mesa, com entusiasmo, faz sua a lembrança.
Com a palavra o Sr. Daniel Herz.
O SR. DANIEL KOSLOVSKI HERZ (Represen tante da categoria profissional dos jornalistas) – Sr.
Presidente, consulto V. Exª sobre a forma como ire mos viabilizar esta reunião e de que maneira este
evento vai onerar o Conselho em termos de tempo.
Sem desconsiderar a enorme importância dessa temática, sua abrangência e os seus aspectos polêmi cos, no momento – e coloco claramente a posição da
Federação Nacional dos Jornalistas –, considerando
os assuntos que já estão marcando a pauta do Con selho, se nós compararmos essa questão com a intro dução da tecnologia digital, o entendimento da Fede ração Nacional dos Jornalistas é muito claro. Por uma
série de aspectos, que, na nossa avaliação, são óbvi os, a prioridade seria orientarmos a atuação do Con selho em relação ao debate da introdução de tecnolo gia digital, pela enorme repercussão que terá sobre o
conjunto de sistema de comunicação e pela urgência
das definições que estão sendo adotadas.
Portanto, ao marcarmos esse evento, gostaría mos de saber se será possível compatibilizar com as
posições que poderemos tomar. Temos esse ponto
pautado na reunião de hoje, mas a nossa preocupa ção seria, repito, sem desconsiderar a enorme impor tância do tema, evitarmos a diluição da atuação do
Conselho, que ainda está tateando em relação a re cursos, a meios e à própria forma de atuar. Então, a
preocupação é sabermos qual a maneira de viabilizar
isso sem inviabilizarmos outras atuações que, na
nossa avaliação, são imprescindíveis.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho
– Representante da sociedade civil) – Agradeço a manifestação do Conselheiro Daniel Herz. A Mesa partilha
da preocupação, mas está convencida de que é possível atender a essa preocupação com a qualidade da
programação, ao mesmo tempo em que se ocupa da
questão da digitalização. Sempre considerei o Conselho
como um espaço de convergência. Instalamo-nos com
esse pressuposto, com a idéia de que, mais do que vencer em decisões apertadas, seria preciso convencer.
Conseguimos uma coisa única, que foi evitar a eleição
e, nas conversas que mantive, sempre coloco o Conselho como um espaço de convergência.
Então, tentaremos atribuir esse papel ao Conse lho. Vamos convidar os Srs. Ministros da Justiça e das
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Comunicações e os Senadores Antero Paes de Bar ros e Artur da Távola para que, conosco, numa ses são, exponham o que cada um está fazendo nesse
sentido e para, em conjunto, definirmos como o Con selho poderia participar desse esforço que deverá ser
comum no sentido de melhorar a qualidade da programação brasileira.
Em defesa do Conselheiro Alberto Dines – embora S. Sª não precise disto – considero que, ao pre tender que a programação seja melhor do que é, S. Sª
não terá dito, necessariamente, que a programação
da rádio e da televisão brasileira seja de má qualidade. Eu, pelo menos, não a considero assim.
O SR. ALBERTO DINES (Representante da sociedade civil) – Foi o Presidente do Congresso quem
disse. Eu apenas estou dando seqüência ao apelo de
S. Exª...
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho
– Representante da sociedade civil) – O Presidente do
Congresso disse que estava preocupado com a qualidade, mas nem o Presidente do Congresso nem o Conselheiro Alberto Dines terão, necessariamente, dito que
a televisão – especialmente a brasileira – é de má qualidade. Até porque quem conhece a televisão do mundo
sabe que podemos competir nessa matéria. Mas todos
também entendemos que ela pode ser ainda melhor e
vamos trabalhar nesse sentido.
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) – Sr.
Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Pois não,
Conselheiro Paulito.
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) – Sr.
Presidente, sugeriria, inclusive, que, nesta convocação que se faz aos Srs. Ministros, também como tema
dessa reunião, coloquemos a implantação do V-Chip.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Perfeitamente. Será incluída. Mesa, atenção.
Passemos ao item seguinte:
ITEM 4
Posição sobre Digitalização
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Alguém deseja expor ou isso já está exposto? Se não houver novidade...
Com a palavra, o Conselheiro Roberto Wagner.

958

ANAIS DO SENADO FEDERAL

17632 Quarta-feira 11

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – Sobre o assunto digitalização, gostaria que o Conselho convi dasse o Presidente da Anatel, para que nos dissesse,
no dia em que viesse, qual é o status quo dos estudos sobre o modelo que se imagina ser adotado, con siderando-se que há três modelos com vantagens
distintas. Como se trata do maior investimento que o
Brasil fará, seria interessante que o Conselho tivesse
um maior conhecimento sobre o status quo das negociações. Precisamos saber se será o modelo japo nês ou não, quem baterá o martelo, se o Congresso
Nacional será ouvido depois ou não, se a questão
será meramente técnica, se envolverá financiamento
do BNDES, se haverá contrapartida tecnológica,
quem dará mais contrapartida ou oferecerá mais fi nanciamento. Enfim, entendo que o Presidente da
Anatel deve expor-nos em que pé se encontra o pro cesso de digitalização das nossas televisões.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Com a palavra, o Conselheiro Daniel Herz. (Pausa.)
S. Sª declinou da palavra.
Com a palavra, o maravilhoso (assim o procla ma o Conselheiro Paulito) Conselheiro Fernando Bit tencourt.
O SR. FERNANDO BITTENCOURT (Engenheiro com notório conhecimento na área de comunica ção social) – Srs. Conselheiros, gostaria de acrescen tar algo a respeito da digitalização. Entendo que não
só a televisão deveria ser discutida pela Comissão
que está formada, mas também o rádio e o cinema,
que estão a caminho da digitalização.
Evidentemente, esse processo gera impactos
de negócios, de domínio de mercado, de incentivo à
produção nacional. A digitalização não é só técnica,
mas gera impactos em uma série de outros itens na
sociedade brasileira.
No caso da televisão, temos, no Brasil, alguns
anos de estudo sobre o assunto, tanto do lado técnico
como de negócios e de impacto na sociedade. Seria
interessante termos presente não só o Presidente da
Anatel, mas representantes de outras entidades que
participaram de estudos sobre a televisão digital,
como a SET, a ABERT, o CPqD, Centro de Pesquisas
de Campinas. O Brasil está estudando esse assunto
há quatro ou cinco anos mais ou menos, com o envol vimento de muitas entidades as quais estão sendo
mais ou menos coordenadas pela Anatel. Porém,
considero importante ouvir representantes de outras
entidades, além do Presidente da Anatel.
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O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Como temos uma pauta extensa e dadas as negociações em
curso entre a Comissão e o Congresso, bem como as
manifestações públicas dos atores principais, como
do Ministro da Comunicações, que disse que a decisão poderá ficar para 2003, e da Anatel, no sentido de
fazer novos testes com o padrão ATSC, as quais parecem sugerir que a decisão não será tomada a curto
prazo, gostaria que a Comissão, já instalada para estudar o assunto, recolhesse as sugestões, encontrasse um consenso e o oferecesse à Mesa, porque esta
não quer sobrepor-se àquela. Assim, poderemos ga nhar tempo. Não tomaremos decisão alguma agora.
Peço que a Comissão, cujos membros já conhecemos, encontre uma maneira de começar a trabalhar. Se for necessário viabilizar passagens, solicito
que as indiquem, se houver a necessidade de fazer
reunião específica. Como já existe uma Comissão,
ela tomará a decisão e a comunicará à Mesa, cuja posição é de aceitar.
Concedo a palavra ao Conselheiro Daniel Herz.
O SR. DANIEL KOSLOVSKI HERZ (Representante da categoria profissional dos jornalistas) – É
muito louvável a postura do Presidente de preservar o
espaço e a autonomia relativa da Comissão, mas é da
maior importância que o Conselho sinalize para a Comissão, ou seja, que se estabeleça uma base de
acordo sobre pelo menos algumas tarefas cujo desenvolvimento cabe à Comissão.
Para se criar uma base de compromisso da própria Comissão, deveríamos identificar e explicitar, na
medida do possível, as posições que já existem sobre
o assunto. Listo algumas tarefas: a posição das entidades atuantes na área, as entidades empresariais e
profissionais; a aferição das posições das redes es pecificamente, que são os maiores operadores do sistema de televisão – como cada rede sente o impacto
desse processo na sua atuação –; o levantamento
das posições e da linha de argumentação dos consórcios, inclusive do consórcio que está correndo como a
quarta alternativa, que é o modelo chinês; e também
as posições das entidades governamentais.
Gostaríamos de solicitar o apoio da Secretaria
no sentido de que seja feito um levantamento dos
eventos já realizados na Câmara dos Deputados e no
Senado Federal, em que algumas dessas posições já
foram explicitadas e transcritas. Simplesmente, teríamos o trabalho de recolher a documentação.
Assim, sem prejuízo de outras formas de atuação
da Comissão, sugiro que fique entendido pelo Conselho
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um compromisso mínimo de identificação de posições,
para que ele seja subsidiado em relação à matéria.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Agradeço
as palavras do Conselheiro Daniel Herz.
Se não houver oposição do Conselho, a Mesa
irá delegar a condução dos estudos à Comissão e,
quando a questão for posta, se alguma matéria ainda
tiver de ser complementada, nós nos manifestare mos. Confiamos nos membros que integram a Comis são e delegaremos a ela a definição do modelo de estudos que serão feitos, apresentando-o ao Conselho
quando estiver mais ou menos formatado. Nesse ínterim, terão todo o apoio que precisarem da Mesa, bas ta nos comunicar.
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) – Sr.
Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Concedo a
palavra ao Conselheiro Paulito.
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) –
Como sugestão – até para seguir o decidido, quando
da colocação do Conselheiro Alberto Dines – entendo
que, da mesma forma que nós...
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi a
lho – Representante da sociedade civil) – V. S está falando do quê?
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) –
Estou falando da digitalização.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Ainda?
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) – Ain da. Da mesma forma, sugiro que a Comissão atenda
a essa postura do Conselho no sentido de que possa mos, efetivamente, ouvir todas as partes, para que
decidamos.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Delegamos
a alguns companheiros do Conselho que formam
uma comissão a realização desses estudos. Delega mos de verdade, Conselheiro Paulito. E estamos es perando o pronunciamento dela. Se entendermos que
algum ponto deve ser complementado, vamos referi-los.
Passaremos a analisar o penúltimo ponto da
Ordem do Dia...
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O SR. DANIEL KOSLOVSKI HERZ (Representante da categoria profissional dos jornalistas) – Sr.
Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Concedo a
palavra ao Conselheiro Daniel Herz.
O SR. DANIEL KOSLOVSKI HERZ (Representante da categoria profissional dos jornalistas) – Sr.
Presidente, sobre a tecnologia digital, gostaria de encaminhar uma pergunta aos representantes das entidades presentes quanto à forma como está sendo
conduzido o debate no Governo Federal. Seguidamente, temos nos defrontado com informações de
que, ao mesmo tempo em que há alguns sinais de
que a matéria pode ser deixada para mais adiante,
envolvendo o amadurecimento dos diversos aspectos
da questão, há outras manifestações no sentido de
que poderiam ocorrer definições imediatamente sobre os dois pontos mais sensíveis nesse debate, que
são definir a escolha da tecnologia e o modelo de negócio ou de serviço, como preferimos chamá-lo.
Então pergunto se alguma das entidades aqui
presentes defende a celeridade desse processo. Se a
resposta for negativa, se a cautela e o amadurecimento
do debate poderão ser considerados uma base de consenso, tomaríamos a iniciativa de propor ao Congresso
Nacional, como recomendação, que assuma esse posicionamento no sentido de produzir o amadurecimento
de todos os debates sobre o tema, sem haver a precipitação de, num período de transição como esse, tomar
decisões que podem ser desastrosas.
Então, a pergunta que faço é se haveria base de
consenso no sentido do Conselho recomendar ao
Congresso Nacional uma posição no propósito de
que se tome toda a cautela e que não se precipitem
essas decisões. Essa é a pergunta. Se isso for base
de consenso, penso que seria extremamente saudável que o Conselho fizesse essa recomendação ao
Congresso para que atue de modo a evitar uma precipitação num período totalmente inadequado.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Agradeço
as palavras do Conselheiro Daniel Herz. Quero comunicar aos colegas de Conselho que a reunião está
sendo transmitida ao vivo pela TV Senado.
Passo a palavra pela ordem ao Conselheiro Fernando Bittencourt.
O SR. FERNANDO BITTENCOURT (Engenheiro com notório conhecimento na área de comunicação social) – Em nome da SET – Sociedade Brasileira
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de Engenharia de Televisão, consideramos que o
Conselho ainda não tem uma posição...
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) – Sr.
Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – O Conse lheiro Paulito, com a palavra.
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) –
Como o Fernando Bittencourt é o coordenador do
Grupo ABERT/SET de TV digital, gostaria de deixar
claro que a posição do Fernando Bittencourt é a posi ção também da ABERT.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Muito obri gado, Conselheiro Paulito.
Conselheiro Fernando Bittencourt, o senhor foi
vítima do primeiro precedente de um aparte transver so, digitalizado. Mas S. Sª tem direito: chamou o Con selheiro de maravilhoso Conselheiro Fernando Bit tencourt; penso que tem direito ao aparte.
Com a palavra, o Conselheiro Bittencourt.
O SR. FERNANDO BITTENCOURT (Engenheiro
com notório conhecimento na área de comunicação social) – Com relação a essa colocação do Conselheiro
Daniel, penso que temos que implantar a comissão no
Conselho, discutir esse assunto, ouvir todos os envolvidos e, aí sim, tomar uma posição: se nós, Conselheiros,
consideramos que deva ser acelerado o processo ou
que deva continuar no caminho natural das coisas.
Com relação ao momento atual dessa discus são, nós, da SET, consideramos que o momento é
para se discutir bastante sobre qual é o modelo de TV
digital que queremos para o País, para, então, decidir
que tecnologia será adotada. Evidentemente, a tec nologia trabalha a favor de um modelo. Então acredi tamos que não devemos discutir a tecnologia, mas
sim o modelo, que já está sendo discutido há algum
tempo, mas tem que ser consagrado. A partir daí, de cide-se sobre a tecnologia a ser adotada e os diver sos pontos sobre negociações, contrapartidas, etc.
Diria que o momento atual é de discussão do modelo
de negócio a ser adotado na TV digital. Repito: propo nho que a discussão desta Comissão se amplie tam bém para o rádio e para o cinema digital.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Bem posto,
agradeço a participação do companheiro Fernando
Bittencourt e passo palavra ao Conselheiro Alberto
Dines para a penúltima questão da pauta.
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A última questão da pauta será o debate com os
presidenciáveis, que vou pedir para ser relatado pelo
Conselheiro Roberto Wagner.
O Conselheiro Alberto Dines tem a chance de
expor agora, com vagar, a sua questão quanto ao pronunciamento do TSE.
Proposta de manifestação
relativamente a decisão do Tribunal Superior
Eleitoral (continuação)
O SR. ALBERTO DINES (Representante da sociedade civil) – Sr. Presidente, na qualidade de jornalista
profissional com meio século de profissão, a serem
completados este mês, e na qualidade de representante da sociedade civil, estou extremamente preocupado
com esse embargo imposto pelo TSE aos comentários,
às opiniões sobre o processo eleitoral nos meios de comunicação eletrônicos. Isso se soma a uma série de exceções criadas pelo Poder Judiciário de censura prévia.
Temos três ou quatro casos em que a imprensa – a im prensa toda, a mídia impressa e a eletrônica – está proibida de sequer levantar: houve o caso do Governador
Garotinho, há um outro do Tribunal do Trabalho em São
Paulo, há o caso da Polícia Federal, em suma, há uma
série de experiências censórias que se estão infiltrando
na nossa vida institucional e estamos, de certa forma,
aceitando-as de uma maneira complacente.
Preocupa-me muito que um ramo do Poder Judiciário, que é o Tribunal Superior Eleitoral, tenha to mado essa decisão sem que alternativas fossem imaginadas. Compreendo que o egrégio Tribunal tenha-se preocupado com abusos, com a participação
de empresas de rádio e de televisão em certas candidaturas, mas considero que o recurso da censura evidentemente não contribui para o pluralismo nem para
a democratização do processo.
Então, gostaria, inclusive como solução consensual, que o Conselho fizesse um ofício ao Tribunal Superior Eleitoral, sugerindo que estudasse outras medidas que permitissem o pluralismo de opiniões e não legitimassem a censura durante a temporada eleitoral.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Agradeço a
manifestação do Conselheiro Alberto Dines e concedo a palavra ao Conselheiro Carlos Chagas.
O SR. CARLOS CHAGAS (Representante da
sociedade civil) – Mais uma vez, o Sr. Alberto Dines
abre o caminho e deixa uma avenida aberta para podermos transitar.
Já que é impossível convidarmos alguém da
Justiça Eleitoral para que venha aqui apenas na pri meira segunda-feira de setembro, a um mês da elei -
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ção, quando seria inócua qualquer explicação, con cordo plenamente com essa sugestão do Conselheiro
Dines, mas daria um meio passo adiante: não apenas
vamos pedir explicação, mas, de uma forma educada,
tranqüila, cautelosa, demonstraremos que o Conse lho não concorda com isso.
Falo em nome da Associação Brasileira de
Imprensa, que foi a primeira a reagir a esse atropelo.
Esperemos que isso não chegue até a imprensa es crita, já que chegou à eletrônica.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – O Conselho
sente-se honrado pela manifestação dos jornalistas
com compromisso democrático, que são Alberto Di nes e Carlos Chagas.
Alguém mais quer se pronunciar sobre o tema?
(Pausa)
Concedo a palavra ao Conselheiro Geraldo Pereira dos Santos.
O SR. GERALDO PEREIRA DOS SANTOS
(Representante das categorias profissionais de cine ma e vídeo) – Sr. Presidente, peço licença e descul pas para responder ao Sr. Daniel Herz no sentido de
que concordamos que é importante haver mais estudo e pesquisa nessa questão da digitalização. Que se
esgote o maior tempo possível em discutir, em ouvir
as pessoas, em pesquisar, em envolver a sociedade
nessa questão da tecnologia digital.
Quanto ao tema levantado pelo Conselheiro
Alberto Dines, concordamos completamente com as
suas palavras e com a sua sugestão, igualmente com
o Conselheiro Carlos Chagas, mas iremos um pouco
mais além.
É fato que enormes pesquisas e colocações na
imprensa dão conta da problemática da lisura das eleições em relação ao voto eletrônico, inclusive com
problemas de interlocução com o próprio Superior Tribunal Eleitoral. Diante disso, temos essa ação do
TSE, tomando essa atitude drástica quanto à forma
de expressão em relação ao processo eleitoral.
Nesse ofício, o Conselho de Comunicação Soci al poderia também incluir a nossa preocupação no
sentido de que, de fato, seja aberto e da maior lisura
possível todo o processo, inclusive em relação aos
problemas decorrentes do voto eletrônico, em que
não poderemos ter uma apuração, uma recontagem.
Isso é questão de informação, de comunicação, tam bém. Tem havido, em alguns momentos, problemas
quando se fala na completa lisura das eleições.
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Então, essa observação, que vem ao encontro
da outra, talvez possa fazer parte também deste ofício encaminhado ao TSE.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Agradeço
as palavras do Conselheiro Geraldo Pereira.
Concedo a palavra ao Conselheiro Daniel Koslovski Herz.
O SR. DANIEL KOSLOVSKI HERZ (Representante da categoria profissional dos jornalistas) – Sr. Presidente, esse ponto de pauta apresentado pelo Conselheiro Alberto Dines é da maior importância, mas gostaríamos de nos posicionar contrariamente a uma manifestação do Conselho, em princípio, contra esta medida,
dado que, se o remédio não é adequado – e creio que
todos nós concordaríamos no sentido de afirmar, pelo
menos, uma preocupação quanto à forma adotada pela
Justiça Eleitoral para deter ou para responder ao problema –, precisamos reconhecer também que o problema
existe e que não é preciso muito esforço para lembrar
que tem sido uma triste tradição, nos processos eleitorais, o uso indevido, antidemocrático de emissoras de
radiodifusão que produzem intervenções de caráter político-partidário, cerceando o direito de expressão, de
manifestação de determinados setores sociais, ou seja,
negando a idéia de pluralidade, utilizando as concessões, permissões e autorizações de radiodifusão para
intervir nos processos eleitorais.
Então, se a solução drástica adotada pela Justiça Eleitoral levanta muitas preocupações – considero
que as preocupações enfatizadas pelo Conselheiro
Dines são procedentes –, não nos sentimos à vontade para nos manifestar contrariamente, em princípio,
dado que o problema existe. Se essa medida não é a
mais apropriada, o Conselheiro Dines está assumindo uma perspectiva muito tímida, ao manifestar a preocupação, com que concordamos, e pedir que a Justiça Eleitoral busque outras alternativas. Entendo que
cabe ao Conselho identificar essas alternativas. Se a
Justiça Eleitoral não adotou outras alternativas, pressupõe-se que não conseguiu fazê-lo, que não as en controu. Entendo que a nossa contribuição, como re presentação da sociedade, é identificar o problema,
mas também buscar alternativas que sejam pautadas
pelo interesse público, pela afirmação da pluralidade,
pela afirmação, enfim, da democracia.
Não nos sentimos à vontade para fazer manifestação contrária em princípio. Entendemos, quanto ao
pedido de que sejam buscadas outras alternativas,
que, ao invés de apontarmos esta tarefa para as ins tâncias do Estado, deveríamos imbuir-nos do esforço
de buscá-las, porque as preocupações, evidentemen-
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te, são procedentes. Creio que cabe ao Conselho pro mover um debate, enfim, fazer o esforço que for preci so, com a celeridade necessária, para buscar a identificação de alternativas que permitam que essa au sência da política em pleno processo eleitoral dei xe
de ocorrer e que se evite, inclusive, esse caráter de
censura prévia que tem essa medida.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Agradeço a
manifestação do Conselheiro Daniel Herz.
Concedo a palavra o Conselheiro Conselheiro
Ricardo Moretzsohn.
O SR. RICARDO MORETZSOHN (Representante da sociedade civil) – Sr. Presidente, o diagnóstico da doença é correto, mas a terapêutica aplicada
mostra-se, senão ineficaz, inadequada. Não tomarei
muito do tempo dos senhores. Logo, faço minhas as
palavras do Conselheiro Daniel pela pertinência, pela
total concordância com a sua posição neste momento.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Conselheiro
Alberto Dines, perdoe-me, vou seguir a mesma sistemática, ou seja, dar a palavra, primeiro, a quem não
falou ainda.
Conselheiro Roberto Wagner.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – Sr. Presidente, a
solução está aqui neste livro chamado Constituição. No
art. 5º, inciso IV, está disposto: “É livre a manifestação
do pensamento, sendo vedado o anonimato”. Isso quer
dizer que o jornalista, seja da imprensa escrita ou de televisão, tem o direito de expressar livremente o seu pensamento. No entanto, pode ter um pensamento que
gere em alguém algum tipo de prejuízo. E diz o inciso V,
logo abaixo: “É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano materi al, moral ou à imagem”.
Recentemente, em viagem a São Paulo com o Ministro Nelson Jobim, discutimos esse assunto. Sou da
equipe de uma televisão onde temos um âncora extremamente opinativo. Sentimos que impedir um jornalista
de opinar sobre um fato concreto é algo literalmente
contrário ao espírito da lei. É livre a manifestação do
pensamento, e ao prejudicado cabe buscar o direito de
resposta proporcional ao agravo, além da indenização
por dano material, moral ou à imagem perante o jornalista que o terá ofendido ou a televisão que o abriga.
Entretanto, no momento em que a Justiça Elei toral parte para o lado, digamos, mais fácil, de fazer a
proibição geral, é um contra-senso, porque hoje o jor-
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nalista que está escrevendo e publicando em jornal
está livre, mas o jornalista que escreve e fala na televisão está impedido. São dois pesos, duas medidas e
dois tipos de jornalista: aquele que pode e o que não
pode. O texto é legal. Não é possível, nos dias de hoje,
entender este texto e aceitá-lo.
Penso, portanto, que o Conselho tem, sim, que oficiar ao Presidente do egrégio Tribunal Superior Eleitoral, dizendo que é inaceitável esse tipo de censura.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Com a palavra o Conselheiro Alberto Dines.
O SR. ALBERTO DINES (Representante da sociedade civil) – Sr. Presidente, enfatizo a minha pro posta, segundo a qual cabe ao TSE criar alternativas,
uma vez que foi quem criou o problema. Ao determinar o embargo às opiniões em rádio e televisão, precipitou um processo, foi operador de uma situação. Por tanto, cabe a ele criar alternativas. Senão estaremos
contrariando – e estou repetindo a argumentação do
Conselheiro Roberto Wagner – a regra e criando uma
situação de exceção.
A Constituição é clara. O Ministro do Supremo
Tribunal Federal, toda vez que o assunto lhe chega,
manifesta-se da seguinte maneira: “A precedência da
liberdade de expressão está acima de qualquer outra
liberdade”, que inclusive dá direito à privacidade, a
uma série de coisas assim.
Então, penso que se trata, sim, de uma questão
de princípio, e todos os envolvidos no processo de comunicação, na qualidade de profissionais, de representantes da sociedade civil ou de empresários, devemos rejeitar a opção que o Tribunal fez. Devemos,
por outro lado, convocá-lo a criar alternativas nesse
lapso de tempo que ainda resta até a realização do
primeiro turno das eleições.
Não cabe a nós, Conselho, criarmos alternativas. Somos um Conselho, um órgão consultivo. Cabe,
sim, ao Tribunal, que gerou uma situação de exceção,
oferecer alternativas.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Agradeço
ao Conselheiro Dines pela intervenção.
A idéia de uma informação sem limite não existe
em lugar algum do mundo. Mesmo nos Estados Unidos, que têm a fama de ser um país cuja Constituição
dispõe que não pode haver lei sobre censura – na primeira das dez primeiras emendas à Constituição
americana, mais conhecidas pelo nome coletivo de
Bill of Rights –, em 1919, a Suprema Cor te sagrou a
teoria do clear and present danger, no caso
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Schenck versus United States, que declara que o direito de falar não é absoluto. Essa teoria foi confirma da em 1924, com a teoria do gravity on evil, reafir mada em 1944, com a teoria do free speech, que se
preocupava com a privacy, a privacidade, que tem
nos Estados Unidos, segundo teóricos americanos
como Hubert Gordon, uma “amplitude tentacular”. A
Teoria foi revogada em 1974, com a divulgação dos
papéis do Pentágono, mas voltou à ativa na teoria
hoje predominante na Suprema Corte americana, de
1982, do caso Ferber versus New York, a teoria da
unprotected speech.
É lenda, portanto, a idéia de que o direito de falar é
absoluto. Isso não existe em lugar algum do mundo. No
Brasil essa situação é ainda mais complicada, porque
temos a pior lei de imprensa do planeta. É engraçado
que a lei de 1969 é muito pior do que a de 1956. Ela faz
parte do conjunto de leis que o Governo Militar criou
com propósitos específicos. Temos a pior lei de imprensa do mundo. Todas as leis dão “remédios” para garantir
uma resposta rápida. Aqui nunca é rápida; é incerta e
demorada. A indenização que, em todo o mundo, não
tem limites, aqui é restrita a vinte salários mínimos.
O Judiciário já reconheceu que ela é incompatí vel com a realidade, tanto que escapou dessa lei e
está começando a conceder as indenizações por
dano moral longe da Lei de Imprensa, o que é, do
ponto de vista estritamente técnico, uma teratologia.
Portanto, não está certo dizer que o direito de falar
é absoluto, porque temos a pior lei de imprensa. E esse
cenário cria um problema como o que estamos tratando:
o direito de dar opinião, que deveria ser indiscutivelmente
afirmado, e o de ser responsável por essa opinião. Eu
queria ver esse assunto um pouco mais discutido.
Estou lembrando que, em 1778, o Imperador
Frederico II, da Prússia, resolveu fazer um concurso.
Encarregou a Academia de Berlim de fazê-lo. O título
do concurso: “É conveniente Enganar o Povo?”
Inscreveram-se 42 trabalhos: vinte e dois dizendo que
sim e vinte dizendo que não. Houve um primeiro pro blema, porque o Imperador, informado, determinou
que o prêmio fosse dado a um trabalho que dissesse
que sim. A Academia se revoltou, e houve dois prêmi os: um para cada categoria. Li o texto que ganhou – é
muito divertido –, em que o autor recomenda o uso de
quatros instrumentos básicos – isso é curioso – de
um governo que saiba mentir: artifício, simulação, se dução e farsa. O trabalho que ganhou recomendava
mentir, mas nunca diretamente.
Então, esse é um tema, repito, que gostaria de
ver mais discutido aqui. Vejo que em ambas as postu-
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ras há preocupações generosas e democráticas com
o destino do Brasil. Gostaria de saber se é possível
produzirmos algum tipo de consenso antes de colocarmos em votação essa questão.
Com a palavra o Conselheiro Roberto Wagner.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – Sr. Presidente, a legislação americana não difere da do Brasil.
O Constituinte de 1988 também não entendeu como
liberdade absoluta. Tanto não entendeu que, no 5º,
ele se refere aos extremos do 4º. Então, no Brasil, o
jornalista tem a liberdade de expor o seu pensamento, mas ela não é absoluta, no sentido de que não há
reparação. Aqui no Brasil, como nos Estados Unidos,
há a reparação.
De sorte que, essa questão de liberdade absoluta, o Constituinte há muito tempo determinou e decidiu: “As pessoas têm o direito de expor o seu pensamento”, inciso IV do art. 5º. Entretanto, a exposição do
seu pensamento tem que ser responsável, porque se
não for será penalizada pelo inciso V.
Não podemos esperar essa discussão por muito
tempo. A eleição está aí. Penso que o Conselho teria
que chegar ao Tribunal Superior Eleitoral com alguma
rapidez e dizer: Tribunal, veja se é possível, antes das
eleições, dar condições para que os jornalistas do
Brasil possam realmente comentar os acontecimentos políticos e se submeter, se for o caso, ao que está
escrito no inciso V.
Não podemos pensar que essa é uma discussão ontológica. Não, é uma discussão prática e democrática. E mais, tem base legal.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Agradeço a
manifestação do Conselheiro Roberto Wagner, mas
continuo insistindo que conheço a qualidade do compromisso com a democracia de legendas do povo brasileiro, como Alberto Dines e Carlos Chagas. Não me
refiro à idade, certamente, mas ao currículo, à trajetória
exemplar. Compreendo o seu compromisso com a democracia, mas também considero que, em nome dessa
liberdade de manifestação, possa haver exageros por
parte de quem controla o direito de comunicação.
Perguntaria ao Conselho se seria possível en contrar um ponto de equilíbrio. Gostaria que fizéssemos um esforço para produzir alguma solução consensual com relação a essa matéria.
Concedo a palavra ao Conselheiro Paulito.
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) – Evidentemente, não tenho conhecimento jurídico, até por-
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que não sou advogado, mas me parece que não é um
aspecto atinente exclusivamente ao Tribunal Superior
Eleitoral. Existe uma lei que, por intermédio de uma resolução, foi regulamentada pelo Tribunal Superior Eleitoral.
No caso dos veículos de comunicação de mas sa eletrônica, a multa mínima é de R$20 mil e poucos,
chegando à casa dos R$100 mil e poucos, sendo o
dobro no caso de reincidência. Cada fato é um fato
isoladamente – o senhor, como jurista, o sabe.
Então, as emis soras de rádio e te le vi são, ao
infringirem essa lei, cor rem um risco bru tal, in clu sive de não te rem condi ções de po der hon rar
com esse com promisso.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Agradeço
as palavras do Conselheiro Paulito.
Quero dizer, Conselheiro, que, por um conjunto
de circunstâncias, tive o prazer de estudar pelo me nos 50 ou 60 leis de imprensa do mundo, artigo por
artigo, anotando. Não há uma que seja, nem de longe,
tão ruim quanto a brasileira. Então, fica difícil invocar mos como argumento a lei. O sistema de resposta foi
feito para que não haja resposta. A média de tempo
de resposta está sendo dada em quatro anos. A inde nização está limitada a vinte salários mínimos. Preci samos de uma lei de imprensa.
Fui a uma audiência pública no Senado, em
1990, sobre a Lei de Imprensa. Em 1990! Doze anos
depois, esta lei ainda não está votada.
Perguntaria se é possível – insisto no esforço de
convergência – encontrarmos um ponto de equilíbrio
na posição do Conselho.
Concedo a palavra ao Conselheiro Carlos Chagas.
O SR. CARLOS CHAGAS (Representante da
sociedade civil) – Sr. Presidente, permita-me apenas
mais um argumento em favor desse seu raciocínio de
que se a lei não fosse celerada ela poderia ser aplicá vel e tudo bem. Mas essa lei, Sr. Presidente, Srs. Conselheiros, pune até mesmo o jornalista que publica
notícias verdadeiras, não apenas notícias falsas. Não
é preciso dizer mais.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – É verdade.
Concedo a palavra ao Sr. Daniel Herz.
O SR. DANIEL KOSLOVSKI HERZ (Represen tante da categoria profissional dos jornalistas) – Gostaria de me referir ao primeiro aspecto levantado pelo
Presidente em relação à postura que o Conselho e os
Conselheiros, em particular, podem ou devem ter em
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relação a temas polêmicos ou que envolvem divergências
Na Federação Nacional de Jornalistas, temos
uma convicção bastante arraigada de que se o Con selho apenas servir para fazer inventário de posições,
certamente ele até cumprirá um determinado papel,
mas não estará construindo alternativas. De modo
geral, grande parte das questões colocadas, em pri meira análise, envolvem divergências. Assim, teremos uma aferição de posições, e talvez o esforço feito
pelo Conselho seja desnecessário. Portanto, o gran de esforço de posicionamento do Conselho seria produzir base de consenso, o que significaria que estaríamos construindo uma alternativa que seria diferente da posição original das entidades, dos setores, e
que, ao se somar às posições de outros, adquire uma
força social e um sentido de representação que consideramos o mais adequado.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Se V. Sª me
permitir interrompê-lo, gostaria de dizer que as duas
verdades são parciais. Para quem está de fora é mais
fácil.
Conheço a trajetória do Conselheiro Alberto Dines e sei que S. Sª não sustenta esta posição, qual
seja, o direito de dar opinião, se esse for o caminho
para que elites políticas localizadas, que controlam os
segmentos de rádio e televisão, se utilizem desse direito de emissão de opinião para fazerem campanhas
eleitorais disfarçadas. O Conselheiro Alberto Dines
não está dizendo isto! S. Sª está imaginando uma situação ideal em que a pessoa tenha o direito de manifestar a sua opinião, tendo por base uma realidade
fracionada, diferenciada, dando prioridade a um espectro dessa realidade, que é essa coisa horrorosa
de não podermos manifestar nossa opinião.
De acordo com a posição de V. Sª, há claramente a possibilidade de os proprietários de emissoras de
televisão se utilizarem desse instrumento para fazerem um tipo de campanha contra o qual a lei atual não
oferece resposta. Entretanto, V. Sª também não está
sustentando, porque não é de sua essência, que em
uma situação ideal as pessoas não possam manifestar a sua opinião.
V. Sª está dando prevalência a um aspecto; o Conselheiro Dines está dando prevalência a um outro, mas,
no fundo, há convergência na opinião de ambos. Não estou procurando conciliar valores inconciliáveis. Estou
vendo de fora duas preocupações que são conciliáveis,
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mas que dão ênfase a aspectos diferentes. Francamente,
penso que é possível o consenso.
Vou devolver-lhe a palavra, já que o interrompi,
Conselheiro Daniel Herz, e depois ao Dr. Roberto
Wagner.
O SR. DANIEL KOSLOVSKI HERZ (Representante da categoria profissional dos jornalistas) – Concluindo, Sr. Presidente, e já me manifestando em relação ao mérito da questão, obviamente a minha intervenção não está sendo feita no intuito de considerar
que as manifestações dos Conselheiros Alberto Dines
e Carlos Chagas pretendam albergar atuações antidemocráticas, de maneira alguma, seja pela trajetória
deles, seja pelos argumentos que foram aqui apresentados. Para usar um argumento exposto na última intervenção do Conselheiro Carlos Chagas, posso simplesmente, fazendo um registro de verdade, fazer
campanha para alguém e utilizar indevidamente uma
emissora de rádio ou de televisão para uma atuação
político-partidária que não cabe no processo eleitoral,
apenas falando a verdade, da forma mais serena pos sível, e, de uma forma antidemocrática, tolhendo o di reito de manifestação e de utilização de veículos dessa natureza pelas candidaturas adversárias.
Estamos considerando o Tribunal Superior Eleito ral como o vilão da história. Na verdade, a questão que
está colocada é como evitar a antidemocrática utilização político-partidária das emissoras de rádio e televisão, que têm o sentido público afirmado pelo fato de
serem concessionárias ou permissionárias de um serviço que tem uma natureza pública. Abala muito mais a
democracia a possibilidade de uso que tem sido amplamente registrada em outros processos eleitorais do que
essa medida radical e extrema utilizada pelo Tribunal,
que é evitar esse tipo de prática. Entendo que esse
cerceamento afeta menos a democracia do País do
que a possibilidade de utilização irrestrita dessa forma.
As preocupações são procedentes, é um pro cesso de cerceamento, mas, se não temos uma alter nativa, criticar isso, em tese, e voltar à situação anteri or, em que esse tipo de utilização se dava de uma forma imoderada e irrestrita, aí sim estaremos criando
uma condição para prejudicar fortemente a democra cia. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Agradeço
ao companheiro Daniel Herz e passo a palavra ao
companheiro Roberto Wagner.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – Tenho muita
dificuldade em aceitar que se critiquem as emissoras
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de televisão e de rádio como sendo manipuladoras
de vontade de quem quer que seja. Ontem, tivemos...
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Desculpe-me, Conselheiro, mas o Conselheiro Daniel Herz
não disse isso. S. Sª falou sob hipótese. Por hipótese,
todos poderão imaginar.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – Nem por
hipótese. Ontem uma emissora de televisão fez um
debate e quem assistiu verificou que ele foi o mais democrático possível, tomaram-se todos os cuidados
possíveis e imagináveis para que aquele debate tivesse lisura, mas não se pode imaginar... isso é uma decisão antológica das pessoas. Todos são inocentes
até que se prove em contrário. Então, todo jornalista é
inocente até que se prove que ele não mereça aquele
apelido de inocente. Da mesma forma o empreendedor. As televisões não têm, de modo geral, interesse
algum em manipular fato ou dado. Não se pode imaginar que isso seja uma regra. Se acontecer, é exceção.
Então, estamos tentando defender a exceção e não a
manutenção da regra.
Volto à Constituição: “É livre a manifestação do
pensamento; é assegurado o direito de resposta; são
invioláveis a intimidade e a vida privada, a honra e a
imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano moral”. Quer dizer, a Constituição,
que é a regra que atinge a todos nós, diz claramente
que as pessoas têm a liberdade de falar e de escrever
aquilo que quiserem. Se houver manipulação, serão
penalizadas na forma da lei. Isso é civilizado.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Agradeço
ao Conselheiro Roberto Wagner. Com a palavra o
Conselheiro Alberto Dines.
O SR. ALBERTO DINES (Representante da sociedade civil) – Sr. Presidente, a minha proposta foi no
sentido de o Conselho fazer uma moção conciliadora.
Quer dizer, ao mesmo tempo em que conciliaríamos a
nossa ligação profunda com os princípios democráticos, repudiando esse tipo de censura, sugeriríamos
ao Tribunal que criasse uma alternativa, portanto, reconhecendo que é preciso ser criada uma alternativa
para garantir a pluralidade. Cabe a ele criar essa al ternativa e não a nós, que somos um órgão consultivo, estamos debatendo a questão. Cabe a ele, Tribunal, criar uma alternativa, já que estamos institucionalizando, por meio do Judiciário, situações excepcionais em que vale a censura. Isso não tem mais fim. No
ano que vem, vai-se criar uma outra situação de
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emergência em que haverá uma necessidade de fazer censura. Assim estaremos embarcando na canoa
furada da democracia dissimulada.
A minha proposta é de que, ao mesmo tempo
em que se manifeste a oposição do Conselho a essa
medida censória, sugerir, convocar, apelar ao Tribu nal no sentido de criar uma alternativa. Não se pode
ficar a vida toda fazendo a opção de emergência, a tábula rasa: já que há alguns que são bandidos, então
todos serão punidos. Tenho a impressão de que isso
até confronta o bom senso.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Não haven do mais quem queira usar da palavra e sendo inúteis
os esforços da Mesa de produzir um consenso, peço
que alguém encaminhe a votação.
O SR. DANIEL KOSLOWSKI HERZ (Represen tante da categoria profissional dos jornalistas) – Gos taria antes de fazer uma consulta ao Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Pois não,
Conselheiro Daniel Herz.
O SR. DANIEL KOSLOWSKI HERZ (Representante da categoria profissional dos jornalistas) – Se não
houver um posicionamento nesse período, não vamos
incidir no processo que está sendo alvo das nossas preocupações. Gostaria de saber se haveria condição de viabilizar outra reunião do Conselho no curto prazo, digamos, uma semana, quinze dias, enfim, que pudesse permitir que, no período mais curto de tempo, se trabalhassem algumas alternativas, outra maneira de equacionar
essa questão, para que, junto com preocupações, apre sentássemos algumas possibilidades.
Pergunto ao Presidente se haveria possibilidade
de viabilizar uma outra reunião.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Conselheiro
Daniel Herz, muito obrigado. Não há. Penso que todos
nós estamos de acordo que a única posição inteira mente ao lado da democracia é a do Dines. No entan to, é também ponderável, Dines, a circunstância de
que, na História do Brasil, sobretudo nos vinte anos
negros da Ditadura, quase todos nós demos alguma
contribuição a essa luta. Durante tempo demais, rádio
e televisão foram moeda de troca. Isso é óbvio. Na minha terra, noventa e seis por cento das emissoras de
rádio do interior estão ligadas a grupos políticos loca is, e isso não foi por acaso.
A posição de compromisso explícito com a de mocracia é a do Dines. A democracia que queremos é
a do Dines.

SETEMBRO 2002

Setembro de 2002

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – Eu não
concordo, não, senhor. A minha posição também é
muito democrática.
O SR. ALBERTO DINES (Representante da sociedade civil) – Eu não sou dono dela.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – Fica muito
claro que estou defendendo...
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Desculpe,
mas a posição dele e a sua são basicamente as mesmas.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – Então refira-se à posição do Conselho. Aderi à posição dele,
creio que a posição dele...
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Conselheiro
Roberto Wagner, para o registro.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – O que es tou dizendo é absolutamente democrático, porque estou citando a Constituição.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Mas a sua
posição nessa matéria coincide inteiramente com a
do Conselheiro Dines. A posição inteiramente de
compromisso é a do Dines, do Carlos Chagas, do Roberto Wagner e do Paulito.
Por outro lado, há uma concessão do vício à virtude, há a posição do Daniel em relação ao grande
volume de corporações de comunicação que têm
compromissos eleitorais com os seus proprietários.
Segundo a Fenaj – tive acesso ao seu último documento –, mais de 100 parlamentares são proprietários de rádio ou televisão. Então, a tentação de fazer
propaganda político-partidária nas suas rádios e nas
suas televisões é também grande. Por isso fica difícil.
Teremos que fazer uma escolha entre esses dois ve tores, o que é difícil, mas, frustrados os esforços de
produzir convergência, não cabe à Mesa outro caminho que não o de pôr em votação.
Peço que alguém encaminhe a votação.
O SR. RICARDO MORETZSOHN (Re pre sen tan te da so ciedade ci vil) – Sr. Presi den te, um
es cla re ci men to.
No meu entendimento, nenhum de nós, em hipótese alguma, é contra essa posição, seja por princípio, vocação ou credo. No entanto, quero crer que a preocupação em ser contra a censura não resolve um outro pro-

SETEMBRO 2002

Setembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

blema, que, penso eu, seria de eqüidade, ou seja, uma
forma de balizar. Entendo que a população tem todo o direito de ser o mais informada possível sobre questões
que lhe dizem respeito, principalmente no que se refere
às eleições nos diversos níveis que teremos.
Estou manifestando a minha posição, porque é
um pouco difícil proferir o meu voto. Se votar a favor
do Alberto Dines, estarei votando numa posição; se
votar contra, por exemplo, serei colocado imaginaria mente numa outra posição. Só quero entender. Tal vez, por antemão, estaria manifestando o meu voto.
A minha preocupação é da seguinte ordem: sou
contra qualquer tipo de censura, mas gostaria que a
possibilidade da eqüidade fosse contemplada.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Agradeço
ao companheiro Ricardo Moretzsohn e quero confes sar, Conselheiro, que a sua posição é também a mi nha. Por isso que estou perdendo tanto tempo aqui.
Concedo a palavra ao Conselheiro Alberto Dines.
O SR. ALBERTO DINES (Representante da sociedade civil) – Tenho a impressão de que não fui entendido. A minha proposta contempla as duas posições: ao mesmo tempo em que somos contra a censura, estamos sugerindo ao Tribunal Superior Eleitoral,
que criou essa censura, estude um pacote de alternativas, no período mais rápido, de forma que possamos
ainda aproveitar a liberdade nestas eleições. Se fizermos isso, estaremos construindo uma fórmula conciliatória, quase consensual, que contempla as duas posições. Estaremos repudiando a censura e dizendo que
precisa ser criada uma alternativa para garantir a pluralidade nos meios de comunicação eletrônicos.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Agradeço
ao companheiro Alberto Dines e concedo a palavra
ao Conselheiro Carlos Chagas.
O SR. CARLOS CHAGAS (Representante da
sociedade civil) – Sr. Presidente, é difícil raciocinar
sobre hipóteses, mas o que estou entendendo do co lega Alberto Dines e do colega Roberto Wagner é que
este Conselho vai fazer um protesto ou vai se dizer in comodado diante de uma censura, porque, honesta mente, nenhum de nós aqui tem a pretensão de ima ginar que a Justiça Eleitoral vá reformular a sua posi ção a tão pouco tempo das eleições.
O Conselho marca a sua posição contra a cen sura. Não aceita, repudia a censura. Quanto ao resto,
sabemos como as coisas têm funcionado.
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O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Agradeço
as palavras do Conselheiro Carlos Chagas.
Conselheiro Daniel Herz, quer encaminhar a
votação?
O SR. DANIEL KOSLOWSKI HERZ (Representante da categoria profissional dos jornalistas) – Talvez possamos encontrar uma forma de fazer com que
essa manifestação... Tenho dúvida se seria adequado
ou pertinente encaminharmos diretamente ao TSE ou
se precisaríamos fazê-lo por meio do Congresso,
como algo recomendado para o Congresso, esperando que essas posições adquirissem efeito político.
Deixo para o Presidente avaliar essa cautela, porque
poderíamos estar exorbitando.
Em relação ao mérito, simplesmente chamar
essa definição normativa de censura é exagerar na
adjetivação. E penso que cabe até...
O SR. CARLOS CHAGAS (Representante da
sociedade civil) – Proíbe-se o jornalista de comentar.
Isso não é censura?
O SR. DANIEL KOSLOWSKI HERZ (Representante da categoria profissional dos jornalistas) – Essa
regra de utilização das emissoras de rádio e televisão
é drástica, mas impede o uso político-eleitoral. As objeções a esse tipo de restrição têm que ser combinadas com a afirmação clara, desassombrada, de que o
Conselho também é contra o uso político-partidário
das emissoras de rádio e televisão no período eleitoral. Se combinarmos essas duas posições, poderemos, então, apontar para a necessidade de se constituir uma alternativa.
Creio que a identificação e a interpretação dessa restrição com base no preceito constitucional po dem ser feitas, mas com um elemento de preocupação que deve ter tanto peso quanto o que o TSE pro curou responder, evitando a utilização político-partidária no período eleitoral.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Conselheiro
Daniel Herz, deixe-me pensar alto. Não se trata pro priamente de encaminhamento de votação. Seria
uma comunicação ao TSE.
O Conselho, com relação às eleições e à liberdade de imprensa no período eleitoral, entende que é
preciso, primeiramente, garantir a liberdade de manifestação de pensamento, que é a essência da democracia. Em segundo lugar, entende que não se pode
utilizar veículo de comunicação social, em evidente
desvio de finalidade, para prestigiar candidaturas específicas, vinculadas aos proprietários de emissoras
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ou a pessoas que com elas tenham algum vínculo. A
essência é esta: condenaríamos as duas possibilidades. Mas lamentamos que, a tão pouco tempo das
eleições, o Tribunal tenha apenas se preocupado com
a primeira imposição e não tenha oferecido uma atitude que contemplasse ambas as hipóteses, ao tomar
uma decisão que, prestigiando um lado, nega o outro.
Apenas gostaria de marcar posição.
Concedo a palavra ao Conselheiro Rober to
Wagner.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – O Tribunal
está se reunindo nas quintas e sextas-feiras, em to das as semanas. Não sei de cor toda a legislação elei toral, mas desconheço algum ar tigo de lei que diga
que o jornalista está impedido de expor o seu pensa mento. Essa legislação não existe. Essa resolução do
TSE, certamente, foi feita por um consenso, obtido às
20h de uma certa noite, quando as pessoas, motiva das por casos ocorridos aqui e acolá, resolveram co locar na resolução do TSE esse impedimento.
Sou otimista, Sr. Presidente. Penso que, se o
Conselho oficiar ao Tribunal amanhã...
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Alguém,
porventura, tem essa decisão em mãos?
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – A resolução se
dá com base em uma lei que não menciona esse impedimento; há ilação da lei. Sou otimista. Se redigíssemos
um documento e fizéssemos a sua entrega oficial ao Tribunal Superior Eleitoral, dizendo que o Conselho não
consegue compreender essa censura, esse impedimento da livre manifestação do pensamento, solicitando que o TSE descrevesse ao Conselho a base legal do
impedimento, duvido que o Tribunal teria facilidade de
responder favoravelmente. Não há base legal. Houve
uma ilação: “No Nordeste, aqui e acolá, há abusos”.
Mas o abuso não pode impedir aquilo que a Constituição favorece e autoriza.
Sou otimista, Sr. Presidente. Penso que, se pu déssemos tomar, por escrito, rapidamente, uma deci são clara, conseguiríamos flexibilizar essa hipótese
de o jornalista sério comentar coisa séria, havendo
abuso apenas da lei.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Agradeço a
manifestação do Conselheiro Roberto Wagner.
Colocarei em votação – vou simplificar a vida
dos senhores – apenas uma questão: se nos pronun ciaremos ou não em relação ao TSE, no sentido de
considerar que aquele Tribunal deve preocupar-se em
garantir, de um lado, a manifestação do direito de opi-
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nião e, de outro, os meios para impedir que conglomerados de comunicação de massa sejam usados
em proveito de uma determinada candidatura.
Colocarei em votação essa moção; nós a aceitaremos ou a recusaremos. A minha opção será por não
colocar em votação nenhuma outra matéria.
Colherei os votos.
Conselheiro Paulito.
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) –
Estou de acordo com essa proposta.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Conselheiro
Roberto Wagner.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – De acordo,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Conselheiro
Geraldo Pereira dos Santos.
O SR. GERALDO PEREIRA DOS SANTOS
(Representante das categorias profissionais de cinema e vídeo) – De acordo, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Conselheiro
Francisco Pereira da Silva.
O SR. FRANCISCO PEREIRA DA SILVA (Representante da categoria profissional dos radialistas)
– De acordo.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Conselheiro
Daniel Herz.
O SR. DANIEL KOSLOVSKI HERZ (Representante da categoria profissional dos jornalistas) – De
acordo.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Conselheiro
Fernando Bittencourt.
O SR. FERNANDO BITTENCOURT (Engenheiro com notório conhecimento na área de comunicação social) – De acordo.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Conselheiro
Alberto Dines.
O SR. ALBERTO DINES (Representante da sociedade civil) – De acordo.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Conselheiro
Carlos Chagas.
O SR. CARLOS CHAGAS (Representante da
sociedade civil) – De acordo.
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O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Conselheiro
Ricardo Moretzsohn.
O SR. RICARDO MORETZSOHN (Represen tante da sociedade civil) – De acordo, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho) – Conseguimos produzir consenso. O nosso
compromisso é o de encerrar a reunião pontualmente
às 17h, e verão que o faremos. Congratulo-me com o
Conselho por ter mostrado que se preocupa em pro duzir convergências.
Quem redigirá esse texto messiânico, megalô mano?
O SR. ALBERTO DINES (Representante da so ciedade civil) – Sr. Presidente, V. Sª, de improviso.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – O último assunto da Ordem do Dia:
ITEM 6
Proposta do Conselheiro Roberto Wagner,
de promover debate, no plenário do Conselho, com
os principais candidatos à Presidência da República
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Trata-se de
proposta de convite aos principais candidatos à Presi dência para debaterem conosco questões ligadas à
Comunicação Social.
Não sei se os senhores já viram, mas foi publica da uma matéria sobre o Conselho no Jornal do Se nado, em meia página.
Pedirei ao Conselheiro Roberto Wagner que sus tente essa posição. Após a sua manifestação, votaremos se estamos de acordo em convocá-los. A votação
se dará no sentido de considerar que estamos de acordo e nos levará ao último ponto da Ordem do Dia: como
faríamos esse debate? Quem faria as convocações?
Concedo a palavra ao Conselheiro Rober to
Wagner.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – Sr. Presi dente, penso que nenhum foro seria tão privilegiado
para que os candidatos à Presidência da República
debatessem sobre os assuntos que elegi: liberdade
da manifestação do pensamento; Lei de Imprensa; diversões e os espetáculos públicos; Lei Eleitoral;
ações judiciais contra jornalistas e proprietários de
veículos de comunicação social; censura; classifica ção etária de horários na televisão; propaganda co mercial no rádio e na televisão; empresas de rádio, televisão, jornais e revistas; participação do capital es trangeiro; concorrência da Internet; propriedade cru zada; abuso do poder econômico; divisão das verbas
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publicitárias do Governo Federal; tevê digital; rádios
piratas; direitos autorais, também no que diz respeito
ao Ecad; horário eleitoral gratuito; A Voz do Brasil;
atuação das emissoras públicas; programação das
rádios e televisões, com as finalidades educativas, ar tísticas, culturais e informativas; promoção da cultura
nacional e regional e leis de incentivos fiscais.
Penso, Sr. Presidente, que, nesse foro, os candi datos teriam a possibilidade de falar sobre esses te mas que são do interesse nacional mais elevado.
Essa foi a razão pela qual fiz essa sugestão.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Ponho em
votação no Conselho a iniciativa de fazer um convite
aos principais candidatos a Presidente da República
para que venham debater conosco.
Os que estiverem de acordo permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado por unanimidade.
Quem ficará com a incumbência de fazer os convites, programar os dias em que eles virão e depois oficiar
à Secretaria do Conselho para que faça o convite? Será
uma reunião extraordinária do Conselho.
A proposta do Conselheiro Carlos Chagas é que
o próprio proponente se encarregue de fazer esses
convites.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – Sr. Presidente, agradeço a manifestação do Carlos, mas pen so...
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho
– Representante da sociedade civil) – Em votação.
Os que estiverem de acordo permaneçam sentados. (Pausa.)
Vencido o Conselheiro Roberto Wagner.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – O Conselheiro Carlos Chagas é ligado a um dos candidatos.
Talvez pudesse...
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Certamente
V. Sª contará com a colaboração do Conselheiro Chagas em relação ao candidato Ciro Gomes. S. Sª se encarregará disso.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – Gostaria
de saber se há outros Conselheiros presentes que tenham alguma sinergia com outros candidatos. No
caso do Ciro, Carlos Chagas está aqui, seria fácil.
Restam três candidatos.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Não sei se
seria tão fácil. V. Sª exagera...
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O SR. CARLOS CHAGAS (Representante da
sociedade civil) – Não vamos misturar as duas coisas,
por favor.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – V. Sª, por
delegação formal do Conselho, está encarregado de
entrar em contato com as quatro candidaturas para
escolher o dia.
Houve convergência em relação ao convite e ao
nome que deve nos representar, que é do Conselhei ro Roberto Wagner, mas não há consenso em relação
a como fazermos essa reunião. A todos pareceu que
o melhor seria trazer os candidatos e os membros do
Conselho fazerem as perguntas.
Se entendi bem a conversa com os Conselhei ros, mais do que uma pauta fixa, eles viriam e recebe riam as perguntas que seriam feitas pelos membros
do Conselho. Pergunto se interpretei bem ou se os senhores gostariam que o formato fosse outro.
Conselheiro Fernando Bittencourt.
O SR. FERNANDO BITTENCOURT (Engenhei ro com notório conhecimento na área de comunica ção social) – Enviaríamos previamente a pauta da
discussão para que eles se preparem e nós faremos
as perguntas aqui.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Obrigado,
Conselheiro Fernando Bittencourt.
Conselheiro Carlos Chagas.
O SR. CARLOS CHAGAS (Representante da
sociedade civil) – Em conjunto ou separados? Os
quatro juntos ou um de cada vez?
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Vamos co lher votos. Quatro juntos ou um de cada vez? Conse lheiro Roberto Wagner.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – Facilitaria
se viessem os quatro juntos.
O SR. GERALDO PEREIRA DOS SANTOS
(Representante das categorias profissionais de cine ma e vídeo) – Queria lembrar que são seis candida tos. Voto por todos juntos, mas são seis candidatos.
O SR. FRANCISCO PEREIRA DA SILVA (Re presentante da categoria profissional dos radialistas)
– Todos juntos.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Há consen so: todos juntos.
Não somos televisão; pessoalmente, não vejo
nada de mais que se convidem seis em vez de quatro.
A audiência não será abalada fortemente.
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O SR. FERNANDO BITTENCOURT (Engenheiro com notório conhecimento na área de comunicação social) – Serão os quatro juntos, mas, se for possível, separadamente. Será muito difícil colocar os
quatro juntos.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Teria que
ser um debate num momento único, senão não é de bate, é audiência pública com os candidatos. Não é
esse o sentido.
O SR. DANIEL KOSLOVSKI HERZ (Representante da categoria profissional dos jornalistas) – Sr.
Presidente, poderíamos definir pelo menos em linhas
gerais as condições de organização do debate, sob
pena de...
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Proponha,
Conselheiro Daniel Herz.
O SR. DANIEL KOSLOVSKI HERZ (Representante da categoria profissional dos jornalistas) – Pro ponho um debate estruturado da seguinte maneira:
os candidatos teriam tempo inicial de manifestação
de 15 a 20 minutos, a ser especificado; num segundo
momento, partindo-se do princípio de que é muito difícil fazer um debate entre quatro ou seis candidatos e
o conjunto do Conselho, especificaríamos uma apre sentação de questões, considerando a composição
do Conselho – setores empresariais, profissionais e
da sociedade civil –, fazendo, se possível, uma ou
duas rodadas de questões por representante desses
setores. Isso daria visibilidade às candidaturas do formato do evento, porque eles são, compreensivelmente, muito ciosos dessa forma de organização, garantindo-se uma condição mínima de intervenção dos
setores que compõem o Conselho.
A proposta, então, é esta: após a manifestação
inicial, cada um dos setores – empresarial, profissional e sociedade civil – dirigiria questionamento aos
candidatos, em uma ou duas rodadas.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Obrigado,
Sr. Conselheiro Daniel Herz.
A Presidência colocará em votação. Tenho ex periência nessa matéria e sei que isso tem de ser negociado com os candidatos; não podemos estreitar
muito o modelo, sob pena de tirarmos a possibilidade
de manobra do Conselheiro Roberto Wagner.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – Sr. Presidente, gostaria de pedir que o Sr. Daniel Herz ficasse
comigo nessa empreitada – por votação do Conselho.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – V. Sª terá o

SETEMBRO 2002

Setembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

direito de convocar quem lhe aprouver para ajudá-lo
na tarefa.
Proponho o seguinte: as perguntas seriam alternadas, para respeitar a posição do Conselho. Seria uma
pergunta dos proprietários, outra da representação sin dical e outra da sociedade civil. Essa representatividade
do Conselho seria respeitada no debate.
Em votação.
Os Srs. Conselheiros que estiverem de acordo com
a sugestão queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovada.
Faltam cinco minutos para as 17h. Indago se al gum dos Conselheiros deseja fazer uso da palavra.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho) – Com a palavra o Conselheiro Francisco Pereira
da Silva, que a solicitou há 15 minutos.
O SR. FRANCISCO PEREIRA DA SILVA (Re presentante da categoria profissional dos radialistas)
– Ainda dentro dessa questão, o Presidente do Con selho, além do espaço de cada uma das candidatu ras, deveria ter a oportunidade de expor o centro das
nossas preocupações, requerendo, também, a trans missão pela TV Senado.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Agradeço
ao companheiro Francisco Pereira da Silva, mas pos so garantir que a eficiência do pessoal de apoio do
Senado é algo com o que estou enorme e agradavel mente surpreso – não tem jaça. (Palmas.)
Com a palavra o Conselheiro Paulito.
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) – Sr.
Presidente, gostaria de aproveitar a oportunidade
desses minutos finais para dizer que, na nossa prime ira reunião, até atendendo a um preceito legal, incluí mos no nosso processo e na nossa apreciação a Lei
da TV a Cabo. Gostaria já, de antemão, de incluir
como pauta da próxima reunião o Serviço de Comuni cação Multimídia, que é extremamente importante,
pois afeta diretamente as empresas exploradoras de
serviço de cabo, e também as empresas de radiodifu são. Nesse sentido, gostaria que pudéssemos
ouvi-los também, já que o contrato, nesse processo,
está sendo implementado com urgência pela Anatel,
e tenho a impressão de que é um assunto em pau ta
extremamente importante para ser por nós apreciado.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Agradeço
as palavras do Conselheiro Paulito. Mais alguém de seja fazer uso da palavra? (Pausa)
Quero dizer que foi um privilégio...
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) – Sr.
Presidente...
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O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Conselheiro
Paulito...
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) – Mais
uma sugestão, já no apagar das luzes.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – A Resolução do TSE tem 40 páginas. Obrigado, vou levá-la.
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO NETO
(Representante das empresas de rádio) – Sr. Presidente,
a Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática da Câmara dos Deputados tem encaminhado uma correspondência a emissoras de rádio e televisão de todo o Brasil, informando que, se a entrega de determinados documentos não for feita em um prazo máximo de 90 dias, isso implicará sanções para essas emissoras e até a devolução dos processos que hoje se en contram em tramitação naquela Comissão.
Como esse assunto, pelo levantamento que fizemos, engloba aproximadamente 800 emissoras,
entre rádio e televisão, no Brasil todo – e nos parece
um pouco draconiana essa imposição de um prazo de
90 dias –, também sugiro ao Conselho manifestar-se
sobre este assunto.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Agradeço
as palavras do Conselheiro Paulito.
Solicito à Drª Márcia que anote isso para a pauta
e já nomeio o Conselheiro Paulito Relator desta matéria, para trazê-la estudada para apresentar aos com panheiros na próxima reunião.
Com a pa lavra o Con se lhe i ro Ricardo Mo retz sohn.
O SR. RICARDO MORETZSOHN (Representante da sociedade civil) – Sr. Presidente, gostaria de
um esclarecimento da Mesa. A pauta para a próxima
reunião poderá ter itens propostos no decorrer de
hoje até uma certa data?
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Faremos a
entrega até oito dias, como desta vez. Não vou exercer nenhuma censura; haverá a pauta que eu entender que deva colocar. E quem solicitar a inclusão de
qualquer item na pauta pode remetê-lo para mim ou
para a Secretaria, e constará da pauta. Desta vez
mesmo, houve a questão do Conselheiro Geraldo,
que fez uma proposta que eu tinha certeza de que já
estava esgotada nos outros pontos de vista, mas a
mantive até que S. Sª dissesse que estava atendido.
Foi um privilégio estar com vocês. São 17h. Está
encerrada a reunião.
(Levanta-se a reunião às 17h.)
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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

Secretários:

CAE

- LUIZ GONZAGA DA SILVA 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 30.7.2002

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
Nabor Júnior
Gilberto Mestrinho
João Alberto Souza
Vago
Alberto Silva
Ney Suassuna
Valmir Amaral

UF

MT
AC
AM
MA
PI
PB
DF

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
MG
RN
MT
BA
BA
BA
DF

UF
PI
CE
MS
RR
ES

UF
SP
AL
RS

Ramais

SUPLENTES

3069/3072
2291/2297
1478/4619
3104/3106
4073/4074

1 - Pedro Simon
2 - Iris Rezende
3 – Mauro Miranda
4 – Sérgio Machado
5 - Renan Calheiros
6 – Gerson Camata
3055/3057 7 – Roberto Requião
4345/4346 8 – Amir Lando
1961/1963 9 – Marluce Pinto
PFL
Ramais

SUPLENTES

UF
RS
GO
MS
CE
AL
ES
PR
RO
RR

UF

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

SUPLENTES

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

SUPLENTES
1 - José Eduardo Dutra
2 – Paulo Hartung (cessão)
3 – Roberto Freire

SC
TO
RO
AM
SP
SC
PE

UF
SP
RN
TO
CE
PI

UF
SE
ES
PE

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

Ramais
1123
2071/2072
2231/2237
2081/2087
2051/57
2041/2047
1284/3245

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

Ramais
2391/2397
1031/1231
2161/2164

PDT
TITULAR
Lauro Campos

UF
DF

Ramais
2341/2347

SUPLENTE
1 – Jefferson Péres

UF
AM

Ramais
2061/2063

PSB
TITULAR
Roberto Saturnino (1)

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 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
Sala nº 19 – Ala Senador Alexandre Costa
Secretário: Luiz Gonzaga da Silva Filho (Ramal: 4605)
Telefone da Sala de Reunião: 311-32 55
Telefones da Secretaria: 311-3516/4605
Fax: 311-4344 - E-mail: dirceu@senado.gov.br Atualizada em : 09/10/2002.

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

PR- 2401/2407
GO- 2032/2033

BA- 3173/74

TO- 4070/71

MG- 2321/2322

ORIGEM: REQUERIMENTO N º 07-CAE/2001
REUNIÕES:

SALA N º 19 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA

SECRETÁRIO:

(- SALA DE REUNIÕES: 311-3255

(- SECRETARIA: 311-3516/4605

E-MAIL: dirceuv@senado.gov.br

FAX: 311-4344

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

TITULARES
Romeu Tuma
Jonas Pinheiro
Waldeck Ornelas
Geraldo Althoff
Moreira Mendes
Maria do Carmo Alves
Leomar Quintanilha
Lindberg Cury

UF
SP
MT
BA
SC
RO
SE
TO
DF

TITULARES
Artur da Távola
Benício Sampaio
Luiz Pontes
Chico Sartori
Eduardo Siqueira Campos
Ricardo Santos

UF
RJ
PI
CE
RO
TO
ES

TITULARES
Emília Fernandes
Marina Silva
Tião Viana

UF
RS
AC
AC

Ramais

SUPLENTES

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
PFL

Ramais

SUPLENTES

2051/2057
1 – Bernardo Cabral
2271/2277
2 – Paulo Souto
2211/2215
3 - José Agripino
2041/2047
4 – Bello Parga
2231/2237
5 – Antonio Carlos Júnior
4055/4057
6 - Vago
2071/2072
7 – Francelino Pereira
2011/2017
8 – José Jorge
BLOCO PSDB/PPB
Ramais

UF

RO
MT
PI
AC
DF

UF

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

MG
PE

2411/2417
1284/3245

2431/2432
Romero Jucá
3085/3086
Luiz Otávio
3242/3249
Geraldo Melo
2251/2258
Teotonio Vilela Filho
4070/4071
Lúcio Alcântara
2022/2024
Lúdio Coelho
BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT, PPS)

2331/2337
2186/2189
3038/3493

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

AM
BA
RN
MA
BA

SUPLENTES

Ramais

Ramais

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

UF
RR
PA
RN
AL
CE
MS

UF
RJ
AL
PE

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

Ramais
2171/2177
3197/99
2161/2164

PDT
TITULARES
Lauro Campos
Sebastião Rocha

UF
RS
AP

TITULAR
Ademir Andrade

UF
PA

Ramais
2331/2337
2241/2247

SUPLENTES
1 – Jefferson Peres
2 – Osmar Dias
PSB

Ramais
2101/2109

SUPLENTE

UF
AM
PR

UF

Ramais
2061/2067
2124/2125

Ramais

1 – Vago

(1) Deixou o exercício do mandato, em virtude da reassunção do Titular em 11/03/2002.

Reuniões: Quartas–feiras às 14:00 horas
Secretário: José Roberto A. Cruz
Telefones da Secretaria: 311-4608/3515
09/10/2002

Sala nº 09 – Ala Senador Alexandre Costa
Telefone da Sala de Reunião: 311-3359
Fax: 311-3652 - E-mail: jrac@senado.gov.br

Atualizada

em:

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

RR – 1301/4062

Valmir Amaral

DF – 4064/4065
PFL

Geraldo Althoff

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

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

MT – 1128/1129

MARLUCE PINTO

RR – 1301/4062

PFL
MARIA DO CARMO ALVES
WALDECK ORNELAS

SE – 4055/4057
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
VAGO

SC – 2041/2047

BLOCO PSDB/PPB
Benício Sampaio
Freitas Neto

PI – 3085/3086
PI – 2131/2137

BLOCO OPOSIÇÃO (PT,PPS)
Tião Viana

AC – 3038/3493

PDT
Sebastião Rocha

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:

AP – 2241/2247

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

GO – 2095/97

1. Casildo Maldaner

MS – 1128/29

2. Vago

SC –

2141/47
Juvêncio da Fonseca

PFL
Lindberg Cury

DF – 2012/15

1. Paulo Souto

SE – 4055/57

2. Waldeck Ornelas

BA –

3173/75
Maria do Carmo Alves

BA –

2211/17

BLOCO PSDB/PPB
Vago

1. Vago

BLOCO OPOSIÇÃO (PT,PPS)
Emilia Fernandes

RS – 2331/37

PDT
1. Sebastião Rocha
2241/47

PSB
Ademir Andrade

PA – 2101/2109

1. Vago

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

AP –

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

Ramais

ES
GO
GO
CE
RS
RO
PR

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

Ramais

RR
SC
PB
MA
MT
PB

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

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

UF
SC
RO
BA
RN
PE
TO

Ramais
1123
2231/2237
2211/2215
2361/2667
1284/3245
2071/2072

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

UF
CE
PA
CE
PI
RR

Ramais

SUPLENTES

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

José Serra
Artur da Távola
Benício Sampaio
Ricardo Santos
Chico Sartori

UF
SP
RJ
PI
ES
RO

Ramais
2351/2352
2431/2432
3085/3086
2022/2024
2251/2258

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

UF
SE
PE

Ramais

SUPLENTES

2391/2397
2161/2164

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

Ramais

SUPLENTES

AM
PR

2061/2067
2121/2125

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
(3) Licenciado por 121 dias, a partir de 02/04/2002.

Reuniões: Quartas-feiras às 10:00 horas
Secretária: Gildete Leite de Melo
Telefones da Secretaria: 311-3972/4612
Atualizada em 09/10/2002

Sala nº 03 – Ala Senador Alexandre Costa
Telefone da Sala de Reunião: 311-3541
Fax: 311-4315 - E-mail: gildete@senado.gov.br

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

SECRETÁRIA: GILDETE LEITE DE MELO

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

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
Geraldo Althoff
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
Luiz Pontes

TITULARES
Eduardo Suplicy
Emília Fernandes
Marina Silva

UF

Ramais

RO
SC
ES
AP
RR
AC
AP
DF
PB

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

UF

Ramais

SC
RO
BA
TO
PE
SE

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

UF

Ramais

PI
RJ
ES
AL
PI
CE

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
SUPLENTES

Lindberg Cury
Bernardo Cabral
Francelino Pereira
Jonas Pinheiro
Romeu Tuma
Paulo Souto
Antonio Carlos Júnior
BLOCO PSDB/PPB
SUPLENTES

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

UF
SP
RS
AC

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

Ramais

DF
AM
MG
MT
SP
BA
BA

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

UF

Ramais

TO
MS
RO
RR
CE
PA

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

UF

Ramais

RJ
AC

2117/2177
3038/3493

PDT
TITULAR
Álvaro Dias

UF

Ramais

PR

3206/3207

SUPLENTES
1 – Lauro Campos
2 – Sebastião Rocha

UF

Ramais

DF
AP

2341/2347
2241/2247

UF

Ramais

RJ

4229/4230

UF

Ramais

PSB
TITULAR
Paulo Hartung

UF

ES

Ramais

SUPLENTE

1031/1129 1 – Roberto Saturnino (1)
PTB

TITULAR
Arlindo Porto (por cessão do
PFL)

UF

Ramais

MG

2321/2327

SUPLENTE

(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

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
3276
FAX: 311-3121
E-MAIL: julioric@senado.gov.br

TEL. DA SALA DE REUNIÃO: 311-

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

SUPLENTES
PMDB

JOSÉ FOGAÇA (2)
GERSON CAMATA
PEDRO SIMON
JUVÊNCIO DA FONSECA

RS-1207/1607
ES-3203/04
RS-3232
MS-3015/16

1-VALMIR AMARAL
2-NABOR JÚNIOR
3-CASILDO MALDANER
4-MAURO MIRANDA

DF-1962
AC-1478/4619
SC-2141/42
GO-2091/92

PFL
FREITAS NETO
FRANCELINO PEREIRA
ANTÔNIO CARLOS JÚNIOR

PI – 2131/37
MG-2414/17
BA-2191/96

1-GERALDO ALTHOFF
2-VAGO
3-ROMEU TUMA

SC-2041/47
SP-2051/57

BLOCO (PSDB/PPB)
LÚCIO ALCÂNTARA
RICARDO SANTOS

CE-2303/08
ES-2022/24

1-VAGO
2-VAGO (1)

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT-PPS)
GERALDO CANDIDO (PT)
EMÍLIA FERNANDES (PT)

RJ-2171/77
RS-2331/37

1-EDUARDO SUPLICY (PT)
2-MARINA SILVA (PT)

SP-3213/15
AC-2182/84

PSB
ROBERTO SATURNINO (3)

RJ-4229/30

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

REUNIÕES:

SALA Nº 15 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA

SECRETÁRIO: JÚLIO RICARDO B. LINHARES

TEL. DA SALA DE REUNIÃO: 311-3276

TELEFONES DA SECRETARIA: 311-3498/4604
FAX: 311-3121
E-MAIL: julioric@senado.gov.br

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

SUPLENTES
PMDB

JOSÉ SARNEY
MARLUCE PINTO

AP-3429/31
RR-1101/1201

1-GERSON CAMATA
2-MAURO MIRANDA

ES-3203/04
GO-2091/92

PFL
ANTÔNIO CARLOS JÚNIOR
FRANCELINO PEREIRA

BA-2191/96
MG-2414/17

1-WALDECK ORNÉLAS
2-MARIA DO CARMO ALVES

BA-2211/17
SE-4055/57

BLOCO (PSDB/PPB)
RICARDO SANTOS
LÚCIO ALCÂNTARA

ES-2022/24
CE-2303/08

1-FREITAS NETO
2-TEOTÔNIO VILELA FILHO

PI-2131/37
AL-4093/95

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT-PPS)
EMÍLIA FERNANDES - PT

RS-2331/37

1-ROBERTO SATURNINO – PT

RJ-4229/30

PDT

REUNIÃO:

ª FEIRA ÀS

HORAS

SECRETÁRIO: JÚLIO RICARDO B. LINHARES

SALA Nº 15 - ALA SEM. ALEXANDRE COSTA
TEL. DA SALA DE REUNIÃO: 311-3276

TELEFONES DA SECRETARIA: 311-3498/4604/2006
FAX: 311-3121/ 1319
E-MAIL: julioric@senado.gov.br

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

SUPLENTES
PMDB

VALMIR AMARAL
MAGUITO VILELA

DF-1962
GO-1440/1132

1-MAURO MIRANDA
2-AMIR LANDO

GO-2091/92
RO-3130/32

PFL
GERALDO ALTHOFF
LEOMAR QUINTANILHA

SC-2041/47
TO-2072/73

1-ROMEU TUMA
2-LINDBERG CURY

SP-2051/57
DF-4070/71

BLOCO (PSDB/PPB)
BENÍCIO SAMPAIO
LUIZ OTÁVIO (PPB)

PI-3085/87
PA-3050/4393

1- CHICO SARTORI
2-(VAGO)

RO-

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT-PPS)
1-GERALDO CÂNDIDO – PT

PDT
ÁLVARO DIAS

REUNIÃO:

ª FEIRA ÀS

PR-4059/60

HORAS

SECRETÁRIO: JÚLIO RICARDO B. LINHARES

SALA Nº 15 - ALA SEM. ALEXANDRE COSTA
TEL. DA SALA DE REUNIÃO: 311-3276

TELEFONES DA SECRETARIA: 311-3498/4604/2006
FAX: 311-3121/ 1319
E-MAIL: julioric@senado.gov.br

ATUALIZADA EM: 22/05/2002

RJ-2171/77

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

TITULARES
Francelino Pereira
Bernardo Cabral
Romeu Tuma
José Agripíno
Moreira Mendes

TITULARES
Geraldo Melo
Lúdio Coelho
José Serra
Benício Sampaio

TITULARES
Geraldo Cândido
Tião Viana

UF
AM
GO
MA
AP
CE
DF

UF

AM
SP
RN
RO

UF
RN
MS
SP
PI

UF
RJ
AC

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
PFL

Ramais

UF
GO
DF
RS
PR
PB
AC

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

SUPLENTES

UF

Ramais

1 – Jorge Bornhausen
2 – Bello Parga (3)
2081/2087
3 – Waldeck Ornelas
2051/2057
4 – Geraldo Althoff
2361/2367
5 – Paulo Souto
2231/2237
BLOCO PSDB/PPB

SC
MA
BA
SC
BA

1123
3069/3072
2211/2215
2041/2047
3173/3175

UF

Ramais

Ramais

SUPLENTES

2371/2377
Artur da Távola
2381/2387
Teotônio Vilela Filho
2351/2352
Freitas Neto
3085/3086
Luiz Otávio
BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT,PPS)
Ramais

SUPLENTES

2117/2177
3038/3493

1 – Eduardo Suplicy
2 – Emília Fernandes

RJ
AL
PI
PA

UF
SP
RS

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

Ramais
1478/4619
2331/2337

PDT

TITULAR
Jefferson Peres

UF
AM

Ramais

SUPLENTES

2061/2067

1 – Álvaro Dias

UF

Ramais

PR

3206/3207

UF

Ramais

PSB

TITULARES
Roberto Saturnino (2)

UF
RJ

Ramais
4229/4230
Andrade

SUPLENTES

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: Quintas-feiras às 10:00 horas
Sala nº 07 – Ala Senador Alexandre Costa
Secretário: Maria Lúcia Ferreira de Melo
Telefone da Sala de Reunião: 311-3367
Telefone da Secretaria: 311-3259/3496/4777
Fax: 311-3546
Atualizada em :09/10/2002

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
Valmir Amaral
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
1961/1066
1478/4619
2401/2407
1101/1201

SUPLENTES
1 – Juvêncio da Fonseca
2 – Iris Rezende
3 – Gerson Camata
4 – Ney Suassuna
5 – Gilberto Mestrinho
6 – Wellington Roberto (2)
7 – Maguito Vilela
PFL

Ramais

SUPLENTES

UF
MS
GO
ES
PB
AM
PB
GO

UF

2052/2053
3173/3175
2071/2072
1284/3245
2321/2327
2011/2017

1 – Jonas Pinheiro
MT
2 – Antonio Carlos Júnior
BA
3 – Maria do Carmo Alves
SE
4 – Geraldo Althoff
SC
5 – Carlos Patrocínio (Cessão ao TO
PTB)
BA
6 – Waldeck Ornelas
BLOCO PSDB/PPB

Ramais

SUPLENTES

2381/2387
1 – Chico Sartori
2351/2352
2 – Benício Sampaio
4093/4095
3 – Luiz Pontes
3050/3093
4 – Freitas Neto
4070//4071
5 – Romero Jucá
BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT,PPS)
Ramais
2117/2177
3197/1508
2391/2397
1129/7020

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

UF
RO
PI
CE
PI
RR

UF
RS
AC

Ramais
3015/3016
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
2131/2137
2111/2119

Ramais
2331/2337
3038/3493

PDT
TITULARES

UF

Ramais

SUPLENTES
1 – Sebastião Rocha
2 – Lauro Campos

UF

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 : 09/10/2002

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
Roberto Requião
Gerson Camata

PI – 3055/57
PR – 2401/07
ES – 3203/04

Paulo Souto
Jonas Pinheiro

BA – 3173/75
MT – 2271/77

1- Iris Rezende
2- Valmir Amaral
3- Gilberto Mestrinho
PFL
1- Mario do Carmo Alves
2 – VAGO

GO – 2032/39
DF – 1961/66
AM – 3104/06
SE – 1306/4659

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
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:

RJ – 4229/30

7)

TITULARES
Alberto Silva
Ney Suassuna
Juvêncio da Fonseca
Fernando Ribeiro
Valmir Amaral
Amir Lando
TITULARES
Antonio Carlos Júnior
Geraldo Althoff
Moreira Mendes
Jonas Pinheiro

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE – CFC
Presidente: AMIR LANDO
Vice-Presidente: JONAS PINHEIRO
(17 titulares e 9 suplentes)
PMDB
UF
PI
PB
MS
PA
DF
RO
UF
BA
SC
RO
MT

Ramais

SUPLENTES

UF

Ramais

AM
DF
PB

3104/3106
3069/3072
3139/3141

UF

Ramais

MA
MG

3069/3072
2411/2417

UF

Ramais

PI
ES

2131/2137
2022/2024

UF

Ramais

SE

2391/2397

SUPLENTE

UF

Ramais

SUPLENTES

UF

1 – Ademir Andrade

PA

3055/3057 1 – Gilberto Mestrinho
4345/4346 2 – Francisco Escórcio
3015/3016 3 – Wellington Roberto (1)
1049
1961/1966
3130/3132
PFL
Ramais
2191/2196
2041/2047
2231/2237
2271/2272

SUPLENTES
1 – Bello Parga
2 – Francelino Pereira

BLOCO PSDB/PPB
TITULARES

UF

Ramais

SUPLENTES

Eduardo Siqueira Campos TO 4070/4071 1 – Freitas Neto
Chico Sartori
RO 2251/2258 2 – Ricardo Santos
Romero Jucá
RR 2111/2117
BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT,PPS)
TITULARES
Eduardo Suplicy
Heloísa Helena

UF
SP
AL

Ramais
1478/4619
3197/3199

SUPLENTES
1 - José Eduardo Dutra
PDT

TITULAR
Jefferson Péres

UF
AM

Ramais
2061/2067
PSB

TITULARES

UF
RJ

Ramais
4229/4230

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: Quartas-feiras às 18:00 horas (*)
Sala nº 06 – Ala Senador Nilo Coelho
Secretário: José Francisco B. Carvalho
Telefone da Sala de Reunião: 311-3254
Telefone da Secretaria: 311-3935/3519
Fax: 311-1060
(*) Horário de acordo com deliberação do Colégio de Presidentes de Comissões e Líderes Partidários.
Atualizada em : 09/10/2002

7.1) COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

SUBCOMISSÃO DESTINADA A ANALISAR O DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL
PROFERIDA NO PROCESSO EM QUE FIGURAM COMO PARTES O BANCO DO NORDESTE
DO BRASIL - BNB E A EMPRESA AGROINDUSTRIAL E REFLORESTADORA - S/A - ARISA.

PRESIDENTE: SENADOR ALBERTO SILVA
VICE-PRESIDENTE: SENADOR MOREIRA MENDES
(05 TITULARES E 03 SUPLENTES)

TITULARES

SUPLENTES
PMDB

ALBERTO SILVA

PI-3055/57

LUIZ OTÁVIO (2)

PA-3050/4393

1-WELLINGTON ROBERTO (3)

PB-3194/95

1-FREITAS NETO (1)

PI-2131/37

PFL
MOREIRA MENDES

RO-2231/37

BLOCO (PSDB/PPB)
VAGO (4)

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)

REUNIÕES:
SECRETÁRIO:JOSÉ FRANCISCO B. DE CARVALHO
TELEFONES DA SECRETARIA: 3935 / 3519
Fax 311-1060

ALA SENADOR NILO COELHO
SALA Nº 06 - telefone: 311-3254
Email: jcarvalho@sgmsleg.senado.gov.br
ATUALIZADA EM: 05/03/2002

COMISSÃO PARLAMENTAR CONJUNTA DO MERCOSUL
(Representação Brasileira)
PRESIDENTE DE HONRA: SENADOR JOSÉ SARNEY

Presidente: Senador Roberto Requião
Vice-Presidente: Deputado Ney Lopes
Secretário-Geral: Deputado Feu Rosa
Secretária-Geral Adjunta: Senadora Emilia Fernandes
(18 Titulares e 18 Suplentes)

MEMBROS TITULARES MEMBROS SUPLENTES
SENADORES
NOME

UF

ROBERTO REQUIÃO
CASILDO MALDANER
JOSÉ FOGAÇA

PR
SC
RS

JORGE BORNHAUSEN (1)

SC
SC

ADIR GENTIL
ANTERO PAES DE BARROS

LÚDIO COELHO

MT
MS

GAB
***09
###15

*07
** 04
### 05
#24

FONE
311 2401
224-5884
311 1207
311 4206
311 2041
311 1348
3112381

EMÍLIA FERNANDES

RS

##59

311-2331

ARLINDO PORTO

MG

*05

311-2324

FAX

NOME
PMDB
323 4198 1. PEDRO SIMON
323 4063 2. AMIR LANDO
223-6191 3. MARLUCE PINTO
PFL
323 5470 1. WALDECK ORNELAS
323 5099 2. JOSÉ JORGE
Bloco (PSDB/PPB)
321 9470 1. LUIZ OTÁVIO
3112387 2. RICARDO SANTOS
PT/PPS (2)
323-5994 1.Jefferson Péres (PDT)
PTB
323-2537 1. VAGO

UF

GAB

FONE

FAX

RS
RO
RR

*** 03
### 15
**8s

311 3232
311 3130
311 1301

311 1018
323 3428
225 7441

BA
PE

# 13

311 2211
311-1284

323-4592

###

PA
ES

*13

3111027
311-2022

3114393
323-5625

AM

###07

311-2061

323-3189

(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

@ 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
318-5755 318-2755 2. RONALDO CAIADO
PMDB
318-5573 318-2573 1. EDINHO BEZ
318-5518 318-2518 2. OSMAR SERRAGLIO
PT
318-5268 318-2268 1. Dr. ROSINHA
PPB
318-5621 318-2621 1.CELSO RUSSOMANNO
BLOCO PSB/PcdoB
318-5744 318-2744 1.INÁCIO ARRUDA

UF

GAB

SC
RS

662
956

318-5662 3182662
318-5956 3182956

PR
GO

541
227

318-5541 3182541
318-5227 3182227

SC
PR

703
845

318-5703 3182703
318-5845 3182845

SP

756

318-5756 3182756

CE

*582

318-5582 3182582

FONE

PR

LEGENDA:
* GABINETES LOCALIZADOS NO ANEXO III
# GABINETES LOCALIZADOS NO ANEXO II

SECRETARIA DA COMISSÃO:
ENDEREÇO: CÂMARA DOS DEPUTADOS - ANEXO II - SALA T/24 - BRASÍLIA - DF – 70160-900
FONE: (55) (061) 318 7436 - 318 7186 - 318 8232 - 318 7433 - FAX: (55) (061) 318 2154
www.camara.gov.br/mercosul

e_mail - cpcm@camara.gov.br
SECRETÁRIO: ANTONIO FERREIRA COSTA FILHO
ASSESSORIA TÉCNICA: Dra. MARIA CLÁUDIA DRUMMOND, Dr. FRANCISCO EUGÊNIO ARCANJO

Atualizada em 29/05/2002

FAX

íNDICE ONOMÁSTICO

Pág.

ADIR GENTIL
Parecer nº 957, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 292, de 2002 (nº 1.377/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a As
sociação Comunitária de Comunicação e Cultura
Portal da Serra a executar serviço de radiodifusão
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2001, do Senado Federal.

Parecer nº 947, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 273, de 2002 (nº 1.271/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a As
sociação Comunitária de Desenvolvimento Cultural
e Artístico de Anahy a executar serviço de radiodi
fusão comunitária na cidade de Anahy, Estado do
Paraná
.
Parecer nº 950, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 277, de 2002 (nº 1.310/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Cultural e Ecológica de Planalto a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Planalto, Estado do Paraná
.
Parecer nº 956, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 291, de 2002 (nº 1.374/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a As
sociação Sagrado Coração de Jesus a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Nova Esperança, Estado do Paraná.........

597

601

608

ANTÔNIO CARLOS VALADARES
526

546

ALVARO DIAS
Parecer nº 908, de 2002, da Comissão de Edu
cação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 85,
de2002 (nº 1.066/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão da Radio
Difusora Platinense LIda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de
.
Santo Antonio da Platina Estada do Paraná

Pág.

546

Relatório sobre viagem pelo interior de Ser
gipe e as principais necessidades do povo
.
O assunto de alta importância para a socie
dade brasileira que é a violência não é um motivo
de ser tratado apenas no Senado Federal, mas
também na campanha eleitoral. Aparte ao Senador
..
José Eduardo Dutra
Discorre sobre o problema da repactuação e
do alongamento da dívida dos produtores rurais..
Discorre do quanto à guerra do Estados Uni
dos pode repercutir internacionalmente, principal
mente na nossa economia, tal a dependência que
tem o Brasil de qualquer posição política ou econô
mica tomada pela nação norte-americana. Aparte
ao Senador José Fogaça
.

71

76
509

524

II
Pág.

ARLINDO PORTO
Necessidade de atualização dos valores de
enquadramento das empresas no Sistema Integra
do de Pagamento de Impostos - SIMPLES
.

70

Relata fatos ocorridos em seu Estado com
relação a alteração repentina no Código Florestal,
que começa a ser implantado. Aparte ao Senador
..
..
Moreira Mendes..............................

291

Parecer nº 915, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 197, de 2002 (nº 1.230/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga conces
são a Fundação Rádio e TV Lafaiete Educativa e
Cultural para executar serviço de radiodifusão de
sons e imagens na cidade de Conselheiro Lafaiete,
Estado de Minas Gerais
.
Parecer nº 931, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legisla
tivo nº 248, de 2002 (nº 1.481/2001, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão a Ex~remas Comunicações FM Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Extrema, Es
..
tado de Minas Gerais
Parecer nº 951, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 280, de 2002 (nº 1.316/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a As
sociação de Comunicação Cultural de Eugenópolis
a executar serviço de radiodifusâo comunitária na
cidade de Eugenópolis, Estado de Minas Gerais..
Parecer nº 965, de 2002, da Comissâo de Edu
cação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 305,
de 2002 (nº 1442/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissâo à Funda
ção Cultural e Educacional Cônego João Parreiras
Vilaça para executar serviço de radiodifusão sono
ra em freqüência modulada na cidade de Carmo do
Cajuru, Estado de Minas Gerais..........

Parecer nº 898, de 2002, da Comissão de
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Esclarecimentos a respeito da deliberação
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
quanto ao assunto mencionado pelo Sr. Eduardo
Suplicy
.
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Faz um apelo ao Governo Federal para que
libere os recursos necessários à recuperação e
construção de poços tubulares em parte dos mu
nicípios piauienses em situação de calamidade
pública
.
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permissão ao Sistema Integrado de Rádio Ltda.,
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serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
São Luís, Estado do Maranhão
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Estado do Rio Grande do Norte
Parecer nº 969, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 313, de 2002 (nº 1.554/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a As
sociação da Rádio Comunitária Cidadania FM a
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Alexandria, Estado do Rio Grande do
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CARLOS BEZERRA
Considerações sobre a insuficiência de ca
pacidade de refino de petróleo no Brasil, face à
descoberta de um campo gigante de petróleo na
Bacia de Campos
.
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Comenta a importância da prevenção no com
bate às doenças contagiosas e sugere a criação de
uma Agência Federal de Prevenção e Controle de
Doenças
.
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CARLOS PATROcíNIO
Encaminha a votação o Projeto de Lei de
Conversão nº 20, de 2002, oriundo da Medida
Provisória nº 37, de 2002, que dispõe sobre a es
truturação de órgãos, cria cargos em comissão no
âmbito do Poder Executivo Federal, e dá outras
providências
.
Requerimento nº 496, de 2002, que solicita
voto de pesar pelo falecimento do Sr. Manoel Caribe
Filho, Secretário do Governo Municipal de Montes
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Claros, Minas Gerais
Faz um pedido para ser co-autor do seu re
querimento de pesar à família Caribé e relembra a
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BERNARDO CABRAL
Defende a aprovação do Projeto de Lei de
Conversão constante do Item 1 da Ordem do Dia
da presente sessão, que cria a Secretaria de Estado
dos Direitos da Mulher na estrutura do Ministério
da Justiça
..

morte de seu irmão. Aparte ao Senador Francelino
Pereira
.
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Medida Provisória que regulamenta a fiscalização
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Federal
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desmembramento de municípios
Demonstra sua preocupação com a Media
da Provisória de nº 2.166 na qual pode prejudicar
o Estado de Rondônia e sua população. Aparte ao
Senador Moreira Mendes
.
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Educação, sobre o Projeto de Decreto Legisla
tivo nº 201, de 2002 (nº 1.278/2001, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária de Cultura, Lazer e
Entretenimento da Estância Climática de Nupo
ranga a executar serviço de radiodifusão comu
nitária na cidade de Nuporanga, Estado de São
Paulo
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Parecer nº 926, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto, de Decreto Legisla
tivo nº 240, de 2002 (nº 1.019/2001, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Cultural de Três Fronteiras "ACTF"
a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Três Fronteiras, Estado de São
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.
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EDISON LOBÃO
Registro do deferimento, sem efeito suspen
sivo, do recurso da Oposição, para que seja ouvida
a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a
fim de que delibere sobre a reunião da Comissão
de Assuntos Econômicos, que apreciou o pedido
de rolagem da dívida de Alagoas
..
Fala da difícil segurança do Estado para conter
a violência que atormenta a vida dos brasileiros e
percebe que a igreja é hoje o maior instrumento de
contenção dessa desgraça da humanidade. Aparte
ao Senador Ney Suassuna
"
..
Parecer nº 905, de 2002, da Comissão
Diretora, sobre a Redação final do Projeto de
Resolução nº 64, de 2002, que autoriza adi
tamento ao Contrato de Confissão, Assunção,
Consolidação e Refinanciamento de Dívidas a
que se refere o art. 1º da Resolução nº 36, de
2002, do Senado Federal. ..... " ...... " ... " ...... """ ..
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EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS
Iniciativas empreendidas pelo governo do
Tocantins, em prol dos jovens daquele Estado. Sa
tisfação com o desempenho dos candidatos de sua
coligação política em Tocantins
"
.
Elogia o Senador Carlos Patrocín io por trazer
tema importante que se refere ao Estado de Tocan
tins e mais apropriado ainda, é tratar da questão
da aviação civil no nosso País. Aparte ao Senador
..
Carlos Patrocínio ""
Faz um apelo às autoridades para melhoria
..
da navegabilidade do Rio Tocantins
Parecer nº 909, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislati
vo nº 181, de 2002 (nº 912/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a As
sociação Porto Real a executar serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Porto Nacional,
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Estado do Tocantins "
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Considerações sobre a sucessão presidencial,
ressaltando os debates televisivos com os candida
tos e a grande confiança na vitória de Luiz Inácio
Lula da Silva. Expectativa na decisão do TSE, sobre
o recurso impetrado contra a obstrução da candi
datura do Governador do Acre, Sr. Jorge Viana ....
Importância da apreciação e votação, pelo
Senado Federal, dos termos do acordo realizado
entre o governo brasileiro e o FMI." .... " ....
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Apelo para a realização de nova reunião da
Comissão de Assuntos Econômicos, a fim de que
a Oposição tenha direito de deliberar sobre a ma
téria, conforme justificativas apresentadas.......
Irregularidade da convocação de reunião da
Comissão de Assuntos Econômicos, feita na sessão
do dia 28 de agosto, sem conhecimento prévio do
Bloco de Oposição. Discordância do posicionamento
da CCJ diante de solicitação para que aquela ses
são seja anulada
"
"
"
.
Satisfação com a decisão do TSE que asse
gura o registro da candidatura à reeleição do Go
.
vernador do Acre, Jorge Viana, do PT..
Transcrição de documento da Associação
Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais
de Ensino Superior entregue aos candidatos à Pre
"
.
sidência da República .. " "
Discute o Requerimento nº 492, de 2002, de
iniciativa da Comissão de Assuntos Econômicos,
solicitando urgência para o Projeto de Resolução
nº 64, de 2002, que autoriza aditamento ao Con
trato de Confissão, Assunção, Consolidação e Re
financiamento de Dívidas a que se refere o art. 1º
da Resolução nº 36, de 2000, do Senado Federal.
Será votado após a Ordem do Dia...... """ ..
Encaminha a votação o Projeto de Lei de Con
versão nº 20, de 2002, oriundo da Medida Provisória
nº 37, de 2002, que dispõe sobre a estruturação de
órgãos, cria cargos em comissão no âmbito do Po
der Executivo Federal, e dá outras providências ..
Faz alguns esclarecimentos a respeito da par
ticipação do Senador Lúcio Alcântara na Comissão
""
.
de Assuntos Econômicos "
Registra sua satisfação com o apoio do Se
nador Mauro Miranda, do PMDB, ao candidato Luiz
.... " ..... "" ....... "
Inácio Lula da Silva""
Faz algumas considerações relativas a as
suntos internacionais e comenta a importância do
plebiscito que apura a posição favorável ou não dos
brasileiros em relação a Alca" ..... " . " . . " ... " .....
Retrata a atividade do Presidente George
Bush no condizente à paz mundial .....
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Associação Comunitária da Vila Santa Rita de
Cássia a executar serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Pelotas, Estado do Rio
Grande do Sul.
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Leitura do Projeto de Decreto Legislativo nº 488,
de 2002 (nº 1.289/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação Para o
Desenvolvimento Comunitário de Radiodifusão do
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Bairro da Assembléia de Incentivo a Cultura, Arte,
Esporte e Lazer - ASDERBAICA a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Cruz das
Almas, Estado da Bahia
.
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo
nº 489, de 2002 (nº 1.307/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária de Riacho das Almas
a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Riacho das Almas, Estado de Per
nambuco
.
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo
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Deputados), que aprova o ato que autoriza a As
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executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Lima Campos, Estado do Maranhão...
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo
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Deputados), que aprova o ato que autoriza a As
sociação Comunitária lapuense de Radiodifusão
a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de lapu, Estado de Minas Gerais
.
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo
nº 493, de 2002 (nº 1.366/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a As
sociação Cultural, Beneficente e Comunitária de
Vargem Grande a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Vargem Grande, Estado
..
de Maranhão
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo
nº 494, de 2002 (nº 1.367/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a As
sociação Comunitária Rádio FM Pontapedrense
a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Ponta de Pedras, Estado do Pará........
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo
nº 495, de 2002 (nº 1.373/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a As
sociação Movimento Comunitário Rádio Caruaru
FM a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Caruaru, Estão de Pernambuco.....
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo
nº 496, de 2002 (nº 1380/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a União
das Associações Comunitárias e de Moradores
de Carazinho - U.A.C.C. a executar serviço de
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radiodifusão comunitária na cidade de Carazinho,
Estado do Rio Grande do Sul. ...............................
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nº 497, de 2002 (nº 1.381/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a As
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Leitura do Projeto de Decreto Legislativo
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Deputados), que aprova o ato que autoriza a As
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de Santa Maria da Vitória - ACCCSMV a executar
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Santa Maria da Vitória, Estado da Bahia .............
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo
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Deputados), que aprova o ato que autoriza a As
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Tuntum a executar serviço de radiodifusão comuni
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Leitura do Projeto de Decreto Legislativo
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Deputados), que aprova o ato que autoriza a As
sociação Comunitária de Cultura, Lazer e Entre
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de São Paulo.' .....................................................
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo
nQ 501, de 2002 (nº 1.175/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga a con
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de Uberlândia para executar serviço de radiodifu
são de sons e imagens na cidade de Uberlândia,
Estado de Minas Gerais ........................................
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo
nQ 502, de 2002 (n Q 1.300/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a con
cessão da Rádio Cultura de Campo Grande LIda,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
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de Mato Grosso do Sul. ....................................
Lertura do Projeto de Decreto Legislativo nº 503,
de 2002 (nº 1.313/2001, na Câmara dos Deputados),
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Minas Gerais..........................................................
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo nº 504,
de 2002 (n Q 1.333/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga a permissão à Rádio
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......' " " " " " - - - = - - - - - - - - - - - 

379

383

386

391

395

398

402

410

VI
Pág.

difusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Barão de Antonina, Estado de São Paulo........
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo
nº 505, de 2002 (nº 1.339/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a con
cessão da Empresa de Radiodifusão Tupinambás
Ltda, para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Dourados, Estado
de Mato Grosso do Sul
..
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo
nº 506, de 2002 (nº 1.371/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Cultural e Artística de Barcelos a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Barcelos, Estado do Amazonas
..
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo
nº 507, de 2002 (nº 1.392/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga con
cessão à Fundação Preve para executar serviço
de radiodifusão de sons e imagens na cidade de
Bauru, Estado de São Paulo
.
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo nº 508,
de 2002 (nº 1.395/2001 , na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio FM
Jardim de Cajobi Ltda, para explorar serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Cajobi, Estado de São Paulo
..
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo
nº 509, de 2002 (nº 1.438/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permis
são à RBN - Rede Brasil Norte de Comunicação
Ltda, para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de Oriximiná,
Estado do Pará
.
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo
nº 510, de 2002 (nº 1.703/2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga per
missão à Empresa Cruzeirense de Telecomuni
cações de Rádio e TV Ltda, para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na cidade de Cruzeiro do Sul, Estado do Acre ...
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo
nº 511, de 2002 (nº 1.952/2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga per
missão à Kyno Filmes Produções Cinematográ
ficas Ltda, para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade de
Gurupi, Estado do Tocantins
.
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo
nº 512, de 2002 (nº 1.951/2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permis
são à Kyno Filmes Produções Cinematográficas
Ltda, para explorar serviço de radiodifusão sonora
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em freqüência modulada na cidade de Araguaína,
..
Estado do Tocantins
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo
nº 513, de 2002 (nº 1.950/2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga con
cessão à Kyno Filmes Produções Cinematográ
ficas Ltda, para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Araguatins,
..
Estado do Tocantins
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo nº 514,
de 2002 (nº 1.895/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Telecomu
nicações Formoso Ltda, para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Montívidiu, Estado de Goiás
.
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo
nº 515, de 2002 (nº 1.894/2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga per
missão ao Sistema Centro-Norte de Comunica
ção Ltda, para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade de Rio
Quente, Estado de Goiás
.
Leitura do Projeto de Decreto Legislati
vo nº 516, de 2002 (nº 1.836/2002, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga
concessão à Fundação Educativa e Cultural de
Araras para executar serviço de radiodifusão de
sons e imagens na cidade Araras, Estado de São
Paulo..
..
.
Requerimento nº 498, de 2002, de autoria do
Senador Pedro Simon e outros Senadores, solici
tando homenagens de pesar pelo falecimento do
Cardeal Dom Lucas Moreira Neves, ocorrido no dia
8 do corrente, em Roma
.
Encaminha o requerimento nº 498, de 2002,
que solicita homenagens de pesar pelo faleci
mento do Cardeal Dom Lucas Moreira Neves, a
votação
.
Presta sua homenagem a Toninho do PT, as
sassinado há um ano, e ao centenário de Juscelino
Kubitschek
.
Parecer nº 906, de 2002, de Plenário, em
substituição à Comissão de Assuntos Econômi
cos, sobre o Projeto de Resolução do Senado
nº 65, de 2002, que altera o parágrafo único do
art. 2º da Resolução do Senado Federal nº 38,
de 19 de dezembro de 2001, que autoriza o Es
tado do Rio Grande do Sul a assumir dívida do
Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande
do Sul (IPERGS), nos termos da Lei nº 8.727, de
.
5 de novembro de 1993
Parecer nº 925, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
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nº 239, de 2002 (nº 1.008/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a As
sociação de Desenvolvimento Artístico, Cultural e
Social Metrópole a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Andradina, Estado de São
Paulo
.
Parecer nº 943, de 2002, da Comissão de
Educaçâo, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 269, de 2002 (nº 1.242/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Cultural Comunitária de Pedreira a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Pedreira, Estado de São Paulo
..
Parecer nº 944, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 270, de 2002 (nº 1.243/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza o Ins
tituto São José do Barreiro de Cultura a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
São José do Barreiro, Estado de São Paulo..........
Parecer nº 953, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 282, de 2002 (nº 1319/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a permis
são outorgada à Prefeitura do Município de Piraci
caba para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de Piracicaba,
Estado de São Paulo
.
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Encaminha o requerimento nº 497, de 2002,
que solicita homenagens de pesar pelo falecimento
do Filósofo Gerd Bornheim, a votação
.
Comenta as ações do Governo do Rio Grande
do Sul para resgatar o setor agrícola e faz um apelo
ao Governo Federal para que apóie as reivindica
ções dos suinocultores brasileiros, que solicitam a
liberação de financiamentos para o setor
..
Discute Projeto de Resolução do Senado
nº 65, de 2002, que altera o parágrafo único do
art. 2º da Resolução do Senado Federal nº 38,
de 19 de dezembro de 2001, que autoriza o Es
tado do Rio Grande do Sul a assumir dívida do
Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande
do Sul (IPERGS), nos termos da Lei nº 8.727,
de 5 de novembro de 1993
..
Parecer nº 910, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legisla
tivo nº 183, de 2002 (nº 920/2001, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova
a concessão da Rádio Sociedade Seberi LIda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Seberi, Estado do Rio
_
..
Grande do Sul.
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EMILlA FERNANDES
Requerimento nº 494, de 2002, de autoria do
Senador Pedro Simon, da Senadora Emilia Fernan
des e do Senador José Fogaça, solicitando home
nagens de pesar pelo falecimento do ex-Deputado
Estadual João Brusa Netto, ocorrido no Estado do
Rio Grande do Sul, em 7 de agosto último. A Mesa
..
encaminhará voto de pesar à família
Encaminha a votação o Projeto de Lei de
Conversão nº 20, de 2002, oriundo da Medida
Provisória nº 37, de 2002, que dispõe sobre a es
truturação de órgãos, cria cargos em comissão no
âmbito do Poder Executivo Federal, e dá outras
providências
.
Apresenta sua oposição à proposta orçamen
tária enviada ao Congresso pelo Governo Federal,
uma vez que traz cortes significativos de recursos
para as áreas sociais
.
Requerimento nº 497, de 2002, de autoria da
Senadora Emilia Fernandes, solicitando homena
gens de pesar pelo falecimento do Filósofo Gerd
Bornheim, ocorrido no último dia 5 de setembro, no
Estado do Rio Grande do Sul.
..
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134

139

279

498

Projeto de Lei do Senado nº 218, de 2002,
de autoria da Senadora Maria do Carmo Alves, que
altera a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que
regulamenta o art. 37 inciso XXI, da Constituição
Federal, institui normas para licitações e contratos
da Administração Pública e dá outras providências,
para vedar a realização de licitação de âmbito in
ternacional quando houver no País licitante com
capacidade para realizar a obra, prestar o serviço
ou fornecer o bom objeto da licitação
..
Projeto de Lei do Senado nº 219, de 2002,
de autoria do Senador Carlos Bezerra, que veda a
investidura em cargos de direção em instituições
reguladoras dos mercados financeiro, de capitais,
de seguros e de previdência complementar de de
tentores de participação acionária superior a cinco
por cento em instituições que operem nesses mer
..
cados
Projeto de Lei do Senado nº 220, de 2002, de
autoria do Senador Carlos Bezerra, que proíbe a
cobrança de honorários advocatícios por parte das
imobiliárias ou administradoras de imóveis, sem o
devido ajuizamento da ação de cobrança ......
Projeto de Lei do Senado nº 221, de 2002,
de autoria do Senador Carlos Bezerra, que adota
o Tuiuiú (Jabiru mycteria) como Ave Símbolo do
Brasil
..
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Projeto de Lei do Senado nº 222, de 2002, de
autoria do Senador Carlos Bezerra, que altera a Lei
nº 9,503, de 23 de setembro de 1997, que institui
o Código de Trânsito Brasileiro, e a Lei nº 10,098,
de 19 de dezembro de 2000, que estabelece nor
mas gerais e critérios básicos para a promoção
da acessibilidade das pessoas portadoras de de
ficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras
providências, para determinar a reserva de vagas
de estacionamento em benefício dos idosos e das
pessoas portadoras de deficiência com dificuldades
de locomoção, , ,,,, .. ""'" ' ,... " ... "."
Projeto de Lei do Senado nº 223, de 2002,
de autoria do Senador Carlos Bezerra, que altera
o art. 1º da Lei nº 8.176, de 8 de fevereiro de 1991,
para considerar crime contra a ordem econômica
a adulteração dos combustíveis que especifica. ".
Projeto de Lei do Senado nº 224, de 2002,
de autoria do Senador Carlos Bezerra, que altera
o art. 192 da Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º
de maio de 1943, para dispor sobre a base de
cálculo do adicional de insalubridade e dá outras
providências ....... "" .... " ." ... " . " ... " ......
Projeto de Lei do Senado nº 225, de 2002,
de autoria do Senador Carlos Bezerra, que altera a
redação do art. 16 da Lei nº 6.830, de 22 de janeiro
de 1980, que dispõe sobre a cobrança judicial da
Dívida Ativa da Fazenda Pública, e dá outras pro
.
vidências" ,
"
" "."
Leitura do Projeto de Lei do Senado nº 226,
de 2002, de autoria do Senador Carlos Bezerra,
que dispõe sobre o seguro educacional ...... " ...... "
Projeto de Lei do Senado nº 227, de 2002,
de autoria do Senador Carlos Bezerra, que altera
a redação do art. 527 da Lei nº 5.869, de 11 de ja
neiro de 1973 - Código de Processo Civil ... """ ....
Projeto de Lei do Senado nº 228, de 2002, de
autoria do Senador Carlos Bezerra, que acrescenta
artigo ao Código de Processo Penal para vedar a
concessão de habeas corpus a criminosos rein
cidentes,...
" ... """""""""."
Projeto de Lei do Senado nº 229, de 2002, de
autoria do Senador Carlos Bezerra, que altera o art.
105 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997,
que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para
introduzir faróis com tratamento anti ofuscamento
entre os equipamentos obrigatórios dos veículos.
Requerimento nº 495, de 2002, de autoria do
Senador Moreira Mendes, solicitando ao Ministro
de Estado das Comunicações as informações que
menciona. À Mesa para decisão" ...... ".,,"

101

Projeto de Lei do Senado nº 231, de 2002, de
autoria dos Senadores José Sarney e Bello Parga,
que autoriza o Poder Executivo a doar imóveis que
menciona,. ".",," .. " .. """ "." ". '" """'" ...... """,,.,,"
Fala sobre o respeito à preservação e à inte
ração do homem da Amazônia, desse modo mostra
as dificuldades que aquela região enfrenta. Aparte
ao Senador Mozarildo Cavalcanti .... " ...... ", ..........
Registra artigo de autoria do jornalista Camilo
Martins Vianna, publicado no jornal Diário do Pará,
intitulado José Alfinito, um naturalista do futuro....
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Parecer nº 889, de 2002, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Mensa
gem nº 272, de 2002 (nº 731/2002, na origem), que
submete à apreciação do Senado Federal a esco
lhido Doutor João Otávio de Noronha, para compor
o Superior Tribunal de Justiça, no cargo de Minis
tro, na vaga destinada a advogado, decorrente da
aposentadoria do Ministro Paulo Roberto Saraiva
", .. " .. "
,,"
da Costa Leite" .. " .. " " .. ""
Encaminha a votação o Projeto de Lei de
Conversão nº 20, de 2002, oriundo da Medida
Provisória nº 37, de 2002, que dispõe sobre a es
truturação de órgãos, cria cargos em comissão no
âmbito do Poder Executivo Federal, e dá outras
providências, ... ", .... " "" " ... "." "" ...... , " .. ", ." .. ," ..
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo
nº 476, de 2002 (nº 1,505/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza o Con
selho Comunitário de Radiodifusão de Campestre
a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Campestre, Estado de Minas Gerais."

193

Leitura do Projeto de Decreto Legislativo
nº 477, de 2002 (nº 1,536/2001, na Câmara dos
Deputados) que aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Beneficente Comunitária ABC - SHALON
a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso..

198

Leitura do Projeto de Decreto Legislativo
nº 478, de 2002 (nº 1,562/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a As
sociação Comunitária de Comunicação e Cultura
Amigos do CECAP a executar serviço de radiodi
fusão comunitária na cidade de Piracicaba, Estado
de São Paulo
" "'"''''
"."" "" " .
Lertura do Projeto de Decreto Legislativo nº 479,
de 2001 (nº 1.649/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação Comu
nitária Amigos de Cataguases a executar serviço de
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148

201
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radiodifusão comunitária na cidade de Cataguases,
Estado de Minas Gerais
.
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo nº 480,
de 2002, (nº 1.379/2001, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que autoriza a Associação
e Movimento Comunitário Cultural Dinâmica a exe
cutar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Engenheiro Coelho, Estado de São Paulo........
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo
nº 481, de 2002 (nº 1.045/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação dos Comunicadores Novolidenses
a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Nova Olinda do Norte, Estado do
..
Amazonas
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo
nº 482, de 2002 (nº 1.076/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Cultural e Artística de Radiodifusão
Comunitária e Televisão Novo Tempo a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Parintins, Estado do Amazonas
.
Leitura do Projeto de Decreto Legislati
vo nº 483, de 2002 (nº 1.540/2001, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Rádio Ciranda de Chiapetta Ltda,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Chiapetta,
..
Estado do Rio Grande do Sul
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo
nº 484, de 2002 (nº 1.671/2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga per
missão à Sociedade Paraibana de Comunicação
Ltda, para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de Cajazeiras,
..
Estado da Paraíba
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo
nº 485, de 2002 (nº 1.676/2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga con
cessão ao Governo do Estado do Acre, por inter
médio da Fundação de Cultura e Comunicação
Elias Mansour  FEM, para executar serviço de
radiodifusão de sons e imagens na cidade de Rio
Branco, Estado do Acre
..
Leitura do Projeto de Decreto Legislati
vo nº 486, de 2002 (nº 1.159/2002, na Câmara
dos Deputados) que aprova o ato que outorga
concessão à Rádio Estrela de Ibiúna Ltda, para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Campina Verde, Estado de Mi
nas Gerais
.
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Comunica o sepultamento do Secretário do
Governo Municipal de Montes Claros Manuel Ca
ribe Filho e presta sua homenagem ......................
Leitura do Projeto de Lei nº 61, de 2002-CN,
que "Altera ações dos programas Nosso Bairro, Mo
rar Melhor e Gestão da Política de Desenvolvimento
Urbano constantes do Plano Plurianual para o perí
odo 2000 - 2003". (Mensagem nº 194, de 2002-CN
- nº 783/2002, na origem). À Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização........
Demonstra sua preocupação com o abandono
do Aeroporto de Confins, na Região Metropolitana
de Belo Horizonte..................................................
Parecer nº 960, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 299, de 2002 (nº 1.422/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a As
sociação Comunitária de Comunicação de Frutal
a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Frutal, Estado de Minas Gerais........
Parecer nº 967, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 310, de 2002 (nº 1.498/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a As
sociação Cultural São Sebastião a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Coimbra,
Estado de Minas Gerais. ................ ......, ..............
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249
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622

FREITAS NETO
223

228

Parecer nº 948, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 274, de 2002 (nº 1.283/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Cultural Comunitária de Itainópolis - ACCI
a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Itainópolís, Estado do Piauí...................

598

GERALDO CÂNDIDO

232

234

Parecer nº 929, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 245, de 2002 (nº 1.218/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a As
sociação Comunitária e Escola de Rádio São José
do Vale do Rio Preto (ACERSJ) a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de São José
do Vale do Rio Preto, Estado do Rio de Janeiro....
Parecer nº 945, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 271, de 2002 (nº 1.264/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Funda
ção Cidade Histórica de Itaguaí a executar serviço

574
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de radiodifusão comunitária na cidade de Itaguaí,
Estado do Rio de Janeiro. """.""""""" """"."".

594

GERALDO MELO
Encaminha a votação parecer nQ898, de 2002,
que requer ao Presidente do Senado Federal seja
tornada nula a Sessão do Senado Federal realiza
da no dia 28 de agosto de 2002, bem com os atos
nela havidos, pela quebra de compromisso votado
em Plenário"""."" . ".""".""."""".""".""".".
Requerimento nQ501, de 2002, de urgência
para as Emendas da Câmara dos Deputados ao
Projeto de Decreto Legislativo nQ1, de 1997, que
susta os efeitos da nota Conjur/Minfra n Q24/92,
aprovRda pelo Senhor Presidente da República,
segundo despacho publicado em 24 de março de
1992, na Exposição de Motivos nQ 19/92, do Mi
nistro de Estado da Infra-Estrutura ... """"""".
Requerimento nQ502, de 2002, de urgência
para o Projeto de Lei da Câmara nQ11, de 2002, que
introduz modificação no Plano Nacional de Viação,
incluindo trecho rodoviário que especifica ..
Requerimento NQ 504, de 2002, de urgência
para o Projeto de Resolução nQ65, de 2002, que altera
a Resolução nQ38, de 2001, do Senado Federal.

174

529

529

529

GERSON GAMATA
Parecer nQ924, de 2002, da Comissão de Edu
cação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nQ234,
de 2002 (n Q1.179/2001 , na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a permissão da Rádio
O Dia FM LIda., para explorar serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada na cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. ""

da no dia 28 de agosto de 2002, bem com os atos
nela havidos, pela quebra de compromisso votado
em Plenário" " ... """".""""" ......... ",, .. ,,""",, ...
Repúdio do PT à tirania das maiorias. ".",,,.
Expressa sua grande admiração pelo colega,
por seu notável trabalho no Senador Federal. Aparte
ao Senador Lauro Campos"."" ... """,, .......
Discute o parecer do Projeto de Resolução
nQ64, de 2002, que autoriza aditamento ao Con
trato de Confissão, Assunção, Consolidação e Re
financiamento de Dívidas a que se refere o art. 1Q
da Resolução nQ36, de 2002, do Senado Federal.
Aprovado com votos contrários das Srªs Heloísa
Helena e Emilia Fernandes e dos Srs. Lauro Cam
pos, José Fogaça, Eduardo Suplicy e Lindberg
Cury, após leitura e aprovação do Requerimento
nQ505, de 2002, de tramitação conjunta com o
Projeto de Resolução nQ63, de 2002; tendo o Sr.
Romero Jucá proferido Parecer de Plenário em
substituição à Comissão de Assuntos Econômicos,
favorável ao Projeto de Resolução nQ64, de 2002,
e pelo desapensamento do Projeto de Resolução
nQ63, de 2002 (Parecer nQ904, de 2002), havendo
a srª Heloísa Helena usado da palavra " ... "."."

175
178

260

541

JONAS PINHEIRO
Demonstra seu repúdio às declarações do
Senador Antero Paes de Barros, segundo as quais
seriam da iniciativa de sua excelência as medidas
adotadas pelo Ibama do Mato Grosso relativas à
suspensão do manejo florestal e impedimento do
transporte de madeira para as serrarias .. " ........

130

JOSÉ EDUARDO DUTRA
568

HELOíSA HELENA
Repúdio às alegações feitas, referentes ao
Estado de Alagoas, na questão da rolagem de seus
títulos públicos. "." ... "
"""."".".'
Encaminha a votação o Projeto de Lei de
Conversão n Q20, de 2002, oriundo da Medida
Provisória nQ 37, de 2002, que dispõe sobre a
estruturação de órgãos, cria cargos em comis
são no âmbito do Poder Executivo Federal, e dá
outras providências. ""
""."""."."
Fala sobre o Regimento Interno do Senado
Federal acerca das sessões em época de eleição.
Encaminha a votação parecer nQ898, de 2002,
que requer ao Presidente do Senado Federal seja
tornada nula a Sessão do Senado Federal realiza-
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Pronunciamentos a respeito da evolução do
financiamento do BNDES e de sua distribuição
pelas diversas regiões. Aparte Antônio Carlos Va
"" "" .. " .. ,," "" .. " .. " " ...
ladares." ... " ""
Reflexões sobre as angústias da população
brasileira, observadas em suas viagens pelo País"

72
74

JOSÉ FOGAÇA

142
170

Justificativa à apresentação do Projeto de
Resolução, que altera a Resolução nQ38 de 2001 ,
do Senado Federal .... "".""." .... " ... "" ........
Encaminha a votação o Projeto de Lei de Con
versão nQ20, de 2002, oriundo da Medida Provisória
nQ37, de 2002, que dispõe sobre a estruturação de
órgãos, cria cargos em comissão no âmbito do Po
der Executivo Federal, e dá outras providências ...
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Explicações acerca da eventual aprovação de
resolução que permitirá a transferência da dívida
do Instituto de Previdência do Rio Grande do Sul
..
para o Governo Estadual.
Discorre sobre decisão tomada pelo Presiden
te George W. Bush que encaminha uma declaração
de guerra ao Iraque
.

522

522

JOSÉ JORGE
Apresenta seu posicionamento contrário ao
remanejamento de recursos do Fundo de Universa
lização dos Serviços de Telecomunicações - FUST,
dos programas de informatização das escolas pú
blicas e bibliotecas para subsídio às empresas pri
..
vadas de telefonia
" .. "

,

323

JUVÊNCIO DA FONSECA
Parecer nº 892, de 2002, da Comissão de
Educação sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 256, de 2002 (nº 1.259/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a As
sociação Beneficente Renascer Aquidauanense a
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Aquidauana, Estado de Mato Grosso
do Sul
'.,
,
,
,.
Parecer nº 911, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 186, de 2002 (nº 1.248/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga con
cessão ao Sistema de Comunicação Pantanal S/C
LIda., para explorar serviço de radiodifusão de sons
e imagens na cidade de Campo Grande, Estado de
..
Mato Grosso do Sul.
Parecer nº 922, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 228, de 2002 (nº 1.356/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga per
missão a Rádio Liberdade de Paranaíba Ltda"
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Paranaíba,
..
Estado de Mato Grosso do Sul.
Parecer nº 930, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legisla
tivo nº 247, de 2002 (nº 1.312/2001, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga
concessão à Sociedade Rádio AM Fronteira LIda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Corumbá, Estado de Mato
..
Grosso do Sul
Parecer nº 955, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo

-------

nº 290, de 2002 (nº 1,370/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a As
sociação Comunitária de Desenvolvimento Artístico
e Cultural de Rochedo a executar serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Rochedo, Estado
de Mato Grosso do Sul ..........................................
Parecer nº 966, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 307, de 2002 (nº 1.454/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permis
são à Aurora Comunicações LIda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Bonito, Estado de Mato
Grosso do Sul. ............ .............. " ........ " ......... ....
,

550

565

Críticas à desigualdade na distrib~ição do
tempo para o horário político eleitoral gratuito.......
Parabeniza o Senador Eduardo Suplicy pelo
pronunciamento e faz breves comentários históri
cos de experiências relevantes de sua geração na
época de Juscelino Kubitschek. Aparte ao Senador
Eduardo Suplicy............ ,........... ,.......... ,............. ,.
Comenta a manipulação da atual campanha
política pela coligação que dá sustentação ao Go
verno Federal, alertando que o presidenciável Lula
será o próximo alvo................................................
Discute o Projeto de Decreto Legislativo nº 50,
de 2002 (nº 1.105/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação Comu
nitária Rádio Nova FM de Bernardino de Campos
- ACRNBC/FM a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Bernardino de Campos,
Estado de São Paulo.......................................

146
258

508

520

530

LEOMAR QUINTANILHA
Faz um apelo ao Ministro dos Transportes
para que seja restaurado o trecho da BR 153 entre
Miranorte e Aguiarnópolis, na divisa do Tocantins
......... .....................
com o Maranhão...
Apóia a proposta brasileira do consumo
de pelo menos 10% de energia renovável, con
forme apresentada pelo Presidente Fernando
Henrique Cardoso na Conferência Rio+10, na
África do Sul .. ................................................
,

575

621

LAURO CAMPOS
Encaminha a votação o Projeto de ~ei de Con
versão nº 20, de 2002, oriundo da Medida Provisória
nº 37, de 2002, que dispõe sobre a estruturação de
órgãos, cria cargos em comissão no âmbito do Po
der Executivo Federal, e dá outras providências ...

157

607

,

127

127
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L1NDBERG CURY
Encaminha a votação o Projeto de Lei de Con
versão nº 20, de 2002, oriundo da Medida Provisória
nº 37, de 2002, que dispõe sobre a estruturação de
órgãos, cria cargos em comissão no âmbito do Po
der Executivo Federal, e dá outras providências ...

145

LÚCIO ALCÂNTARA
Leitura do Projeto de Lei do Senado nº 232,
de 2002, que altera o ar1.18 da Lei nº 8.313, de
1991, que estabelece os princípios da Lei nº 7.505,
de 2 de julho de 1986, institui o Programa Nacional
de Apoio à Cultura (PRONAC) e dá outras provi
dências, para estender à realização de mostras e
festivais audiovisuais a fruição do incentivo fiscal.

247

LUIZ OTÁVIO
Encaminha a votação o Projeto de Lei de Con
versão nº 20, de 2002, oriundo da Medida Provisória
nº 37, de 2002, que dispõe sobre a estruturação de
órgãos, cria cargos em comissão no âmbito do Po
der Executivo Federal, e dá outras providências ...
Parecer nº 962, de 2002, da Comissão de Edu
cação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 301 ,
de 2002 (nº 1.427/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação de De
senvolvimento Comunitário Felipense a executar ser
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Felipe
Guerra, Estado do Rio Grande do Norte .....

144

616

MAGUITO VILELA
Parecer nº 933, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 258, de 2002 (nº 1.214/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a As
sociação Comunitária Parque Amazônia a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Goiânia, Estado de Goiás..
..
.

579

MARIA DO CARMO ALVES
Encaminha a votação o Projeto de Lei de
Conversão nº 20, de 2002, oriundo da Medida
Provisória nº 37, de 2002, que dispõe sobre a
estruturação de órgãos, cria cargos em comis
são no âmbito do Poder Executivo Federal, e dá
.
outras providências...
Parecer nº 891, de 2002, da Comissão Dire
tora, sobre a Redação final do Projeto de Decerto

145
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Legislativo nº 305, de 2001 (nº 525, de 2001 , na Câ
mara dos Deputados), que aprova o ato que renova
a concessão da Radio A Tribuna de Santos Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Santos, Estado de São
..
Paulo
Necessidade da democratização do uso do
computador e do acesso à Internet para a formação
..
da juventude
Parecer nº 903, de 2002, da Comissão Dire
toria, sobre a Redação final do Projeto de Lei da
Câmara nº 11, de 2002 (nº 3.627, de 2000, na casa
de origem.), que altera a Lei nº 5.917, que "aprova
o Plano Nacional de Aviação", de modo a incluir,
na Relação Descritiva das Rodovias do sistema
Rodoviário Federal, a interligação das rodovias
federais BR-405 e Br-116, com extremos localiza
dos, respectivamente, nos Estados do Rio Grande
..
do Norte e do Ceará
Parecer nº 912, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 191, de 2002 (nº 1.053/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Fun
dação Elizabete Elita de Lima a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Caraúbas,
..
Estado do Rio Grande do Norte
Parecer nº 918, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o.Projeto de Decreto Legislativo
nº 207, de 2002 (nº 1.288/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a As
sociação de Cultura e Comunicação Cidade da Paz
a executar serviço de radiodifusão comunitária na
..
cidade de Poloni, Estado de São Paulo
Parecer nº 940, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 190, de 2002 (nº 1.011/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga per
missão à W.H.Z. Empresa Jornalística e de Ra
diodifusão LIda., para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Macau, Estado do Rio Grande do Norte ........
Parecer nº 941, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 213, de 2002 (nº 1.187/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a per
missão outorgada à Rádio Difusora de Presidente
Prudente Ltda., para explorar serviço de Radiodi
fusão sonora em onda média na cidade de Presi
dente Prudente, Estado de São Paulo ....
Parecer nº 942, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 216, de 2002 (nº 1.208/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a conces
são da Rádio Princesa do Vale LIda., para explorar
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serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Açu, Estado do Rio Grande do Norte ...

591

MARINA SILVA
Encaminha a votação o Projeto de Lei de Con
versão nº 20, de 2002, oriundo da Medida Provisória
nº 37, de 2002, que dispõe sobre a estruturação de
órgãos, cria cargos em comissão no âmbito do Po
der Executivo Federal, e dá outras providências ...
Parecer nº 934, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 259, de 2002 (nº 1.252/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Comunitária de Comunicação e Cultura de
Santa Maria/RN ACCCSM/RN a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Santa
..
Maria, Estado do Rio Grande do Norte

148

580

MARLUCE PINTO
Encaminha a votação o Projeto de Lei de Con
versão nº 20, de 2002, oriundo da Medida Provisória
nº 37, de 2002, que dispõe sobre a estruturação de
órgãos, cria cargos em comissão no âmbito do Po
der Executivo Federal, e dá outras providências ...
Considerações sobre o potencial de riquezas
da Região Norte, com ênfase aos recursos de Ro
raíma
.
Demonstra sua satisfação com os debates
feitos sobre a preocupação da Amazônia pelos
Senadores Pedro Simon, do Rio Grande do Sul e
Roberto Saturnino, do Rio de Janeiro. Aparte ao
Senador Mozarildo Cavalcanti
.
Fala sobre a valorização do trabalho e do
trabalhador, especialmente nas micro e pequenas
..
empresas
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596

617

623
629

MOREIRA MENDES
266

287

MAURO MIRANDA
Preocupação com a situação dramática das
..
estradas federais no Estado de Goiás
Considerações sobre a situação da atividade
..
leiteira no Estado de Goiás
Registra a função social das rádios comuni
tárias no Brasil.
.
Parecer nº 899, de 2002, da Comissão de
Serviços de Infra-Estrutura, sobre o Projeto de
Lei da Câmara nº 38, de 2002 (nº 4.860/2001, na
Casa de origem), que altera a Lei nº 5.917, de 10
de setembro de 1973 (entroncamento com a BR
020 ao entroncamento com a BR-040, no Distrito
..
Federal)

Parecer nº 938, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 267, de 2002 (nº 1.160/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga conces
são à RBN - Rede Brasil Norte de Comunicação
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sono
ra em onda média na cidade de Posse, Estado de
Goiás
.
Parecer nº 946, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 272, de 2002 (nº 1.268/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Fun
dação Educativa e Social de Pires do Rio a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
..
Pires do Rio, Estado de Goiás
Parecer nº 963, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 302, de 2002 (nº 1.430/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Rádio Clube Opção Comunitária a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
..
Catalão, Estado de Goiás
Parecer nº 968, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Le'gislativo
nº 311, de 2002 (nº 1.549/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a As
sociação Comunitária Cultural e Ecológica Rio dos
Bois a executar serviço de radiodifusão comunitária
..
na cidade de Anicuns, Estado de Goiás
Aponta o crescente índice da violência no
Brasil e no mundo
..

79
183
328

497

Projeto de Lei do Senado nº 230, de 2002, de
autoria do Senador Romeu Tuma, que acrescenta
dispositivo à Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de
1973, que dispõe sobre o controle sanitário do co
mércio de drogas, medicamentos, insumos farma
cêuticos e correlatos, e dá outras providências .....
Não concorda com o exagero do Governo
Federal pela preservação do meio ambiente e da
Amazônia, e, que por sua vez se esquece da po
pulação que lá vive. Aparte ao Senador Mozarildo
Cavalcanti
.
Faz algumas considerações sobre a Medi
da Provisória nº 2.166, que modificou o Código
..
Florestal.
Fala sobre o total descaso e abandono por par
te do Governo Federal com relação à BR  429 .....
Parecer nº 932, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legisla
tivo nº 251, de 2002 (nº 1.615/2002, na Câmara
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263

290
293
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dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão a Rede Vitória Régia de Rádio Ltda,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Porto Velho,
Estado de Rondônia...
.
,

578

MOZARILDO CAVALCANTI
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo
nº 471, de 2002 (nº 870/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Rádio Comunitária Guarany FM a executar ser
viço de radiodifusão comunitária na cidade de
..
Abaetetuba, Estado do Pará
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo
nº 472, de 2002 (nº 1.835/2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga con
cessão à Fundação Vale do Jaguaribe para exe
cutar serviço de radiodifusão de sons e imagens
..
na cidade de Aracati, Estado do Ceará
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo
nº 473, de 2002 (nº 1.331/2001, na Câmara dos
Deputados), que' aprova o ato que outorga con
cessão à Fundação Cultural de Januária para
executar serviço de radiodifusão de sons e ima
gens na cidade de Januária, Estado de Minas
..
..
Gerais............
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo nº 474,
de 2002 (nº 1.477/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Cul
tural Venda Nova FM Ltda, para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Afonso Cláudio, Estado do Espírito Santo
.
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo
nº 475, de 2002 (nº 1.497/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a con
cessão da Fundação Expansão Cultural parar
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Manhuaçu, Estado de Minas
""
..
Gerais
Participação no evento comemorativo dos 30
anos de funcionamento da Rede Amazônica de
'"''
.
Televisão
Projeto de Lei do Senado nº 214, de 2002, de
autoria do Senador Valmir Amaral, que altera a Lei
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o
Código de Trânsito Brasileiro, e a Lei nº 9.602, de
21 de janeiro de 1988, que dispõe sobre legislação
de trânsito, para destinar parcelada arrecadação de
multas de trânsito à Rede Sarah de Hospitais do
Aparelho Locomotor
.
Projeto de Lei do Senado nº 215, de 2002,
de autoria do Senador Valmir Amaral, que altera o

2

6

11

16

art. 67 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973
(Registros Públicos), modifica da pela Lei nº 6.216,
de 30 de Junho de 1975, e acrescenta parágrafo
único ao art. 1525 da Lei nº 10.406, de 10 de
..
janeiro de 2002 (Código Civil)
Projeto de Lei do Senado nº 216, de 2002,
de autoria do Senador Lauro Campos, que dispõe
sobre regulamentação do exercício da profissão de
..
Sacerdote
Projeto de Lei do Senado nº 217, de 2002, de
autoria do Senador Osmar Dias, que altera o § 1º
do art. 841 da Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º
de maio de 1943, para dispor sobre a notificação
pessoal dos reclamados nas ações trabalhistas e
dá outras providências
.
Defesa da conclusão das obras de infra-es
trutura que permitirão a integração do Brasil com
..
a República Cooperativista da Guiana
Reivindica ações afirmativas destinadas ao
desenvolvimento da região amazônica, em virtude
.
do transcurso, hoje, do Dia da Amazônia
Parecer nº 900, de 2002, da Comissão Dire
toria, sobre a Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 115, de 2002 (nº 1.014/2001, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o ato que renova
a permissão outorga da à Radio Atlântida FM de
Passo Fundo Ltda., para explorar serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul. ...
Comenta artigo publicado na Folha de S.
Paulo, de autoria do médico infectologista Caiam
Rosenthal, sobre a precariedade da saúde e sua
relação com as condições sanitárias no Brasil... ...
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533
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NABOR JUNIOR

22

46

51

Parecer nº 923, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 229, de 2002 (nº 1.168/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a As
sociação Beneficente, Artística Comunitária Ana
Nunes do Rego - ABACANR a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Portalegre,
..
Estado do Rio Grande do Norte
Parecer nº 927, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 242, de 2002 (nº 1.047/2001, na Cãmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a As
sociação Comunitária de Comunicação e Cultura
de Apodi/RN (ACAPORN) a executar serviço de ra
diodifusão comunitária na cidade de Apodi, Estado
do Rio Grande do Norte.
.
.

566

571

XV
Pág.

Parecer nQ 928, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nQ 243, de 2002 (n Q 1.052/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Rádio Comunitária de Extremoz a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Extremoz, Estado do Rio Grande do Norte
.
Parecer nQ 964, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nQ 304, de 2002 (n Q 1.435/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga per
missão à Rádio Jornal a Crítica Ltda., para explo
rar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de São Gabriel da Cachoeira,
Estado do Amazonas
.

578

618

NEY SUASSUNA
Defende a implantação de presídios federais
e agrícolas, conforme proposta apresentada ao
Congresso neste ano, por ocasião das discussões
das medidas de combate à violência
..
Parabeniza o Senador José Fogaça pelo dis
curso no qual condena a possibilidade de um país
ter armamentos que deveriam ser banidos, advoga
o diálogo, a paz e a conversão. Aparte ao Senador
José Fogaça
.
Parecer nQ 902, de 2002, da Comissão de
Serviços de Infra-Estrutura sobre o Projeto de Lei
da Câmara nQ 11, de 2002, que introduz modifica
ção no Plano Nacional de Viação, incluindo trecho
rodoviário que especifica
.
Parecer nQ 917, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legisla
tivo nQ 205, de 2002 (n Q 1.444/2001, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão a Rádio Guarabira FM LIda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Guarabira,
Estado da Paraíba
.
Parecer nQ 919, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nQ 208, de 2002 (n Q 1.292/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Comunitária de Comunicação e Cultura de
Currais Novos a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Currais Novos, Estados
do Rio Grande do Norte
.
Parecer nQ 920, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislati
vo nQ 214, de 2002 (n Q 1.204/2001, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação de Desenvolvimento Comunitário
de Cacimba de Dentro a executar serviço de ra-

.
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diodifusão comunitária na cidade de Cacimba de
Dentro, Estado da Paraíba....................................
Parecer nQ 937, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nQ 266, de 2002 (n Q 1.132/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Rádio
Comunitária Sapé FM a executar serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Sapé, Estado da
Paraíba..................................................................
Parecer n Q 939, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislati
vo nQ 268, de 2002 (n Q 1.165/2001, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
ADECON - Associação de Desenvolvimento Co
munitário da Rua Nova - Belém  PB a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Belém, Estado da Paraíba ............... ........ ... ... ......

562

584

587

OSMAR DIAS
501

523

537

558

Expectativas da deliberação, pelo Congres
so Nacional, de importantes matérias para o País,
nesse período de transição de Governo, motivo pelo
qual interrompeu sua campanha à reeleição para
participar das votações nesta Casa......................
Encaminha a votação o Projeto de Lei de Con
versão nQ 20, de 2002, oriundo da Medida Provisória
nQ 37, de 2002, que dispõe sobre a estruturação de
órgãos, cria cargos em comissão no âmbito do Po
der Executivo Federal, e dá outras providências...

47

145

PAULO SOUTO
Parecer nQ 914, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legisla
tivo nQ 196, de 2002 (n Q 1.119/2001, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária dos Produtores Rurais
de São Gabriel a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de São Gabriel, Estado da
Bahia ....................... ....... ....................................
"

554

PEDRO SIMON

561

Parecer nQ 888, de 2002, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto
de Lei do Senado nQ 249, de 2000, de autoria do
Senador José Eduardo Dutra, que altera os arts.33 e
90 da Lei nQ 9.504, de 30 de setembro de 1997, que
dispõe sobre pesquisas e testes pré-eleitorais ......
Encaminha a votação o Projeto de Lei de Con
versão nQ 20, de 2002, oriundo da Medida Provisória
nQ 37, de 2002, que dispõe sobre a estruturação de
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órgãos, cria cargos em comissão no âmbito do Po
der Executivo Federal, e dá outras providências ...
Reafirma que a Amazônia é o problema mais
importante do Brasil, até mesmo porque o Presidente
George W. Bush e os Primeiros-Ministros francês e
inglês dizem que a Amazônia tem que ser transfor
mada em território internacional, que o Brasil não
tem condições e capacidade para administrá-Ia.
Aparte ao Senador Mozarildo Cavalcanti
.

149

265

REGINALDO DUARTE
Parecer nº 961, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 300, de 2002 (nº 1.426/2001, na Câmara dos
Deputados). que aprova o ato que autoriza a Asso
ciação de Proteção aos Idosos e Adolescentes de
Camocim executar serviço de radiodifusão comu
nitária na cidade de Camocim, Estado do Ceará ..
Parecer nº 970, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legisla
tivo nº 315, de 2002 (nº 1.604/2002, na Câmara
dos Deputados),.que aprova o ato que outorga
permissão à Rede Fortal de Comunicações LIda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Pedra Branca, Estado
do Ceará.
..
.

614

626

RENAN CALHEIROS
Surpresa com os requerimentos apresen
tados à Mesa, solicitando que se tornasse nula a
sessão do Senado realizada no dia 28 de agosto,
defendendo o direito de Alagoas de rolar sua dívida
pública
.
Não tem motivo nenhum para defender a le
galidade das letras de Alagoas e de outros Estados,
pois quem tem que defender é a Justiça. Aparte ao
Senador Eduardo Supliciy
.
Requerimento nº 493, de 2002, de urgência
para as Emendas da Câmara dos Deputados ao
Projeto de Decreto Legislativo nº 1, de 1997, que
susta os efeitos da Nota Conjur/Minara nº 24, de
1992, aprovada pelo Senhor Presidente da Repú
blica, segundo despacho publicado em 24 de março
de 1992, na Exposição de Motivos nº 19, de 1992,
do Ministro de Estado da Infra-Estrutura. Será vo
tado após a Ordem do Dia.. ..... .....
Encaminha a votação o Projeto de Lei de Con
versão nº 20, de 2002, oriundo da Medida Provisória
nº 37, de 2002, que dispõe sobre a estruturação de
órgãos, cria cargos em comissão no âmbito do Po
der Executivo Federal, e dá outras providências ...

61

62

132

143

Esclarece o pedido de anulaçElO de Sessão
Deliberativa, efetuado pelo Senador Eduardo Su
plicy e pela Senadora Heloísa Helena
.
Encaminha a votação parecer nº 898, de 2002,
que requer ao Presidente do Senado Federal seja
tornada nula a Sessão do Senado Federal realiza
da no dia 28 de agosto de 2002, bem com os atos
nela havidos, pela quebra de compromisso votado
..
em Plenário
Requerimento nº 500, de 2002, de autoria do
Senador Renan Calheiros, solicitando homenagens
de pesar pelo falecimento do ex-Senador Freitas
Cavalcanti, ocorrido em Maceió, em 29 de agosto
último.
.
.
Encaminha o requerimento nº 500, de 2002,
que solicita homenagens de pesar pelo falecimento
do ex-Senador Freitas Cavalcanti a votação ....

169

173

528

528

RICARDO SANTOS
Requerimento nº 490, de 2002, de autoria do
Senador Ricardo Santos, solicitando que o Projeto
de Decreto Legislativo nº 243, de 2000, seja apre
ciado pela Comissão de Assuntos Econômicos,
para que possam ser analisados os aspectos eco
..
nômico-financeiros da proposição
Reivindicação dos cafeicultores do Estado
do Espírito Santo, no sentido de que se flexibilize a
Resolução nº 3.007, do Banco Central, que regula
os chama dos contratos de opção de venda de café
..
para a safra 2001/2002
Parecer nº 895, de 2002, da Comissão de
Educação sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 460, de 2002 (nº 1.683/2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga a con
cessão à Fundação Canal Vinte e Um para execu
tar serviço de radiodifusão de sons e imagem na
cidade de Cascavel, Estado do Paraná
.
Parecer nº 896, de 2002, da Comissão de
Educação sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 466, de 2002 (nº 1.655/2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga per
missão à SM Comunicações LIda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência mo
dulada na cidade de Pinheiros, Estado do Espírito
..
Santo
Parecer nº 897, de 2002, da Comissão de
Educação sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 4)0, de 2002 (nº 2.007/2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga con
cessão à Novo Interior Comunicações Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens
na cidade de Itapetininga, Estado de São Paulo...
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ROBERTO FREIRE
Expõe um problema ocorrido no seu Estado
Pernambuco com relação ao emprego e desempre
go por motivo de cobrança de imposto, com isso ele
mostra a importância da reforma tributária. Aparte
ao Senador Osmar Dias
..

48

ROBERTO SATURNIO
Reafirma que a preocupação com a Amazônia
tem que ser levantada constante e permanentemen
te a todos os brasileiros; ainda mais porque o Brasil
está com sua soberania fragilizada e enfraquecida.
Aparte ao Senador Mozarildo Cavalcanti ....

266

ROMERO JUCÁ
Esclarecimentos sobre a reunião da Comis
são de Assuntos Econômicos, em que foi votado
um adendo a uma resolução aprovada pelo Sena
do Federal, objeto de pedido de impugnação pela
Oposição
.
Parecer nº 887, de 2002, da Comissão de
Assuntos Econômicos, sobre o Projeto de Resolu
ção nº 64, de 2002, de autoria do Senador Teotônio
Vilela Filho, que autoriza aditamento ao Contrato
de Confissão, Assunção, Consolidação e Refinan
ciamento de Dívidas a que se refere o art. 1Q da
Resolução nº 36, de 2000, do Senado Federal. ....
Luta por projetos e recursos em prol do Esta
do de Rondônia, exemplificando as conquistas de
São Luiz do Anauá
..
Parecer nº 890, de 2002, da Comissão de Ser
viços de Infra-Estrutura, sobre a Mensagem nº 273,
de 2002 (nº 744/2002, na origem), que submete à
apreciação do Senado Federal o nome do Senhor
José Leite Pereira Filho para ser reconduzido ao
cargo de membro do Conselho Diretor da Agência
..
Nacional de Telecomunicações - ANATEL
Defesa da decisão da Comissão de Constitui
ção e Justiça e Cidadania com referência ao tema
..
suscitado pelo Sr. Eduardo Suplicy
Requerimento nº 492, de 2002, de iniciativa
da Comissão de Assuntos Econômicos, solicitan
do urgência para o Projeto de Resolução nº 64, de
2002, que autoriza aditamento ao Contrato de Con
fissão, Assunção, Consolidação e Refinanciamento
de Dívidas a que se refere o art. 1Q da Resolução
nº 36, de 2000, do Senado Federal. Será votado
após a Ordem do Dia........... .
.
Encaminha a votação o Projeto de Lei de Con
versão nº 20, de 2002, oriundo da Medida Provisória

60

66

82

nº 37, de 2002, que dispõe sobre a estruturação de
órgãos, cria cargos em comissão no âmbito do Po
der Executivo Federal, e dá outras providências...
Rebate alguns questionamentos discutidos
pelo Senador Eduardo Suplicy
.
Encaminha a votação parecer nº 898, de 2002,
que requer ao Presidente do Senado Federal seja
tornada nula a Sessão do Senado Federal realiza
da no dia 28 de agosto de 2002, bem com os atos
nela havidos, pela quebra de compromisso votado
em Plenário
.
Fala sobre o Estado de Roraima que é um
Estado eminentemente novo e presta conta sobre
os recursos aprovados em benefício do Município
..
de São João da Baliza - RR
Comenta a importância da revista Social
Democracia Brasileira, do Instituto Teotônio Vile
la Filho, vinculado ao PSDB, para informação dos
principais temas da atualidade brasileira e interna
..
..
cional.
Requerimento nº 504, de 2002, de urgência
para o Projeto de Resolução nº 65, de 2002.........
Parecer nº 904, de 2002, da Comissão Direto
ra para redação final, sobre o Projeto de Resolução
nº 63, de 2002, volta a tramitar normalmente e vai
à Comissão de Assuntos Econômicos.....
Parecer nº 933, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 258, de 2002 (nº 1.214/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a As
sociação Comunitária Parque Amazônia a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Goiânia, Estado de Goiás
..
Êxito dos trabalhos desenvolvidos pelo Mi
nistério do Esporte e Turismo
.
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ROMEU TUMA

95

126

132

Congratula a Embraer diante do êxito comer
ciai do avião 145 XR
..
Registra sua participação no XIII Congresso
Nacional da Pastoral da Sobriedade  Prevenção
e Recuperação em Dependência Química, sob o
tema "Legislação sobre Drogas e Mobilização Po
..
.
pular para Fazê-Ia Ser Cumprida".
Encaminha a votação o Projeto de Lei de Con
versão nº 20, de 2002, oriundo da Medida Provisória
nº 37, de 2002, que dispõe sobre a estruturação de
órgãos, cria cargos em comissão no âmbito do Po
der Executivo Federal, e dá outras providências ..
Parecer nº 893, de 2002, da Comissão de
Educação sobre o Projeto de Decreto Legislati
vo nº 276, de 2002 (nº 1.293/2001, na Câmara dos
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Deputados), que aprova o ato que outorga conces
são à Fundação Nossa Senhora Aparecida para
executar serviço de radiodifusão de sons e imagens
na cidade de Aparecida, Estado de São Paulo.
Congratula o Senador Teotônio Vilela Filho por
debater assunto concernente à geração de energia
por biomassas. Aparte ao Senador Teotônio Vilela
Filho...
.
Parecer nQ 935, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislati
vo n Q 261, de 2002 (n Q 978/2001, na Câmara dos
Dep'ltados), que aprova o ato que autoriza a As
sociação de Desenvolvimento Artístico, Cultural
e Social de Santa Albertina a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Santa
Albertina, Estado de São Paulo
.
Parecer I1 Q 936, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 265, de 2002 (n Q 1.128/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a As
sociação Comunitária de Pirapozinho a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
..
..
Pirapozinho, Estado de São Paulo. ..

TEOTÔNIO VILELA FILHO

158

526

582

583

613

TASSO ROSADO
Encaminha a votação o Projeto de Lei de
Conversão nQ 20, de 2002, oriundo da Medida
Provisória nº 37, de 2002, que dispõe sobre a es
truturação de órgãos, cria cargos em comissão no
âmbito do Poder Executivo Federal, e dá outras
..
..
providências..
Requerimento Nº 503, de 2002, de urgência
para o Projeto de Resolução nQ 64, de 2002, que
autoriza aditamento ao Contrato de Confissão, As
sunção, Consolidação e Refinanciamento de Dívi
das a que se refere o art. 1Q da Resolução nº 36,
de 2000, do Senado Federal.
.

Comenta a importância do compromisso fir
mado entre o Brasil e a Alemanha, no encerramen
to da Cúpula da Terra, em Johannesburgo, para a
produção de carros movidos a álcool. .
Parecer nQ 958, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nQ 294, de 2002 (n Q 1.385/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Comunitária e Cultul'al Amigos de Taquarana
a executar serviço de radiodifusão comunitária na
..
cidade de Taquarana, Estado de Alagoas

524

611

TIÃOVIANA
Satisfação e entusiasmo com a preferência
do Brasil pela candidatura de Lula à Presidente da
República. A importância para o Partido dos Traba
lhadores e para Frente do Acre com a chegada de
Lula à Presidência da República. Aparte ao Edu
ardo Suplicy
.

37

VALMIR AMARAL

SÉRGIO MACHADO
Defesa da utilização da biodiversidade brasi
leira no impulso ao conforto econômico e à igual
..
dade social para o nosso povo
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Requerimento nQ 491, de 2002, de autoria
do Senador Valmir Amaral, solicitando ao Ministro
de Estado de Minas e Energia as informações que
..
menciona
Discorre sobre as irregularidades verifica
das na Companhia Energética de Brasília - CEB
e explicita sua expectativa quanto à conclusão de
..
.
relatório da Aneel.

33

634

WALDECK ORNÉLAS
149

529

Parecer nQ 959, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nQ 297, de 2002 (n Q 1406/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Fun
dação Centro de Apoio Social de Cairu a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Cairu, Estado da Bahia
"
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